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MLADÉ KADEŘNICE 
USPĚLY NA SLOVENSKU

š k o l s t v í

Už podruhé se 14. dubna 2013 konalo v Nových Zámcích otevře-
né Mistrovství Slovenska v účesové a dekorativní tvorbě. Soutě-
že, kterou organizuje Společenstvo kadeřníků a kosmetiky SR 
především pro mladé kadeřníky a kosmetičky a žáky odborných 
škol, aby porovnali svoje dovednosti s ostatními, se zúčastnilo 
celkem 110 soutěžících ze Slovenska, České republiky, Maďarska, 
Rumunska a Ukrajiny. Spoluorganizátorem je SOš v Jesenského 
ulici, mimo jiné partnerská škola prestižního SOU kadeřnického 
v Praze 8, Karlínské náměstí. Jedné z nejtěžších disciplín Tech-
nické kategorie – kreativní denní a večerní účes se s úspěchem 
zúčastnily i dvě žákyně pražského SOU, vítězky celoučilištní sou-
těže GABRIELA VOJÍŘOVÁ a TEREZA DOLEČKOVÁ.

Účastníci byli rozděleni na kadeřníky 
a kosmetičky. Kadeřníci soutěžili v ka-
tegoriích Nevěsta a Trendový střih, 
dále pak v Módní a technické kategorii, 
kosmetičky v kategorii Body Paiting, 
Stage Make-up a Folklor. Průběh tvor-
by hodnotila a o výsledcích rozhodo-
vala jedenáctičlenná porota. Témata, 
která soutěžící před mistrovstvím ob-
drželi, vyhlásila celosvětová Organisa-
tion Mondiale Coiffure (OMC) v Paříži. 
Připravovat se mohli doma, případně 
ve školních provozovnách či salonech. 
Přímo na soutěžním molu měli už jen 
20 až 45 minut na dokončení (podle 
jednotlivých kategorií).

Technické kategorie – kreativní den-
ní a večerní účes na umělých hlavách 
se zúčastnily i dvě budoucí kadeřnice, 
žákyně Středního odborného učiliště 
v Praze 8, Karlínské náměstí, Gabriela 
Vojířová a Tereza Dolečková. „Na Mi-
strovství Slovenska nás pozvala prezi-
dentka SKK SR Zdenka Zuzáková a naši 
žáci se ho nezúčastnili poprvé. Vítězství 
v této soutěži před časem odstartovalo 
mimo jiné skvělou profesní kariéru Hon-
zy Hlaváčka a Martina Loužeckého, kte-
ří dokonce reprezentovali Slovensko na 
Mistrovství světa v Moskvě,“ říká Mgr. 
Jan Cigánik, ředitel SOU kadeřnického 
v Praze 8, a dodává: „U nás skončila éra 
mistrovských soutěží před několika lety 
po totálním rozpadu Společenstva ka-
deřníků ČR. A to je škoda, protože máme 
hodně šikovných mladých kadeřníků 
a žádný z nich se nemůže pyšnit titulem 

Mistr ČR, ani se zúčastnit Mistrovství 
světa v účesové tvorbě.“

Mistrovství Slovenska se už podruhé 
konalo v Nových Zámcích, kde mimo 
jiné sídlí i SOŠ Jesenského, která je ne-
jen jeho spolupořadatelem, ale také 
partnerskou školou SOU kadeřnické-
ho v Praze 8. „S novozámeckou školou 
se pravidelně setkáváme a pořádáme 
prezentace nejlepších prací našich žáků 
v uplynulém školním roce. K neformál-
nímu setkání jsme využili i tuto soutěž, 
a protože její žáci rovněž soutěžili, na-
vzájem jsme si drželi palce,“ podotýká 
Mgr. Cigánik. Žáci SOŠ Jesenského 
získali 2. místo v kategorii Trendový 
střih (David Pšenák), 3. místo v kate-
gorii Nevěsta (Lucia Žigrayová), 1. mís-
to v kategorii dekorativní kosmetiky 
Folklor a 2. místo v kategorii Body  
Painting (Dominika Blahová).

Žákyně SOU kadeřnického z Prahy 
8 se přihlásily do náročné technické 
kategorie, která se na rozdíl od ostat-
ních v soutěžích pořádaných v České 
republice vůbec neobjevuje. „Nomino-
vali jsme dvě žákyně 3. ročníku, které se 
s úspěchem zúčastnily naší celoučilištní 
soutěže, a reprezentovaly nás i na Kalibr 
Cupu. Potěšilo nás, že do hodnotitelské 
poroty byla pozvána naše zástupkyně 
pro odborný výcvik Bc. Jana Limburská,“ 
vysvětluje Jan Cigánik a dodává, že ani 
práce na umělých hlavách nebyla pro 
žákyně ničím neznámým. Už od první-
ho ročníku se na nich učí nové pracovní 
postupy, ve třetím ročníku se věnují ná-
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ročné účesové tvorbě a soutěžním úče-
sům. V této soutěži měly umělé hlavy 
předem obarvené a ostříhané, během 
soutěžního času předváděly pouze 
denní styling a pak jeho přečesání pro 
večerní příležitost.

