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CČM okouzlily mažoretky

Kdo by se rád nepodíval na hezká děvčata, že? Taková jedna mimořádná příležitost se naskytla všem, kdo se v sobotu 11. května
ocitli poblíž Centra Černý Most. Z celých středních Čech a Prahy se sem totiž sjely v autobusech mažoretky, aby se utkaly na oblastním
národním šampionátu o postup do červnového finále v Poděbradech.

Nejprve se pod oblohou, která hrozila deštěm, jen tak rozcvičovaly po celé ploše parkoviště, oděny do slušivých kostýmků či uniforem
s krátkými sukénkami a roztodivnými kloboučky na hlavách. V rukou neodmyslitelné krátké hůlky.

Následoval přesun k nedalekému Village Cinemas - nikoli, aby si zaskočily do multikina, ale kvůli seřazení k defilé. Čelo tohoto
parádenmarše tvořily vlajkonošky a za nimi pochodovaly v útvarech všechny sbory od nejmenších dívenek až po plnoleté slečny. Do
pochodu vyhrávaly dvě dechové hudby - Jitřenka z Prahy a školní kapela z Vlašimi. A kolem pobíhali hlavně fotografové a
videokameramani - nervózní, aby stačili pořídit co nejlepší momentku. Když takhle obešly celý nákupní komplex, nastalo další dějství -
slavnostní nástup před CČM ve vyrovnaných řadách od mažoretek z Lysé nad Labem, Nepomuku, Čáslavi, Kolína, Klatov, Poděbrad,
Vlašimi, Červených Peček až po domovskou Prahu. Publika přibývá, je tu i starosta Prahy 14
ing. Miroslav Froněk, který v krátkém proslovu s humorem glosuje to, co mají všichni před očima: Mám tu čest přivítat tolik děvčat,
kolik jsem ještě neviděl.
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Vlastní soutěž s bdělými rozhodčími byla rozdělena do dvou částí. Nejprve probíhalo pochodové defilé jednotlivých sborů na
80metrové (dětská kategorie) a 100metrové (juniorky a seniorky nad 15 let) vzdálenosti. Kategorie starších děvčat navíc doprovázela
pochodující kapela. Po polední pauze, během níž si mažoretky odskočily na oběd do jídelny ZŠ Vybíralova, byl šampionát završen
pódiovým choreografickým vystoupením.

Mažoretkových skupin působí v celé republice kolem stovky. Mají svého prezidenta, ale ne mažoreťáky, byť to organizační řád, jímž se
řídí, nezakazuje. Za pět let, co u nás pořádají svoje soutěže a šampionáty, šli v průvodu mažoretek jen asi tři chlapi. Přitom to nic není -
jenom trochu vrtět hůlkou a být krásná.
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