
 

 

 

Na manikúře poprvé v 87 letech 

 

Slzy v očích, dojetí a obrovská radost. Takové byly reakce našich klientů na návštěvu 

studentů kadeřnického a kosmetického oboru SŠOS Vizovice, kteří v úterý 4. října 

udělali klientům SENIORu tento den doslova krásnější.  Moc děkujeme studentkám 

kosmetického oboru Kačce, Míše, Míle a Zuzce pod odborným vedením paní 

Jadrníčkové. Velké poděkování patří také studentům kadeřnického oboru Lucii, 

Valentýně, Simoně, Štěpánce, Veronice, Simoně a Danečkovi pod odborným vedením 

paní Kletečkové.  

Klienti si plnými doušky vychutnávali péči, ať už o vlasy či obličej. Zaslechli jsme hovor, 

kdy slečna kosmetička prováděla ošetření rukou a následnou manikúru s lakováním 

nehtů a paní Jarmila prohlásila: „No toto, že tohle budu zkoušet poprvé v osmdesáti 

sedmi letech, tak to by mě nikdy nenapadlo!“ Nebo paní Maruška: „A není to škoda pro 

mne?“ No není! Naši klienti si zaslouží být hýčkaní, užít si dopoledne, kdy jim studenti 

upraví vlasy, udělají masáž obličeje a aplikují pleťovou masku, poté je decentně nalíčí, 

aby nechali vyniknout rysy obličeje. Pomyslnou třešinkou byla aplikace parfému, jehož 

vůně vydržela ještě dlouho poté a přinesla tak vzpomínku na hezky prožitý čas. 

Příjemnou atmosféru dopoledne dokouzlily oblíbené písně Karla Gotta a Hany 

Zagorové, aromatické svíčky.  

„V domovech klientům zprostředkováváme kadeřnici a pedikérku, kosmetiku a 

manikúru pravidelně nemají“, říká Zdeněk Mikel, ředitel SENIORu. 

„Studenti byli výborní nejen v praktických činnostech svého oboru, ale také projevili 

zájem o seniory, empatii, senioři je zase chválili za dovednost, nápaditost, šikovné a 

pečlivé ruce. Je dojemné pozorovat vzájemnou interakci mezi nimi, jak se snaží 

povzbudit jeden druhého“, říká Romana Rochovanská, aktivizační pracovnice.   

V rámci projektu Ježíškova vnoučata tak byla vyslyšena četná přání dopřát si 

profesionální péči. Celé dopoledne se neslo v pohodovém duchu a přátelské atmosféře, 

klienti byli z výsledné práce studentů nadšení. Za naše seniory z celého srdce děkujeme 

firmě DPD – Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. a projektu Ježíškova vnoučata. 
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