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Č eska  asociace cheerleaders 

Česká asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH“) je neziskovou organizací, založenou v roce 2001, právní 

formou zapsaný spolek. Spolek je veden pod spisovou značkou L12223 u Městského soudu v Praze. 

OBLAST ČINNOSTI 

ČACH se zaměřuje na systematickou podporu rozvoje cheerleadingu jako moderního sportovního odvětví. 

ČACH sdružuje kluby, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading. Předmětem činnosti ČACH je 

organizování cheerleadingu a všech jeho forem na území České republiky. Činnost asociace je založena  

na demokratických zásadách a právní subjektivitě. 

Hlavními cíli ČACH jsou rozvoj, podpora a organizování cheerleadingu na území České republiky, sdružování  

a reprezentace českých klubů cheerleadingu v republikových a mezinárodních organizacích se sportovním 

zaměřením a rozvoj koordinačně estetických pohybových aktivit na rekreační úrovni. Cílem je motivovat  

k pohybové aktivitě formou seberealizace děti a mládež prostřednictvím hudby, pohybových a tanečních 

variací a gymnastických cvičení; rozvíjet a podporovat kladný vztah k pohybové aktivitě, správnému držení těla 

a pozitivní motivaci k rozvoji fyzické i psychické stránky osobnosti dětí a mládeže; dále zajištění všestranné 

pohybové výchovy dětí a mládeže prostřednictvím cheerleadingu, jako dostupné a atraktivní sportovní 

disciplíny se záměrem upevnit zdraví dětí a mládeže a jejich všestranný pohybový rozvoj. 

 

Z činnosti a cílů vyplývají hlavní úkoly ČACH: 

 

• organizování a provozování cheerleadingu ve všech jeho formách na území České republiky, 

• vytváření podmínek pro provozování cheerleadingu svými členy a podpora svých členů, zejména 

mládeže, 

• rozvíjení a propagace cheerleadingu v České republice, 

• zajišťování státní sportovní reprezentace v cheerleadingu, 

• podílení se na přípravě a zajištění významných sportovních akcí světové i evropské úrovně. 

• organizování a řízení soutěží regionálních, celostátních i mezinárodních, 

• zajištění vzdělávání, organizování školení, soustředění a dalších aktivit pro trenéry, porotce, sportovce 

a další složky působící v oblasti cheerleadingu, 

• vydávání metodických materiálů, odborných publikací, pravidel a vnitřních norem, 

• získávání prostředků na zajištění činnosti ČACH, 

• rozhodování sporů spadajících do působnosti ČACH, 

• hájení zájmů svých členů, 

• podílení se na vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek,  

které směřují k podpoře sportovních a tělovýchovných aktivit v členských subjektech, 

• dalšími formami své činnosti napomáhání rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména 

formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 



  

4 
 

KLASIFIKACE SPORTU 

Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím vedeným pod Sport Accord. Od roku 

2016 je cheerleading uznán Mezinárodním Olympijským výborem (dále jen „MOV“ či „IOC“). ČACH jako 

národní sportovní autorita je členem European Cheer Union (dále jen „ECU“) a International Cheer Union (dále 

jen „ICU“). ČACH je jako výlučný představitel cheerleadingu v České republice vedena Českým Olympijským 

výborem (dále jen „ČOV“) v sekci neolympijských sportů. ČACH je členem České unie sportu (dále jen „ČUS“)  

a České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen „ČUKIS“). 

Cheerleading je náročnou sportovní disciplínou, která vyžaduje pravidelnou a systematickou sportovní 

přípravu. Řadí se mezi koordinačně estetické sporty s důrazem na technické provedení stuntovacích technik, 

gymnastiky a akrobacie ve vzduchu. 

 

Charakteristika cheerleadingu ve zkratce: 

 

• dynamické a atraktivní taneční choreografie, 

• stunty - živé lidské pyramidy, skoky, výkopy, akrobacie, 

• akrobacie a gymnastika ve vzduchu, 

• radost z pohybu, adrenalin, vzrušení, důvěra a zodpovědnost, 

• gymnastika, správné držení těla, 

• skvělá tréninková i soutěžní atmosféra, motivující prostředí pro udržení dlouhodobého zájmu  

o zařazení pohybu do denního režimu. 

 

ČACH zajišťuje soutěže a reprezentaci v těchto sportovních disciplínách a kategoriích: 

• sportovní cheerleading, 

• taneční cheerleading. 

 

Všechny kategorie, divize a výkonnostní a věkové levely, jsou uvedeny v soutěžním řádu a pravidlech 

vydávaných ČACH. 

MILNÍKY ROKU 2017 

Mezi významné milníky roku 2017 Výkonný výbor ČACH řadí především tyto skutečnosti: 

• ČACH úspěšným organizátorem ME (ECU Europeans 2017) v Praze, 

• 2x zlatá medaile z ME 2017 pro ČR (Join New Spirit Allstars a Prague Eagles Cheerleaders), 

• úspěšná reprezentace na MS (ICU Worlds 2017) – Seniorský tým obsadil 6. místo a Juniorský tým 7. místo, 

• propagace cheerleadingu v médiích a zvýšení povědomí o sportovním cheerleadingu, 

• reportáž o cheerleadingu a Mistrovství ME v ČR odvysílaná v České televizi, 

• změna ročního hospodaření na sezónní, 

• překonána finanční a dotační krize MŠMT 2017. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Členem ČACH se mohou stát právnické i fyzické osoby. Členství v ČACH je různého druhu - kolektivní, 

evidované, individuální, přidružené a čestné. Vrcholným orgánem ČACH je Valná hromada, statutárním 
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orgánem Výkonný výbor a dohledovým orgánem Kontrolní komise. Dále za účelem zkvalitnění služeb  

a zintenzivnění spolupráce asociace a jejich členů byly zřízeny Odborné komise. 

VALNÁ HROMADA 

Zasedání poslední Valné hromady ČACH (dále jen „VH“) proběhlo 4. 2. 2017 v Praze. Valné hromady  

se zúčastnilo celkem 23 z 35 zástupců členských klubů ČACH, z toho 2 jednali v zastoupení. VH byla usnášení 

schopná. Ze zasedání byl vytvořen Zápis. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Výkonný výbor ČACH se skládá z prezidentky, dvou víceprezidentek a dvou členek výkonného výboru. Výbor  

v tomto roce zasedal celkem 31krát především ve věcech provozní a soutěžní agendy, plánování a příprav akcí 

a workshopů, národní reprezentace, pořádaného Mistrovství Evropy v Praze, statistiky členů a projednávání 

problematických přestupů, ve věci dotací, externích partnerů a sponzorů či řešení nejrůznějších žádostí. 

