Školství

Účesy
jako z pohádky
Diváci je mohli obdivovat na podzimním veletrhu World of Beauty & Spa v pražských Letňanech v rámci show POHÁDKOVÉ ÚČESY, která byla ukázkou kreativity žáků SOU kadeřnického v Praze 8, Karlínské náměstí. Jak přehlídka
vznikala a co budoucím kadeřníkům kromě zábavy a nových zkušeností přináší,
o tom jsme si povídali s Mgr. JANEM CIGÁNIKEM, ředitelem vyhledávané kadeřnické školy s více než 50letou tradicí.
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Přehlídky, které připravují žáci 3. ročníků SOU kadeřnického pravidelně
od roku 2005 jako formu prezentace
školy veřejnosti, byly nápadem právě
Mgr. Jana Cigánika, jenž tehdy působil ještě ve funkci zástupce ředitele
pro odborný výcvik. Za ty roky jich
vznikla celá řada a k nejúspěšnějším
patří právě pohádková „Když se načančám“, z níž tato aktuální vychází.
„Těsně před prázdninami jsme
dostali pozvání na novou akci Tomáše Kotlára s názvem HAIR Maraton 2016, která se konala 3.–4. 9.
v Praze na Ovocném trhu. Na přípravu bylo málo času, tak nás napadlo vrátit se k úspěšné pohádkové show z roku 2008,“ vysvětluje Jan
Cigánik, proč žáci jeho školy předváděli právě pohádkové účesy. „Jako
hudební doprovod jsme využili
záznam show Když se načančám,
který diváci mohli sledovat na velkoplošné obrazovce. Žáci přehlídku doplnili o další účesy vytvářené
přímo na pódiu.“
Protože obě akce se konaly jen pár
dnů po začátku školního roku a ještě
k tomu o víkendech, museli vybraní
žáci obětovat na přípravu i část svého volného času. Účesy trénovali pod
vedením svých učitelů, vedoucí učitelky odborného výcviku Mgr. Ilony
Blahníkové a zástupkyně ředitele
Bc. Jany Limburské. „Často se mluví o tom, že dnešní mládež nemá
o školní akce zájem. Naši žáci se
do nich ochotně zapojují, protože
jim umožňují zviditelnit se a upozornit potencionální zaměstnavatele na jejich dovednosti. Navíc jsou
pro ně příležitostí navzájem se lépe
poznat a ocenit význam týmové
spolupráce,“ nešetří ředitel Cigánik
slovy chvály na adresu budoucích
kadeřníků a dodává, že přehlídku Po-

hádkové účesy budou žáci 3. ročníků
prezentovat ještě na dalších akcích
během celého školního roku.
S  veletrhem World of Beauty &
Spa spolupracuje SOU kadeřnické
v Praze 8 již řadu let a kromě účesových show provozuje vždy na výstavišti po oba dny improvizovaný kadeřnický salon. Mladí kadeřníci pod
vedením učitelů odborného výcviku
zdarma vytvářejí návštěvníkům účesy na přání. Škola za to od pořadatele veletrhu dostává volné vstupenky
pro všechny svoje žáky. „Využíváme
tuto možnost k tomu, aby se žáci
v rámci vzdělávacího procesu seznámili s novinkami v oboru, který

si vybrali jako svoje budoucí povolání. A aby byli lépe motivovaní,
učitelé je pověřují různými úkoly.
Například zjišťují, zda nějaká firma prezentuje konkrétní přípravek nebo pomůcku a podobně,“
prozrazuje Jan Cigánik. Žáci podle
něj dobře vědí, že veletrh navštěvují
i majitelé kadeřnických salonů z celé
republiky, kteří těm nejšikovnějším
mohou nabídnout brigádu či dokonce zaměstnání. Pohádkové účesy jim
tak mohou zajistit „pohádkovou“ budoucnost.
Jaké další akce čekají žáky karlínské školy během následujícího školního roku? Samozřejmě účast v mnoha oborových soutěžích, v nichž
pravidelně obsazují přední místa.
V říjnu se opět budou podílet na vzniku kalendáře, který již několik let ve
spolupráci s touto školou připravuje
známý fotograf Robert Vano. „Už
teď se naši žáci těší, že budou česat
a líčit hendikepované sportovce ze
Sportovního clubu Jedličkova ústavu a úspěšné olympioniky. Kalendář je také poctou Věře Čáslavské,
která byla patronkou obdobného
projektu z roku 2014,“ uzavírá Mgr.
Jan Cigánik.
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