VELKÉ HOLKY JSOU DOBRÉ, ALE ANI TY MENŠÍ SE NEZTRATILY
aneb NA CESTĚ ZA ÚSPĚCHY MAŽORETKOVÉ LÍHNĚ

Chodíme sice zatím ještě na 1. stupeň, ovšem už máme
za sebou řadu zkušeností s vystoupeními a kulturními
akcemi. Kdo? My, mažoretky! Náš mažoretkový kroužek
šlape jako hodinky. Po kapkách, po krůčcích rozšiřujeme své pohybové a
rytmické dovednosti, takže nás moc potěšilo, když p. uč. Tovarová uznala, že je na čase začít
sbírat první soutěžní skalpy a porovnat se s konkurencí.
Tou premiérovou příležitostí se stal jarní MIA Dance Festival Prague. Bude to
opravdová soutěž – nejen „obyčejná“ přehlídka? Skutečně nás čeká výkon před porotou? A
kolik se na nás bude dívat lidí? Soutěž v Praze s možností vybojovat si postup do dalších kol?
To jako fakt? Tak to je bomba! OMG! ... Asi takto vypadaly naše počáteční reakce. Počkat, ale
to musíme pořádně trénovat. Termín soutěže je ještě daleko,
nervozita pomalu začíná vystrkovat růžky, avšak je rychle
umlčena obrovskou chutí dokázat něco, co jsme ještě
nevyzkoušely. Naše sestava bude zařazena do kategorie Small
Groups a semifinále – ta naše skutečná první soutěž! - se koná
v Praze na Chodově. Přípravu nepodceňujeme, zvýšily jsme
frekvenci tréninků a jsme připraveny.
Ze soutěžního klání na Chodově jsme po povedeném
výkonu postoupily ze 3. místa přímo do finále! Máme
ohromnou radost, dobře si však uvědomujeme, že teprve teď
začne zkouška ohněm. Finálové kolo se koná 2. 6. 2018
v Lucerně. Větší holky i paní učitelka říkaly, že tam určitě bude
strhující atmosféra. Mnozí lidé znají Lucernu hlavně jako sál,
kde se konají koncerty, které mají mezi umělci zvuk. Vyprodat
Lucernu je snem každého z nich, protože to se rovná
obrovskému úspěchu. Naše „kariéra“ ani zdaleka není závratně
dlouhá ani bohatá, ale už na jejím počátku se nesmíme nechat
rozhodit pracujícími nervy ani pulsujícím tepem slavného místa.
Jsou tu s námi starší děvčata, která také soutěží, držíme si palce
navzájem a podporujeme se.
Naše chvíle nastala. Vsadily jsme na rytmický song
Doctor Witch - Ooh Eeh Ooh Ah Aah. Tahle písnička je vážně fofr. Rozehřívá se i publikum.
Dáváme si pozor, aby náš pohyb seděl přesně do rytmu. Prvotní rozechvění skrýváme za
úsměv. V průběhu vystoupení házíme trému za hlavu a užíváme si. Pozornost publika,
atmosféru velké akce, samotný pohyb. Hlavně do zakončení refrénu se slovy Ting Tang Walla
Walla Bing, tam se musíme přesně trefit! Se slovem Bing je to jako když odcvrnkneš třešňovou
pecku. Trvá sice jen zlomeček vteřiny, ale pohyb musí být na tento moment absolutně přesně
načasovaný... Snad se nám
vystoupení povedlo. Udýchané,
ale rozzářené opouštíme pódium.
Jak to dopadne?

Mezitím i naše starší kamarádky
odprezentovaly svoji sestavu. Holky byly skvělé!
Sdílíme společnou radost, když se dozvídáme, že
byl jejich výborný výkon oceněn bronzem.
Tleskáme a „řádíme“. A co my? Na nejvyšší příčku
nepomýšlíme, přece jen nemáme žádné
zkušenosti - a i účast se přece počítá. Vydaly jsme
ze sebe maximum. Při vyhlašování jsme napjaté
jak struny. COŽE?!? Jsme... PÁTÉ? Slyšíme dobře?
To je pro nás, úplné nováčky, úžasný úspěch! A tak
se zase radujeme! Kašleme na angličtinu, nadšení
teď tryská pěkně počesku: Úúúúú-ííííííí, u-aáááááááááá! 😊
A úspěchy lyských mažoretek pokračují!
Nesmíme vám zapomenout prozradit, jak skvěle si
vedly v soutěžní kategorii Duo – O pohár Natálka
Joostenová
a
Terka
Kočová.
Ze
semifinálového
kola v Brandýse nad Labem propluly jako
rybky do finálových bojů, které hostila
v sobotu 9. 6. Olomouc. Holky braly bronz!
Gratulujeme!
Taková byla účast našich týmů na
MIA Dance Festivalu. Radujeme se a s námi
i paní učitelka. Pod naším úspěchem je
podepsána právě ona. Díky! Jsme rády za
každou příležitost, která nás posouvá
v mažoretkovém
„sportu“
dopředu.
Doufáme, že i v budoucnu navážeme na
letošní výsledky. Budeme se moc a moc
snažit. Roztočíme hůlky! 😊
Za ZŠ BH na základě podkladů J. Tovarové a materiálů MIA
Olga Gruhnová

MIA Dance Festival
Praha, sál Lucerna, 2. 6. 2018
Mažoretky DDM Nymburk
Small Groups
5. místo:
V. Petényiová, T. Škrdlová (ZŠ BH)
M. Bauerová, K. Čermáková, J. Fialová,
A. Kukrálová (ZŠ TGM)

MIA Dance Festival
Olomouc, 9. 6. 2018
Duo
3. místo:
N. Joostenová, T. Kočová
DÍVKÁM GRATULUJEME A DĚKUJEME
ZA SKVĚLOU REPREZENTACI!