 

Struktura Výkonného výboru ČACH (4. 2. 2017-8/2017) 

Prezidentka: Ing. Martina Marešová 

Víceprezidentka: Bc. Jana Vozábová 

Víceprezidentka: Ing. Marie Cerhová 

Člen VV: Ing. Renata Štefanová 

Člen VV: Ing. Michaela Bednářová 

KONTROLNÍ KOMISE 

Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí jsou přílohou 

této Výroční zprávy. 

 

Struktura Kontrolní komise ČACH  

 

Předseda komise: Mgr. Václav Velešík 

Člen: Mgr. Olga Kopřivová 

Člen: Monika Ryvolová, později zastoupena Michaelou Rom Tisarovou 

ODBORNÉ KOMISE 

Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí jsou přílohou 

této Výroční zprávy. 
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Struktura Odborných komisí ČACH 2017:

 

Komise pro bezpečnost a Levelbook 

Předseda komise: Linda Kotvová 

Člen: Bc. Kristýna Beňová 

Člen: Mgr. Petra Žáková 

 

Komise porotců 

Předseda komise: Barbora Schejbalová 

Člen: Bc. Simona Míková 

 

Mediální komise 

Předseda komise: Kateřina Jelínková 

 

 

Trenérská komise 

Předseda komise: Magda Winterová 

Člen: Ing. Veronika Prantlová 

Člen: Bc. Barbora Jedličková 

Člen: Lucie Vojtová 

Člen: Mg. Renáta Macharová 

Člen: Jitka Šedivá 

 

Taneční komise 

Předseda komise: Mgr. Veronika Hrubá 

Člen: Lucie Štvánová 

Člen: Marta Pechová 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA  

K 31. 8. 2017 eviduje ČACH celkem 34 klubů z celé ČR o celkovém počtu 1 585 osob. V porovnání k minulému 

období můžeme při 4 % poklesu konstatovat stagnaci počtu členů. V souvislosti s přechodem na hospodářský 

rok a sportovní sezónu se dá očekávat nárůst počtu členů v posledním čtvrtletí roku 2017.  
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ČACH k 31. 8. 1017 eviduje rozložení svých kolektivních členů v 10 krajích ČR a hlavním městě Praze, kde je 

klubové zastoupení nejpočetnější. Za sledované období nebyl evidován kolektivní člen se sídlem a působením 

v kraji Zlínském, Karlovarském a Královéhradeckém.  

 

 

 

Více jak 80 % členské základny bylo zastoupeno dětmi a mládeží do 18 let, přičemž 60 % evidovaných členů je 

ve věku mladším 15 let. Nejvíce zastoupený je ročník 2004 (13 let) o absolutním počtu 158 členů, následuje 
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ročník 2005 a 2003. Věková kategorie 31 let a více je zastoupena především trenéry a asistenty. Následující 

graf zachycuje demografii v roce 2016 a do 31. 8. 2017. 

 

 
Mezi kluby s nejpočetnějším počtem členů se zařadily: Join New Spirit AllStars, Prague Eagles Cheerleaders, 
Cheer Academy a A-STYL Dragons. 
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Č lenství  Č AČH v nadr azený ch institucí ch a spolupra ce 
s dals í mi organizacemi 

INTERNATIONAL CHEER UNION 
Mistrovství světa v cheerleadingu 2017 (ICU Worlds 2017), pořádané organizací ICU, které je ČACH členem, 

se zúčastnil Seniorský a Juniorský CNCT reprezentační tým – více v samostatné kapitole. 

 

V rámci mistrovského týdne se 25. dubna 2017 v Orlandu na Floridě konalo také zasedání Valné hromady 

International Cheer Union. Za Českou republiku se jí zúčastnily víceprezidentky Jana Vozábová a Marie 

Cerhová.  ICU zhodnotila své působení za rok 2016 a představila hlavní cíle pro dalších 12 měsíců: 

• rozvinutí ICU kontinentálních soutěží (jako např. European Championships v Praze), 

• special olympic, 

• Sport pro všechny, 

• FISU, 

• Multisport games. 

 

Dále se diskutovalo o zkrácení soutěžní sestavy z 2:30 na 2:00 minut, taktéž ostaršení juniorské reprezentace 

na Mistrovství světa o jeden rok tedy na 12-17 let, oboje prozatím ale zůstalo beze změn. 

EUROPEAN CHEER UNION 

ECU úzce spolupracovala s ČACH na pořádaném Mistrovství Evropy v cheerleadingu 2017 (ECU European 

cheerleading championships 2017) – více o soutěži v samostatné kapitole.  

 

V rámci Mistrovství Evropy proběhlo v Praze i zasedání Valné hromady European cheer union. Za ČACH se jí 

zúčastnily prezidentka Martina Marešová a víceprezidentka Jana Vozábová. Během zasedání byly shrnuty 

aktivity za rok 2016 a byly představeny plány na rok 2017. 

 

Důležité body ze zasedání: 

• Mistrovství Evropy se bude za každou zemi od roku 2019 účastnit pouze jeden tým (doposud možnost 

účasti týmů dvou). 

• ECU změnilo systém výběru poplatků a to od roku 2018, pro ČACH to znamená citelný nárůst poplatků. 

• European Cheerleading Championships 2019 bude pořádán v  St. Petersburgu, v Rusku. 

• European Cheerleading Championships 2017 for performance cheer doubles bude pořádán  

v listopadu 2017 v Nizozemí. 

• Na zasedání byl představen program Para Cheer. 

• Byly schváleny prostředky na další pracovní místo v týmu ECU z důvodu enormního nárůstu objemu 

práce. 
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ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 

Český olympijský výbor (ČOV) má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České 

republiky na olympijských hrách. ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění 

nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to zejména v oblasti mládeže. 

 

V letošním roce ČACH usilovala společně s dalšími dvěma kandidáty na řádné přijetí do ČOV. Vzhledem k čekací 

lhůtě jsme bohužel nebyli vybráni. Příští rok budeme o přijetí usilovat znovu. 

