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Jako malá si Veronika Beníšková představovala, že se stane princeznou. Zase tak úplně vedle není, 
jelikož je z ní královna nehtů. Už teď je ověnčená několika cennými trofejemi, je dvojnásobnou mistryní 
České republiky v nail designu a právě získala stříbro na Mistrovství světa v Düsseldorfu.

Jak jste se k této zajímavé práci, ve které sbíráte dokonce  
i cenné trofeje, dostala? 
llVystudovala jsem kosmetickou školu a ve čtvrtém ročníku 
nás posílali do salonů, abychom se naučily jak to tam chodí, 
„rozkoukaly se“ a okusily praxi. Dostala jsem se do salonu, kde 
se nabízela také gelová modeláž nehtů. Moc se mi to líbilo  
a tak jsem si sama nakoupila materiál a zkoušela modeláž na 
příbuzných. V podstatě jsem to okoukala, dá se říct.
Právě jste se nedávno, 27. března, umístila jako druhá  
v Düsseldorfu na Mistrovství světa. Jak dlouho už soutěžíte  
a čím se můžete pochlubit?
llNení to zase tak dlouho, co soutěžím. Před třemi lety jsem 
po ukončení školy nastoupila do salonu Martiny Brabcové 
-Kejlové. V podstatě ona mě “donutila”, v dobrém slova smyslu, 
soutěžit. Mě samotnou by to asi nenapadlo, ani jsem nevěděla, 
že se v modeláži dá soutěžit. Martina má se soutěžením bo-
haté zkušenosti, je pětinásobná mistryně republiky a získala 
třetí místo na mistrovství světa v Düsseldorfu. Já jsem se 
poprvé zúčastnila soutěže před dvěma roky a vyhrála jsem. 
Pokračovala jsem tedy na mistrovství světa do Düsseldorfu  
a tam jsem se umístila na pátém místě. To mě však nepotěšilo 
a tak jsem to chtěla zkusit ještě jed-
nou. Musela jsem se tím pádem zno-
vu zúčastnit soutěže republikové. 
Svoje prvenství jsem obhájila a letos,  
26. března jsem opět vyjela do Německa. 
Tam se mi podařilo vybojovat pro naší 
republiku druhé místo. První mi utek-
lo o pouhé 4 body ze 480! Je to velká 
škoda, ale na druhou stranu teď vím, že 
na první místo můžu dosáhnout, že to je 
reálné. Proto se pokusím “nám” vybojo-
vat to první místo na mistrovství světa. 

Jak dlouho nebo jak často je potřeba trénovat nebo stačí 
běžná praxe v salonu na zákaznicích?
llPřesně tato otázka mi byla položena už několikrát, 
a odpovídat na ni musím stále stejně: na trénování  
nezbývá čas. Mám hodně práce a ještě svůj volný čas věnovat 
zase nehtům, to nejde, není na to už ani nálada. Hodně  
podstatná je ale určitě práce v praxi. Právě ta mě hodně naučila 
a „vypilovala“. 
V čem je to pravé mistrovství a v čem se naopak dají 
nadělat největší chyby?
ll Je to hodně o preciznosti, přesnosti a také pravidlech. 
Pravidla proto, protože v Německu jsou ty nehty všechny  
dokonalé, tak se porota při hodnocení striktně drží pravi-
del. Nesoudí podle líbivosti, třeba poměřují francouzskou  
manikúru pravítkem. Je to zkrátka hodně přísné.
Jak moc je pro vás důležitý materiál se kterým pracujete  
a podle čeho jste ho vybírala?
llMateriál je v  tomto oboru velice důležitý. Je sice velmi 
široký výběr, což je příjemné, ale zdaleka ne vše je tak výborné 
pro práci. Já se snažím vybírat podle toho, co je nejlepší  
a s čím se mi dobře pracuje, ale také to s čím jsou spokojeny mé 

klientky. Proto jsem si pro svou práci vybrala 
právě značku Trosani, kterou mohu určitě vřele 
doporučit. 
Vyvíjí se váš vkus, ovlivňujete to, co se vám 
líbí na zákaznicích nebo se podřídíte jim?
llVětšinou se podřizuji svým klientkám. To 
co jim vyrobím na nehtech nosí ony a ne já. 
Ale snažím se samozřejmě i něco doporučit. 
Díky přehledu, který mám, jim můžu poradit, 
co by se na ně hodilo, co by jim slušelo. 
Máte čas na své vlastní nehty a co nejraději 
sama nosíte za styl?
ll Je to přesně podle úsloví „kovářovic 

kobyla chodí bosa.“ Mám ráda francouzskou manikúru a teď 
jsem si velmi oblíbila barevný gel. Vypadá velmi elegantně  
a přirozeně.
Stíháte kromě práce nějaké koníčky, nechce po vás rodina  
a přátelé ve volném čase zase nehty? 
llSamozřejmě! A navíc mám takové štěstí, že mimo 
maminky mám ještě další dvě sestry! Na koníčky sice nezbude 
moc času, ale když, tak se ráda věnuji rodině a sportu, příjemné 
zábavě ve společnosti. A to všechno člověk nejlépe vychutná 
po dobře odvedené práci. 

Veronika Beníšková pracuje od loňského roku v centru Prahy, 
ve vyhlášeném salonu Oskar v Salvátorské ulici.  n

...s Veronikou Beníškovou

Veroničin další 
profesní cíl 
je jasný: stát se 
mistryní světa. 

Porotci na Mistrovství světa v Düsseldorfu 
mají přísná měřítka, přesto se Veronika 
dokázala umístit na stříbrné příčce. 
Vítězství uniklo jen o vlásek. 

na 5 minut 


