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KK-Dance Sany Šumperk jsou mistryně Moravy
Š umperské mažoretky na-

stoupily v plné síle od ran-
ních hodin ke svému dalšímu
boji na mistrovství Moravy
2017. Šampionát se konal 30.
dubna ve Vyškově ve stínu
strachu z výsledků a obav z
neobhájení titulů z roku 2016.
Hned prvním vystoupením

však obavy vymizely a tým
nastartoval vítězný den a hned
dopoledne získal 3 stříbrné a 1
bronzovou příčku. I přes vydý-
chaný vzduch v hale, zranění u
dvou mažoretek a drobného
úrazu jedné dívky celý soubor
v odpoledních hodinách oslnil
nejen porotu, ale hlavně divá-
ky. Na děvčatech bylo vidět, že
chtějí vyhrát a ukázat ostat-
ním týmům, co natrénovaly a
že patří mezi elitu.
Nejen porotci, ale i diváci

každé jejich vystoupení pat-
řičně ohodnotili hlasitým
aplausem a dali tak najevo
obdiv nad složitými a rychlými
choreografiemi všech věkových
kategorií.
Mažoretky KK- Dance sou-

těžily celkem s 15 choreogra-
fiemi, bojovaly proti týmům z

dvanácti měst Moravy a domů
si odvezly dvanáct zaslouže-
ných titulů.
Vezly si domů dvanáct oce-

nění a spoustu radosti: 1. mís-
to: děti pom, kadetky pom,
seniorky pom, minipom děti,
minipom kadetky, 2. místo:
duo pom kadetky (Deniska
Flašarová a Natálka Buchtová),

duo pom děti (Eliška Joklová a
Klárka Hulíková), sólo pom
děti (Eliška Joklová), solo pom
seniorky (Kája Davidová), mi-
niformace juniorky, minifor-
mace seniorky. 3. místo: trio
pom seniorky (Kája Davidová,
Kiki Pekařová a Tina Fische-
rová).
Všem soutěžícím mažo-

retkám reprezentujícím město
Šumperk moc gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspě-
chů na MČR v Praze a v Brně.
Touto cestou bychom také rádi
poděkovali našim sponzorům
a hlavně fanclubu z řad rodičů
a přátel mažoretek KK-Dance
Sany Šumperk. Text: Olga Da-
vidová, foto: Jaroslava Viciánová

Šumperská mateřská škola Sluníčko má nálepku Šikulové

U čitelky z mateřské školy
Sluníčko Šumperk, odlou-

čeného pracoviště ve Vrchlic-
kého ulici, si jsou vědomy na-
dání a zručnosti svých před-
školáčků, a tak využily skvělou
příležitost. Se souhlasem a za
velké podpory rodičů přihlásily
celou třídu do natáčení České
televize.
„Žij vyrovnaně – trochu se

uč a trochu přemýšlej a každý
den trochu maluj a kresli a
zpívej a tancuj a hraj si a pra-
cuj.“ Motto Roberta Fulghama
je hlavní myšlenkou vzděláva-
cího programu Mateřské školy
Sluníčko Šumperk. A jak jsou
tedy tato slova dětem a uči-
telkám vlastní, všichni před-
vedli při natáčení pořadu Ši-
kulové.
Televizní štáb z Ostravy při-

jel v pátek 28. dubna a po
krátkém úvodu na školní za-
hradě se kamarádi Ivo s Janou

pustili do práce. Pro děti to byl
obrovský zážitek. Na vlastní
kůži si s opravdovými herci

z ostravského Divadla loutek
vyzkoušely, jak to funguje před
televizní kamerou.

S velkým nadšením zvládly
ve čtyřech hodinových blocích
natáčení a kromě tvorby dů-
myslných a nápaditých výrob-
ků se seznámily s historií a
zákonitostmi létání, vyzkouše-
ly si chemický roztok, nechy-
běl ani pohyb a sportovní vý-
kony.
Čtyři parádní výtvory, které

jsou důkazem šikovnosti a
příkladem využití prostých
materiálů, mohou děti využít
kdykoli při svých hrách. Dou-
fáme, že se stanou inspirací
malých i velkých televizních
diváků.
A o jaké výrobky vlastně

jde? To se dozvíte při sledová-
ní dalšího dílu pořadu Šikulové
na Déčku v neděli 18. června
od 11 hodin, ke kterému vás
tímto za celý tým MŠ Sluníčko
srdečně zveme. Marie Rýcová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko
Šumperk
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