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ČESKÉ (KADEŘNICKÉ) 
RUČIČKY 2012
České ručičky je přehlídka vítězů národních učňovských soutěží odborných dovedností – jde  
o 21 vybraných oborů od automechanika, přes cukrářku, číšníka, dřevorubce, instalatéra, kadeřní-
ka, kosmetičku, kuchaře a tesaře až po zahradníka. Vyhlašuje ji Jihomoravský kraj spolu s Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem země-
dělství, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Hospodářskou komorou, CzechInvestem a Svazem 
českých a moravských výrobních družstev. Organizátorem přehlídky, která se letos konala počtvr-
té a jejímž smyslem je podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského školství v očích 
veřejnosti, je SOŠ a SOU stavební Brno – Bosonohy. Slavnostní galavečer České ručičky 2012 se 
uskutečnil 20. června v brněnském Divadle Reduta a prestižní ocenění na něm převzala také ka-
deřnice DARIA HEKERLOVÁ, čerstvá absolventka SOU kadeřnického v Praze 8.

Během slavnostního galavečera bylo oceněno 21 vítězů 
vybraných soutěží odborných dovedností žáků střed-
ních škol v ČR – po čtyřech cenách získali žáci z Prahy 
a Moravskoslezského kraje, po třech zástupci Jihomo-
ravského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje, jedním 
triumfem se mohou pochlubit soutěžící z Olomoucké-
ho, Karlovarského, Pardubického a Středočeského kraje. 
Všichni obdrželi čestné uznání se symbolem přehlídky 
od akademického malíře Františka Hanáčka a zlatou pla-
ketu České ručičky.

Jako vítězka dámské kategorie na celorepublikovém 
mistrovství mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE 
2011, jejíž finále se uskutečnilo v listopadu 2011, byla 
na toto ocenění nominovaná DARIA HEKERLOVÁ ze SOU 
kadeřnického v Praze 8, Karlínské náměstí. „Je to pro mě 
velká pocta a povzbuzení do další práce. Ověřila jsem si, že 
dokážu svýma rukama vytvořit něco, co má úspěch nejen 
u mých zákaznic, ale i u poroty prestižních soutěží,“ říká 
kadeřnice, která shodou okolností druhý den po převze-
tí zlaté plakety České ručičky 2012 ve škole složila s vy-
znamenáním závěrečné zkoušky. Úspěchy na soutěžním 
poli jí pomohly mimo jiné najít zaměstnání v prestižním 
kadeřnickém salonu. „Dveře salonů se mi otevírají a je pří-
jemný pocit, když lidé vědí, kdo jste, a vaše práce se jim líbí,“ 
dodává s trochou nadsázky.

Daria pochází z rodiny, kde se kadeřnické řemeslo 
dědí z generace na generaci. Kadeřnicí byla její babič-
ka a v oboru stále pracuje i maminka. „Obě mají největší 
podíl na tom, že jsem se během studia snažila dostat mezi 
nejlepší. Určitě mi pomohla také škola a učitelé, kteří byli 
vždy ochotní mi poradit. Nesmím zapomenout na známé-
ho kadeřníka Jana Hlaváčka, který mě připravoval na sou-
těž a snažil se ze mě vydolovat to nejlepší.“ Hned po ukon-
čení studia nastoupila Daria do pražského kadeřnického 
salonu Journal Premium Hairdressers, kde více než rok 
působila jako asistentka. „Zviditelnit bych se chtěla přede-
vším účastí v dalších soutěžích. Chystám se také pokračo-
vat ve studiu, protože maturitu beru jako základ, bez něhož 
se dnes nikdo neobejde.“

Na galavečer do Brna doprovázel Dariu ředitel SOU ka-
deřnického v Praze 8, Mgr. JAN CIGÁNIK, protože oceně-
ní není určeno jen pro úspěšné žáky, ale i pro školy, které 
na soutěžích zastupují. „Velice si toho vážíme, už proto, 
že během posledních let jsme toto ocenění získali podruhé 
– v roce 2009 ho převzal Ladislav Ladra. Úspěchy, kterých 
naši žáci dosáhnou v soutěžích, jsou vždy pro všech 50 
zaměstnanců školy nejlepším důkazem toho, že naše spo-
lečné snažení není marné. Věřím, že i díky tomu nemáme 
problém při získávání nových uchazečů o vzdělávání.“
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Chvilky slávy prožívala s Dariou i její maminka, také 
kadeřnice
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Již sedmá edice Lindy speciál Pánské účesy zahrnuje 22 kolekcí českých, 
slovenských, ale také anglických, německých a rakouských kadeřníků, 

kteří představují svůj názor na módu pánských účesů pro rok 2012. 
Kolekce se liší stylem i pojetím a inspiraci najdou jak kluci, kteří již ví, co se nosí, 
tak i mladíci, kteří nechtějí splynout s davem a vyhledávají odlišnost v účesech, 

nejlépe barevných, anebo ostře střihových. Vzory jim bývají často hudebníci jejich 
oblíbených kapel, takže s nimi přinášíme hned dvě originální kolekce. Muže, 

kteří nehodlají experimentovat, zaujmou nové střihové účesy v klasickém stylu, 
inspirované módou 30. a 50. let, které jim ovšem nebrání v rozletu. Stačí vhodný 

styling a z elegána je nadšený  sportovec, rybář nebo cyklista...
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LINDA speciál Pánské účesy 2012 v rozsahu 84 str. na křídě je za 110 Kč nebo 5 €. Zakoupíte ji  
v prodejnách tisku nebo si ji můžete můžete objednat přiloženým kuponem na adrese: Agentura NAVA, 
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Žáci SOU kadeřnického v Praze 8 nechybí prakticky na 
žádné juniorské soutěži a většinou se umísťují na před-
ních místech. „Soutěžení je součástí přípravy žáků na jejich 
budoucí povolání. Soutěžit, připravovat přehlídku nebo ji-
nak vystupovat na veřejnosti je pro ně prestižní záležitostí 
a silným motivačním prvkem. Dobře vědí, že majitelé salo-
nů mají zájem především o absolventy, o kterých se ví, že 
dělali víc, než jen plnili své studijní povinnosti,“ upřesňuje 
ředitel školy, jež patří v oboru mezi nejvyhledávanější 
právě proto, že se snaží připravit žákům ty nejlepší pod-
mínky pro zvládnutí oboru a prosazení se v praxi. 

Co pro ně chystá vedení na nadcházející školní rok? 
„V loňském roce jsme otevřeli nový salon pro žáky prvních 
ročníků. Během letošních prázdninových měsíců se provo-
zovna v Dejvicích, určená pro třetí ročníky, změní v moderní 
kadeřnické studio. Už 7. a 8. září se budou naši žáci prezen-
tovat v rámci celodenní účesové show na mezinárodním 
veletrhu World of Beauty & Spa. Potom je čeká příprava 
nové účesové přehlídky, účast na veletrhu Schola Pragensis 
a řada soutěží. Nejvýznamnější událostí ale bude 50. výročí 
založení naší školy, které chceme společně se všemi, s ni-
miž spolupracujeme, pořádně oslavit,“ prozrazuje na závěr 
Mgr. Jan Cigánik.
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Ocenění získala i Dariina škola – SOU kadeřnické z Pra-
hy 8 – a její ředitel Mgr. Jan Cigánik (vpravo)


