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Mia dance Festival 2022 je za námi

Mia dance Festival 2022 v Olomouci je za 
námi. Ráda bych poděkovala mým skvělým 
holkám, skvělým tanečnicím, úžasné bandě 
holek, prostě naší Free dance rodině za su-
per výkon – 1. místo, za krásný den, na který 
jsme se chystaly tak dlouho. Mia dance fes-
tival byla pro nás obrovská zkušenost, kde 
jsme mohly jet ukázat, že i holky z „konce 
světa“ umí tancovat. Stoupnout si poprvé 
před 3člennou porotu bylo teda něco!  Vel-
kým přínosem bylo pro nás si vyslechnout 
pochvaly od paní vrchní rozhodčí a tato věta, 
která zazněla z jejích úst: „KLOBOUK DOLŮ, 
JÁ TOHLE NEŘÍKÁM JEN TAK NĚKOMU!“ 
je pro nás ta největší výhra! Dokonce nám 
rozhodčí nevěřili, že jsme poprvé na soutěži. 
Hrozně moc nás to nakoplo zase vpřed a jar-
ní sezónu v Ostravě a v Olomouci nesmíme 
prý vynechat. Ráda bych ještě touto cestou 
poděkovala naší posádce v autobuse, naší 
silné podpoře, která nás povzbuzovala od 
samého rána! Velké poděkování patří hlav-
ně našim sponzorům, a to městu Javorník, 

SVČ Duha Jeseník, Stolzed s.r.o., WAREX 
spol. s.r.o. (zajištění dopravy, startovné, kos-
týmy, zajištění občerstvení pro vystupující) 
bez kterých by tahle taneční cesta vůbec ne-
mohla být uskutečněna, a také velké podě-
kování patří panu řediteli ZŠ Javorník Marku 
Burymu za pomoc při získání sponzorských 
darů.  Opravdu si toho moc vážím, že v na-
šem malém městě se najde spousta lidí, 
kteří dokážou ocenit tolik dřiny a posunout 
dál. Tak moc rádi bychom se zúčastnili jarní 
sezóny (Ostrava a Olomouc). Vím, že dneš-
ní doba je těžká, ale budu nesmírně vděčná, 
pokud nám tohle bude opět umožněno.  Ty 
moje holky na to nikdy nezapomenou a zá-
žitky budou mít do konce života! Všem moc 
děkujeme za milé ohlasy, obrovskou podpo-
ru a taky velké díky patří panu Jirešovi, kte-
rý byl velice ochotný plnit naše požadavky 
po celý den. Děkuji moc. 

Petra Pavelková,  
trenérka Free dance Javorník

Sport

aGenaS TeaM autoklub v aČR Javorník

Další rok a další sezona bude za námi. Po-
sádka javornického autoklubu, Tomáš Janků 
a Petr Lukeš, která se účastní Mezinárod-
ního mistrovství České republiky v truck 
trialu, vybojovala pro rok 2022 druhé místo 
ve své třídě. Jménem javornického autoklu-
bu AGENAS TEAM autoklub v AČR bychom 
chtěli poděkovat všem partnerům, přátelům 
a sponzorům za podporu a přízeň v letoš-
ním roce 2022 a popřát pohodové Vánoce 
a do nového roku všechno nejlepší, pohodu 
a hodně zdraví. 

OJJavornická posádka Tomáš Janků a Petr Lukeš