V současné době ČACH spolupracuje se zástupci ČOV na propagaci cheerleadingu v ČR. Na období zimní 

Olympiády 2018 je v plánu aktivní podpora akce “Olympijské parky” ze strany ČACH a klubů z okolí Brno  

a Ostrava, které budou úzce prezentovat a propagovat český cheerleading. 

 

Unie profesionálních trenérů ČOV, která v sobě aktuálně sdružuje již 35 klíčových sportovních svazů a více  

než 110 individuálních členů, pořádala v lednu 2017 v pražském paláci Lucerna již 5. slavnostní večer Unie 

profesionálních trenérů. Jeho součástí bylo mimo jiného i vyhlašování nejlepších trenérů roku 2016 a uvádění 

dalších trenérských legend do Síně slávy UPT. Do této ankety byla za cheerleading nominována Nicole Kolářová. 

ČESKÁ UNIE SPORTU 

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizací v ČR, sdružuje 74 národních sportovních 

svazů, 7 295 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a tím i 992 321 sportovců. ČACH je členem coby 

národní sportovní svaz za oblast „cheerleading“. ČUS jako zastřešující organizace pomáhá zajistit podmínky  

pro rozvoj sportu v ČR. Zástupce ČACH se každoročně účastní valné hromady ČUS. V roce 2017 se valné 

hromady ČUS, která se uskutečnila dne 13. 05. 2017 v Nymburku, zúčastnila Markéta Formanová. 

ČESKÁ UNIE KOLEKTIVNÍCH A INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ 

ČACH se na podzim 2016 stala řádným členem České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen 

„ČUKIS“), dříve vystupujícím hnutím známým jako Iniciativa Sport 2012. Základním cílem ČUKIS je vytváření 

podmínek pro provozování sportovní činnosti, která se realizuje v členských subjektech. ČUKIS pomáhá 

zabezpečovat financování sportovní činnosti na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních 

úrovních. Zejména se jedná o vytváření podmínek směřujících k zajištění finančních prostředků pro sportovní 

činnost a pro jejich efektivní využití a to především ve vztahu k veřejným finančním zdrojům na všech úrovních.  

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jsme žádali o dotace na rok 2017 

v následujících programech: 

• Program I - Sportovní reprezentace,  

• Program II - Sportovně talentovaná mládež,  

• Program V - Činnost sportovních svazů,  

• Program VI - Významné sportovní akce,  

• Program X - Projekty pro sportování veřejnosti,  

 

Více informací o získaných dotacích v kapitole Přijaté dotace a dary. 
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Dotační období MŠMT pro rok 2017 nebylo, s ohledem na kauzu obviněných osob spojených právě  

s dotacemi poskytovanými ministerstvem do oblasti sportu, administrativně jednoduché. Programy byly 

vypisovány, rušeny a znovu vypisovány, termíny pro dodání podkladů či reakce extrémně krátké. Nicméně 

výkonný výbor ČACH situaci úspěšně ustál, udržel tempo a dotace z MŠMT pro rok 2017 ČACH nakonec 

obdržela. 
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Reprezentace Č R 

ČR je v zahraničí na cheerleadingových soutěžích reprezentována především českým národním cheer týmem, 

který se účastnil Mistrovství světa, nominovanými kluby na Mistrovství Evropy a jednotlivými kluby,  

které se účastní otevřených soutěží. 

AKTIVITY NÁRODNÍHO TÝMU CN/CT V SEZÓNĚ 2016/2017 

Český národní reprezentační tým (Czech National Cheer Team, zkráceně CN/CT) představuje výběr těch 

nejlepších cheerleaders z celé České republiky a spadá pod Českou asociaci cheerleaders. Základní úlohou 

tohoto týmu je podpora rozvoje cheerleadingu a pravidelná reprezentace České republiky na mezinárodních 

soutěžích. Reprezentanti týmu jezdí také školit ostatní české týmy, exhibičně vystupují na českých soutěžích  

a na různých kulturních, sportovních či charitativních akcích. 

 

CN/CT je od sezóny 2016/2017 rozdělen do tří složek. První je CN/CT Junior, druhou CN/CT Senior a třetí 

složkou je CN/CT Masters. 

 

CN/CT Junior je nově vzniklá složka, která měla za cíl účast na oficiálním ICU mistrovství světa junior Worlds 

2017.  Historicky první juniorský reprezentační tým vznikl právě s cílem vycestovat v dubnu na Floridu,  

kde se mistrovství světa konalo. A tým zde také dosáhl fantastického úspěchu! Na Junior World Cheerleading 

Championships and World Cheerleading Championships, který se konal 26 - 28. dubna 2017 ve Walt Disney 

World® Resort v Orlandu, na Floridě v USA, CN/CT Junior All Girl tým vybojoval 7. místo!  Tým CN/CT Senior 

na tomto světovém šampionátu obsadil v semifinále 7. místo a z finále si nakonec odnesl nádherné 6. místo  

z 12 postupujících týmů! Po celou sezónu CN/CT Masters aktivně školili začínající týmy, účastnili se tréninků 

CN/CT Junior jako instruktoři a rovněž jako instruktoři figurovali na Letním Czech cheer summer kempu. 

CN/CT Senior předvedl skvělé exhibiční vystoupení na květnovém Mistrovství ČR v pražské hale Královka. 

Během června a července probíhaly uzávěrky přihlášek na nové sportovce do týmů CN/CT, ze kterých bude  

už v průběhu podzimu sestaven nový reprezentační tým pro sezonu 2017/2018. 

 

Členství v národním týmu CN/CT je vnímáno mezi cheerleaders sportovci jako velmi prestižní. Jeho členové 

udávají směr ostatním cheerleaders, nejen svými úspěchy ale také chováním mezi sebou a k ostatním 

cheerleaders. Jejich záběr je nejen po celé České republice ale i v zahraničí. 

MISTROVSTVÍ EVROPY  

Vrcholnou evropskou soutěží je ECU Mistrovství Evropy, které se letos konalo o víkendu 24. – 25. 6. 2017  

již podruhé v Praze a jež bylo organizováno ČACH. Českou republiku reprezentovali sportovci ve věku junior  

a senior, kteří se nominovali z Mistrovství ČR. Česká výprava byla letos tvořena celkem 285 sportovci z 10 týmů. 

