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Šampioni, borci 

Ti všichni se setkali jednoho krásného červnového dne v prostorách Jedličkova ústavu v Praze, aby 
se společně podíleli na vzniku charitativního kalendáře ŠAMPIONI A BORCI na rok 2015. Výtěžek  
z jeho prodeje bude věnován na činnost Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha, respektive na 
financování sportovních potřeb, tréninků, soustředění a dopravy na závody. Společně s hendike-
povanými borci se projektu zúčastnili naši olympionici a další úspěšní sportovci – těžko říci, kdo  
z nich posbíral v uplynulém roce více medailí a ocenění. Za fotoaparátem stál známý fotograf Robert 
Vano, o účesy a make-up všech aktérů se postarali čerství absolventi SOU kadeřnického v Praze 8, 
Karlínské náměstí, Dominika Kapalínová, Štěpánka Oliveriusová a Filip Hájek.

Za projektem stojí dva muži – spor-
tovní redaktor České televize Jiří 
Rejman a Pavel Malina, který se 
už delší dobu podílí na charita-
tivních akcích pro různé organiza-

ce. „V uplynulých letech jsem byl 
u vzniku jednoho kalendáře pro 
Masarykův onkologický ústav 
v Brně a dvou pro organizaci 
ADRA. Jiří Rejman dlouhodo-

bě spolupracuje se Sportovním 
clubem Jedličkova ústavu, tak 
jsme se rozhodli spojit svoje 
zkušenosti a zaměřit se tímto 
směrem,“ vysvětluje Pavel Malina. 

Zuzana Hejnová + kadeřnice Štěpánka Oliveriusová Hokejista Tomáš Plekanec + kadeřnice Dominika 
Kapalínová

r e p o r t á ž

A KADEŘNÍCI 



r e p o r t á ž

Snowboardistka Eva Samková 
+ kadeřníci

Trio kadeřníků + Anna Muziková
Plavkyně Simona Baumrtová (vlevo) a Petra Chocová + Tomáš Chovanec 
s kolegou

K a d e ř n i c k á  p r a x e  2 3

„Jelikož byl kalendář určen pro 
členy sportovního klubu, bylo 
nasnadě oslovit naše významné 
sportovce, olympioniky. Musím 
říct, že všichni na nabídku rea-
govali velmi vstřícně.“

Spolupráci se šampiony, tedy 
známými sportovními osobnost-
mi, zajišťoval redaktor Jiří Rejman 
– mimochodem, všichni byli veli-
ce ochotní a maximálně se snažili 
přizpůsobit své časové možnosti. 
Borce, tedy nejúspěšnější sportov-
ce Sportovního clubu Jedličkova 
ústavu, zajistil Mgr. Pavel Martínek 
předseda klubu, který byl založen 
přesně před 20 lety jako občanské 
sdružení, jež zajišťuje pravidelnou 
sportovní činnost zdravotně po-
stižených. Domluvil také možnost 
realizovat fotografování kalendá-
ře v prostorách Divadelního sálu 
ve škole Jedličkova ústavu. Pavel 
Malina dojednal spolupráci se zná-
mým fotografem Robertem Vanem 
a postaral se také o výrobu.

Projektu se účastnilo poměrně 
hodně lidí – tým tvořilo nejen 12 

hendikepovaných sportovců, členů 
Sportovního klubu Jedličkova ústa-
vu, ale především 14 olympioniků 
a profesionálních sportovců, kteří 
jsou časově velmi vytížení. Přes-
to se všichni snažili najít ve svém 
nabitém programu několik volných 
hodin. Podmínkou bylo zrealizo-
vat fotografování během pouhých 
tří dnů, proto byl scénář rozepsán 
doslova hodinu po hodině. Napří-
klad naše slavné plavkyně Simo-
na Baumrtová a Petra Chocová 
byly v improvizovaném ateliéru  
v Jedličkově ústavu připravené už 
v osm hodin ráno. „Bavili jsme se 
s plavcem Tomášem Chovancem 
o trénování – nevěřila jsem svým 
uším, že trénuje až 16 hodin týd-
ně... Dokonce jsme se domlou-
vali, že bychom to zkusili společ-
ně, pokud se nám podaří sladit 
časový harmonogram,“ prozrazu-
je Simona Baumrtová.

Za vznikem kalendáře stojí tým 
nadšených lidí, kteří pracují bez 
ohledu na různá úskalí a překážky 



– a ty přijdou vždycky.  
„V první řadě bych 
jmenoval fotografa 
Roberta Vana, což je 
nesmírně skromný, 
vtipný a sebeironický 
člověk. Dále již zmí-
něného redaktora Ji-
řího Rejmana, ředite-
le SOU kadeřnického 
Jana Cigánika, Pavlu 
Vrbovou, Kláru Jelín-
kovou a Pavla Martínka 
ze Sportovního clubu 
Jedličkova ústavu. Po 

celou dobu panovala skvělá at-
mosféra, kterou jsme si všichni 
užívali,“ uvádí Pavel Malina. Pavel 
Martínek při té příležitosti rovněž 
připomněl profesionální, a přitom 
nesmírně lidský přístup Roberta 
Vana: „Když jsme dokončili scé-
nu sněhové vánice, při které byl 
sál plný peří, očistil si pan foto-
graf přístroje, chopil se vysavače 
a pomáhal s úklidem.“

