
Mezinárodní setkání 
budoucích kadeřníků

„Rozhodli jsme se po něko-
lika letech obnovit tradici 
mezinárodních setkávání 

žáků a zástupců vedení od-
borných škol s kadeřnickými 

obory od nás, ze Slovenska, 
Slovinska, Maďarska a Ru-

munska. Cílem je prezen-
tovat nejlepší práce žáků 

z jednotlivých škol a vyměnit 
si zkušenosti z výuky kadeř-

nického řemesla v daných 
zemích,“ vysvětluje Mgr. JAN 

CIGÁNIK, ředitel hostitelské 
školy – SOU kadeřnického 

v Praze 8, Karlínské náměstí. 
Čtyři dny plné inspirace se 

uskutečnily od 22. do  
24. března v Praze. Příští rok 
pomyslnou štafetu převezme 
partnerská škola ze sloven-

ských Nových Zámků.

Seznam zúčastněných škol:
Česká republika – sou kadeřnické, 
Praha 8
Slovenská republika – soŠ dopravy 
a služieb, nové zámky
Slovinsko – Školski center kranj, kranj
Maďarsko – árpád szakképző iskola és 
kollégium, székesfehérvár
Rumunsko – Grup scolar traian Vuia, 
târgu Mureș

tradice mezinárodního setkávání od-
borných škol s kadeřnickým zaměře-
ním není žádnou novinkou. Psali jsme 
o ní už před několika lety v našem ses-
terském časopise kadeřnická a kosme-
tická praxe. Potom ale nastala pauza, 
protože se odmlčel maďarský partner. 
V letošním roce se však do Prahy sjeli 
zástupci dokonce z pěti zemí – České 
republiky, slovenska, slovinska, Ma-
ďarska a rumunska. „Nejde o soutěž-
ní klání plné rivality, ale o  přátelské 
setkání s přehlídkou nejlepších prací 
žáků daných škol a zároveň předsta-
vení způsobu výuky i  praxe budou-
cích kadeřníků. Jako připomínku si 
všichni účastníci odvezli certifikát 
o absolvování a zlaté medaile s logem 
naší školy,“ říká Jan cigánik, hlavní 

iniciátor a  organizátor akce. nechal 
udělat i  putovní pohár v  podobě ze-
měkoule, který se s každým setkáním 
přesune do další hostitelské země.

Pražské setkání trvalo 4 dny, z toho  
1 den (pátek 23. 3.) byl plně v režii pořá-
dající školy. Všichni účastníci (celkem 
asi 50 lidí) se sešli ve školicím centru na 
invalidovně, kde si prohlédli dvě škol-
ní provozovny (pro 1. a 3. ročník) a také 
rodící se originální kadeřnické muze-
um s  prvními historickými exponá-
ty. Poté se žáci přesunuli do školicího 
centra, aby znovu připravili na mode-
lech účesy, s  nimiž bodovali na sou-
těžích ve svých domovských zemích. 
například za pořádající karlínskou 
školu se zúčastnil Filip skořepa, vítěz 
pánské kategorie v  soutěži harmonie 
2017/2018. ostatní zatím v  přátelské 
atmosféře vedli neformální rozhovory. 
Mimochodem, komunikace probíhala 
v angličtině, ale jako překladatelé fun-
govali učitelé anglického jazyka ze sou 
kadeřnického, kteří vždy ochotně po-
mohli překonat jazykovou bariéru.

„Vážíme si toho, že akci přišla pod-
pořit zástupkyně našeho zřizovatele, 
vedoucí oddělení regionálního škol-
ství Magistrátu hlavního města Prahy 
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Bc. Jana Vlásenková a  zodpověděla 
řadu otázek na téma spolupráce zři-
zovatele s  vedením školy,“ oceňuje 
ředitel cigánik. dopoledního setkání 
se zúčastnili také zástupci společnos-
ti L’oréal Professionnel, kteří přinesli 
účastníkům dárky ze sortimentu pro-
fesionální vlasové kosmetiky.

dalším významným hostem pak 
byl známý pražský kadeřník tomáš 
kotlár, bývalý absolvent karlínského 
sou. s kolegyní, loňskou absolvent-
kou kateřinou Meisnerovou, před-
vedl ukázku účesů ze své nejnovější 
kolekce new Generation of cut and 
color Fashion (můžete si ji prohléd-
nout na stránkách 12–15). „Kolegové 
z  ostatních škol byli překvapeni, 
jaký máme přehled o našich absol-
ventech, a oceňovali, že ti nejšikov-

Mgr. Jan Cigánik 
s putovním 
pohárem 
a Ing. Zoltán 
Varga (vlevo) 
ředitel školy
v Nových 
Zámcích

Tomáš Kotlár a jeho show

nější s námi dlouhodobě spolupra-
cují,“ dodává Jan cigánik.

občerstvení, včetně chutného obě-
da, připravili žáci z další pražské ško-
ly – sou gastronomie a  podnikání 
v  Praze 9 za Černým mostem, v  je-

hož domově mládeže byli zahraniční 
účastníci mezinárodního setkání uby-
továni. „S ředitelkou školy Ing. Zdeň-
kou Matoušovou rovněž dlouhodobě 
spolupracujeme a navzájem si vychá-
zíme vstříc,“ říká Jan cigánik a zároveň 
chválí své kolegy z  učitelského sboru, 
kteří se nad rámec svých povinnos-
tí na pořádání akce také podíleli. „Na 
stole byl k vidění úžasný marcipánový 
dort s logem naší školy, který z vlastní 
iniciativy upekla učitelka odborného 
výcviku Dana Čechová.“

co přineslo setkání z  pohledu ře-
ditele hostitelské školy? „Dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavého například 
o způsobech financování našich part-
nerských škol a  podpory ze strany 
tamějších zastoupení firem profesio-
nální vlasové kosmetiky. V prezenta-
cích žáků z jednotlivých škol jsme vy-
slechli informace o tom, jak se v rámci 
výuky připravují na účast v národních 
i  mezinárodních soutěžích. Práce 
všech žáků byly na vysoké úrovni, to 
ocenil mimo jiné i takový profesionál, 
jakým je Tomáš Kotlár,“ upřesňuje Jan 
cigánik. Účastníci chválili také pozná-
vací program, který pro ně na další den 
připravili, konkrétně prohlídku histo-
rického centra Prahy s průvodcem. to 
je mimochodem, další přínos takových 
akcí – možnost poznat alespoň čás-
tečně i život v dané zemi. „Pro nás je 
důležité udržovat kontakt s  dalšími 
školami v  Evropě a  věřím, že ostatní 
kolegové to vidí stejně,“ uzavírá ředitel 
sou kadeřnického v Praze.

Připravila: ym
Foto: archiv SOU kadeřnického
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