 

Česká republika získala poprvé v historii a navíc na domácím šampionátu dvě prvenství! Úžasné 1. místo získali 

v kategorii Senior Allgirl Team Elite Eagles Lady z týmu Prague Eagles Cheerleaders a v kategorii Senior Coed 

Team Elite JNS Thunderbirds z týmu Join New Spirit AllStars, a stali se tak Mistry Evropy!  
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REPREZENTACE ČESKÝCH TÝMŮ V ZAHRANIČÍ 

Český cheerleading můžeme vidět v zahraničí nejen přičiněním českého národního týmu ale i ostatních českých 

týmů, které sdružuje ČACH. Mnoho týmů pravidelně vyjíždí svoji zemi reprezentovat na zahraniční soutěže. 

ELITE Cheerleading Championship je jednou z největších evropský cheerleadingových soutěží, kde se potkává 

každý rok až 4500 sportovců z celé Evropy. Ve dnech 3. - 5. června 2017 pro ČR se této zábavné soutěže 

zúčastnili sportovci z klubů JNS Allstars, Prague Eagles Cheerleaders a Hell´s Cheerleaders. Cenné kovy 

vybojovali sportovci z klubu Join New Spirit Allstars - 1. místo Coed Level 5 a 3. místo peewees Level 2. 

 

Další soutěží, která se těší díky své dostupnosti z návštěvnosti českých týmů je Cheermania v polském Zabrze. 

Té se zúčastnili 10. 6. 2017 týmy Dolphins a Cheerleaders Bees. Cheerleaders Bees se zúčastnili dvou divizí - 

Mini group stunt coed level 1 a Mini group stunt coed level 2 a v obou kategoriích obsadili první místo. Na tuto 

soutěž Česká asociace cheerleaders vyslala i české porotce - Janu Vozábovou a Blake Myerse. 

 

Tým GLITTER STARS SLAVKOV se zúčastnil 10. 6. 2017 Austrian International Open ve Vídni s tímto výsledkem: 

1. místo - Double Jazz Junior, Group Stunt Senior All Girl, Group Stunt Senior, 

2. místo - Double Jazz Junior, Double Jazz Senior, 

3. místo - Double Pom Junior, Double Hip Hop Junior, Double Free Style Pom Senior. 
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Soute z e 

STRUKTURA SOUTĚŽÍ ČACH 

Soutěže jsou v rámci sezóny členěny na hlavní, klubové a vrcholné: 

 

A) Hlavní soutěže 

Mezi Hlavní soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH 

• Spirit Cheer Cup (dále jen „SCC“) 

• Roller Coaster Cup (dále jen „RCC“) 

 

B) Klubové soutěže 

Mezi klubové soutěže se řadí soutěže pořádané jednotlivými kluby, kde ČACH je spolupořadatelem. Seznam 

KS ČACH zařazených do CNCL bude zveřejněn na webu ČACH. 

 

C) Vrcholné soutěže 

Mezi tyto soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH, na kterých dochází k vyhlášení finálních výsledků: 

• Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu (dále jen „CZCN“) 

• Národní soutěž malých divizí (dále jen „NSMD“) 

 

Soutěže jsou nejen místem, kde si sportovci poměřují své výkony, ale i místem, kde se děti a mládež z různých 

koutů ČR i zahraničí potkávají, vyměňují si vzájemně zkušenosti, získávají další motivaci k plnohodnotnému 

trávení volného času, kde mimo sportovní přípravy získávají i psychologicko-sociální zázemí s cílem 

komplexního rozvoje osobnosti. 

SOUTĚŽE V ROCE 2017 

Roller Coaster Cup – celonárodní účast (březen)  

Národní soutěž malých divizí – Mistrovství ČR pro malé divize (duben)  

Mistrovství světa ICU – historicky první účast Českého národního týmu CNCT Junior, 7. místo, CNCT Senior, 6. 

místo (USA; duben)  

Mistrovství České republiky v cheerleadingu – celonárodní účast (květen)  

Pardubice Cheer Open – Klubová soutěž pod záštitou ČACH (červen) 

Českou Národní Cheer Ligu  (červen) 

Mistrovství Evropy - přímý postup z Mistrovství ČR (červen)  

Česká Národní Cheer Liga – virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezoně  

 

V roce 2017 ČACH zorganizovala celkem 3 tuzemské  a 1 mezinárodní soutěž v ČR. I v roce 2017 byla 

uspořádána klubová soutěž: Po úspěšném Basta Cheer Cupu pořádaný klubem Basta cheerleaders  

a Evolution Cheer Battle pořádaný klubem Join New Spirit Allstars, se konala v červnu 2017 klubová soutěž 

Pardubice Cheer Open pořádaná klubem PM Stars Pardubice. Tyto klubové soutěže byly také zařazeny  

do České Národní Cheer Ligy (dále jen“CNCL“).  

 

Kvůli kalkulaci CNCL musí být všichni účastníci soutěží registrovanými členy ČACH.  
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Pozn.: V sezóně 2016/2017 omezena účast v malých divizí na RCC, na MČR se soutěžilo pouze v týmových 

divizích. 

ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER LIGA  

Propojením jednotlivých soutěží, za účelem zvýšení soutěžní motivace a podpory systémového zvyšování 

výkonnosti vznikl projekt České Národní Cheer Ligy (dále jen "CNCL“). Do projektu byly v sezóně 2016/2017 

zapojeny soutěže Spirit Cheer Cup, Roller Coaster Cup a Klubové soutěže. Pravidla, podmínky, bodové skóre  

a výhry v rámci CNCL jsou uvedeny v pravidlech CNCL.  

 

Absolutním vítězem třetího ročníku CNCL v týmových divizích se stala skupina JNS Tinybirds, a to v kategorii 

Team Peewee L3 a s celkovým počtem 605 bodů obdržela jako svou výhru Taneční workshop. Nejlépe 
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umístěnými mezi malými divizemi byla skupina A-STYL Dragons Barča a Aďa, a to v kategorii Doubles Freestyle 

Pom Junior s celkovým počtem bodů 1120 bodů a vyhrály vouchery od Diony Sports. 

