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MAZORETKY CHARLIE
REPREZENTUJÍ
HRADEC NAD
MoRAVlcí NA
M|STROVSTVÍ EVROPY

Hradecké mažoretky Charlie si svými skvě-
lými úspěchy z finálových kol Mistrovství
České republiky 2016 vybojovaly postup
na mistíovství Evropy, které se konalo
v červnu 2016 v Chorvatsku a na mistro-
ství světa 2O16 v Praze, kam pojedou na
konci léta, poslední týden v srpnu.

14. května 2016 se uskutečnilo finále mix
a pom-pom formací A skupin v Náchodě.
Naše seniorky (Sylvie Kociánová, Barbora
Hozová, Karolína Vincurková, Kateřina Pa-
velková, Kateřina Uvírová, Kristýna Klím-
ková a Sabina Lukšíčková) si se svou mini
mix formacívybojovaly bronzovou medaili
a tím obhájily loňské umístění. Můžeme se
tedy opět pyšnit titulem DRUHÉ VlcEMls-
TRYNĚ ČR a postupem na MS do Prahy.
Postup na mistrovství Evropy do Chorvat-
ska si vybojovalo trio pom-pom seniorky
(Karolína Vincurková, Kateřina Pavelková
a Kateřina Uvírová).

21. a 22. května 2016 bylo ukončení MČR
finálovým kolem A skupin v Karviné. Mažo-

retky Charlie slavily opět úžasná umístění,
Mini kadetky se celkově v ČR umístily s mini
formací na desátém místě. Juniorky, které
si vybojovaly svůj postup na MČR A skupin
prvním místem v B skupině MČR, se umís-
tily na krásném sedmém místě s pódiovou
sestavou a na pátém místě s pochodovým
defilé. Tímto umístěním si zajistily postup
na MS. Další postup na MS z 5. místa si při-
psaly Alžběta Černá a Sabina Richtárová
s duem baton. Postup na ME si vybojova-
ly se sólo formací juniorka Alžběta Černá
z 10. místa a seniorka Sylvie Kociánová
z 11. místq.,Trio baton seniorky (Karolína
vincurková, kateřina pavelková a kateřina
Uvírová) si 6. místem na Memoriálu Jiřího
Necida taktéž zajistilo postup na ME. Nád-
hernou tečkú'za všemi úspěchy připsaly
seniorky (Sylvie Kociánová, Barbora Ho-
zová, Karolína.Vincurková, Kateřina Pavel-
ková, Kateřina Uvírová, Kristýna Klímková
a Sabina Lukšíčková), které s mini formací
baton vybojovaly ve veliké konkurenci
2. místo a získaly titul PRVNÍ VlcEMlsTRY-
nĚ ČR v mažoretkovém sportu 2016.

Mistrovství Evropy 2016

Od 9, do 12, června 2016 jsme s formace-
mi sólo a trio soutěžili na ME v chorvatsku
v městě Crikvenice. Na Xl. ročníku Euro-
pean Championship Majorettes Sport se
do Crikvenice sjeli soutěžící z Běloruska,
České republiky, ltálie, Polska, Slovenska
a z domácího chorvatska.

Mažoretky Charlie reprezentovaly město
Hradec v sólo formacích a ve veliké kon-
kurenci získaly krásná umístění. To nejcen-
nější, zlatý kov a titul MISTRYNĚ EVRoPY,
si vybojovala a přivezla Sylvie Kociánová,
která prvním místem na evropském šampi-
onátu obhájila svou pozici z loňského roku,
což v počtu 30 startujících z různých zemí
nebylo vůbec jednoduché. Další skvělou
pozici v sólo formaci získala Barbora Ho-
zová 11. místem, a trio Karolína Vincurko-
vá, kateřina pavelková a kateřina uvírová
získalo 8. místo s formací baton a 9. místo
s pom-pom.

Nyní mažoretky Charlie čeká v srpnu M5
v Praze, kde jsme se nominovaly přímozfi-
nálových kol MČR. Věříme, žeizde děvčata
zabojují a skvělá umístění budou odmě-
nou za mažoretkovou sezónu 2016.

Trenérkám Marcele Tesařové a Sylvii Kociá-
nové děkujeme za skvělou přípravu mažo-
retek na letošní sezónu MČR, přejeme jim
hodně sil v dalších sportovních sezónách,
aby byly stejně úspěšné jako ty předešlé.
Děvčatům moc děkujeme, přejeme hodně
štěstí a věříme, že v úspěšné sezóně bude-
me pokračovat i nadále.

občanské sd ružen í charlie

Všechny další úspěchy a fotografie ze sou-
těží si můžete prohlédnout v odkaze FOTO-
GALERlE a ÚspĚcHy na internetové adrese
http://tomsol d.raj<e.i d nes.czl.
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