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NÁVRAT PUNKOVÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
Málokteré téma juniorské sou-

těže sklidí u budoucích kadeř-

níků a kadeřnic takový ohlas 

jako to letošní. SOŠ a SOU 

v Lanškrouně totiž vyhlási-

la pro 11. ročník KALIBR CUP 

(v současnosti prakticky jediné 

celorepublikové juniorské sou-

těže pro kadeřníky a kosme-

tičky) téma PUNK JEŠTĚ ŽIJE. 

Soutěž se konala 10. února ve 

sportovní hale SOŠ a SOU Lan-

škroun a zúčastnili se jí žáci 

z 24 středních a učňovských 

škol z České republiky a Slo-

venska. Do fi nále, které se 

uskutečnilo 19. února v rám-

ci doprovodného programu 

mezinárodního veletrhu World 

of Beauty & Spa 2011, postou-

pilo 10 kadeřníků a kadeřnic 

a 8 kosmetiček. Ze záplavy 

prací hrajících všemi barva-

mi porota vybrala dvě vítěz-

ky – mezi kadeřníky zvítězila 

MARKÉTA HORÁKOVÁ (SOU ka-

deřnické, Praha 8), mezi kosme-

tičkami MICHAELA KUSALOVÁ

(SŠ služeb a podnikání, přísp. 

org., Ostrava Poruba).

Finále juniorské soutěže KALIBR CUP 
2011 bylo zahájeno v sobotu dopo-
ledne a diváci se zájmem sledovali 
dokončování účesů i make-upů. Defi -
lé hotových prací proběhlo na pódiu, 
ale až do ofi ciálního vyhlášení mohli 
návštěvníci veletrhu potkávat více či 
méně extravagantní modelky po celé 
O2 areně a zblízka obdivovat natužené 
prameny vlasů i neotřelé barevné 
kombinace. Kadeřnické práce hodno-
tila porota ve složení: Lukáš Rossbach, 
Martin Loužecký, Eva Viktorinová 
a Bobo Sobotka. O nejlepším make-
upu ve stylu punku rozhodla porota 
ve složení: Bobo Sobotka, Anna Men-

zelová, Ivana Kučerová, Štěpánka 
Podroužková, Bohumila Christophová 
a Ronald Fortmann.

KALIBR CUP – ÚČESY:
1. místo: Markéta Horáková (SOU 

kadeřnické, Praha 8)

2. místo: Pavlína Lipnická (SOU obcho-
du a služeb, Olomouc)
3. místo: Zdeňka Badalová (SOŠ a SOU, 
Šumperk)

KALIBR CUP – MAKE-UP:
1. místo: Michaela Kusalová (SŠ 

služeb a podnikání, přísp. org., 

Ostrava Poruba)

2. místo: Martina Mokrošová (SŠ, 
Havířov – Prostřední Suchá, přísp. 
Organizace)
3. místo: Nikoletta Rieprichová (SŠ 
služeb, obchodu a gastronomie, Hra-
dec Králové)

Největší potlesk patřil zářivě červe-

né kštici modelky budoucí kadeř-

nice MARKÉTY HORÁKOVÉ (SOU 

kadeřnické, Praha 8). Pozornost 

přitahoval také její promyšlený 

kostým a make-up doplněný speci-

ální oční čočkou. Po skončení sou-

těže jsme položili Markétě několik 

otázek:

S O U T Ě Ž S O U T Ě Ž

Kde jste hledala inspiraci pro tento 

punkový účes?

Pro učilištní soutěž, která měla stej-
né téma a nominovala mne na Kalibr
Cup, jsem účes vybírala společně 
s modelkou a nechala jsem se inspiro-
vat odbornými časopisy. Na celostátní 
soutěž v Lanškrouně jsem ale trénova-
la s jinou modelkou, proto jsem muse-
la účes přizpůsobit jejímu typu. Vše 
jsem samozřejmě konzultovala s uči-
teli odborného výcviku. Na fi nále jsem 
se pokusila účes ještě vylepšit záři-
vější barvou, propracováním detailů 
a použitím příčesu.
Proč jste zvolila právě červenou bar-

vu?

Hledala jsem originalitu a výraznost. 
A právě tato červená barva, kterou jsem 
zkombinovala z několika odstínů, se mi 
pro punkový účes líbila nejvíc.
Jak jste odstíny míchala?

Pracovala jsem s přípravky značky 
Schwarzkopf Professional. Nejprve 
jsem všechny vlasy odbarvila do žluté-
ho odstínu a pak jsem aplikovala něko-
lik odstínů červené od tmavého přes 
zářící až po růžový.
Jak jste dosáhla toho, že vlasy per-

fektně držely?

Základem úspěchu byl přesný, doko-
nalý střih, který mi hodně pomohl při 
tvarování a konečném stylingu. Nemu-
sela jsem vlasy vůbec tužit, pracovala 
jsem pouze s hřebeny, kartáči, fénem 
a žehličkou. Ke zpevnění jsem použila 
silně fi xační lak.
Budete s tímto účesem reprezento-

vat školu ještě na nějaké soutěži?

Těším se, že budu moci tento účes před-
stavit také na mezinárodním setkání tří 
spolupracujících škol z České, Sloven-
ské a Maďarské republiky. Tato pře-
hlídka se bude konat 28. a 29. března 
v prostorách SOU Jesenského v Nových 
Zámcích na Slovensku a žáci ze všech 
tří škol tam předvedou nejlepší kadeř-
nické práce za uplynulý školní rok.
Co vám tato soutěž přinesla?

Především mnoho zajímavých zkuše-
ností a zážitků. A kadeřnický obor, kte-
rý mám ráda, mě začal bavit ještě víc. 
Určitě bych chtěla v soutěžení pokračo-
vat i po vyučení – už jsem si vyhlédla 
soutěž, do které se chci přihlásit. Je to 
Inspirace 2012, jejíž druhý ročník byl 
vyhlášen také na tomto veletrhu.

Připravila ym
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Nejlepší punkový účes od Markéty Horákové

Vítězka kadeřnického poháru Cup 
Markéta Horáková s modelkou

Nejlepší práce v makeu-upu a její 
tvůrkyně Michaela Kusalová

Modelka druhé Martiny Mokrošové a její pojetí punkového líčení