ROLLER COASTER CUP  

Třetí ročník otevřené soutěže Roller Coaster Cup proběhl 25. 3. 2017 v hale Královka na pražské Letné. Akce  

se zúčastnilo celkem 948 soutěžících z 26 týmů (včetně rakouské účasti), a předvedlo 196 soutěžních vstupů. 

Na tribuně zasedlo celkem 818 diváků. Porota byla tvořena 10 certifikovanými mezinárodními porotci. Otevřeny 

byly standardní týmové a malé cheer i dance divize pro všechny věkové kategorie. Zajímavostí soutěže byla 

služba shuttle busu, který kyvadlově převážel soutěžící mezi halou a Matějskou poutí, a mohli si tak zkrátit 

čekání mezi soutěžními vstupy. 

 

 

Obr.: Účast na RCC: Vývoj dle kategorií. 

Pozn.: V sezóně 2016/2017 omezena účast v malých divizí. 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MALÝCH DIVIZÍ  

Národní soutěž malých divizí proběhla dne 14. 4. 2017 na novém místě -  v BB areně v Praze Letňanech. Soutěže 

se zúčastnilo celkem 350 soutěžících z 20 českých týmů a předvedlo 168 soutěžních vstupů. Soutěžilo  

se v kategoriích Individual, Partner Stunt, Group Stunt a Double Dance. Vítězové jednotlivých kategorií  

se zároveň stali Mistry ČR. Na tribuně zasedlo celkem 179 diváků. Porota byla tvořena celkem 8 odbornými 

porotci v oblasti cheer i dance. 
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Obr.: Účast na předkole MČR/NSMD: Vývoj dle kategorií. 

Pozn.: V sezóně 2014/2015 se konala dvoudenní soutěž. 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CHEERLEADINGU  

Mistrovství ČR v cheerleadingu je každoroční vrcholnou a nejprestižnější cheerleadingovou soutěží sezóny  

v České republice. Nejlepší choreografie v této sportovní disciplíně jsou nominovány k reprezentaci ČR  

na Mistrovství Evropy. 16. ročník Mistrovství ČR se uskutečnil dne 13. 5. 2017 ve sportovní hale Královka  

na pražské Letné. Mistrovství se zúčastnilo celkem 1150 soutěžících z 27 týmů z celé ČR a předvedlo celkem 79 

choreografií. Dle nařízení plynoucích z nadnárodních dohod bylo MČR poprvé historicky vyhrazeno pouze 

týmovým Cheer a Dance divizím všech věkových kategorií. Na tribunách svým fanděním podporovalo soutěžící 

1008 diváků. V porotě zasedlo 10 certifikovaných porotců z USA, Slovinska, Velké Británie a ČR.  

 

Každý soutěžící obdržel jako dárek odznáček a brandovanou vodu Isoline s logem ME konaným v Praze a 

organizovaným ČACH. Vítěz každé kategorie obdržel mistrovský banner do tělocvičny, trofej, medaile  

a diplom. Vylepšený byl přenos na velkoplošné obrazovce o grafické prvky a zajímavosti z historie 

cheerleadingu. Vítězové vybraných kategorií postupující na ME navíc obdrželi příspěvek 2000,- od firmy 

Preciosa či outdoorovou kameru Sencor. 

 

Titul Mistr ČR 2017 v hlavních týmových kategoriích obdrželi:  

Team AllGirl Senior - Level 5 – Lady Eagles (Prague Eagles Cheerleaders)  

Team Coed Senior - Level 5 – JNS Thunderbirds (Join New Spirit Allstars) 

Team Freestyle Pom Senior – Wild cheerleaders (Wild cheerleaders) 

Team Jazz Senior – A Thousands Years (PM Stars Pardubice)  

Team Hip Hop Senior – Marks &amp; Pipins (BDS Academy) 

Team Hip Hop Junior – MINISHOCK (BDS Academy) 

Team Freestyle Pom Junior – Junior Dragons (Small) (A-STYL Dragons) 

Team Coed Junior - Level 5 – GLITTER STARS SLAVKOV (GLITTER STARS SLAVKOV) 
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Team AllGirl Junior - Level 5 – JNS Silverbirds (Join New Spirit AllStars) 

 

 

 

Obr.: Účast na MČR: Vývoj dle kategorií. 

Pozn.: V sezóně 2013/2014 proběhlo dvoudenní MČR. V sezóně 2016/2017 se soutěžilo pouze v týmových 

divizích. 

KLUBOVÉ SOUTĚŽE 

V roce 2017 (leden-srpen) byly do soutěžního řádu ČACH zařazeny i Klubové soutěže. Jejich hlavním cílem je 

rozšířit soutěžní možnosti pro sportovce, především pro realizaci v oblasti malých divizí. Zároveň také rozšířit 

povědomí o cheerleadingu v různých regionech, díky aktivnímu zapojení pořádajícího klubu. Vybrané 

přihlášené soutěže obdržely záštitu ČACH či byly zařazeny do České Národní Cheer Ligy. 10. 6. 2017 se konala 

klubová soutěž Pardubice Cheer Open pořádaná klubem PM Stars Pardubice. 

MISTROVSTVÍ EVROPY V PRAZE 

Ve dnech 24.-25. 6. 2017 se poprvé v historii cheerleadingu konala soutěž na stejném místě - Mistrovství Evropy 

se po sedmi letech vrátilo opět do Prahy. Tentokráte si organizaci vzala do rukou ve spolupráci s ECU Česká 

asociace cheerleaders. ME 2017 se konalo v Tipsport areně a v Malé sportovní hale Výstaviště Praha. Záštitu 

nad celou akcí převzali European Cheer Union, International Cheer Union, Český Olympijský Výbor, Česká Unie 

Sportu, Magistrát Hl. m. Prahy a Praha 7. Partnerem akce se stali Varsity Europe, Kompas, Diony, Isoline Tipsport 

arena Praha, Výstaviště Praha a CEWE. Na cheer a dance performance ploše se za celý víkend vystřídalo 3 392 

soutěžících, z toho 1 515 juniorů a 1 877 seniorů. Ti byli doprovázeni 184 náhradníky a  414 trenéry a asistenty. 

