
 

Ohlédnutí našich mažoretek 

 

Při Středisku volného času Ivančice navštěvovaly minulý školní rok dívky z Ivančic i okolí kroužek 

mažoretek. Dvakrát týdně se scházely a připravovaly na spoustu vystoupení, která je během roku 

čekala. Nechyběly na tradičních městských slavnostech, vystupovaly v rámci programu akcí SVČ a 

účastnily se několika soutěží. První soutěž „O taneční pohár Horizontu“, byla zároveň přípravou 

před celorepublikovými, dívky soutěžily jako jednotlivci nebo ve skupině. Následovalo „Let´s 

dance“, což je nesoutěžní taneční přehlídka, zde měly možnost vyzkoušet si vystoupení před diváky 

a připravit se tak na situaci při velkých soutěžích. Poté už se naplno věnovaly tréninkovým 

přípravám a pilování náročnějších prvků a choreografií.     

Naše mažoretky Berušky se účastnily a s velkou vervou bojovaly ve dvou celorepublikových 

soutěžích mažoretkového sportu. A to v blízké Jihlavě a v daleké Čáslavi.  Nejprve jsme se vydali do 

Čáslavi na 2. ročník nepostupové soutěže „Čáslavský pohár“. Holky zde bojovaly ve třech 

disciplínách a dosáhly pěkných výsledků. V triu získaly krásné 3. místo, za skupinu 5. místo a 

v disciplíně sólo při náporu konkurence místo 7.  

V Jihlavě se konal 3. ročník soutěže „O bodlinku jihlavského ježka“. Sjely se mažoretky ze 17 

měst a obcí z celé České republiky. Konkurence byla veliká. Holky do toho daly všechno! ☺  

Přestože jsme na stupně vítězů nedosáhly, holky odjížděly s dobrým pocitem, krásnými drobnými 

cenami a pamětními medailemi. 

V obou soutěžích získaly mnoho zkušeností a inspirace od profíků v ne úplně jednoduché 

disciplíně, kterou mažoretkový sport je. Mažoretky musí neustále zvládat koordinaci svého těla, 

výraz, přesnost a zručnost v rukou, která je velice důležitá při práci s hůlkou a náročných 

twirlingových prvcích a také sestavy, obohaceny o gymnastické prvky. Je nutné dodržovat rytmus, 

pochodovat a současně se usmívat a v závěru ustát hodnocení poroty. To vše bývá náročné. 

Ivančické Berušky bojovaly statečně a ještě si společného „koníčka“ užívaly s podporou rodičů, což 

je také důležité. Holky Berušky se této zálibě věnovaly několik let, některé již od školky až do svých 

12 let. Naučily se spolupracovat v týmu, získaly fyzickou obratnost a zručnost a také spoustu 

kamarádek a zážitků. 

 

Děkuji za společné dny 

Markéta Holá, SVČ Ivančice  

 

 


