
Jak jsme oslavily úspěch 
To není možné, ono se to opravdu povedlo. To, co jsme si přály, v co jsme tajně doufaly. 
Nejkrásnější pocit, jaký může trenér zažít, když vidí svá děvčata na stupních vítězů. Při 
vyhlašování výsledků tekly slzy dojetí a štěstí.   
Dvě děvčata z našeho týmu Minima Husinec si dojela do Prahy pro dva „mistrovské tituly“ v 
disciplíně flag, věková kategorie seniorky:  

 Marie Kukačková a Zuzana Kubíčková vybojovaly 3. místo, duo-trio 
 Zuzana Kubíčková 2. místo, sólo  

 
A zde jsou pocity úspěšných mažoretek: 
 
Marie Kukačková 
Přípravy na letošní soutěž nebyly pro nikoho lehké, omezení jsme pocítily všechny nejen na 
výkonu, ale i na přípravách, obzvlášť skupinové formace to neměly snadné, stejně tak i my, i 
jako duo. Nejen, že jsme se se Zuzkou často ocitaly v časové tísni, ale musely jsme bojovat i 
s nemocemi. Klíčem k našemu úspěchu byly, mimo jiné, roky práce, trénování a píle, 
především však také naše dlouholeté kamarádství.  
Díky tomu všemu se nám podařilo vybojovat krásné třetí místo, čemuž jsme zprvu obě nechtěly 
ani věřit, přestože s naším výkonem jsme byly spokojené. Byl to velikánský úspěch, který jsme 
si ze začátku ani neuvědomovaly. Naše skromnější „slavení“ započalo až v přítomnosti 
trenérky a naší podpory, paní Kubíčkové, a to hned po vyhlášení výsledků. Naše mobilní 
telefony se zaplnily miliony fotek s poháry a zpráv od našich blízkých. 
Po této krátké euforii jsme však všichni musely pospíchat na vlak. Dokud jsme byly ještě v 
Praze, chtěly jsme nezapomenutelný večer dovršit pořádným jídlem a společně se radovat z 
úspěchu. Místo toho jsme však utíkaly na vlak a naše cesty se poté rozdělily různými směry. 
Proto jsme to každá oslavila nějakou tou sladkou odměnou spíše až doma s rodinou. Třeba já 
jsem mohla druhý den odpočívat a mít klid. Přestože naši rodinní členové jsou nejdůležitější, 
nezapomněly jsme ani na náš drahocenný tým. Společně s našimi holčičkami a velkým 
chlapcem Kájou jsme obdivovali velikost pohárů a originalitu medailí.  
Lépe už jsme to završit nemohly! 
 
Zuzana Kubíčková 
Už samotná účast na MS pro mě byla obrovským úspěchem. A ještě větší radost než z postupu 
se sólem, jsem měla z postupu s duem s Maruškou. Známe se už velmi dlouho, ale nikdy dřív 
by nás nenapadlo, že bychom spolu někdy mohly dělat dua. Před pěti lety už nám ale nic 
jiného nezbývalo, naše vrstevnice skončily, tak jsme to zkusily spolu. Problém byl ale v tom, 
že každá jsme více zaměřená na něco jiného; Maru je spíš na pom pomy a já na hůlky. 
Zkoušely jsme všechny možné alternativy, ale až letos jsme se daly na flagy.  
Byla to spíš taková inspirace, bavilo nás si s flagem hrát a vymýšlet různé prvky. Vůbec jsme 
nečekaly, že bychom se probojovaly někam daleko, už čtvrté místo ve finále pro nás bylo velmi 
překvapivé, byl to úspěch. Na MS jsme jely nadšené, že si konečně zatančíme společně na 
jednom parketě na takto vysoké soutěži. Hlavně si to užít, o nic nešlo, sen stát spolu s duem 
na MS už se nám splnil. Vyhlášení výsledků nás tedy velmi překvapilo, ani v nejdivočejších 
snech jsme v takový úspěch nedoufaly.  
Naší největší oslavou asi bylo plánování a vymýšlení našich kroků do budoucna, ten večer 
nám v hlavě vybouchly „pokladnice nápadů“. Nicméně, Maru s mamkou a naší podporou 
Kájou se vraceli vlakem na jih Čech a já se vracela do Brna, kde studuji. Vlak jsme musely 
dobíhat, takže na žádnou velkou oslavu nebyl čas, ačkoli původně byla v plánu. Slavila jsem 
tedy v průběhu celého týdne s různými lidmi; přáteli, pak i s rodinou. Všichni nám to velmi přáli, 
ta podpora byla fakt úžasná a celá situace mě velmi dojímala. Když jsme se po podzimních 
prázdninách sešli všichni na tréninku, přivezly jsme s Maru holkám ukázat poháry a medaile. 
Radost v týmu byla velká, dost to prožívali také rodiče našich svěřenkyň. Sedli jsme si do 
kroužku a povídali si o tom, co jsme měly tu čest prožít.  

 
 



O úspěch děvčat jsme se podělily i s veřejností. Krátký článek s fotografiemi jsme poslaly na 
webové stránky VIMPERSKA, www.vimperk.eu a PRACHATICKA, www. prachatickonews.cz  
Odkaz: 
http://www.vimperk.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/18678-uspechy-mazoretek-z-minimy 
http://www.prachatickonews.cz/0-od/od257.htm 

 


