
PREZIOSO ZAZÁŘILO V NÁCHODĚ! 
18.-19. května 2019  
 
První květnový víkend mažoretky PREZIOSO přivezly do Blatné hned několik cenných kovů z 
Ostravy, kde se konalo finále MČR s náčiním BATON. Na oslavy však nebyl čas, neboť je za 14 dní 
čekalo další finále, tentokrát s náčiním POMS v Náchodě!  
Disciplíny s náčiním POMS se vyvíjí neskutečným tempem, každý rok jsou sestavy všech týmů o 
level vyšší a probojovat se na přední příčky je stále obtížnější. Ale i z tak obrovské konkurence 
PREZIOSO přiváží domů neuvěřitelné výsledky: 5x zlato, 2x stříbro, dvakrát 4. místo a jednou 6. 
místo!  
 
První soutěžní den odstartovaly za PREZIOSO kadetky se svou pom-pomovou pódivou sestavou 
“Symfonie D dur”. Pod taktovkou zkušeného houslového klíče si malé notičky a smyčce dotančily 
pro zlaté medaile! Program dále pokračoval soutěží miniformací (4-7 tanečnic/tanečníků), kde se 
PREZIOSO kvalifikovalo ve všech věkových kategoriích. Miniformace kadetek diváky vrátila do 
školník lavic a učila je “Chemické prvky”. Tuto nápaditou sestavu porota ohodnotila prvkem Ag, 
stříbrnou medailí! Starší kolegyně, juniorky,  se v soutěži představily s choreografií “Vlčí doupě” a 
dosáhly na příčku nejvyšší! Zlato uhájila i miniformace seniorek, která svou sestavou zobrazila 
jednu z pochmurnějších řeckých bájí “Pandořinu skříňku”. Posledním sobotním vystoupením bylo 
již zkušené duo seniorek Natálie Troníčková a Kateřina Čapková, které tančily na motivy 
oblíbeného filmu “Hvězdy nám nepřály”. Jejich procítěnou a gymnastickými prvky nabitou sestavu 
porota ohodnotila 6. místem!  
 
Nedělní program pro PREZIOSO znamenal hlavně soutěž v disciplíně sólo, kde se představily hned 
čtyři tanečnice. Jako první startovala Natálie Strnadová se svým pom-pomovým debutem v 
juniorkovské kategorii. Její originální a energická sestava “Graffiti” si od poroty vysloužila 
stříbrnou medaili! Druhou juniorkou v této disciplíně byla Natálie Troníčková, která soutěžila se 
sestavou “Zloba - královna černé magie”. O tom, že je v této disciplíně opravdovou královnou 
přesvědčila nejen diváky, ale také porotu, která Natálii ocenila titulem Mistryně ČR! S posunem do 
vyšší věkové kategorie, v tomto případě do seniorek, se téma sestav ladí do vážnějších poloh. S 
jedním takovým tématem soutěžila i Kateřina Čapková, která ztvárnila osud jedné z nejstatečnějších 
žen českých dějin, Milady Horákové. Její sestava “Milada” skončila s minimálním bodovým 
rozdílem na 4. místě! Disciplínu sólo zná Eliška Pekárková jako své boty. Letos se v Náchodě 
představila se sestavou “Rise up and never give up”, se kterou se podle svých slov nejvíce 
ztotožňuje. Její výkon porota ohodnotila vysokým bodovým hodnocením a také titulem Mistryně 
ČR! Jako třešínkou na závěr finále bylo duo MIX (náčiní POMS i BATON) ve složení Anežka 
Bolinová a Natálie Troníčková. Ladná a procítěná sestava “Vzpomínka” se umístila na krásném 4. 
místě!  
 
Holky z PREZIOSA mají za sebou tedy další úspěšné finále MČR! Všechny letošní sestavy 
postoupily na ME v chorvatské Crikvenici, které proběhne 12. - 16. června 2019. Držme devčatům 
palce, ať k těmto úžasným titulům Mistryň ČR přivezou ještě jednou tolik Mistryň Evropy! 
Mistrovství Evropy bude opět vysíláno živě na webu vysilamezive.cz, kde můžete holky sledovat a 
držet jim palce. Výsledky budou aktualizovány na týmovém facebooku a instagramu Prezioso 
Blatná.  
Gratulujeme všem soutěžícím a hlavně trenérkám, bez kterých by samozřejmě nevznikaly skvělé 
sestavy a následně skvělá hodnocení. Jméno PREZIOSO je již řadu let v mažoretkovém sportu 
fenoménem a elitní špičky se nehodlá pustit!