Celkem se tedy ME 2017 zúčastnilo  4 125 atletů z 25 zemí, 28 federací a 130 klubů. V hale 

podporovalo/vytvořilo úžasnou atmosféru 2 274 diváků. V sobotu navštívilo evropský šampionát 865, v neděli 

1 022 a za celý víkend (dvoudenní vstup) 387 diváků. Divákům byla pro ještě větší a hlasitější podporu rozdávány 
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tleskače s designem akce. Mistrovství uváděli Verena Hommer z Německa a Radovan Slavík z českého týmu 

Fighters cheerleaders. 

 

K akci byl vytvořen stylový design s logem Pražského hradu. Nezapomenutelná scéna byla vytvořena společností 

ZL Production. Sportovcům byly nabídnuty ubytovací balíčky od společnosti Kompas+Expo Hotel, jídelní balíčky 

či soukromé tréninky. Byl vyvinut speciální registrační systém sportovců. Doprovodný program v hale zajistili 

video servis Sport 5, foto servis Photoplace (Sýkora jr., Sýkora sn., Bierhanzl), Plochy Diony k prodeji, Varsity, 

Glitterlips, Cheerlin, ICA, Sedish Fall, Sirio Store. V nabídce bylo také občerstvení Apetit a CrossCafé. 

 

Velký dík také patří dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci, z řad cheerleaders i přátel 

cheerleadingu.  

 

Souběžně s ME probíhala kampaň na podporu povědomí o sportovním cheerleadingu a to nejen u široké 

veřejnosti, ale i u státních sportovních institucích. Více o mediální kampani v samostatné kapitole Public 

relations.  

 

Celá akce měla pozitivní ohlas nejen v ČR, ale i na mezinárodním sportovním poli. 
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Čampý, semina r e, workshopý 

COACH UNIVERSITY 

ČACH v lednu 2017 realizovala druhý ročník COACH UNIVERSITY, konkrétně trenérské licence cheer „C“. Kurzu 

se zúčastnilo 24 trenérů z 8 členských klubů. Školení proběhlo v rozsahu 50 vyučovacích hodin a skládalo  

se z 12 okruhů odbornosti. Nedílnou součástí trenérské licence je absolvování kurzu první pomoci. 

CZECH SUMMER CHEER CAMP 

Czech Summer Cheer kemp 2017 byl letos zorganizován v novějším konceptu dvoudenního intenzivního kempu, 

který vedl Mika Pennanen, velice úspěšný instruktor a trenér, zejména v oblasti stuntů a akrobacie. Kemp byl 

určen pro všechny věkové kategorie. Kemp byl zaměřen na akrobacii, stunty a tossy, kde se instruktoři věnovali 

všem Levelům. Kempu se zúčastnilo 100 cheerleaders, a to z 10 týmů. Jeden z týmů měl zahraniční zastoupení, 

a to z Chorvatska. 

PRVNÍ POMOC VE SPORTU 

11. 3. 2017 proběhlo ve spolupráci s Červeným křížem školení První pomoci ve sportu - se zaměřením  

na sportovní cheerleading.  

Školení je určeno pro trenéry a asistenty trenérů cheerleadingu za účelem zajištění bezpečnosti při trénincích 

a sportovních aktivitách a zajištění podání odborné první pomoci v případě zranění či jiného poškození zdraví. 

Školení PPvS je povinnou součástí licence třetí třídy trenér cheerleadingu. Toto školení je akceptováno  

v Evropské unii. 
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Dals í  akce a aktivitý 

Mezi další akce a aktivity spadají projekty pořádané ČACH, jejichž cílem není pouze přímý rozvoj sportovního 

odvětví a sportovců, ale mají zaměření sociálního a společenského charakteru. Dále sem spadají projekty,  

jež pořádali či se jich účastnili kolektivní členové ČACH. 

ANKETA SPORTOVEC A TRENÉR ROKU ČACH 2016 

Kolektivní členové ČACH mohou každý rok nominovat své nejlepší sportovce v anketě Sportovec a trenér roku. 

Na základě stanovených kritérií vybírá odborná komise, tvořená zástupci z řad porotců, trenérské, mediální 

komise a dalších osobností českého cheerleadingové a sportovní scény, nejlepší 3 sportovce v kategorii. Ti jsou 

pak představeni na slavnostním Galavečeru, kde jsou i vyhlášeni vítězové daných kategorií. Sportovci roku 2016 

se stali Kristýna Slaninová, Barbora Hasmanová, Aneta Macharová a Tomáš Jetel. Trenérem roku se stala Renáta 

Macharová. 

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER 

Třetí ročník slavnostního Galavečera se konal 4. 2. 2017 v Praze v prostředí Theater Royal. Vrcholnou událostí 

celého večera bylo vyhlášení Ankety Sportovec a trenér uplynulého roku. Do síně slávy vstoupily Nikoleta 

Míková a Anne Dewald Quesnell za rozvoj a podporu českého cheerleadingu. Speciální  cena za mimořádný 

přínos českému cheerleadingu byla udělena JNS Pulse. Tento ročník byl již podruhé spojen s vyhlášením 

nejlepších sportovců Českou asociací amerického fotbalu. Propojení akce obou těchto asociací bylo příjemným 

zpestřením celého večera a posílením vazeb mezi sportovními odvětvími. Večerem provázel komentátor ČT 

Sport Jiří Kalemba. Účastníci galavečera si užili vystoupení cheerleaders, soutěž o věcné ceny, raut v ceně 

vstupenky, vítězové obdrželi krásné skleněné trofeje od společnosti Preciosa a všichni společně příjemnou 

zábavu při hudbě a tanci. Hudební vystoupení: Marta Kloučková Jazz project. Galavečera se zúčastnilo 175 

hostů a diváků. 

SPOJENÍ CHEERLEADINGU A AMERICKÉHO FOTBALU 

Během celé sezóny se cheerleaders z celé české republiky pravidelně účastnili hned několika akcí spojených  

s americkým fotbalem. 

 

Cheerleaders z týmů ACT, Hell´s Cheerleaders a Fighters cheerleaders se účastnili zápasů Znojmo Knights 

(Rytíři) IV. rakouské divize a to 15. 4., 7. 5. a 27. 5. 2017 a potom semifinále také 8. 7. 2017. 

Spolupráce s Českou ligou amerického fotbalu vyústila v účast cheerleaders na dvou největších akcích 

amerického fotbalu. 

