
Včeličky poprvé na soutěži
 
Naše prvostupňové cheerky okusily poprvé soutěžní klání. Zúčastnily se mezinárodní soutěže Spirit cheer 
cup 2013, která se konala v Praze. 
Podzimní počasí moc sportu nepřeje. Poznali jsme to na vlastní kůži, kdy jsme neměli kompletní pyramidy
a nemohli naplno trénovat. Včeličky jsou však velmi pilné a dokáží pracovat na maximum. Tak jako 
v přírodě se každá včelička snaží nasbírat co nejvíce pylu, tak i naše Včeličky pilně pracovaly na sobě. 
Zlepšovaly se mílovými kroky na své akrobacii a postupně vedly své hvězdy k dokonalosti. Tanec byl čím 
dál více synchronní a skoky stále vyšší. 
Poslední fázi a nejkrásnější cheerovou část – pyramidy jsme trénovali po kouskách, protože jsme se 
nemohli setkat úplně kompletní. Nakonec se povedlo. Naše generálka proběhla na Den školy. Měli jsme 
úspěch. Už jsme se nemohli dočkat, až půjdeme soutěžit.
Mrazivé sobotní ráno nastalo. Naštěstí se mohli všichni zúčastnit. Nastoupili jsme do tramvaje a hurá na 
Vinohrady do sokolovny. Po trochu delší registraci si juniorka Šárka vzala do parády naše peeweeska 
(Včeličky). Skvěle je učesala, krásně nalíčila a odpočítávali jsme minuty do vystoupení.
Naše chvíle nastala. Čekáme až na nás přijde řada. Byli jsme nervózní, ale navzájem jsme se hecovali. 
Group stunt (jedna pyramida) vyšla na gymnastickou plochu. První tóny hudby zazněly a šup nahoru. 
Jeden stunt za druhým se měnil podle písní. Jako jeden z mála týmů jsme měli pouze tři holky (místo 
čtyř), které zvedaly. Krásná souhra našich děvčat si zasloužila potlesk, respekt i uznání, které vyjádřila 
porota ve slovním hodnocení, bohužel ne v bodovém, i tak 12. místo na mezinárodní soutěži je vynikající. 
Je to skvělý úspěch, když teprve den předem Včeličky zajely sestavu na hudbu. Nasbírali jsme cenné 
zkušenosti a víme, kde se máme zlepšit.
Druhou částí byla tematická show. V loňském roce junioři vystupovali na téma vánoce, které bylo aktuální
před těmito svátky. Letos mělo být téma taktéž aktuální, oslavou postupu našich fotbalistů na mistrovství 
světa, ale nestalo se. Téma jsme nechali a jako jeden z mála týmů jsme dodrželi téma a nezařadili bez ladu 
a sledu jednotlivé stunty. Název show zněla „A story of a football match“ (příběh fotbalového zápasu). 
Fotbalisté se musí před každým zápasem rozcvičit. Dívky se rozdělily na čtyři skupiny a pokopávaly si 
míčem, když jim hrála známá česká fotbalová píseň „Zelená je tráva, fotbal to je hra“. Poté se přesunuly 
na tanec, skok a hvězdu, tak jako správné cheerky chtěly nabudit diváky i fotbalisty na zápas. Poté 
vytvořily dvě pyramidy a zvedly českou národní vlajku, tak jako diváci jsou hrdí, že jsou občany České 
republiky a stylizují národními barvami a vlajkou. 
Zápasy jsou velmi tvrdé a objevil se zde i faul, kdy na oko jedna z dívek (Barunka) naznačila v pyramidě 
faul a byla vyloučena červenou kartou. Jelikož to bylo v pokutovém území, následovala penalta. Děvčata 
vytvořila z pyramid fotbalovou branku. Kiki z třetí třídy byla exekutorem a kopala penaltu. Renča, která 
byla brankářkou, skočila na stranu a Kiki Panenkovským dloubákem skórovala, nakonec se všechna 
děvčata radovala a zpívala známou píseň skupiny Queen „We are the champions“.
Podle poroty jsme nadchli zajímavým tématem, za což jsme rádi. Včeličky si poradily s tímto „klučičím“ 
tématem a obsadily 9. místo. 
Jsme velmi rádi, že už budeme mít příště menší trému a že zopakujeme stejnou sestavu na soutěži v Brně, 
kde se budeme chtít poprat o medaile.
Včeličky, chceme vám vzkázat za pedagogický sbor, že jsme na vás velmi pyšní a jsme rádi, že svým 
uměním šíříte dobré jméno školy, rozšiřujete povědomí o cheerleadingu a jste skvělým příkladem pro 
ostatní.
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