
Mistrovství světa 2021 
Když jsme před třemi lety zakládaly družstva little kadetek a kadetek, věděli jsme, že chceme 
dětem dát možnost věnovat se smysluplné aktivitě po škole, zároveň jsme ihned po náboru 
zaznamenali, že nám přišla samá šikovná děvčata, takže se záhy dostavily i soutěžní ambice.  
Během karantén a dvou netradičních ročníků nám děti povyrostly a díky tvrdé práci se zlepšily 
tak, že jsme mohli na podzimní sezonu postavit spoustu choreografií. 
K naší velké radosti jsme získali dva postupy na Světový pohár, a dokonce dva přímo na 
Mistrovství světa. Už po kvalifikaci jsme byli velice spokojeni s výkony, protože celou podzimní 
sezonu jsme brali jako obrovskou odměnu za neproběhlé soutěže. 
Pátek byl pro nás historicky nejúspěšnějším soutěžním dnem za celé fungování klubu. Tento 
den byl pro nás ještě speciálnější v tom, že jsme se s dětmi vypravili vlakem, včetně holčiček, 
které nominace nezískaly, ale jely s námi podpořit jejich týmové kolegyně a zažít atmosféru 
takto velké haly. Po náročné cestě, kterou nám trochu komplikovala výluka, jsme se dostaly 
až do haly. Děvčata sledovala ostatní mažoretky, které jim v budoucnu mohou být vzorem a 
užívala si soutěž. Když ale přišel čas na jejich přípravu, česání, malování a rozcvičování, bylo 
ve vzduchu cítit napětí a nervozita. Dětem jsme chtěli tento den, co nejvíc zapsat do pamětí, 
tudíž jsme si vyhráli s líčením i účesy, aby co nejlépe dotvářely choreografii. 
První se představilo naše trio, které v tomto složení letos startovalo poprvé. Děvčata zvládla 
přečkat i menší pauzu při vyhlašování startovního čísla, ale nerozhodilo je to a svou sestavu 
zajela tak, jak měla. Poslední kategorie celého dne se neobešla bez naší účasti, jediná mini 
formace mezi dvojicemi, navíc naše děvčata byla nejmladší. I když spousta soupeřů odpadla, 
i tak by nás ani ve snu nenapadlo, že si naše mažoretky odvezou medaili. Chtěli jsme si odvézt 
hlavně zážitky, to pro nás bylo hlavní. Po povedených výkonech jsme měli radost a těšili se 
na vyhlášení.  
Dlouhý den se začínal podepisovat, ale nový impulz jsme získali z 5.místa pom junior duo-trio 
Aneta Šopíková, Nela Kmoníčková, Vanessa Minksová, které na své první velké soutěži 
neudělaly ostudu. Při vyhlašování mini formace mix jsme byli trochu v šoku, nestihli jsme si 
uvědomit, co se děje a naše malé kadetky si běžely pro bronzové medaile (3. místo) 
Když se nám z bronzového stupínku děti vracely, ukápla i slzička. Následoval oslavný taneček 
s houpajícími se medailemi na krku, dále focení a cesta domů, při které jsme ve vlaku dětem 
připravily oslavu se šampáněm. 
Tímto příspěvkem chceme poděkovat federaci za uspořádání soutěžní sezony, jelikož našim 
dětem dodala ztracenou motivaci a chuť do další práce, rodičům za podporu, a hlavně 
samotným mažoretkám, které překonaly další milník. 
Mažoretky TS Airai, z. s. 
 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=Tu15txEl1n0 