 

Dne 28. 5. 2017 se konal Doubleheader - Dva finálové zápasy 1. ligy AF. Této akce se zúčastnilo skoro 30 

cheerleaders z týmů Bobcats, Blue wings, DCH, Fighters Cheerleaders, a Hell´s Cheerleaders, společně zde 

reprezentovali cheerleading a svými vystoupeními vytvořili neopakovatelnou atmosféru. 

 

Finále amerického fotbalu - Czech Bowl XXIV - který se konal 24. 7. 2017 se zúčastnilo 25 cheerleaders z týmů 

Basta cheerleaders, Blue wings, DCH, Fighters cheerleaders a Hell´s Cheerleaders. I zde cheerleaders svojí 

přítomností zatraktivnili tento finálový den. 
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DÍKY, TRENÉRE! 

Díky, trenére! je sportovně-společenská akce určená trenérům, kteří vedou pravidelně svěřence mladší 15 let. 

Pořádá ji spolek Díky, trenére. V třetím ročníku ankety „Díky, trenére“ se probojovala trenérka klubu Join New 

Spirit Allstars, Nikola Dvořáková, mezi 30 nejlepších trenérů mládeže v ČR! Celá akce byla velmi medializovaná 

a posunula jméno českého cheerleadingu zase o kousek dále. 
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Programý Č eske  asociace cheerleaders 

BENEFIT PLUS 

V programu Benefit Plus, který přináší díky partnerství organizací slevy a jiné výhody pro členy ČACH, byla  

na rok 2017 prodloužena většina partnerských smluv a dohody z předchozího období.  V roce 2017 mohli 

členové ČACH čerpat slevy/výhody např. v prodejnách Adidas a LionSports, Diony Sports, Tejpy.cz, Spirit Cheer 

Shop, Exit Room, AirGym, Jump Park, na služby Fit Gear nebo AS Brands. 
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Public relations  

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ ME 

V souvislosti s uznáním cheerledingu Mezinárodním Olympijským výborem a pořádaným Mistrovství Evropy  

ve sportovním cheerleadingu 2017 v Praze, jsme vytvořili rozsáhlou mediální kampaň na podporu povědomí 

o cheerleadingu. Kampaň byla cílená na širokou veřejnost i na státní instituce. Součásti 360⁰ komunikace byly 

on-line media, TV, rádio, OOH (tramvaje, billboardy), noviny i publikování ve Zpravodaji ČUS a Olympijských 

listech. 

TELEVIZE 

ČT Sport odvysílala 15 minutovou reportáž z Mistrovství Evropy v cheerleadingu. Cheerleading byl též 

prezentován ve Snídani s Novou a v pořadu ČT Sama Doma. 

Přímé přenosy ze soutěží RCC, CZCN a ME vysílala Sport5. 

TVCOM odvysílala přímý přenos soutěže SCC. 

NOVINY 

V souvislosti s pořádáním ME v Praze byla otištěna řada PR článků: 
METROLIVE 21.6.2017 
Blesk 25.6.2017 
Sport.cz 26.6.2017 
Akrobacie na zemi i ve vzduchu, až oči přecházejí. Vtrhnou cheerleaders na české stadióny? 
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/895597-akrobacie-na-zemi-i-ve-vzduchu-az-oci-prechazeji-
vtrhnou-cheerleaders-na-ceske-stadiony.html#hp-sez 
iROZHLAS.cz 24.6.2017 
Do Prahy se sjely roztleskávačky z celé Evropy, Česko hostí šampionát v cheerleadingu 
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/praha-hosti-roztleskavacky-z-cele-evropy-kona-se-zde-
sampionat-v-cheerleadingu_1706241215_pla 
e-sportfoto.cz  
JNS Thunderbirds pokračují ve vítězném tažení 
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jns-thunderbirds-pokracuji-ve-viteznem-tazeni/ 
SPORTOVNÍLISTY.cz 28.6.2017 
Dvě zlata má Česko z pražského Mistrovství Evropy v cheerleadingu 2017! 
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/dve-zlata-ma-cesko-z-prazskeho-mistrovstvi-evropy-v-
cheerleadingu-2017/ 
TÝDEN.cz 24.6.2017 
OBRAZEM: Sexy postavy a ladnost. Evropský šampionát v cheerleadingu 
https://www.tyden.cz/fotogalerie/obrazem-sexy-postavy-a-ladnost-evropsky-sampionat-v-
cheerleadingu_7255/ 
Deník Sport - pravidelně publikujeme články o soutěžích či sportovci roku. 

RÁDIO 

S cílem pozvat širokou veřejnost na ME v Praze a zvýšit povědomí o cheerleadingu jako sportu běžely rádiové 

spoty na Evropě 2 a v Hit rádiu. 

 

https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/895597-akrobacie-na-zemi-i-ve-vzduchu-az-oci-prechazeji-vtrhnou-cheerleaders-na-ceske-stadiony.html#hp-sez
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/895597-akrobacie-na-zemi-i-ve-vzduchu-az-oci-prechazeji-vtrhnou-cheerleaders-na-ceske-stadiony.html#hp-sez
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/praha-hosti-roztleskavacky-z-cele-evropy-kona-se-zde-sampionat-v-cheerleadingu_1706241215_pla
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/praha-hosti-roztleskavacky-z-cele-evropy-kona-se-zde-sampionat-v-cheerleadingu_1706241215_pla
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jns-thunderbirds-pokracuji-ve-viteznem-tazeni/
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/dve-zlata-ma-cesko-z-prazskeho-mistrovstvi-evropy-v-cheerleadingu-2017/
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/dve-zlata-ma-cesko-z-prazskeho-mistrovstvi-evropy-v-cheerleadingu-2017/
https://www.tyden.cz/fotogalerie/obrazem-sexy-postavy-a-ladnost-evropsky-sampionat-v-cheerleadingu_7255/
https://www.tyden.cz/fotogalerie/obrazem-sexy-postavy-a-ladnost-evropsky-sampionat-v-cheerleadingu_7255/
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OOH 

Součástí kampaně k pořádanému Mistrovství Evropy byl v blízkosti Tisport Arény umístěn billboard s vizuálem 

akce.  

Po Praze v období květen-červen jezdilo 40 tramvají s polepem vizuálu ME na venkovní straně vozů mezi 

dveřmi. Polepy byly umístěny na linky projíždějící místem akce.  

