
ZHODNOCENÍ VÝPRAVY OČIMA LUCKY JAKUBCOVÉ 
 
Byl to opravdu neskutečný týden, kdy jsme si naplno užívaly a prožívaly každou 
minutu. Ze všech stran na nás působily emoce spojené nejen se samotnou soutěží ale i 
s pobytem za oceánem, kde kromě nás 2 trenérek byly všechny členky poprvé. Se 
vším tím si ale celý tým výborně poradil a z mého pohlednu celá reprezentační cesta 
dopadla na výbornou! 
 
Bezproblémovému průběhu přispěla určitě i pečlivá příprava. Skvěle se osvědčila 
forma ubytování v pronajatém domě, který nabízel skvělé zázemí, komfort a také 
výbornou dojezdovou vzdálenost do všech parků a hal. Dobře zvolená byla také 
společná doprava jedním velkým pronajatým multivanem, kdy se všichni společně a 
bezpečně dopravily, kam bylo potřeba. Také systém stravování, kdy jsme částečně 
samy vařily doma a částečně se stravovaly v restauracích, se ukázal jako dobrá volba. 
Domácí strava zajistila, že děvčata jedla vyváženou a zdravou stravu, na kterou jsou 
zvyklé z domova, zároveň jsme ale mohly ochutnat i typickou stavu z amerických 
řetězců (první ranní palačinky v IHOPU byly opravdu výborné). 
 
Samostatnou kapitolou je pak samotná soutěž, která byla ze strany organizátorů 
skvěle zvládnutá a obrovsky profesionální. Od registrací, přes prostorové zkoušky až 
po samotný závod. Každému týmu byl přiřazen vlastní "ambasador", který tým po celý 
den soutěže provázel a pomáhal. Ocenili jsme i řadu "drobností" jako pamětní medaile, 
trofej, týmové vaky i cd s fotkami přímo z plochy pro každou členku týmu. Navíc se 
všichni kolem neustále usmívali a snažili se, abychom si celý šampionát užili co 
nejlépe. Samotná možnost potkávat se s těmi nejlepšími týmy z celého světa, být s 
nimi součástí té úžasné atmosféry, byla už jen pomyslná třešnička na dortu.   
 
Soutěž jako taková byla velice náročná, proto jsme se snažily i relaxovat v podobě 
různých výletů. Stihly jsme tedy návštěvu dvou Disney parků a známé surfařské pláže 
COCOA BEACH. Jako ryze dívčí výprava jsme nevynechaly ani návštěvu největšího 
floridského nákupního centra, kde jsme pořídily spoustu skvělých dárků pro své blízké, 
kteří drželi palce za mořem. 
 
Vůbec jejich podpora byla obrovským motorem celé výpravy. Rodinní příslušníci s 
námi vše sdíleli, komentovali, prožívali. Dokonce hromadně drželi palce během 
samotného závodu, kdy live sledovali celý přenos. Až dojemné bylo přivítání v Praze 
na letišti, kdy překvapili společným vystoupením, transparenty a vlajkami. Velice bych 
chtěla poděkovat také partnerům, kteří přispěli finančně na uskutečnění našeho snu - 
městu LIBEREC, Nadaci Syner, Severočeské vodárenské společnosti a P. J. ART 
Production. 
 
Celý týden byl pro  A-STYL zúročením dlouholeté a soustavné práce, která dovedla 
jeho svěřence až na samotný vrchol.  Všichni členové výpravy si přivezly obrovské 
množství zkušeností, motivace a inspirace, které budeme dál úročit v naší práci. 
Uděláme vše pro to, aby nejen cheerleaders, ale i ostatní sekce A-STYLU mohly v 
budoucnu vycestovat a podívat se na místa, která znají jen z videí. Jsme hrdí, že A-
STYL je místo, kde se plní sny. 
 
Lucie Jakubcová  


