SK mažoretky
PAPRSKY Hlučín
SK mažoretky Paprsky Hlučín byly založeny
v září roku 2007 paní Stanislavou Štenclovou.
Původně se jednalo o kroužek při ZŠ. Ten se postupem času přeměnil na tým
odhodlaných a snaživých děvčat, která chtěla překonávat překážky a plnit si své cíle.

Přelomovým rokem byl rok 2014, kdy se formace seniorek pod vedením Katky Kučerové poprvé účastnila MČR mažoretek “B” v Bělotíně, odkud si dovezla hned dvě medailová umístění. V následujících letech pak jejich cestu následovaly i mladší skupiny
- kadetky a juniorky.
Dalším mezníkem byla sezóna 2017/ 2018. Součástí “paprskovské” výpravy byla totiž i
skupina grandseniorů - Terčino Ultimátum. Kromě cenných kovů předal rodičovský tým
trenérce nový pohled na mažoretkový svět...

V následující sezóně se do “síně slávy” Paprsků zařadily juniorky, které si odnesly z republikového i světového šampionátu medaile nejcennější.
V současné chvíli pod hlavičkou Paprsků trénuje přes 50 děvčátek a slečen, na které
dohlíží trenérské trio ve složeni Adéla Kremrová, Tereza Kremrová a Karolína Pudzichová.
Do nové sezóny vstupují s nadšením a odhodláním předvést své choreografie tak, aby
v nich bylo “velké srdce” Paprsků...
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„SK mažoretky Paprsky Hlučín se poprvé kvalifikovaly pro Mistrovství ČR mažoretek (výkonnostní třída B) v r.
2014, v Hradci nad Moravicí, se skupinou kadetek a seniorek s hůlkou. Zatímco byly kadetky v celkových
výsledcích na osmnáctém místě, seniorkám se podařilo dosáhnout desáté místo. V tomto roce bylo ještě semifinále, což jim pomohlo, protože v semifinále byly šesté a postoupily do samostatného finále pro
výkonnostní třídu B, které se do historie vývoje mažoretkového sportu zapsalo premiérou v Bělotíně. Tam
dosáhly na medaili a z Bělotína si odvezly bronz. V následujících letech 2015, 2016 a 2017 se kvalifikovaly v
Dolním Benešově. Kostýmy, na kterých byly našity pruhy do tvaru paprsků na zlatavém podkladě zaujaly
a přáním hlavní rozhodčí bylo, aby jako celkem nově registrovaný klub, vytrvali. V celkových výsledcích
byly ve 2015 kadetky deváté, seniorky třetí, ve finále, které bylo ve Valticích získaly seniorky první místo a
zlatou medaili, ve 2016 byly v celkových výsledcích kadetky první a juniorky dvanácté, ve finále v Kladně
si bronzovou medaili vybojovaly kadetky a juniorky si oproti celkovým výsledkům polepšily a dosáhly na
místo osmé. V roce 2017 byly kadetky celorepublikově šestnácté, juniorky první, ve finále v Opavě „skočily“ kadetky na místo první a první pořadí obhájily i juniorky.
Úspěch a publicita jsou inspirující, v Hlučíně se v tomto roce založil druhý mažoretkový klub, SK Ballerisimo
Hlučín. Pro Paprsky, které si postupně otevřely cestu do mažoretkového sportu, do výkonnostní třídy A, založení druhého klubu mohlo přinést oslabení členské základny a tím i oslabení výkonnostní. V r. 2018 za SK
Paprsky startovala skupina nejmladších, kadetek. V celkových výsledcích byly na pěkném, pátém místě a
ve finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu v Karviné děvčata zabodovala a odvezla si bronz. V roce
2019 už byly celkově druhé, ve finále A, které bylo opět v Karviné, na medaili nedosáhly, umístily se na
pátém, ještě postupovém místě na mistrovství světa. Z mistrovství světa z Prahy pak dovezly zlato a poprvé
v historii jejich klub dosáhl prostřednictvím těch nejmladších mety nejvyšší. Město Hlučín mažoretky podporuje, mažoretky Paprsky získaly v r. 2019 v kvalifikaci na domácí půdě od města pohár za reprezentaci
města, který jim osobně předala paní místostarostka a vtipně jej naplnila sladkostmi. “
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