
KADEŘNICKÁ SOUTĚŽ ŠARM 

V pátek 29. 11. 2013 proběhl v prostorách Střední 

školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod 

Radhoštěm již 6. ročník kadeřnické soutěže ŠARM, které 

se zúčastnily děvčata 2. a 3. ročníku oboru 

Kadeřník/Kadeřnice. Soutěž byla zahájena kategorií 

pánskou nazvanou HAIR STYLES DAVIDA 

BECKHAMA, kde si kadeřnice vybraly za vzor právě 

tohoto známého fotbalistu. Pokračovalo se kategorií 

dámskou nazvanou, jak jinak, než HAIR STYLES 

VICTORIE BECKHAM. Na závěr celého dne přišla na řadu 

kategorie nazvaná SEN O KRÁSE V MÉM POJETÍ, ve 

které se soutěžilo o nejkrásnější společenský účes.  

Děvčata předvedla opravdu skvělou práci, při které naplno propojila svou fantazii s šikovností 

a své získané dovednosti a dokázala tak vytvořit opravdovou profesionální atmosféru.  

Všechny práce soutěžících hodnotila odborná porota ve složení – Zbyněk Pomkla, kadeřník 

z Hair studia Hanka v Rožnově pod Radhoštěm a kadeřnice Hana Válková a Jana Durďáková, obě 

absolventky naší školy. Hodnotil se především nápad a originalita, náročnost práce a čistota provedení. 

Den divákům zpestřily doprovodné akce, a to vystoupení mladých tanečnic skupiny Crazy 

Girl, tanečníků breakdance a streetdance ze skupiny Heart2Beat pod vedením Eriky Černé, a také 

hudební vystoupení Tomáše Brady, který diváky potěšil hrou na violoncello.  

Poděkování patří všem sponzorům, kteří se na vzniku této soutěže podíleli, jimiž jsou 

především firma Šubert s Professional, která děvčatům zajistila bohaté ceny pro první místa a 

nezapomněla ani na malou pozornost pro všechny ostatní soutěžící, dále Svatební salón Daniela, který 

na tuto událost zdarma zapůjčil společenské šaty pro modelky. Dále si také zaslouží poděkování i 

pekařství rodiny Geppertových, maloobchod rodiny Marijanovičových a společnost Therapón 98 a.s.  

 

Výsledky soutěže 

Pánská kategorie: 

3. místo – Šarlota Románková 

2. místo – Monika Tvrdoňová 

1. místo – Simona Matúšová 

 

Dámská kategorie: 

3. místo – Markéta Fojtíková 

2. místo – Romana Fidermáková 

1. místo – Kristýna Trčková 

 

Společenské účesy: 

3. místo – Monika Tvrdoňová 

2. místo – Adéla Halamíčková 

1. místo – Lucie Oravcová 

Vašková Michaela, učitelka odborného výcviku 


