
Mažoretky KK-Dance Sany Šumperk přijely
z mistrovství republiky ověnčené medailemi

Šumperk – Mažoretky KK-
Dance soutěžící v MAC (Majo-
rettes Association Czech) se
účastnily minulý víkend mis-
trovství České republiky v
Hradci Králové. Závodily zde
mažoretky ze 45 měst a vesnic
ve 45 kategoriích.
Soutěž byla velmi náročná,

trvala i do pozdních večerních
hodin, úroveň soutěžících vy-
soká, a proto mohou být ma-
žoretky právem pyšné na vý-
sledky, kterých dosáhly. Získaly
titul mistryně České republiky
v POM-POM Děti duo, kde re-
prezentovala Natálie Diblíková
s Lucií Rollerovou.
Dvakrát získaly titul vice-

mistryně České republiky v
kategorii CLASSIC POM-
JUNIORKY duo, kde reprezen-
tovaly Natálie Němcová a Lu-
cie Smrčková a v kategorii MIX
SENIORKY MINI, kde repre-
zentovaly Nikola Buchtová,
Karolína Davidová, Tina
Fischerová, Michaela Konečná,
Eva Krystková, Kristýna Peka-

řová a Barbora Skoumalová. A
šestkrát získaly titul II. více-
mistryně České republiky v
kategoriích:
MIX KADETKY mini – Natá-

lie Buchtová, Denisa Flašarová,
Adéla Heclová, Denisa Cha-
loupková, Barbora Karlíčková,
Klára Kohoutková a Adéla Po-
lanská.
CLASSIC POM-POM JUNIOR-

KY, duo – Kateřina Joklová a
Kateřina Stropková
CLASSIC POM-POM SENIOR-

KY, sólo – Barbora Skoumalová
CLASSIC POM-POM SENIOR-

KY mini, CLASSIC POM-POM
SENIORKY a MIX SENIORKY
(skupiny)
Nejen medailové příčky, ale i

další krásná umístění jsou vý-
sledkem společné práce, píle a
vytrvalosti všech mažoretek
pod vedení trenérek Moniky
Kuchtíkové a Kateřiny Kašpa-
rové s dvěma asistentkami
Karolínou Davidovou a Tinou
Fischerovou.
Další krásná umístění: 5 x 4.

místo, 1 x 6. místo, 3 x 7. místo,
1 x 8. místo a 1 x 10. místo. Se
svými 8 vystoupeními si ma-
žoretky vybojovaly postup na
mistrovství světa a s jedním
vystoupením na mistrovství
Evropy mažoretek.
Lidé si často spojují mažo-

retky pouze s pochodem na
dechovou hudbu a barevnými
uniformami. Tento sport však
prošel velkými změnami a ny-
ní děvčata svůj um a šikovnost
musejí dokazovat v náročných
sestavách na čím dál rychlejší
hudbu a s náčiním (hůlka a
pompon) dělat kolikrát neu-
věřitelné věci. O to více jsou
tyto krásné výsledky pro
všechny mažoretky oceněním
za dosavadní práci, důkazem,
že čas strávený na trénincích
nebyl zbytečný a je motivací v
tomto sportu pokračovat a vy-
chovávat nové generace. A
proto kdo má zájem do našeho
tanečního spolku vstoupit a
být součástí naší ,,mažoretkové
rodiny“, neváhejte a přijďte na

nábor nových členů, který se
koná v pátek 17. června od
16:00 hodin. na III. ZŠ v Šum-
perku.
Všem mažoretkám moc gra-

tulujeme, děkujeme za repre-
zentaci města Šumperka, po-
děkování patří i všem našim
sponzorům, městu Šumperku a
také našemu fanclubu přátel a
rodičů, kteří s námi vydrželi až
do pozdních půlnočních hodin.

Text: Olga Davidová
Foto: Jarmila Viciánová
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