
Soutěž, která brala dech. 

 

Včera skončil kosmetický veletrh v pražských Letňanech. World of Beauty hostilo více než 350 

vystavovatelů. Zúčastnila jsem se mnoha veletrhů, ale v Letňanech se mi fakt líbí. Výborné zázemí a 

čisté toalety. Tak to mám ráda. Vstřícnost organizátorů je pro mne veledůležitá a ani v tomto směru 

si nemohu ztěžovat.  

Bohužel jsem nemohla sledovat celý program. Udělala jsem si však čas na soutěž v líčení, kterou 

pořádal Pavel Bauer. Fakt to mělo úroveň.  

Samozřejmě se musím také zmínit o našem evropském šampionátu ve SPA manikúře. Když jsem tuto 

soutěž před třemi roky zakládala, netušila jsem, co se z této akce vyvine. Již první ročník byl mnoha 

novináři a odborníky hodnocen jako mimořádně zdařilý. Úroveň 3. Ročníku však překvapila i mne. Do 

jisté míry, se to dalo předpokládat. Jména soutěžících byla ověnčena mnoha tituly a trofejemi a také 

to bylo vidět. Když soutěžící vybalily své propriety a vytvořily na svých stolcích barevné kreace 

spojené s tématem soutěže, padla mnoha přihlížejícím brada. Přiznám se, že i mně. Šarm elegance a 

kulisa pařížských bulvárů, dýchla na všechny přítomné. Aromaterapeutické svíčky s vonnými mlhami 

podtrhly celou atmosféru. Začala jsem se potit v předtuše, že rozhodnout o prvních místech bude 

těžký oříšek. Naprostá většina soutěžících byla skvěle připravena. Nevím, zda všichni diváci 

zaregistrovali promyšlené kompozice, kdy manikérka, modelka, šaty, šperky, účesy a mnoho dalších 

nuancí, bylo propojeno a nasměrováno do jedné dominantní myšlenky. Název tohoto článku jsem 

zaslechla z řad diváků. Přesně tak to i na mne zapůsobilo.  

Velká radost střídala lítost nad skutečností, že první místa jsou jen tři. Absolutní vyrovnanost 

soutěžících vnesla i do poroty rozdílné názory, ale tak to má zřejmě být. Nešlo o zásadní rozpory. 

Rozdílná hodnocení se odehrávala v jednotkách bodů. Ty však rozhodovaly absolutně o všem. Přesto, 

že jsme opakovaně probíraly nuance. Dospěly jsme vždy ke stejnému závěru. Po sečtení bodů byl 

výsledek překvapivý, ale spravedlivý. Komisařka soutěže, paní Bohunka Christophová se soustředila 

pouze na matematický součet bodů, nekompromisní a jasný verdikt byl výslednicí názoru celé poroty. 

Všechna ač rozdílná hodnocení byla členy poroty zdůvodněna a všemi ostatními uznána. 

Musím konstatovat, že odborná porota byla velmi náročná. Do hry vstupovaly neuvěřitelné detaily. 

Dvě mistryně Evropy a také paní Malon, která je prezidentkou německé asociace manikérek a 

designerek zahrnuly do svých hodnocení neuvěřitelné detaily. Například, že si soutěžící při práci 

stoupla a přerušila kontakt s modelem. Samozřejmě byly jisté rozdíly i v samotné práci. Brilantní 

lakování je při této soutěži naprostou samozřejmostí a proto je obtížné v této oblasti hledat zásadní 

chyby. SPA manikúra nemá za cíl pouze estetický efekt. Jde o vytvoření opravdové závislosti zákaznice 

na tuto službu. Soustava účelných úkonů musí povýšit péči o ruce na příjemný rituál. Zážitek na který 

se těšíme. Z manikérky musí vyzařovat klid a pohoda. Musí umět vytvořit prostředí, kde se cítí 

zákaznice dobře. Takové služby jsou velmi vyhledávané. Manikérek, které dokážou všechny tyto 

aspekty skloubit zatím není moc. Některé se dokonce domnívají, že pro krásu je nutné trpět. Myslím, 

že charakter této péče nejen o ruce, byl převážnou většinou soutěžících pochopen. 

