
Po dvou hudebních vystoupeních v po-
dání Filipa Jankoviče a zpěvačky Elis, 
která si dokonce připravila pro tuto 
příležitost speciální text ke známé písni 
Shubidu, uvítala hosty oblíbená mode-
rátorka Adela Banášová. Poté pozvala 
na pódium Petra Freiberga, Country 
Managera Schwarzkopf Professional 
CZ/SK. Hned v úvodu pochválila jeho 
účes a zeptala se, jaké přípravky pou-
žívá. „To byste se měla zeptat spíš 
našich kadeřníků, kteří o mé vlasy 
pečují,“ odvětil skromně a navázal 
na to krátkým projevem. Přivítal ne-
jen soutěžící, jejich kolegy a rodinné 
příslušníky, ale i významné hosty ze 
zahraničí – jmenovitě například Wal-
demara Lorenze, zástupce regionálního 
vedení společnosti Henkel z Rakouska, 
ale třeba také známou polskou kadeřni-

ci Annu Kulec Karampotis. „Těší mě, 
že o účast v soutěži mají zájem jak 
začínající, tak i renomovaní kadeřní-
ci. Tentokrát byla opravdu enormní, 
protože tento ročník se konal popr-
vé až po dvou letech. Pro mne jste 
všichni vítězové a věřím, že se budete 
radovat z úspěchů svých i z úspěchů 
ostatních kolegů,“ řekl.

Na kadeřnickou vlnu diváky nala-
dila hned první show – představe-
ní účesových trendů Essential Looks  
na jaro/léto 2016 od Schwarzkopf 
Professional s názvem MADE TO 
CREATE. Připravil ji tým technolo- 
gů pod vedením mezinárodního ško-
litele Tibora Priklera a hýřila barvami 
a technickou propracovaností jednot- 
livých účesů. Podrobně se s trendy 
Urban Sports, Future Wave a Free- 

creation můžete seznámit na násle-
dujících 6 tiskových stranách.

Po prezentaci nominovaných kadeř-
níků ve všech kategoriích a odborné 
poroty, ve které bylo letos několik zná-
mých kadeřníků, vítězů HDA, začalo 
vyhlašování výsledků. Kupodivu se ob-
jevila řada nových tváří a jmen – a ne- 
platilo to jen o Objevu roku. Trofej  
v této kategorii si odnesla mladičká 
MÁRIA KARABINOŠOVÁ (Salón 
Igor Sedlák, Prešov). Nejlepší Avant-
gardní účes vytvořila podle odborné 
poroty MARCELA BLECHOVÁ (Ka-
deřnický salon TOP, Třebíč). Koloris-
tou roku se stal DOMINIK MIKUL-
ČÁK (Salon Michal Zapoměl, Plzeň) 
a nejlepší Pánský komerční účes vy-
tvořila LENKA HABARTOVÁ (RED 
Salon, Praha). Mimochodem, tato ka-

Titul Kadeřník roku 2015 (Hairdresser of the Year) získala MISHA ČADKOVÁ 
majitelka salonu MISHA/hair studio! Slavnostní galavečer, na kterém byli vyhlášeni 
vítězové všech 14 kategorií 14. ročníku prestižní kadeřnické soutěže CZECH AND 
SLOVAK HAIRDRESSING AWARDS, se uskutečnil 16. dubna 2016 v pražském Foru 
Karlín. Soutěž již tradičně probíhá za podpory Schwarzkopf Professional, divize 
profesionální vlasové kosmetiky společnosti Henkel, a tak hned v úvodu mohli diváci 
zhlédnout oficiální představení kolekce Essential Looks na jaro/léto 2016. O další 
velkou účesovou show se postaral Kadeřník roku 2013 Jan Balcařík.

    Misha Čadková 
Kadeřníkem roku 2015
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Kadeřnice roku 
Misha Čadková 

– na snímku s předsedkyní
 poroty Janou Burdovou 

Vítězkou v kategorii 
Dámský komerční 
účes Morava 
se stala půvabná 
Štěpánka Hudcová 

Jako první gratulovali Mishe
 Lucie Záhorcová a Petr Freiberg

Reportáž



tegorie byla tentokrát velmi obsazená, 
zřejmě proto, že v minulém ročníku 
dopomohly Janu Balcaříkovi pánské 
účesy k titulu Kadeřník roku.

