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Mažoretkový klub byl založen roku 2007 Hanou Černou (Švidrnochovou),
která jej vede i v současné době. Začátky nebyly jednoduché, začínalo se
tehdy od nuly s dívkami, které se s mažoretkovým sportem teprve seznamovaly,
bylo jich odhadem patnáct ve věku kadetek. Do začátku dostal klub pouze zkušenosti
nabyté z působení trenérek v jiných ostravských klubech - TK Andria a TOM Krokodýl Ostrava
- a také touhu dělat věci podle sebe.

Jak se členská základna postupem let rozšiřovala, rozšiřoval se také trenérský tým.
Prošlo jím mnoho známých i méně známých jmen, všechna jména byla ovšem pro vývoj klubu z různých důvodů zásadní, formující. Nelze nezmínit Zuzku Kováříkovou, Ivču
Gřeškovou, Denisu Gelnarovou, Helču Švidrnochovou, Katku Koplovou a samozřejmě
současné trenérky - Terku Torčíkovou, Ladu Močidlanovou, Evel Joniovou, Zuzku Tydlačkovou, Gabku Kvasnicovou a Moniku Holainovou. Nutno říci, že tento základní trenérský tým je doplněn o externí trenéry a asistentky.
Dlouhou dobu si klub držel počet členů okolo čísla 120, po loňské první koronavirové
vlně se počet propadl na 100.

Soutěžit se začalo v roce 2009 v asociaci IMA, později IFMS s náčiním baton, později se
přidaly disciplíny mix, pom a 2baton. Za tu dobu se střídaly roky lepší i horší, nicméně
krůček po krůčku si ELITÉ vydobylo své místo v mažoretkovém světě - takové, se kterým
musí konkurence počítat. Mnoho titulů a ocenění z nejvyšších soutěží jsou toho důkazem.
Klub pravidelně koná také svou nepostupovou soutěž POHÁR MORAVSKÉ OSTRAVY.
Realizovaly se sice teprve dva ročníky, přesto se soutěž těší velké oblibě nejen u českých, ale i zahraničních mažoretkových týmů.

V loňském roce se podařilo vytvořit první promovideo ELITÉ s názvem PŘIDEJ SE MEZI
ELITU, které bylo možné zhlédnout na různých místech v Ostravě. Prezentace nejen
samotného klubu, ale i mažoretkového sportu jako takového byla představena
prostřednictvím závěsných bannerů po celé Ostravě. Pokud máte čas a chuť, můžete
se také podívat na výše zmíněné video. Je umístěno na YOUTUBE kanálu ELITÉ OSTRAVA, kde jsou nahrána také všechna eliťácká videa od počátku do současnosti.
web: www.eliteostrava.cz
fb: ELITÉ Ostrava
IG: eliteostrava
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