Přesto, že naprostá většina soutěžících jsou ostřílené profesionálky i zde zapracovala v několika 

případech tréma. Nešlo o nic zásadního, ale v takové konkurenci je to rozeznatelné. Je vidět, že sbírat 

zkušenosti mezi tvrdou konkurencí je sice velmi náročné, ale kde jinde načerpat inspiraci než mezi 

nejlepšími.  

 

 



Každopádně to byla pastva pro oči. Měla jsem radost, že se naše soutěž stala středem pozornosti 

mnoha diváků. Také při vyhlašování výsledků a předávání cen bylo hlediště plné. Je mi opravdu velmi 

líto děvčat, kterým unikly tak cenné vavříny pouze o pár bodů. Vím, že příprava je velmi náročná a 

proto si všech opravdu vážím.  

Tak máme třetí mistryni Evropy. Děvčata by se nám za chvilku začala nudit a to nelze dopustit. 

Již delší čas zvažuji udělat z Championship SPA manicure, putovní soutěž. Paní Malon byla touto 

myšlenkou nadšená a slíbila, že by převzala nad soutěží záštitu. Jde o velmi vlivnou dámu s 

obrovským nasazením. Pokud vše dobře dopadne, konal by se další ročník v Německu a pak by se 

přesunul do další evropské země. Návrat do Prahy bude mít již evropsky respektovaný punc. 

Za pár dní odlétáme s Veronikou do Los Angeles, kde jsme byly vybrány prezentovat před zástupci 45. 

zemí naše vzdělávací programy. Zcela jistě budeme se zástupci Orly- Sparitual jednat o založení 

světového klání ve SPA manikúře. Vše se vyvíjí a budoucnost soutěže vidím v organizování národních 

soutěží s postupem na Evropu a dále mistrovství světa. Jsem přesvědčena, že zde ČR zanechá 

viditelnou stopu.  

Ráda vám představím všechny soutěžící letošního ročníku.  

Kateřina Nečasová je vítězkou a může doživotně používat titul Champion Evropy ve SPA manikúře 

2013. 

Lenka Ostárková, která se stala vicemistryní Evropy ve SPA manikúře 2013.  

Zuzana Veselá, která obsadila třetí místo a stala se druhou vicemistryní Evropy ve SPA manikúře 

2013. 

Anna Kubešová, Markéta Gistrová, Ivana Kolouchová, Libuše Kolínská, Naděžda Límová, Michele 

Ferrari, Lenka Kučerová, Judit Szentmihályi - Maďarsko, Martina Forgáčová - Slovensko, Milena 

Bogasow - SRN, Nikolet Izmay - Maďarsko. 

Porota evropské soutěže ve Spa manikúře: 

Paní Bohumila Christophová - odborná školitelka Janssen Cosmetics a soudní znalec v oboru 

kosmetiky a vizážistiky, byla komisařem soutěže a dohlížela na dodržování všech regulí. 

Paní Terri Malon je prezidentkou německého svazu pro nehtový design a manikúru. Je také 

šéfredaktorkou odborného časopisu Profi-Nails. 

Slečna Ivett Turcsanyi je první mistryní Evropy ve SPA manikúře 2011 a odbornou školitelkou v 

Maďarsku. 

Šarlota Púváková zastupovala Slovensko. Je mistryní Evropy ve SPA manikúře 2012 a odbornou 

školitelkou. 

Veronika Mořkovská - odborná překladatelka, mistryně ČR v manikúře 2006 a odborná školitelka. 

Eva Decastelo herečka, moderátorka a modelka. 

Předsedkyní a zakladatelkou European Championship SPA manicure je paní Marcela Mořkovská, 

odborná školitelka a soudní znalec v oborech manikúra, pedikúra a modelace nehtů. 

Chtěla bych vzkázat všem, které letos neposbíraly vavříny, aby smutek hodily co nejdříve za hlavu. 

Většinu z Vás znám a umím si předststavit nejméně 7 soutězících s pohárem Championa. Opravdu to 

bylo velmi vyrovnané. Prohlédněte si své práce na Facebooku. 

 

Přeji Vám všem krásné babí léto Marcela Mořkovská 

 

 


