PEDIKÚRA JAKO ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ
Už několik let ji můžete pravidelně
vídat během kosmetických veletrhů
na stánku firmy Coneta, kde prezentuje přístroje pro medicinální pedikúru
a ukázky salonního ošetření nehtů
a pokožky nohou. MILOSLAVA
KOVACSOVÁ má už 15 let vlastní
salon v Liberci, ale většinu času teď
tráví na Střední škole gastronomie
a služeb v Liberci, kde vede praktické
vyučování pro budoucí kosmetičky.
Učí je kosmetiku a hlavně pedikúru,
která je její srdeční záležitostí.
Jednou by se jí ráda věnovala víc –
chtěla by si zařídit akreditaci a otevřít
vlastní školicí středisko. Určitě by
tím ulehčila svým žákyním po škole
vstup do profesního života.
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Z ordinace do kosmetického salonu
MILOSLAVA KOVACSOVÁ je původní profesí zdravotní sestra a dlouhá léta pracovala v zubní ordinaci – nejspíš proto si tak
dobře rozumí se všemi přístroji a kovovými
nástroji, které se používají při medicinální
pedikúře. „Asi před 15 lety jsem viděla
prezentaci přístrojové pedikúry v Pardubicích
a nesmírně mě zaujala. Napadlo mě, že
bych si mohla udělat kurz a po večerech si
přivydělávat ošetřováním nohou,“ vzpomíná.
Nakonec ale bylo všechno jinak. V práci
dostala výpověď, 3 měsíce byla zaregistrovaná na pracovním úřadě a pak se rozhodla
věnovat se pedikúře naplno.
„Pronajala jsem si byt 1 + 1 v centru
Liberce a vybudovala jsem tam salon. Dnes
pracuji společně s kosmetičkou a ještě
jednou kolegyní pedikérkou, která mě
zastupuje, když jsem ve škole,“ vysvětluje
Miloslava. Přestože absolvovala kurz klasické i přístrojové pedikúry, o tom, že by se
věnovala klasické „mokré“ ani neuvažovala.
Nejprve si pořídila přístroj od firmy, u které
se vyškolila, všechny další už ale nakupuje
u firmy Coneta. „Mám v salonu přístroje
Podolog Maxi a Promed 4030 a jsem s nimi
maximálně spokojená.“

Zpátky do školy...
Před 5 lety dostala Miloslava Kovacsová
nabídku pracovat jako vedoucí učitelka
odborného výcviku na Střední škole gastronomie a služeb v Liberci, kde je mimo
jiné i čtyřleté studium s maturitou v oboru
Kosmetička. Postupně tedy svou klientelu
částečně převedla ke kolegyni a částečně
28 profi nehty

ji naučila chodit za ní na školní pracoviště.
„Učím pedikúru a teorii kosmetiky, ale
většinu času trávím ve školním salonu, kde
se během týdne vystřídají žákyně všech čtyř
ročníků. Obvykle čtyři dívky dělají kosmetiku
a čtyři pedikúru. Klienti už se k nám naučili
chodit a věřím, že to není jen nízkými cenami,
ale především tím, že jsou naše žákyně
šikovné.“ Vedení školy dalo na její rady
a koupilo od společnosti Coneta 2 přístroje
Promed 4030 a sterilizátor, pravidelně odebírá také dezinfekční přípravky.
Od doby, kdy Miloslava do školy nastoupila, už odmaturovaly první její svěřenkyně.
A neměly to jednoduché, během praktické zkoušky musely na vlastním modelu
předvést všechno, co se za 4 roky naučily
– kosmetické ošetření, pedikúru i manikúru
včetně zdobení nehtů. „Pokud vím, některé
z nich pokračují dál ve studiu, ale 6 z nich
začalo opravdu pracovat v oboru. Doufám,
že se v konkurenci prosadí,“ dodává s nadějí
v hlase.

Pedikúra a ostatní obory
MILOSLAVA KOVACSOVÁ spolupracuje
s firmou Coneta od roku 2002 a oceňuje
nejen kvalitní přístrojové vybavení pro
medicinální pedikúru a ostatní přípravky,
ale i přátelské vztahy, které tam mezi lidmi
panují. A protože z Liberce je do Otrokovic,
kde společnost Coneta sídlí, poměrně
daleko, ráda se s nimi vídá na kosmetických
veletrzích, na nichž se prezentují. „Vždycky
si prohlédnu a vyzkouším všechny novinky
a hlavně si mohu vyměňovat zkušenosti
s pedikérkami, které si přicházejí nakoupit

zboží nebo konzultovat nějaký problém
z každodenní praxe,“ říká. Úroveň pedikúry
se podle ní u nás od roku 1990 hodně
zlepšila, stoupá kvalita poskytovaných kurzů
a s tím i vzdělání pedikérek. Je to vidět na
tom, jak neustále vyhledávají nové informace a nápady.
S pedikúrou, respektive s péčí o nohy
souvisí řada dalších oborů, takže Miloslava
se zajímá také o aromaterapii, alternativní medicínu, fyzioterapie, masáže atd.
„Pedikérka by měla umět klientům vysvětlit,
co právě dělá a proč, a jaké přípravky
používá. Zákazník od ní čeká, že mu pomůže
od bolesti a poradí, jak dalším problémům
předcházet,“ vysvětluje Miloslava Kovacsová. Důležité je dbát i o vlastní zdraví, protože
pedikérky se potýkají s různými nemocemi
tzv. z povolání. „Neumím si představit, že
bych dokázala celý den pracovat, kdybych
si ráno nezacvičila,“ říká a dodává, že dělá
také taj-či, chodí plavat, jezdí na kole a má
ráda turistiku. Paradoxně si nejvíc odpočine
ve škole mezi děvčaty, která ji doslova
nabíjejí novou energií.
Miloslava Kovacsová se pedikúře může
věnovat téměř naplno, protože její vlastní
děti jsou už dospělé. Mladší syn dokončuje
vysokou školu, starší z ní dokonce udělal
babičku. Ani jeden z nich ale o její obor
neprojevuje zájem, a tak Miloslava předává
zkušenosti „svým“ dětem ve škole. Učení ji
chytlo tak, že dokonce uvažuje o tom, že by
si jednou otevřela vlastní školicí centrum...
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