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V Domažlicích koncem února po−
řádalo Střední odborné učiliště
Domažlice již 8. ročník celorepub−
likové soutěže Beauty Cup 2023
v  sále Městského kulturního stře−
diska. Odborná soutěž zaměřená
na kreativitu, zručnost a dovednost
byla určená žákyním a žákům
v oborech vzdělání kadeřník, kos−
metické služby (kosmetička) a vla−
sová kosmetika. 
Fantazii se meze nekladly. 
Do Domažlic se sjeli budoucí kadeřni−
ce, kadeřníci a kosmetičky ze střed−
ních škol ze Šumperka, Litoměřic, So−
kolova, Prahy, Plzně, Klatov, Sušice a
z  naší školy jak z Domažlic, tak ze
Stoda. V make−upu zvítězila Natálie
Bangová ze Sokolov, 2. místo získala
Nikola Popovičová z naší školy SOU
Domažlice a 3. místo Eliška Svítilová
z Klatov.
V  kategorii Facepaiting excelovaly
naše žákyně. Na 1. místě se umístila
Jana Fanfulová, na 2. místě Klára

Budínová a na 3. místě Karolína
Eichlerová.
V dámském společenském účesu se
na 1. místě umístila Barbora Vláčilová
ze Sušice, na 2. místě Sabina Hejlová
ze Šumperku a na 3. místě Adéla
Mundilová z SOU Domažlice z MPV
ve Stodě.
V pánském střihu a stylingu zvítězil
Marcel Kotry ze Šumperku, na 2. mís−
tě Josef Sláma z naší školy SOU Do−
mažlice a na 3. místě Markus Zweck
z Plzně. 
Srdečně zveme širokou veřejnost do
našich učňovských kadeřnických sa−
lonů v Domažlicích, Prokopa Veliké−
ho 640 a ve Stodě, Plzeňská 29.
Dalšího velkého úspěchu v soutěžích
odborných dovedností dosáhli naši
žáci tříletého oboru zakončeného vý−
učním listem strojní mechanik na kraj−
ské soutěži Kovo Junior oboru strojní
mechanik, která se konala na SPŠ
Klatovy. Jan Vondrák (žák 2. ročníku)
zvítězil a postoupil do republikového

kola, které pořádáme na naší škole
SOU Domažlice 11.–13. dubna 2023.
Karel Zelenka, žák 2. ročníku oboru
strojní mechanik se zaměřením ná−
strojař, se umístil na 3. místě.

Mgr. Zdeňka Buršíková, 
ředitelka SOU Domažlice

Moderní ženich a moderní nevěsta
bylo téma letošní odborné kreativní soutěže

Velkou pozornost věnujeme spolupráci školy s firmami v našem a příhraničním regionu
Hlavně pro naše žáky a jejich rodiče i širokou veřejnost, pořádáme již 7. ročník nabídky studijních a pracovních příle−
žitostí pro všechny obory, které vyučujeme jak v Domažlicích, tak i ve Stodě s názvem Klíč k příležitostem – Berufsin−
fomeese. Ve čtvrtek 30. března 2023 se v budově školy Prokopa Velikého 640 v Domažlicích od 13:00 hod. sejdou
zaměstnavatelé západních Čech a východního Bavorska s nabídkou brigád, zaměstnání. Nenechte si ujít tuto jedi−
nečnou příležitost získat informace přímo z první ruky.

Modelka Nikola Košatová líčená Ni−
kolou Popovičovou – obě žákyně 4.
ročníku oboru kosmetické služby SOU
Domažlice, 2. místo v kategorii Ma−
ke−up republikové soutěže Beauty
Cup 2023, téma Moderní nevěsta.

Modelka Eliška Straková líčená Klá−
rou Budínovou – obě žákyně 3. roční−
ku oboru kosmetické služby SOU Do−
mažlice, 2. místo v kategorii Facepai−
ting republikové soutěže Beauty Cup
2023.


