Mažoretky a roztleskávačky

DRAČICE Bystřice

Je všeobecně známo,
že mažoretky už k Bystřici neodmyslitelně patří.
Pevné základy mažoretkovému sportu vybudovala Helenka Skowronová (nyní
už Šmerdová). Helča díky své optimistické povaze, získala pro bystřické DDM
desítky nadějných a nadšených mažoretek.

Dalším zlomem v dračické historii byl příchod nové trenérky z Juventusu Karviná
– Renči Holmeisterové. Renča se mažoretkovému sportu věnovala od útlého
dětství, tudíž měla spoustu zkušeností a nápadů.
Nová trenérka otevřela dívkám dveře k velkému mažoretkovému sportu tím, že
je vzala poprvé na Mistrovství republiky. Během jednoho roku se tak holky dostaly na zcela jinou úroveň.

Po dvou letech se pod vedením Verči Walachové otevřel nový kroužek roztleskávaček, který ještě rozšířil mažoretkovou základnu. Aby holky opravdu tvořily jeden tým, začaly trenérky stavět, mimo jiné, i choreografie mixů.
V současné době je v Dračicích okolo 70 holčiček a mladých slečen, které se
stále snaží zlepšovat. Trenérský tým se rozrostl na 6 trenérek a několik šikovných
asistentek, z čehož máme obrovskou radost.
Momentálně Dračice pilně trénují nové choreografie a těší se na to, co jim přinese nadcházející sezóna!
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„Výprava mažoretek Dračice Bystřice přijela v roce 2015 na kvalifikaci do Dolního
Benešova, bylo to takové jejich entrée do mažoretkového sportu, přes výkonnostní
třídu B. Nadšení, vzájemná podpora a radost více jak deseti startujících formací nešlo
přehlédnout. Dle tehdejších pravidel se mohlo přestoupit do vyšší třídy A už z finále
třídy B, což se bystřickým povedlo a jejich kadetka, Adéla Bojková, se probojovala až
na Mistrovství světa do Prahy. Přesto, že ji od prvního místa dělilo mnoho míst, radost
z takového úspěch nebrala konce. Byla to pro všechny veliká motivace, a to je dosud vidět na jejich výkonnostní úrovni. Že bystřickým fandí rodiče, to je na soutěžích
zřejmé. Mají své zázemí v Domu dětí a mládeže Bystřice, v dobrém vedení a nechybí
jim ani důležitá podpora obce a školy. Od roku 2017 se Bystřice stala hostitelskou obcí
kvalifikačních kol pro Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek.“
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