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DEN KADEŘNICKÝCH NADĚJÍ
SOU kadeřnické v Praze 8, Karlínské náměstí, dlouhodobě spolupracuje s Mateřskou školou V Zápo-
lí a připravuje pro ni akci DEN S KADEŘNÍKEM, den, do něhož vkládají své naděje všichni zúčastně-
ní. Děti se těší, že si užijí neobvyklý den plný zábavy, učitelky a vychovatelky doufají, že načerpají 
inspiraci pro česání svých žáčků, budoucí kadeřníci touží na chvíli se vrátit do dětství, a přitom 
získat praxi v úpravě jemných dětských vlásků a ředitel SOU Mgr. Jan Cigánik věří, že všechno dob-
ře dopadne. „Už 7 let je pro nás vystoupení v mateřské škole příjemným zakončením sezony. Žáci, 
kteří se po celý školní rok podílejí na přípravě účesové přehlídky, se těší, že ji před závěrečnými 
zkouškami naposledy předvedou právě dětem ve školce. Pokaždé nás tady čeká báječná atmosfé-
ra a dokonce i počasí nám obvykle přeje,“ dodává. Zatím naposledy se DEN S KADEŘNÍKEM usku-
tečnil 25. května 2011.

„Když jsme před 7 lety připravovali tuto akci poprvé, nikoho 
z nás nenapadlo, že se z ní stane každoroční tradice,“ říká 
Bc. Libuše Tomanová, ředitelka Mateřské školy v Zápolí. 
„Děti často u kadeřníka pláčou a pro mnohé z nich je stříhá-
ní vlasů velice stresující záležitostí. Během tohoto dne zís-
kají přirozenou cestou vztah k úpravě vlasů a také základní 
představu o tom, co práce kadeřníka obnáší. Možná si ji 
dokonce některé z nich vybere jako své budoucí povolání.“ 
Podle ní je tato akce perfektní příležitostí, jak ozvláštnit 
každodenní provoz mateřské školy a během odpolední 
přehlídky zapojit do dění i rodiče dětí.

Děti z Mateřské školy V Zápolí přicházejí každé ráno 
většinou pěkně učesané, a když někdy maminky nestí-

hají, dostanou příležitost šikovné ruce učitelek a ostat-
ních zaměstnanců. „Kluci jsou obvykle ostříhaní úplně 
nakrátko, zejména teď v létě. Holčičky mají většinou dlouhé 
vlásky, zpravidla sepnuté barevnými sponkami a mašlemi. 
Nejoblíbenější barvou je samozřejmě růžová,“ konstatuje 
Libuše Tomanová a dodává, že nového účesu se během 
kadeřnického dne dočkají i dospělí zaměstnanci školky.

V letošním roce se akce zúčastnila také i Mgr. Iva 
Kocourková, vedoucí koncepčního a projektového oddě-
lení Magistrátu hlavního města Prahy, která dlouhodobě 
sleduje mimoškolní aktivity SOU kadeřnického v Praze 8. 
Na otázku, zda má smysl pořádat podobnou akci pro tak 
malé děti, odpověděla: „Určitě ano, podle mne je to jedna 

z možností, jak dětem pootevřít dveře do světa dospělých. Možná 
by stálo za úvahu, zda jim tímto způsobem nepředstavit i další 
profese.“

Mladí kadeřníci, nejšikovnější a nejnadanější žáci 3. ročníků 
SOU kadeřnického, se shodovali v tom, že je to pro ně skvělá 
příležitost vyzkoušet si v praxi to, co se učí v hodinách teore-
tického i praktického vyučování. „Dětské vlásky jsou velice jem-
né a často hůř zpracovatelné než vlasy dospělých. Proto učíme 
žáky, aby se především snažili s dětmi navázat kontakt a získat si 
jejich důvěru. Musí počítat také s tím, že dětští klienti jsou velice 
neklidní, vrtí se a otáčejí za každým zvukem. Je třeba pracovat 
rychle a opatrně, často oprašovat dětem vlasy z obličeje a krku, 
aby je nedráždily,“ vysvětluje Mgr. Jan Cigánik. Jeho žáci k tomu 
dodávají, že ve školních provozovnách používají speciální pláš-
těnky s dětskými potisky a vysoké židle. „Děti se přestanou bát 
kadeřníků, protože naši studenti jsou v civilním oblečení a přistu-
pují k nim spíš jako starší sourozenci. Povídají si s nimi a hrají, 
vysvětlují každý svůj krok. Při pohledu do zrcadla na zbrusu nové 
barevné vlasy, nebo v případě holčiček na speciální připlétané 
copánky ozdobené sponkami, se děti nadšeně smějí.“ A studenti 
si ve školce připadají, jako by se vrátili do dětských let...

Po odpoledním spánku se všechny děti sešly v zahradě 
mateřské školy, aby se podívaly na aktuální účesovou přehlíd-
ku žáků SOU kadeřnického s názvem Oheň, voda, vítr. Většinou 
ji s nimi sledovali i jejich rodiče, kteří si je postupně přicházeli 
vyzvednout. A děti jim nadšeně vyprávěly, že jim vlasy ostříha-
li „paní Stříhačka nebo pan Stříhač“.

„Úspěch této akce nás inspiroval k tomu, abychom se dětským 
účesům věnovali i v rámci dalších akcí. Rozhodli jsme se na pod-
zimním veletrhu World of Beauty and Spa, který se uskuteční 30. 
září a 1. října v pražské O2 areně, otevřít na našem stánku impro-
vizované dětské kadeřnictví. Rodiče u nás budou moci nechat dítě 
zdarma ostříhat a seznámit ho s provozem kadeřnického salonu,“ 
prozrazuje Jan Cigánik. „A příští rok se budeme zase těšit do 
školky – přestože o akci Den s kadeřníkem projevují zájem i další 
mateřské školy, my zůstáváme věrni našim dětem V Zápolí.“
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