8
Zpravodaj z Kamenice
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NA SVÉ HRABĚNKY
JSEM OPRAVDU PYŠNÁ
Mezi našimi mažoretkami se od letošního roku velice
mnoho změnilo. Začala vystoupení, dostaly jsme příspěvek
od Obce Kamenice na mikiny a hlavně bylo nám umožněno
jeden den v týdnu trénovat v KD Kamenice, kde máme
opravdu dostatečně velký prostor.
Dne 19. 3. 2011 naše seniorky získaly 1. místo na soutěži O pohár ze zámku v městě Kolín, což byl první velký
úspěch pro Mažoretky Kamenice.
V měsíci březnu jsme ještě měly možnost vystupovat na
2. Kamenickém Aerobic marathonu v KD Kamenice.
Vystoupení se velice podařilo a děvčata dostala obrovskou
odměnu v podobě potlesku diváků. Premiérově se na této
akci představily i BABY hraběnky Kamenice, což jsou
nejmenší mažoretky, které začaly točit hůlkou v říjnu 2010.
Další překrásné vystoupení proběhlo dne 16. 4. 2011
v Kostelci u Křížků, kde naše BABY hraběnky zakončily
Dětský karneval a pokročilé Hraběnky uvedly staročeskou
a staropražskou zábavu s heligonkami. Ještě před 10-ti
měsíci jsem netušila, jak šikovná děvčata mohu trénovat.
Dne 1. 5. 2011 jsme se zúčastnily Národního šampionátu mažoretek ČR.

V dopoledním programu nás čekalo pochodové defilé na klasickou pochodovou hudbu
s kapelou a v odpoledních hodinách děvčata
předvedla naši pódiovou
sestavu. Po součtu jednotlivých disciplín jsme
obsadily krásné 8. místo.
V druhé polovině
měsíce května se několik děvčat vypravilo na
další soutěžní kolo NŠ
mažoretek ČR, a to do
města Klatovy. Naše
seniorské duo 2A již
samozřejmě vědělo, jak
celý soutěžní den vypadá a nervozita je nerozhází, avšak pro naše nováčky to byla
nejen náročná cesta, ale i velký krok do neznáma. Našim
nejstarším děvčatům se podařilo, postoupila na Mistrovství
ČR do Ronova nad Doubravou. Další dvojice děvčat se přes
krásné výkony bohužel neprobojovaly na Mistrovství ČR,
ale v jejich očích se rozzářily jiskry bojovnosti pro další
soutěžní rok.
V tomto pro nás hodně tréninkovém období bych chtěla
poděkovat nejen Obci Kamenice za podporu, kterou z jejich
strany máme (Kulturní dům, nové mikiny, příspěvek na
dopravu), SK Kamenice – za zapůjčení hřiště, maminkám,
které s námi prožívají každé vystoupení, soutěž i trénink, ale
i všem ostatním, kteří nás podporují potleskem na vystoupeních.
Vaše Hraběnky Kamenice
Markéta NOVOTNÁ

Čtvrtý ročník
Běhu čarodějnic
Tak se nám opět po roce, na Filipojakubskou noc, slétly ke sportovněsoutěžnímu reji čarodějnice všech možných původů a stáří.
Letos se konal už 4. ročník obnoveného Běhu čarodějnic. Tradiční start
byl u Kulturního centra. Poté se čarodějnice svižným přeletem přemístily na
fotbalové hřiště a tam se utkaly v tradičních disciplínách v duchu „bez koštěte ani ránu“. Vrcholem všeho toho dění byla volba Miss čarodějnice 2011,
kdy má vítězka možnost podniknout očistnou kůru v relaxačním centru
zámku Štiřín.
Upálením předem odsouzené čarodějky ze slámy či sena a opékáním
jakýchsi masových válečků, které nad žárem ohně se nějakým kouzlem
samy rozevíraly, spělo vše ke zdárnému konci.
Je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce, od
pořadatelů z SKK a KoSaK přes muziku, občerstvení pod širým nebem až
po sponzory (obec Kamenice). Myslím, že se ten letošní Běh čarodějnic
vydařil a posunul se opět o něco dál. Jejich rej v pozdních nočních hodinách
končil skutečně stylově, protože jak jinak za sebou smýt stopy, než bouřkou.
Tak ať si i za rok opět řekneme: "Krá, krá, krasavice přiletěly."
Tomáš MARCÍN (regulovčík)

Miss Čarodějnice pro rok 2011

