Královny Evropy? Poprvé v historii
Marlen! Mazoretky z Kostelce n.O
Úspěšné mažoretky
z Kostelce nad Orlicí
získaly na Mistrovství
Evropy nejen historickou
první medaili a to stříbr
nou, ale navrch přidaly
také titul mistryň Evropy!
PAVEL KUMPOŠT

KOSTELEC N. O. - Sen se
stal skutečností! Marlen se
Mistrovství Evropy zúčastni
ly poprvé v roce 2014, kde kadetky obsadily k velkému pře-
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kvapení všech 4. místo a juniorky byly šesté! Dnes, o osm
let později se děvčata zapsa
la do marlenské kroniky pís
mem zlatým. Dvě historic
ká umístění si totiž dovezla
z chorvatského Zadaru, kde
se 22. - 26. června 2022 ko
nalo jejich již XVII. Mistrov
ství Evropy. O velkém úspě
chu jsme si povídali s Marti
nou KALOUSKOVOU, hlav
ní trenérkou mažoretek Mar
len.

□

MISTRYNĚ EVROPY v katego

rii kadet podio pompom! Historicky
první zlato pro Marlenky!

Jste nejlepší v Evropě! Zís
kali jste titul, máte zla
té medaile, jaké byly vaše
a děvčat první pocity?
„Do poslední chvíle jsme
nevěřily, že by se nám mohl
tento neuvěřitelný SEN spl
nit. Pravdou je, že od rána,
tedy od vystoupení Marlen II
kadetek, za námi chodili tre
néři ostatních českých sku
pin a gratulovali nám k vý
konu děvčat a k určitě první
mu místu. Při vyhlášení 1. vi
cemistryň z Hradce Králové
byla naše děvčata přesvěd
čena, že definitivně prohrála
a budou od šestého místa
níže. Ve chvíli, kdy byly ohlá
šeny jako MISTRYNĚ EVRO
PY - jedna z našich maminek
to nazvala „zrychlením z nuly
na 100“ - euforie byla nesku
tečná. Splněný mnohaletý sen
několika stovek kosteleckých
mažoretek.“

Historicky první medaile
z Mistrovství Evropy ale
byla již stříbrná, z které
disciplíny?
„Ano. První medaili získaly
Marlen II kadetky již v sobo
tu v disciplíně defilé pompon.
Tam ovšem byla konkurence
značně menší - startovaly pou
ze tři týmy. Přesto jsme měli
radost opravdu velkou, proto
že to byla naše zcela první me
daile z evropského šampioná
tu.“

Chtěla byste říci něco závě
rem?
„Ještě takovou perličku. Ve
stejné kategorii, tedy pódiové
skladby kadetek s pompony

MISTRYNĚ
EVROPY

□

NA CHORVATSKO, Zadar, halu Krešimira Čosiče zlaté a stříbrné mažoretky z Kostelce nad Orlicí jen tak neza

pomenou.

Bylo to velmi milé a velmi
emotivní.“

Jak dlouho jste na medaile
z ME čekaly?
„Na evropskou medaili
jsme si počkaly od roku 2014,
kdy si skupiny juniorek a ka
detek poprvé vybojovaly no
minaci na ME v Poreči aso
ciace MWF (největší mažoretková asociace v Evropě),
a kde také zahájily neuvěřitel
nou šňůru čtvrtých míst, ob
čas proloženým jinými umís
těními.“

VELKOLEPÉ přivítání
Prozraďte nám, jak hodně
veselá byla cesta z Chor
vatska domů?
„Vzhledem k tomu, že jsme
na cestu do ČR vyrážely hned
po skončení nedělní soutě
že, po čtyřdenním soutěž
ním maratónu a velikém fyzic
kém i psychickém výkonu ces
tu domů jsme prostě prospa
ly. Ovšem příjezd do Kostel
ce byl velkolepý. Na kosteleckém náměstí na naši výpravu
čekaly trenérky, které s námi
nemohly cestovat do Zadaru,
a rodiče, a připravili děvča
tům krásné přivítání se šam
paňským s melounem, spr
chou z šampaňského, skan
dováním „Holky děkujeme!“.

