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KK-Dance Sany bodoval hned v první soutěži
V brzkých ranních hodinách

v sobotu 25. března odjel
taneční soubor KK-Dance Sany
Šumperk pod vedením Kateři-
ny Kašparové a Moniky
Kuchtíkové na svou první
kvalifikační soutěž roku 2017
do Dubňan a získal zde 18
medailových příček.
Mažoretky KK-Dance zde

hrdě reprezentovaly město
Šumperk a z 22 startů se jim
podařilo obsadit 12 zlatých, 5
stříbrných a 1 bronzovou příč-
ku. Kvalifikační soutěže se
účastnilo celkem 19 souborů z
celé České republiky a 2 sou-
bory ze Slovenska.
Připravenost a chuť všech

mažoretek byla obdivuhodná,
a to i přes dlouhý program do
pozdních nočních hodin. Není
se co divit, bylo o co soutěžit.
Mažoretky z KK- Dance si tak
zajistily postup na ME v Bul-
harsku, kde budou reprezen-
tovat ČR se 14 choreografiemi.
42 soutěžících mažoretek se
mohou právem pyšnit těmito
úspěchy:
Kategorie Děti – sólo Eliška

Joklová – 1. místo, Nikola Ma-
rešová – 4. místo, duo Eliška
Joklová, Klára Hulíková -1.
místo, miniformace – 1. místo
Kategorie Kadetky – duo

Denisa Flašarová, Natálie
Buchtová – 2. místo, Lucie
Rollerová, Natálie Diblíková –
4. místo, minimix -1. místo
a 4. místo, skupiny -1. místo
a 4. místo

Kategorie Juniorky – duo
Adéla Grmelová, Monika Le-
fantová -2. místo, minimix –
1. místo, miniformace –
2. místo a 4. místo

Kategorie Seniorky – sólo
Vendula Smrčková -1. místo,
Karolína Davidová -2. místo,
duo – trio Tina Fischerová,
Karolína Davidová, Kristýna

Pekařová – 1. místo, Barbora
Skoumalová, Nikola Buchtová,
Vendula Smrčková – 4.místo,
skupiny – 2 x 1. místo, 2. mís-
to a 3. místo, mix - 1. místo,
minimix - 1. místo
Máme velkou radost, že se

všem děvčatům dařilo, před-
vedly perfektní výkony i přes
to, že pro někoho to byly první
závody v životě a věříme, že se
jim bude dařit i na další kvali-
fikační soutěži v Brušperku 8.
dubna.
Chceme poděkovat všem

sponzorům a rodičům mažo-
retek, kteří do tak pozdních
hodin vydrželi fandit a svou
přítomností vytvořili výborné
publikum.
Text: Olga Davidová, foto: Ja-
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