
Mažoretky a twirlerky klubu Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy 

v roce 2017 

Rok 2017 byl pro mažoretky a twirlerky klubu Pomněnky TJ Sokol Kosmonosy opět velmi úspěšný.  
Získaly řadu významných ocenění v Národním šampionátu mažoretek NBTA ČR, pohárových soutěžích a 
na Mistrovství Evropy. 

 
 

V soutěžích mažoretek jsme dosáhly těchto medailových ocenění: 
 
Mistrovství Evropy – Nizozemí Almere– říjen 2017: 
3. místo a titul 2. Vicemistr Evropy– sólo s hůlkou a rekvizitami děti – Eliška Beranová 
10. místo -  duo s hůlkou a rekvizitami senior – Nikol Pecháčková a Natálie Richterová 
 
Oblastní soutěž NŠ NBTA klasická mažoretka – skupiny – Žatec, Benešov u Prahy květen 2017: 
3. místo a 2. Vicemistr oblasti  - skupina děti mladší I., postup na Mistrovství Čech 
3. místo a titul 2. Vicemistr oblasti – skupina děti mladší II., postup na Mistrovství Čech 
 
Mistrovství Čech NBTA – Klatovy a Dobrovice – duben 2017: 
3. místo a titul 2. Vicemistr Čech – duo minimažoretky – Veronika a Kateřina Ratimcovy 
6. místo a postup na MČR – solo minimažoretky-Tereza Kocverová 

7. místo a postup na MČR – duo junior mladší – Adéla Langerová a Andrea Ulmanová 

7. místo a postup na MČR – duo junior starší – Anna Pizůrová a Tereza Kolbabová 

8. místo a postup na MČR – solo senior- Andrea Ulmanová 
 
Mistrovství čech – Strakonice – červen 2017 
3. místo a titul 2. Vicemistr Čech – skupina děti mladší I., postup na MČR 
 
Mistrovství ČR NBTA – Ronov nad Doubravou – květen 2017: 
2. místo a titul 1. Vicemistr ČR – sólo s hůlkou a rekvizitami  děti – Eliška Beranová 
2. místo a titul 1. Vicemistr ČR – duo s hůlkou a rekvizitami -senior – Nikol Pecháčková a Natálie Richterová 

 

Soutěž Czech dance tour – duben, květen, červen 2017 

1.místo- regionální kolo-skupina děti mladší I. 

2.místo- regionální kolo-skupina senior 

1. místo- zemské finále Čech- skupina děti mladší I. 

1. místo- MČR- skupina děti mladší I. 
 
Pohárové soutěže a festivaly – Nový Bor listopad 2017, Mladá Boleslav duben 2017 
1. místo  - MIA festival- junior- skupina Miniformace 
1. místo –MIA festival- skupina děti mladší I.  
1. místo – MIA festival- skupina děti mladší II. 
1. místo – MIA festival- skupina senior 
1. místo - MIA festival- solo Tereza Kocverová 
1. místo – MIA festival – duo Kateřina a Veronika Ratimcovy 
1. místo - MIA festival – solo Adéla Langerová 
1. místo - MIA festival – duo Kristýna Klabanová a Helena Brádková 
2. místo - MIA festival – duo Adéla Langerová a Andrea Ulmanová 
2. místo – MIA festival – duo Edita Zabadalová a Lucy Tarnoci 
2. místo - MIA festival – solo Veronika Šípková 
2. místo - MIA festival – solo ,,profi‘‘ Natálie Mocová 
3. místo - MIA festival – solo Vivienne Gálová 
3. místo - MIA festival – solo Natálie Kovácsová 
3. místo - MIA festival – duo Anna Pizůrová a Tereza Kolbabová 
3. místo - MIA festival – solo Natálie Mocová 



1. místo – Nový Bor, junior – skupina Miniformace 
 

V twirlingových soutěžích jsme dosáhly těchto medailových ocenění: 

 
Mistrovství Evropy – Chorvatsko, Poreč – duben 2017 : 
8. místo  taneční twirlingový tým - tým Kosmonosy, Dobrovice 
 
Mistrovství ČR NBTA – Karlovy Vary – Leden 2017: 
1. místo a titul  Mistr ČR s cenou za nejlepší choreografii  -taneční twirlingový tým kategorie junior s postupem na 

Mistrovství  Evropy v Chorvatsku 
2. místo  - sólo povinná hudba kategorie dětí – Eliška Beranová s postupem na ME 
3. místo -  taneční sólo junior starší -  Natálie Richterová a postup na ME 
3. místo -  Xstrut junior starší - Natálie Richterová a postup na ME 
3. místo – solo 2 hůlky junior starší – Kateřina Klikarová a postup na ME 
3. místo – taneční solo děti – Eliška Beranová a postup na ME 
3. místo – povinné duo junior mladší – Michaela Ratimcová a Eliška Prýmková 
 

Národní twirlingový pohár Lomnice n.P.  listopad 2017 
1.místo - duo děti  Kateřina a Veronika Ratimcovy 

1. místo – povinné solo děti  – Edita Zabadalová 
1. místo – povinné solo děti  – Natálie Kovácsová 

3. místo -  x-strutt – Tereza Prskavcová 
5. místo – povinné solo děti  – Adéla Langerová, postup na MČR 
5. místo – povinné solo junior mladší – Adéla Staňková, postup na MČR 
 
Kolínský pohár, prosinec 2017 
1. místo – povinné duo  - Kateřina a Veronika Ratimcovi 
1. místo – taneční solo – Aneta Kirchschlägerová 
2. místo – povinné solo – Adéla Staňková 
3. místo  - povinné solo – Edita Zabadalová  
3. místo – x-strutt – Tereza Prskavcová 
 
Mažoretky  Pomněnky nejen soutěží, ale především vystupují v doprovodných programech na kulturních, 
sportovních a společenských akcích nejen v rámci regionu.   
Jednou z největších akcí byla Grand Prix dechových hudeb a mažoretkových skupin, pořádaných SHMČR v září 
v Mladé Boleslavi. 
V tomto roce pořádaly spolu s Osvětovou besedou Kosmonosy v červnu 2017 již 4. ročník akce Odpoledne 
s Pomněnkami na nádvoří zámku Kosmonosy.  
 


