
PETRA MĚCHUROVÁ je pro mnohé z nás česká kadeřnická ikona, 
ale také žena plná inspirace. I proto jsou její semináře většinou zaplněné, 

všichni dychtivě sledují každý její pohyb a snaží se alespoň trochu pochopit její pojetí práce 
s vlasy. Vzdělávací akademie Petry Měchurové Academy Lab už funguje více než 5 let. 

Jaké byly její začátky? Na to jsme se zeptali přímo Petry Měchurové.
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Senioři městské části Praha 8 se během ledna a února mohou nechat ostříhat zadarmo! 
Kde?! Ve školní provozovně v budově STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ 

KADEŘNICKÉHO v Praze 8, Karlínské náměstí. Staronový projekt „Sbližování generací“ 
probíhá od 3. ledna do 28. února 2017. „Cílem akce je poskytnout zdarma kvalitní služby
 seniorům v našem obvodě a zároveň zajistit žákům klientelu pro školní provozovnu,“ 

vysvětluje Mgr. JAN CIGÁNIK, ředitel školy.

Mladí kadeřníci seniorům

Školství
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Stále se mluví o tom, že naše populace 
stárne a  seniorů přibývá. Přesto vět-
šina zboží, služeb a reklam cílí přede-
vším na mladší klientelu. Jak se potom 
mají mladí lidé ve službách a  obcho-
dech naučit se seniory jednat? Vedení 
SOU kadeřnického v Praze 8, Karlínské 
náměstí, už před lety zavedlo projekt 
SBLIŽOVÁNÍ GENERACÍ – několik let 
probíhal ve spolupráci s městskou čás-
tí Praha 4, v letošním roce pak nově se 
svou domovskou čtvrtí Prahou 8 Kar-
lín. Symbolicky i fakticky se tak míst-
ním seniorům otevřely dveře salonu 
v  budově školy, kde se žáci prvních 
ročníků pod vedením učitelů odbor-
ného výcviku učí základům kadeřnic-
kého řemesla v  praxi. „Byli bychom 
rádi, aby naši žáci blíž poznali potřeby 
a přání obyvatel naší čtvrti, kteří jsou 
zhruba ve věku jejich prarodičů, nau-
čili se pomáhat jim a respektovat je,“ 
říká ředitel Jan Cigánik.

Kdy vlastně myšlenka na obnovení 
projektu, o  němž jsme informovali 
poprvé v roce 2012 v našem odborném 
časopise Kadeřnická a  kosmetická 
praxe, vznikla? „V prosinci. To se se-
šla naše školská rada, jejímž členem 
je dlouhodobě starosta městské části 
Praha 8 Roman Petrus. Mluvili jsme 
o tom, co bychom mohli společně pro 
obyvatele Karlína udělat, a  napadlo 
nás obnovit projekt, který se před 
lety setkal s velkým ohlasem u žáků 
i seniorů,“ popisuje Jan Cigánik a sta-
rosta Roman Petrus dodává: „Jsem 
rád, že je škola, respektive její žáci, 
tak sžitá s naší městskou částí. Díky 
tomuto projektu dojde k  dalšímu 
prohloubení vztahů s místními oby-
vateli, kteří si užijí kadeřnické služby 
v  příjemném prostředí školního sa-
lonu a ještě ušetří.“

V  čem tedy akce spočívá? Senioři 
ve věku nad 55 let s trvalým pobytem 
na území Prahy 8 jsou během ledna 
a února zdarma obslouženi ve školní 
provozovně – týká se to základních 
kadeřnických úkonů, jako je vodová, 
foukaná, stříhání na sucho a holení. 
V  případě náročnějších služeb (na-
příklad barvení vlasů nebo trvalá) 
zaplatí senioři pouze použitý ma-
teriál. Upoutávka s  pozvánkou vyšla 
v  časopise Osmička, který dostávají 
všichni obyvatelé Prahy 8 do poš-
tovních schránek. Bylo tam uvedeno 
i telefonní číslo, aby se zájemci mohli 
objednat. Žáci totiž mají jen dopole-
dní směny a zájem o jejich služby je 
enormní.

Školní provozovny jsou veřejnosti 
otevřeny po celý školní rok, služby 
jsou však za režijní ceny, proto je tato 
akce pro mnohé obyvatele Prahy 8 
bonusem za pravidelné návštěvy. 
„I  teď mnozí z  nich přicházejí 
opakovaně a  hned při odchodu se 
znovu objednávají. A  to je pro nás 
také důležité, protože žáci potřebu-
jí klientelu, aby si v  praxi vyzkou-
šeli všechno, co se učí v  hodinách 
teorie,“ upozorňuje ředitel Cigánik 
a  připomíná, že zralé vlasy vyžadují 
speciální péči. „S přibývajícími léty 
vlasy ztrácejí pigment, jsou drsnější 
a sklovitější, hůře se tvarují. Žáci by 
měli například podle přání klientek 
umět zakrýt, ale třeba i  natónovat 
šediny. S muži zase často řeší padá-
ní vlasů a  provádějí jim oblíbenou 
masáž hlavy.“

V  době, kdy článek vznikal, byly 
k  dispozici jen první ohlasy na akci 
Sbližování generací, zato všech-
ny byly pozitivní. To potěšilo nejen 
mladé kadeřníky a  jejich pedago-
gy, ale i Romana Petruse. „Byl bych 
rád, kdyby tato akce nebyla posled-
ní. Ředitel školy přišel s  nápadem, 
že příště bychom se mohli zaměřit 
například na školou povinné děti – 
v  podstatě vnoučata seniorů, kteří 
už služby žáků kadeřnického učiliš- 
tě vyzkoušeli. To se mi líbí, takže 
už pomalu můžeme začít plánovat, 
abychom stihli vše zorganizovat do 
konce školního roku,“ prozrazu-
je starosta další plány. Jestlipak i on 
sám vyzkoušel služby mladých ka-
deřníků, jejichž studium zpovzdá-
lí sleduje? „Bohužel ne,“ směje se. 
„Poslední pozůstatky mých vlasů 
jednou za dva měsíce manželka bě-
hem několika minut snadno upraví 
strojkem…“

Spokojený je samozřejmě i  ředi-
tel Jan Cigánik, protože akce tohoto 
typu nejen umožní žákům procvičit 
si získané technické dovednosti, ale 
podnítí i jejich zájem o řemeslo. „Pro 
nás je důležité, aby co nejvíc našich 
absolventů začalo pracovat v  oboru 
a následovalo tak jejich slavné před-
chůdce, mezi něž patří třeba Petra 
Měchurová, Tomáš Kotlár nebo Hon-
za Hlaváček s Martinem Loužeckým. 
Šikovných a pro obor zapálených ka-
deřníků nikdy nebude dost.“
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v Praze 8
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