Splnil se vám obrovský
sen, máte evropské me
daile a dokonce hned dvě.
Jaký bude váš další sen?

□

CENNÉ POHÁRY z Mistrovství

Evropy za první a druhé místo.

Foto: 4x Facebook Marlen

„Ano, evropská medai
le byl skutečně náš největší
sen a rozhodně jsme nemys
lely hned na tu nejvzácnější.
Shodly jsme se s trenérkami, že teď bychom si oprav
du přály, a uděláme pro to
vše, aby evropskou medai
li získaly i starší dívky z ju
niorek a seniorek. Bude to
ještě mnohem těžší, proto
že konkurence v těchto ka
tegoriích je skutečně obrov
ská, zejména mezi českými
a slovenskými týmy.“

NEJLEPŠÍ
umístění
Marlen na ME
1. místo (2022), 2. místo
(2022), 5x 4. místo a poté
vždy v TOP 10

ME trvalo celkem pět dní,
měli jste program nabitý,
nebo měla děvčata čas vy
koupat se i v moři?
„Program byl rozdělen do
čtyř dnů. Nejnabitější byly
sobota a neděle, kdy soutě
žily velké skupiny v defilé
a pódiu. Krom toho šla ješ
tě ve středu miniformace juniorek a v pátek miniforma
ce a duo seniorek. Náplní na
šeho pobytu byly také každo
denní večerní tréninky a sou

těže. Samozřejmě jsme stih
li i hodně koupání, vycházku
do historického Zadaru, osla
vu dvojích jedenáctých naro
zenin, zumba-párty na pláži
i v bazénu i soutěž „akvabel“
v bazénu (směje se).“

□

Kristýna Behanová, Bar
bora Blažková, Tereza
Blažková, Ema Censová,
Klára Čermáková, Theo
dora Černá, Natálie Dvo
řáková, Karolína Ďubková,
Denisa Fasnerová, Agáta Frejvaldová, Nina Háj
ková, Viktorie Janáčková,
Karolína Kotyzová, Adéla
Kubcová, Kateřina Med
ková, Vendula Morávková, Žanet Pešková, Eliška
Procházková, Sarlota Provazníková, Veronika Si
monové. Trenérky: Nikola Kijonková, Martina Ka
louskové, choreografie
a trenérka: Denisa Ka
louskové

se na čtvrtém místě umístila
skupina Lillyane Borohrádek,
naše konkurenční mažoretková skupina, ale zároveň i naše

PŘIVÍTÁNÍ veleúspěšných mažoretek při příjezdu domů na Palackého

náměstí v Kostelci nad Orlicí.

Kdy a kde můžeme zlaté
kadetky z Mistrovství Ev
ropy zase vidět?
„Marlen II kadetky bu
dou se zlatou choreografií
„Petr Pan“ vystupovat ješ
tě na Kosteleckém multižánrovém festivalu, který
se koná na kosteleckém ná
městí 17. září 2022. Proto
že to bude zároveň derniéra této choreografie, ale
i choreografií ostatních sku
pin Marlen, srdečně všechny
zveme, aby se při šly na tato
vystoupení podívat.“

spřátelená skupina, protože
jejich trenérka a choreograf
ka působila několik let jako juniorka a seniorka v Marlen.“
Mistrovství Evropy2022, Zadar (CRO)
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131,70

2.ATEAM Hr. Králové
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129,00

3.AZARLA Piekary Šlaskie

P0I.

128,35

4.LILLYANE Borohrádek

CZE

128,10

5.S.D. POSTMAN Říčany

CZE

126,30

6.N.S. STARS Kyiv

UKR

125,10

7.ŘYBNICKA akademia

POL

123,55

8.I.UCKY DANCE Kyiv

UKR

118,20

9.Mažoretky BIBINJE

CRO

107,25

10.N.S. S.MURFS Kviv

UKR

97,85

