
NEJŠIKOVNĚJŠÍ 
kadeřnické 
naděje v Praze

Řemeslo má zlaté dno. To platí víc než kdy dříve, ale 
jak o tom přesvědčit absolventy základních škol a je-
jich rodiče? K tomu by měla dopomoci mimo jiné 
soutěž SOLLERTIA, ve které své dovednosti a zručnost 
porovnávají žáci učebních oborů pražských odborných 
škol. Pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy 
uspořádalo už třetí ročník v oboru KADEŘNÍK Střed-
ní odborné učiliště kadeřnické v Praze 8, Karlínské 
náměstí. Uskutečnil se 12. listopadu 2015 v prostorách 
jeho školicího centra na Invalidovně.
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„Oslovili jsme všechny praž-
ské školy, které nabízejí učební 
obor Kadeřník, státní i sou-
kromé, ale do soutěže se zapo-
jily jen tři,“ vysvětlil s trochou 
lítosti v hlase Mgr. Jan Cigánik, 
ředitel SOU kadeřnického v Pra-
ze 8. „Stále mám pocit, že se na 
sebe pohlížíme jako na konku-
renci, přitom bychom měli mít 
stejný cíl – vychovávat šikovné 
kadeřníky, kteří najdou uplat-
nění na trhu práce. Stejně se 
všichni jednou sejdou v jed-
nom kadeřnickém salonu, bez 
ohledu na to, jakou školu ab-
solvovali.“

  Kromě SOU kadeřnického 
v Praze 8 se soutěže Sollertia ten-
tokrát zúčastnily dvě soukromé 
školy – První české soukromé 
střední odborné učiliště v Praze 
10 a Soukromé střední odborné 
učiliště kadeřnické v Praze 2, Tá-
borská ulice. O soutěži jsme ně-
kolikrát psali v našem odborném 
časopise Kadeřnická a kosmetic-
ká praxe, proto jen připomínám, 
že je tříkolová. První dvě kola 
probíhají v rámci škol a soutěží-
cího, který je bude reprezentovat 
v celopražském finále, nominu-
jí sami žáci. Ve finále se utkají 
s tzv. vyzyvatelem – profesioná-
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Účastníci soutěže – zleva Monika Jackanich s modelkou, Dáda Kusá 
s modelkou, Kristýna Bradáčová s modelkou a Nikola Svašková 
s modelkou

Dáda Kusá zvolila mikádo s módním vlnitým stylingem

Vítězka Kristýna Bradáčová s modelkou
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lem v daném oboru. Tentokrát se 
této úlohy zhostila se ctí dáda 
KUSá, známá pražská kadeřni-
ce a vyhlášená odbornice na úče-
sy z dlouhých vlasů. Téma bylo 
vylosováno těsně před zaháje-
ním soutěže, tedy jedno ze tří, na 
které se soutěžící připravovali. 
během soutěžního času měli vy-
tvořit mikádo. barvu si připravili 
předem, během soutěže pak měli 
vytvořit nákres a popis účesu, 
střih, styling a pak ještě svou 
práci před porotou obhájit.
  do poroty byli tentokrát pozvá-
ni renomovaní pražští kadeřní-
ci – Pavel buřič, Tomáš Kotlár 
a alexandre Sokolov. Porotci 
měli možnost pozorovat soutěží-
cí při práci a případně jim během 
obhajoby položit doplňující otáz-
ky. Soutěži přihlíželi také učitelé 
odborných předmětů, pod jejichž 
vedením se žákyně připravovaly, 
ředitelé jednotlivých škol, ale 
fandili i spolužáci. dobu, kdy 
porota sčítala body, respektive 
procenta soutěžících v porovná-
ní s vyzyvatelkou, využili účast-
níci k rozhovoru s dádou Kusou, 
která shodou okolností před lety 
sama absolvovala SOU kadeř-
nické v Praze 8. „Možná by vás 
mohlo zajímat, že jsem původ-
ně vůbec nechtěla být kadeř-
nicí. Bylo to pro mě nouzové 
řešení, když jsem se nedostala 
na obor oděvního návrhářství. 
Postupně jsem si ale svou prá-
ci zamilovala, protože je ne-

smírně kreativní. Co může být 
krásnějšího, než vytvářet úče-
sy, které podtrhnout osobnost 
vašich klientek a zvýší jejich 
sebevědomí,“ řekla a přidala 
také pár vzpomínek na dobu stu-
dií i první praxe po absolvování 
školy.
  dáda Kusá je také oblíbenou 
školitelkou – vede řadu kurzů 
a stáží zaměřených především na 
úpravu dlouhých vlasů. „Neškolí 
jen naše žáky a kolegy z oboru, 
ale i učitele odborných před-
mětů, kteří získané dovednosti 
využívají při výuce a také při 
přípravě žáků na juniorské 
soutěže,“ připomněl Mgr. Jan 
Cigánik.
Výsledky:
1. místo: Kristýna bradáčová, 
První české soukromé střední 
odborné učiliště v Praze 10 (82 
%)
2. místo: Nikola Svašková, SOU 
v Praze 8, Karlínské náměstí (80 
%)
3. místo: Monika Jackanich, 
Soukromé střední odborné učili-
ště kadeřnické v Praze 2, Tábor-
ská ulice (71 %)
  Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání ocenění se uskuteční 
jako obvykle v prosinci v prosto-
rách rezidence primátora hlavní-
ho města Prahy na pražském ma-
gistrátu a zúčastni se ho všechny 
tři soutěžící společně s nejlepší-
mi účastníky soutěží v dalších 
oborech.

Reportáž

Nikola Svašková při práci

Monika Jackanich při práci

Účes od Nikoly Svaškové


