CHARL!E SE PYŠNÍTITULEM
MlsTRyNĚ n onunÉ

vlcEMtsTnyruĚ svĚrn
PRo RoK 2017

Mažoretky Charlie iv letošním roce reprezen-
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tovaly město Hradec nad Moravicí na MISTROvsrví SVĚtn v mažoretkovém sportu.
Mistrovství proběhlo poslední prázdninový
týden ve sportovní hale Královka v Praze.
Hala hostila ve dnech 23.-26, srpna 2017
mažoretky z celého světa - soutěžilo 560 formací a vystřídalo se zde na 4000 mažoretek.

Mažoretky z 12 zemí předvedly excelentní
sportovní výkony, takže se opravdu bylo na
co dívat.

Naše mažoretky Charlie obsadily se svými

sestavami přední místa a jsme hrdí na to, že

Zpravodaj Mě§ského úřadu Hradec nad Moravicí

patříme již pátým rokem k první desítce nejlepšíchmažoretek světa. Můžemese pyšnit

skvělým umístěníma hned dvěma tituly
MISTRYNĚ SVĚTA, které získalo seniorské

duo Sylvie Kociánová a Sabina Lukšíčková
a titulem DRUHÉ VlcEMlsTRYNĚ svĚrn,

jenž vybojovaly seniorky pochodovým defilé. S dalšími sestavami jsme se umístily 2x na
sedmém a 1x na devátém místě.

Naši reprezentaci ocenil také starosta měs-

ta pan Josef Vícha slovy: ,,Zdravím všechny
mistryně a vicemistryně světa! Vyslovuji velkou
radost, a samozřejmě jsem velmi pyšný na hradecké mažoretky CharIie, na trenéry, reaIizační
tým, rodiče a na vše, co s Vašímúspěchem souvisí. Soutěž jsem sledovaI jenom první den a výkony byly opravdu na světové úrovni. Získattitul
mistryně světa, to už musíte být fakt dobré, a to
Vaše svěřenkyně a naše reprezentantky jsou!

Moc děkuji všem a přeji Vóm mnoho dalších
úspěchů v soutěžích i mimo ně." Panu starostovi děkujeme nejen za přání, ale také za velkou

podporu, které se nám dostává.

Mistrovstvím světa jsme uzavřeli skvělou

sportovní sezónu 2017. Děvčatům děkujeme
za jejich perfektní výkony a bojovného ducha, Za skvělou přípravu našich mažoretek
děkujeme trenérkám Marcele Tesařové a Syl-

vii kociánové a asistentkám Lucii Bernhauerové a Barboře Jahnové. Těšíme se na sezónu
201B a doufáme, že se k nám přidají další slečny, které rozšířínaše řady. Všem příznivcům
mažoretkové sportu děkujeme za podporu.

Úspěchy mažoretek Charlie můžete sledovat
na našich internetových strán káchvsekci úspěchy www.mazoretky-charIie.cz, přímý přenos daných kol MČR wwwvysilamezive.cz.
Vedení spolku mažoretek Charlie

