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Šumperské mažoretky vybojovaly další medaile
V sobotu 8. dubna absolvo-

valy mažoretky KK-Dance
Sany Šumperk v Brušperku
druhou kvalifikační soutěž,
která byla pro mnohé zkouš-
kou jejich připravenosti.
Bojovat se soubory, které

každoročně obhajují prvenství,
nebylo vůbec jednoduché. Od-
vaha jim rozhodně nechyběla
a díky bojovnosti dosáhly děti,
kadetky, juniorky i seniorky na
14 zlatých, 5 stříbrných a 3
bronzové příčky.
Den začal mažoretkám ve

velmi brzkých ranních hodi-
nách, ale už za dopoledne se
mohly chlubit za POM-POM
skupinu děti, kadetky, seniorky
a MIX seniorky krásnými prv-
ními místy. Radost a cinkání
medailí je neopustilo ani v
odpoledním programu, kdy
děvčata získala za soloformace
a miniformace další medailové
příčky: MINI MIX kadetky
2. místo, juniorky 3. místo, se-
niorky 2. místo. SOLO POM
děti – Eliška Joklová 2. místo,
Nikolka Marešová 3. místo.
DUO pom děti – Eliška Joklová
a Klárka Hulíková 1. místo.
DUO pom kadetky – Deniska
Flašarová a Natálka Buchtová
2. místo, Lucinka Rollerová
a Natálka Diblíková 3. místo.
MINIFORMACE pom děti –
Klára Hulíková, Eliška Joklová,
Tereza Křivánková, Nikola
Marešová, Emma Rosáková,
Kristýna Blažková, Ema Schej-
balová 1. místo. MINIFORMACE
pom kadetky – Natálie Buch-
tová, Natálie Diblíková, Denisa
Flašarová, Adéla Hrabcová,

Darina Chaloupková, Barbora
Karlíčková, Lucie Rollerová
1. místo.
Následně dlouhý den ukon-

čily mažoretky večerními per-
lami s těmito formacemi: SOLO
pom seniorky – Karolína Davi-
dová 1. místo, SOLO pom klasik
– Barbora Skoumalová 1. místo,
SOLO 2bat – Vendula Smrčková
1. místo, SOLO bat – Vendula
Smrčková 5. místo, TRIO pom
seniorky – Tina Fischerová,
Kristýna Pekařová, Karolína
Davidová 1. místo, DUO pom

juniorky – Adela Grmelová a
Monika Lefantová 2. místo,
DUO pom juniorky klasik –
Monika Lefantová, Kateřina
Joklová 5. místo, DUO pom
klasik seniorky – Kristýna Pe-
kařová, Nikola Buchtová
1. místo, juniorky minipom – 2.
místo, seniorky minipom – 1.
místo.
Šumperské mažoretky svými

výkony rozhodně potvrdily, že
jsou schopny nadále na vysoké
profesionální úrovni repre-
zentovat nejen město Šum-

perk, ale i ČR na ME v červenci
v Bulharsku. Tímto chceme
našim sponzorům, jako je
město Šumperk a Olomoucký
kraj, poděkovat za finanční
podporu. Velké díky patří i ro-
dičům, kteří se po celý den
starali o nejmenší mažoretky
a fandili ze všech sil. Všem
děvčatům moc gratulujeme ke
všem medailím, děkujeme za
krásná vystoupení a za bohatý
kulturní projev na zpáteční
cestě. Text: Olga Davidová,
snímky: Jaroslava Viciánová
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