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KDYŽ SE PUNK POTKÁ S KLASIKOU
Měsíc leden je pro studenty SOU kadeřnického v Praze 8 pravidelně spojený nejen s pololetním vysvěd-

čením, ale především se školním kolem kadeřnické soutěže. Tentokrát se konalo 20. ledna a žáci si 

museli připravit dva soutěžní účesy – v pánské kategorii byla hlavním tématem KLASIKA, v dámské 

NEOPUNK, umožňující trochu popustit uzdu fantazii. Vítězky obou kategorií, žákyně 3. ročníků LUCIE 

GOLBRICHTOVÁ (pánská) a MARKÉTA HORÁKOVÁ (dámská), postupují na XI. ročník mezinárodní sou-

těže středních škol v kadeřnické a kosmetické tvorbě KALIBR CUP, který se uskuteční 10. února 2011 

ve sportovní hale SOŠ a SOU Lanškroun. „Zvolili jsme pro naši soutěž obdobné téma, aby se studenti 

mohli dobře připravit na Kalibr Cup. Ve zbývajícím čase budou moci pod vedením učitelů odborného 

výcviku doladit účesy podle ofi ciálních soutěžních podmínek,“ říká ředitel Mgr. Jan Cigánik.

Žáci všech ročníků SOU kadeřnické-
ho absolvují každý půlrok praktickou 
zkoušku, během níž musí prokázat, 
co se za uplynulé pololetí naučili. 
V závěrečném třetím ročníku je zkouš-
ka pojednaná jako soutěž, které se 
zúčastní všech 120 studentů. Jejich 
úkolem je předvést dámský a pánský 
střih, foukanou, pokládanou vlnu, ale 
i holení. Ten, kdo dostane ze všech 
disciplín jedničku, postoupí do „fi ná-
le“. Letos takto uspělo 20 studentů, 
ale vzhledem k vlně lednových one-
mocnění, se soutěže zúčastnilo jen 14 
z nich. „O soutěže, stejně jako o účesové 
přehlídky, které každoročně připravuje-
me, je mezi dětmi obrovský zájem. Pro 
mnohé z nich je to první vystoupení 
na veřejnosti a zároveň šance připravit 
se na podobné akce, s nimiž se ve své 
kadeřnické praxi mohou setkat,“ vysvět-
luje Mgr. Cigánik.

Soutěžící si museli připravit úče-
sy pro obě kategorie, bez ohledu na 
to, jestli je jim bližší dámský nebo 
pánský střih. Na pánský účes měli 60 
minut, během nichž museli vytvořit 
klasický střih a stylingovou úpravu. 
Dámská kategorie letos skýtala mož-
nost zapojit fantazii nejen při stříhání 
a kombinování barev, ale především 
ve stylingové úpravě. Neopunk byl 
trochu civilnější variací na ofi ciální 
téma Kalibr Cupu „Žijeme punkem“. 
Na dámský účes ovšem měli soutěžící 
jen 30 minut, protože prováděli pouze 
výslednou stylingovou úpravu (střih 
a barvení si předem připravili v hodi-
nách praktického vyučování).

Porotu pravidelně tvoří známí 
kadeřníci, kteří se školou dlouhodo-
bě spolupracují (a mnozí ji dokonce 
před lety sami absolvovali). Tentokrát 
se sešli Blanka Hašková, Jan Hlaváček, 

Jakub Hájek a poprvé dostal příležitost 
mladý kadeřník Daniel Bílek. „Je třeba 
vychovávat nejen nové soutěžící, ale 
i hodnotitele. Dan Bílek vystudoval naše 
učiliště a teď už dva roky pracuje pod 
vedením Blanky Haškové v jejím salonu 
Hair Area,“ dodává Jan Cigánik.
Vítězky pánské kategorie

1. místo: Lucie Golbrichtová, 2. mís-
to: Lucie Molnárová, 3. místo: Markéta 
Horáková
Vítězky dámské kategorie:

1. místo: Markéta Horáková, 2. mís-
to: Lucie Molnárová, 3. místo: Simona 
Kalendová

Jak už bylo řečeno, vítězky obou 
kategorií postupují na soutěž Kalibr 
Cup v Lanškrouně. Soutěžící z druhých 

a třetích míst budou školu reprezento-
vat na tradiční juniorské soutěži Wella 
Junior Cup, která se uskuteční 24. květ-
na 2011 v prostorách provozovny SOU 
kadeřnického v Praze 8 na Invalidovně. 
Předsedkyně poroty Blanka Hašková 
během vyhlašování výsledků ocenila 
práci, kterou soutěžící předvedli – jejich 
kreativitu i precizní provedení. „Ber-
te tuto akci jako zkoušku a pokračujte 
v soutěžení dál, bez ohledu na své umís-
tění.“ Mluvila z vlastní zkušenosti, pro-
tože sama dlouhá léta soutěžila a získa-
la řadu prestižní titulů a ocenění. 

Připravila ym
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LUCIE GOLBRICHTOVÁ
Svému vítězství v pánské katego-
rii nemohla uvěřit... „Už od prvního 
ročníku mě pánské účesy baví víc. 
Hned, jak to bylo možné, jsem si zaří-
dila brigádu v pánském kadeřnictví. 
Byla bych moc ráda, kdybych se tomu 
mohla věnovat i po vyučení,“ řekla 
po skončení soutěže. Jako modela 
využívá druhým rokem svého kama-
ráda. Porota ocenila především per-
fektní střih a styling i citlivé obarve-
ní lehce prošedivělých partií.

MARKÉTA HORÁKOVÁ
Markéta si vybrala za modelku svou 
kamarádku ze školy a společně plá-
novaly, jak vytvořit nositelný pun-
kový účes. „Nechtělo se nám vlasy 
odbarvovat na blond, protože kama-
rádka je tmavovláska. Nakonec jsme 
po dohodě s mistrovou pouze oživi-
ly tmavý základ červenou barvou,“ 
zavzpomínala na předsoutěžní pří-
pravu. Před odjezdem na Kalibr Cup 
by chtěla ještě zapracovat na finální 
stylingové úpravě a doladit střih.


