Kadeřnice ze SOŠ a SOU Sušice
jsou nejlepší v České republice

Ze semifinálových kol, které se ko−
naly v listopadu loňského roku v Če−
chách a na Moravě, postoupilo
32 škol s celkovým počtem přes
80 soutěžících v disciplínách: Dám−
ský společenský účes ve stylu Lady
Gaga, Harmonie barev extravagance−
foukaná, Pánský střih a styling,
Soutěžní make−up, Body art (malba
na tělo), Nail art (malba
na nehty). V soutěži se
posuzovala především
kreativita, technika,
čistota a náročnost
zpracování i celkový
out−fit modelky, mode−
la. Jednotlivé soutěžní
disciplíny hodnotily od−
borné poroty složené
z řad českých i anglic−
kých profesionálů pro
daný obor. Na soutěži
byli přítomni také zá−
stupci předních pro−
fesionálních kadeřnic−
kých a kosmetických
firem. Významným
hostem byla ministry−
ně práce a sociálních
věcí Mgr. Michaela
Marksová, která pogra−
tulovala vítězům v jed−
notlivých kategoriích.
Ze SOŠ a SOU Sušice
postoupili ze semi−
Dámský společenský účes ve stylu Lady Gaga – finálového kola čtyři
modelka Aneta Rigová.
žáci. V disciplíně Extra−
Koruna extravagance byla určena vagantní pánský střih a styling
pro studenty z oboru – kadeřník, soutěžili Dominik Jílek s modelem
Tomášem Kopřivou a Sandra
kosmetička a vizážista.
Dne 21. 1. 2016 se konalo v Jese−
nici u Prahy MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY KORUNA KREATIVITY
– finále soutěže, kterou pořádala
Asociace Fisy z.s., akreditovaná
MŠMT, a to konkrétně předseda
asociace Jakub Syllte a přední čes−
ký kadeřník, vizážista a stylista
Pavel Filandr. Soutěž s tématem
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MISTR ČR – Václava Toušová s modelkou Anetou Rigovou.

Schmidjellová s modelem Štěpánem 2016/2017 zaměřit nástavbové
Pojarem. V disciplíně Harmonie ba− studium Podnikání speciálně pro
rev extravagance− foukaná obsadila absolventy oboru Kadeřník−kadeřni−
krásné 3. místo Marcela Burianová ce. S ohledem na současné trendy
s modelkou Lucií Plojharovou.
bude nový obor „Vlasový stylista“
Nejúspěšnější žákyní ze SOŠ a SOU zaměřen nejen na odbornost kadeř−
Sušice se stala Václava Toušová nickou, ale bude se vyučovat i kos−
s modelkou Anetou Rigovou, které metika, vizážista, stylista a tricho−
byly uděleny dvě nejvyšší ocenění. logie. Při výuce bude škola úzce
Od odborné poroty
získala 1. místo
v disciplíně Dámský
společenský účes ve
stylu Lady Gaga
a stala se tak MIST−
REM ČESKÉ RE−
PUBLIKY. Asociace
Fisy z.s. vyhlásila
Václavu Toušovou
ABSOLUTNÍM LAU−
REÁTEM
soutěže
KORUNA KREATIVI−
TY, tudíž soutěžícím
s nejlepším výsled−
ným hodnocením ze
všech kadeřnických
soutěžních disciplín.
Žákyně tak zopakova− Marcela Burianová s modelkou Lucií Plojharovou
la vítězství Moniky Herrmanové ze spolupracovat s Asociací Fisy z.s.,
SOŠ a SOU Sušice na loňském roč− která má akreditaci MŠMT a dále
níku této soutěže.
s předními odborníky a profesio−
nálními kadeřnickými a kosmetický−
Nově zaměřené nástavbové mi firmami. Dále budou mít možnost
studium pro obor Kadeřník
žáci tohoto oboru vykonávat praxi
Díky dlouhotrvajícím úspěchům a a odborné stáže v moderních pro−
dlouholeté tradici oboru Kadeřník v vozovnách. Všichni, kteří máte zá−
naší škole jsme se rozhodli prohlou− jem o zkvalitnění svého vzdělání ne−
bit a zkvalitnit možnost studia a váhejte využít tuto jedinečnou mož−
(pi)
chceme od příštího školního roku nost studia.
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