Technická kategorie si vyžádala po-
měrně náročnou přípravu, už proto, že 
v ní soutěžila mimo jiné také Simona 
Urbanová (SOŠ Cintorínska 4, Nitra), 
která se už zúčastnila mistrovství světa. 
Simona vyhrála i tentokrát, ale pražské 
žákyně s ní statečně držely krok – Gab-
riela Vojířová skončila na 2. místě a Te-
reza Dolečková na 3. místě. „Obě dívky 
obětovaly přípravě hodně času i mimo 
vyučování. Domluvili jsme jim trénink 
pod vedením bývalých žáků naší školy 
Honzy Hlaváčka a Martina Loužeckého 
– přímo v jejich novém salonu Hlaváček 
& Loužecký Hair Salon v Praze na Vino-
hradské třídě. Účast na mistrovství světa 
by pro nás byla finančně příliš náročná, 
proto se ho zúčastní jen vítězka katego-
rie, které hradí většinu nákladů soukro-
mý sponzor. Pro naše žákyně byla velikou 
zkušeností už jen samotná účast na Mi-
strovství Slovenska,“ hodnotí výsledky 
soutěže ředitel Cigánik. Podle něj bu-
dou diplomy ze soutěže ozdobou pro-
fesních portfolií obou dívek a úspěch 
jim určitě pomůže i při hledání pracov-
ního uplatnění.

Na první dojmy jsme 
se zeptali obou soutěžících 
ze SOU kadeřnického v Praze 8:
1. Nebyla to první soutěž, které jste 
se zúčastnily, ale rozhodně jiná... Byla 
příprava náročnější? 
2. Musely jste se naučit nějaké nové 
techniky střihu či barvení? Trénovaly 
jste i v rámci volného času?
3 Myslíte si, že dovednosti a zkušenosti 
z této soutěže využijete jednou ve své 
praxi?
4. Měly jste možnost sledovat práci slo-
venské mistryně, která se již zúčastnila 
mistrovství světa. Motivovalo vás to 
k dalšímu soutěžení?
5. Co vás v závěru školního roku ještě 
čeká? Myslíte, že vám účast v tak prestiž-
ní soutěži pomůže při hledání zaměst-
nání?

GABRIELA VOJÍŘOVÁ (2. místo)
1. Příprava byla velmi náročná, protože 
jsem trénovala prvky, s nimiž jsem se 
předtím nesetkala.

2. Techniky střihu jsem už znala, jen 
byly trochu jinak pojaty. Snažily jsme 
se hlavně vytvořit co nejmoderněj-
ší barevné kombinace. V posledních 
týdnech před soutěží trénink pohltil 
prakticky všechen můj volný čas.
3. Myslím, že ano. Podle mě je každý 
účes založen především na detailech, 
trpělivosti a fantazii.
4. Musela jsem se soustředit hlavně na 
svou práci, ale pár vychytávek jsem za-
znamenala. Obrovským zážitkem bylo 
už to, že jsem s ní mohla soupeřit.
5. Čeká mě především závěrečná prak-
tická zkouška, protože jsem v posled-
ním ročníku. Potom bych ráda odjela 
pracovat do Anglie jako kadeřnice. 
Věřím, že zkušenosti z této soutěže 
mi pomohou nejen při hledání práce 
– ráda bych pokračovala i v soutěžení, 
pokud budu mít příležitost.

TEREZA DOLEČKOVÁ (3. místo)
1. Příprava byla opravdu hodně nároč-
ná, ale určitě mi přinesla řadu nových 
zkušeností.
2. Tato kategorie vyžaduje zvládnutí 
speciálních technik střihu a barve-

ní. S tím nám hodně pomohli Honza 
Hlaváček a Martin Loužecký a muse-
ly jsme tomu přizpůsobit i náš volný 
čas. Často jsme si vezly umělé hlavy 
domů na víkend, abychom si mohly 
procvičit, co jsme se na tréninku na-
učily.
3. Každá nová kadeřnická zkušenost 
se mi bude dříve či později hodit. Tím 
spíš, že jsme se zúčastnily jedné z nej-
těžších kategorií.
4. Byl úžasný zážitek sledovat při prá-
ci někoho tak zručného a vidět, jak 
snadno vytváří i ty nejsložitější krea-
ce. Soudě podle její práce, musím se 
ještě hodně učit, ale myslím, že jsem 
na správné cestě.
5. Připravuji se na závěrečné zkoušky, 
takže jsem o uplatnění v praxi ješ-
tě neměla čas přemýšlet. Věřím, že 
účast na soutěži takového typu bude 
pro potencionálního zaměstnavatele 
pozitivní informací. Určitě bude ale 
záležet především na mých schop-
nostech a dovednostech.
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Detail oceněné práce žákyň SOU kadeřnického v Praze 8