Robert Vano se rád podílí na pro-
jektech, které pomáhají druhým. 
„Když už člověk něco umí, měl 
by to vracet těm, kteří v životě 
takové štěstí neměli,“ říká a oce-
ňuje především perfektní organi-
zaci. „Sportovců bylo celkem 26  
a na každý měsíc jsem měl asi 
půl hodiny času. Proto jsem oce-
nil nejen jejich profesionalitu  
a trpělivost, ale i scénář připrave-
ný do nejmenšího detailu, včetně 
potřebných rekvizit.“ Všechny 
scény byly pojaty s vtipem a sebei-
ronií, které jsou blízké především 
borcům z Jedličkova ústavu – a tak 
místo snowboardu třímala naše 
zlatá olympionička Eva Samková  
v ruce staré žehlicí prkno, Anna 
Luxová pod dohledem zlatého pě-
tibojaře Davida Svobody jezdila na 
houpacím koni, Barbora Čelanská 
hrála na vozíku stolní hokej a ho-
kejista z NHL Tomáš Plekanec na ni 
sypal celý kbelík opravdových puků 
atd. Cílem totiž není potencionální 
majitele kalendáře jen dojmout, ale 
i pobavit.

„Rád fotím lidi, kteří něco do-
kázali, a oni na vozíku zvládnou 
víc než řada zdravých. Záměrně 

jsem zvolil černobílé fotky, které 
lépe zachycují akční děj, a my-
slím, že dopadly podle našich 
představ,“ vysvětluje Robert Vano. 
Důležité bylo dodržet přirozený 
make-up a toto zadání hravě splnili 
tři mladí kadeřníci ze SOU kadeř-
nického v Praze 8. „Byli opravdu 
šikovní – přišli přesně na čas, 
pracovali rychle a bylo vidět, že 
si tu atmosféru užívají. Vzpomněl 
jsem si, co mi kdysi při mé prv-
ní práci v New Yorku řekla jedna 
manažerka. V této profesi jsou 
důležité dvě věci – narodit se  
v Paříži a chodit včas. A proto-
že to první jsem nemohl ovlivnit, 
snažím se celý život dodržovat 
ten druhý bod,“ podotýká s úsmě-
vem.

Účesy a make-up si pochvalovali  
i sportovci. „Nesnáším ranní vstá-
vání, tak jsem přijela nenalíčená 
a neučesaná a mladí kadeřníci 
ze mne udělali člověka,“ směje se 
plavkyně Petra Chocová a dodává, 
že kdyby nebyla pořád v bazénu 
nebo na cestách, získali by v ní stá-
lou klientku.

To jsou slova, která určitě potěší 
Mgr. Jana Cigánika, ředitele SOU 
kadeřnického v Praze 8. „Byla 
pro nás velká čest pracovat  
v týmu známého fotografa Ro-
berta Vana, o to víc, že nás 
ostatní zúčastněné osobnosti 
braly jako rovnocenné partnery. 
Úkolem našich žáků, kteří jen 
pár dnů před tím úspěšně složili 
závěrečné zkoušky, bylo vytvořit 
všem sportovcům přirozený ma-
ke-up i styling. Pracovali samo-
zřejmě bez nároku na honorář  
a dokonce ani do poslední chvíle 
netušili, že v tiráži kalendáře bu-
dou uvedena jejich jména,“ popi-
suje ředitel, který se celé akce také 
zúčastnil, i když jen v roli poradce...

„S ředitelem SOU kadeřnické-
ho Janem Cigánikem jsme se po-
znali před dvěma lety, kdy jsem 
byl ve škole představit již zmí-
něný projekt o.s. ADRA, a našel 
jsem v něm ochotného a empa-
tického člověka, který mi dodává 
spoustu energie. Spolupráce na 

Fotograf Robert Vano

Pětibojař David Svoboda + Anna 
Luxová

Akrobatický lyžař  Tomáš Kraus 
+ Žaneta Schmuttermaierová
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tomto kalendáři s jeho žáky Do-
minikou Kapalínovou, Štěpánkou 
Oliveriusovou a Filipem Hájkem 
byla vynikající a doufám, že si ji 
v budoucnu zopakujeme,“ říká 
Pavel Malina. „Také věřím, že bu-
dou následovat další společné 
projekty – jsem rád, že naši žáci 
jsou ochotní nezištně pomáhat 
potřebným. Už jsme se na ně-
čem dalším domlouvali přímo se 
sportovním klubem, ale podrob-
nosti bych zatím prozrazovat ne-
chtěl,“ dodává Jan Cigánik.

Křest kalendáře ŠAMPIONI A BOR-
CI by se měl konat v pátek 5. září 
2014 v rámci mezinárodního kos-
metického veletrhu World of Beau-
ty & Spa na výstavišti PVA v Let-
ňanech – tam si jej zájemci budou 
moci koupit, jinak bude samozřej-

mě k dispozici přímo v Jedličkově 
ústavu v Praze. „Kalendář bude 
sloužit jako dárek pro naše part-
nery, kteří SC JÚ Praha podporují 
finančně či materiálně. V součas-
né době náš klub patří mezi nej-
úspěšnější a nejaktivnější v ČR, 
které zajišťují pravidelnou spor-
tovní činnost zdravotně posti-
žených nejen z řad klientů Jed-
ličkova ústavu. Zabezpečujeme 
ji jak pro nováčky, tak i pro re-
prezentanty a paralympioniky 
ČR, proto výtěžek z prodeje ka-
lendáře, bude použit na nákup 
sportovního materiálu, či hrazení 
nákladů na sportovních akcích,“ 
uzavírá Pavel Martínek, předse-
da Sportovního clubu Jedličkova  
ústavu.

Připravila ym
Foto: Jan Cigánik

Kadeřnice Dominika Kapalínová,
biatlonista Ondřej Moravec, 
Václav Kubička

Mirka Knapková a Ondřej Synek + Štěpán Beneš a Jiří Bouška

Pětibojař David Svoboda 
+ kadeřnice Štěpánka s Dominikou
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