Po dalším hudebním vystoupení 
přišla řada na nejprestižnější kategorii 
Dámský komerční účes Praha, Če-
chy, Morava a Slovensko. Proto ji při-
šli vyhlásit Petr Freiberg, Country Ma-
nager Schwarzkopf Professional CZ/
SK, a Lucie Záhorcová, PPS Manager-
ka Schwarzkopf Professional a organi-
zátorka soutěže. Pražskou kategorii vy-
hrála MISHA ČADKOVÁ (MISHA/
hair studio, Praha), za Čechy bodovala 
LEA TRABAKOVÁ (Salon Michal 
Zapoměl, Plzeň), za Moravu ŠTĚPÁN-
KA HUDCOVÁ (Salon ŠUTA, Hevlín) 
a za Slovensko IGOR SEDLÁK (Salón 
Igor Sedlák, Prešov).

Následovala účesová show Kadeř-
níka roku 2013 Jana Balcaříka pod 
názvem BACKGROUND, která se 
nesla v duchu moderních Fashion 
Weeků. Jak vtipně podotkla Adela 
Banášová, obvykle mají modelky 
udělané oční linky, ale Jan Balcařík 
vynalezl „ušní“ linky vedené od ucha 
k uchu. Nejdůležitější ale byly účesy, 
které přesně odpovídaly modelům, 
jež dívky měly na sobě, a snoubila se 

v nich kadeřnická preciznost se styli-
stickou lehkostí.

Cenu tisku vyhlásil a předal Ivan Pe-
cho, editor magazínu Estetika. Za Čes-
kou republiku si ocenění převzal JAN 
HLAVÁČEK (Hairthusiasts, Praha), za 
Slovenskou republiku IGOR SEDLÁK 
(Salón Igor Sedlák, Prešov). Cenu 
veřejnosti, o které rozhodovali ná-
vštěvníci internetových portálů, získal 
MARTIN LOUŽECKÝ (Hairthusiasts, 
Praha) za Českou republiku a HANA 
HAVETOVÁ (Vlasové studio EL,  
Zlaté Moravce) za Slovensko.

Velký rozruch nastal, když se vyhla-
šovala cena Tým roku 2015. Předávali 
ji zahraniční hosté – Anna Kulec Ka-
rampotis a Waldemar Lorenz a hned po 
vyhlášení je obklopili početní členové 
SALONU MICHAL ZAPOMĚL. Ma-
jitel salonu, Michal Zapoměl, který je 
držitelem titulu Kadeřník roku 2007, 
přišel se svými kolegy a za všechny 
poděkoval za ocenění. „Je to skvělý 
pocit. Přál bych všem majitelům ka-
deřnických salonů, aby to alespoň 
jednou v životě zažili.“

Napětí v sále vrcholilo, protože se 
blížilo vyhlášení titulu nejvyššího 
Kadeřník roku 2015. Tentokrát ho 
mohl získat kdokoli z vítězů kategorií 

Dámský komerční účes Praha, Čechy, 
Morava a Slovensko nebo Pánský ko-
merční účes. Před vyhlášením si ješ- 
tě mohli diváci prohlédnout nejlepší 
kolekce od vítězů obdobných soutěží  
z celého světa. Potom už moderátorka 
Adela Banášová pozvala na pódium 
všechny adepty na hlavní cenu – Mishu 
Čadkovou, Leu Trabakovou, Štěpánku 
Hudcovou, Igora Sedláka a Lenku Ha-
bartovou. Za pořadatele přišli opět Petr 
Freiberg a Lucie Záhorcová, tentokrát 
společně s předsedkyní odborné poro-
ty, trojnásobnou Kadeřnicí roku Janou 
Burdovou. Petr Freiberg měl za úkol 
rozlepit obálku a přečíst jméno, které 
bude až do dalšího ročníku ozdobené 
titulem Kadeřník roku.

Nezávislá porota složená z českých 
i mezinárodních kadeřníků a zástupců 
módního průmyslu přidělila hlavní titul 
Kadeřník roku 2015 MISHE ČAD-
KOVÉ (MISHA/hair studio, Praha). 
Zajímavostí je, že právě její soutěžní ko-
lekce byla úplně prvním odevzdaným 
setem, který získal číslo 001. Prohléd-
nout si ji můžete v našem Linda speciá-
lu, který vychází začátkem května.

Připravila: ym
Foto: Czech and Slovak 
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Show Essential 
Looks pro jaro 

a léto 2016 

Show minulého 
Kadeřníka roku 
Jana Balcaříka 


