
Mažoretky 
SUNNY Kopřivnice

Náš tým Mažoretky Sunny Kopřivnice funguje celkem 6 let, 
ale teprve loni jsme se odvážili zúčastnit mažoretkových soutěží.

V loňském roce jsme se poprvé zúčastnili i MČR, kde jsme se umístili na před-
ních příčkách. Za největší dosavadní úspěch považujeme to, že jsme se díky 
loňským úspěchům probojovali do výkonostní třídy A. 

Bereme to jako velkou výzvu a moc se těšíme na letošní soutěžní sezónu. 

I přesto, že náš tým má pouze 5 členek, tak nás tento sport velice baví. 

Pilně trénujeme, abychom byly lepší a lepší. 
Motto naší trenérky Terezy Kuchyňkové: „Naposled a pořádně!“

 Text: Tereza Kuchyňková
FB: mazoretkysunnykoprivnice

IG: sunnykoprivnice
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„Že existují v Kopřivnici mažoretky, to jsme věděli už hodně dávno, asi v r. 2004 vystupovaly jako dopro-
vod kapely na Koncertech u kašny v Hranicích. Bylo to období, kdy ve městě suploval absenci kulturního 
zařízení odbor školství a kultury městského úřadu a jeho zaměstnanci měli i pořadatelské povinnosti. Už 
tehdy byly mažoretky z Kopřivnice šikovné, osobně pan Necid nabídl jejich vedoucí, aby se přihlásily do 
soutěže, že srovnávání výkonů může děvčata motivovat a posunout je dál a výkonnostně výš. Paní ve-
doucí se obávala, že teprve začínají, a ještě všechno neumí. Pravdou je, že v té době často mažoretky 
vystupovaly spíše jako doprovod kapely, než v samostatných soutěžích. 
Přece jen uteklo hodně vody z Kopřivnice do Baltského moře, než jsme se s mažoretkami z Kopřivnice 
setkali. Nejprve své entrée vyzkoušely na Bělotínském poháru 2019, pod názvem klubu Sunny Kopřivnice, 
a to hned s úsměvnou historkou. Řízení nástupu si hlídá nejméně tři další nastupující formace, ale Sunny 
Kopřivnice ani v tělocvičně, ani připravené v nástupním prostoru před tělocvičnou..., tak se zkoumalo, 
zda nezrušily starty, ale hned pořadatelům došlo, že jsou noví a nemusí se ještě orientovat v zavedených 
zvyklostech. Děvčata se v pohodě připravovala v šatně. Bylo pro ně překvapením, že se dodržuje časový 
rozpis, ba naopak, že startují o pár minut dříve; prý se jim to ještě nestalo. V klidu a s úsměvem odkráčely 
přímo na startovní čáru, kde je právě hlásili ke startu. Ovšem nikdo, mino řízení nástupů, nepostřehl, že by 
něco bylo jinak, zvládly to bravurně. 
V témže roce 2019 se v celkových výsledcích kvalifikací pro Mistrovství ČR mažoretek, ve třídě B, umístila 
Lucie Kremlingová s hůlkou na šestém místě v juniorkách a na druhém místě v duu s Adélou Aujezdskou. 
Ve finále pro třídu B v Hranicích se pak Adéla umístila na pátém místě, Lucie do Kopřivnice dovezla zlatou 
medaili a stříbrnou dovezla obě děvčata za disciplínu duo-trio. 
Za umístění byl formacím udělen postup na Světový mažoretkový pohár do Prahy a tento úspěch je po-
sunul do skutečného mažoretkového sportu, do výkonnostní třídy A, počínaje sezónou 2020. O tom, jaký 
bude jejich další vývoj, zda získají další členky do klubu nebo vybojují medaile, či si udrží přední místa, o 
tom můžeme zatím jen spekulovat.“Ať se daří!“

Marta Pavelková 
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