Mažoretky
MIKADO Karviná
Náš tým MiKaDo Karviná
vznikl v roce 2016 a za svou čtyřletou
existenci máme na kontě mnoho ocenění.
Můžete nás vidět v disciplínách baton, pompom a 2baton.

Pro naše svěřenkyně v létě připravujeme letní taneční tábor, kde si užíváme plno
zábavy a dobrodružství.
Pořádáme také nepostupovou soutěž MiKaDo Open, kde se každý rok těšíme z
narůstajícího zájmu.

Každý rok se snažíme zlepšovat a posouvat své hranice.
Řídíme se heslem “když nemůžeš, tak přidej”.
Web: mazoretkymikado.cz
FB: Mažoretky MiKaDo Karviná
IG: mazoretkymikado

„MiKaDo Karviná je klubem ještě mladým, jejich první starty v MČR byly v roce 2017 a
do kvalifikačních kol bylo zapsáno 40 formací. Skupina kadetek postoupila do finále
MČR a umístila se na 4. místě, to si udržela až na Mistrovství světa. Do jejich medailové historie se zapsalo duo-trio Karolina Krzanová, Lenka Jeleňová a Sára Popovová,
které se umístily na třetím místě a získaly titul II. Vicemistryně republiky. Že je k úspěchu
nutná i troška štěstí, to potvrdil start juniorek (Laura Kasperliková, Melánie Miklánková)
v téže disciplíně; ke třetímu místu ve finále MČR jim chybělo pouze 0,1 bodu.
Na Mistrovství světa se umístilo duo-trio kadetek na místě čtvrtém, se ztrátou za třetím
místem o 0,05 bodu, zatímco duo juniorek obsadilo místo třetí a medaile cinkla.
V následujícím roce 2018 letech se kvalifikovalo 46 formací. Skupina juniorek s hůlkou
byla na Mistrovství světa 2018 třetí, mini formace mix kadetek si vybojovala místo druhé.
V roce 2019 přihlásil klub do MČR stejný počet formací, skupina juniorek s hůlkou byla
na Mistrovství světa druhá jak v pódiové sestavě, tak i v pochodovém defilé. Tento
výčet úspěchů není úplný, ale vypovídá o nejvyšších úspěších a postupně se tvořící
historii dalšího klubu v Moravskoslezském kraji a městě Karviná. Klub si vychovává závodnice od těch nejmladších, což má budoucnost v kvalitativním růstu.
K postupům a účasti v nejvyšších soutěžích už nestačí jenom chtít, ale také umět.“
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