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Prostřednictvím sociálních sítí (zejména facebook, Youtube), webu, Newsletteru a dalších on-line kanálů ČACH 

pravidelně informuje členskou základnu o novinkách z oblasti cheerleadingu. Sociální sítě byly též hojně 

využívané pro teasování ME a po dobu konání ME. 

FACEBOOK 

Pro přímou komunikaci s členskou základnou – sportovci byla nadále používána stránka ČACH a další tematické 

skupiny a události na sociální síti Facebook. Plánovaná komunikace a promování stěžejních příspěvků přispívá 

k informovanosti cílových cheerleaders a nárůstu osvěty o dění v českém cheerleadingu. Během roku 2017 byly 

realizovány 3 soutěže o věcné ceny. 

YOUTUBE 

Záznamy z menších soutěží jsou nahrávány na Youtube kanál ČACH, který slouží zároveň i pro distribuci video 

highlights z důležitých soutěží a akcí. 

DIRECT MAILING 

Pro přímou komunikaci plánovaných aktivit a zajímavostí využíváme též komunikaci prostřednictvím  

e-mailových Newsletterů cílených databázi členů ČACH, přátel cheerleadingů či zahraniční kluby 

a cheerleadingové organizace. 

WEBOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky cach.cz  jsou stále nepostradatelnou studnicí a zdrojem oficiálních a nejaktuálnějších informací 

jak pro členskou základnu, tak i pro širokou veřejnost. Členská základna se dozví převážně informace 

k připravovaným soutěžím a akcím. Široké veřejnosti jsou určeny informace o sportovním odvětví, 

reprezentačním týmu aj.  Stránky jsou propojeny na další weby se sportovní tématikou, kde se naše články 

automaticky zobrazují. 

Pro potřeby přádaného Mistrovství Evropy 2017 byla vytvořena samostatná microsite ECU Europeans2017.cz 

CHEERLEADING JE SPORT 

Vytvořen byl informativní web CheerleadingJeSport.cz, kde je široké veřejnosti představen cheerleading, jeho 

historie a jednotlivé prvky sportovního cheerleadingu. Součástí webu je i krátké demo video natočené se členy 

reprezentačního CNCT týmu. 
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Zpra va za odborne  komise 

Vzhledem k osvědčení spolupráce se zavedenými komisemi byly v roce 2017 vybrané komise rozšířeny o další 

kompetence a členy. Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. 

KOMISE PRO BEZPEČNOST A LEVELBOOK  

Tato komise v průběhu roku 2017 odpovid́ala na nejrůznějsǐ ́dotazy na pravidla v oblasti Cheer i Dance, prǐcěmz ̌

také posuzovala legalitu zaslanyćh video ukázek. Členky komise se v únoru 2017 zúcǎstnily ECU konference a 

 koleni ́ na ECU pravidla konané ve Vid́ni. Na tomto sǩoleni ́ byly probiŕány jednotlivé levely pravidel pro 

Cheerleading a Cheer Dance spolu s ukázkami a vysvětleniḿ novinek a úprav v pravidlech pro rok 2017. Členky 

této komise provedly komplexní aktualizaci pravidel Cheerleadingu v oblasti Cheer i Dance a zapracovaly do 

české verze pravidel aktuální změny a v ČR nově používané levely. Technická komise se také účastnila 

cheerleadingových soutěží, kde působila i jako technická porota. V listopadu 2017, členka komise Petra Žáková, 

povede speciální školení pro zájemce zaměřené na jednotlivé cheer levely. Hlavní témata: 

• aktualizace českých pravidel Cheerleadingu, 

• koordinace a zpracování dotazů na pravidla, 

• hodnocení legality dotazů a videoukázek s cheer a dance prvky, 

• účast na ECU a ICU školení o aktualizacích pravidel Cheerleadingu ve Vídni, 

• porotcování na soutěžích. 

KOMISE POROTCŮ  

Během celé soutěžní sezony 2016/2017 se členové Komise porotců věnovali zejména samotné činnosti 

porotcování na domácích ČACH soutěžích, nevyjímaje Mistrovství České republiky v Cheerleadingu,  

tak i na soutěžích klubových a na soutěžích v zahraničí. Členové Komise porotců a další spolupracující osoby, 

které se vzdělávají v této oblasti, zastávali činnost Score, Safety a nově také pozici Head judge, a Quality judge, 

a to jak pro kategorii Cheer, tak i Performance. Pro získávání dalších zkušeností, odborných znalostí, informací, 

novinek v oboru atd. se vybraní členové komise porotců účastnili zahraničních školení pořádaných ICU, ECU  

a Varsity Europe.  

Zároveň v průběhu celého roku, zejména pak v čase před soutěžemi, zastávali konzultační poradenství  

pro trenéry a cheerleaders převážně co se týká legality prvků. Jednotliví porotci získávali během celého roku 

cenné zkušenosti porotcováním i na nejrůznějších soutěžích, např. porotcovali na národních či otevřených 

soutěžích po celé Evropě, hlavně v Itálii, Polsku, Německu, Maďarsku, Bělorusku, Španělsku či Holandsku. 

Členové komise porotců konzultovali dotazy a lektorovali nové zájemce o práci porotce. Mimo jiné se členové 

účastnili i nominační komise ankety Sportovec a trenér roku 2016.  

Členové komise porotců jsou zároveň členy českého ČACH registru porotců. 

TRENÉRSKÁ KOMISE  

Během roku 2017 se trenérská komise nejvíce zabývala vytvořením a sjednocením systému levelů a věků  

na novou sezónu, kdy během rozhodování byl trenérům poslán dotazník, aby se mohli také vyjádřit, o jaké 

levely by měli zájem. Po důkladném zvážení tedy trenérská komise navrhla a schválila tento systém. Dále  
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se také komise zabývala možnostmi výjimek soutěžících na soutěžích, možností hostování v týmech, také  

na plánované soutěže a v nich otevírané divize a délku soutěžních vystoupení. V neposlední řadě projednávala 

návrh k České národní cheer lize na rok 2017/2018. 

TANEČNÍ KOMISE  

Taneční komise opět konzultovala s vedením ČACH možné trendy a prognózy ve vývoji (Kick, Jazz, Doubles) 

a spolupodílela se na organizaci a obsahu školení v oblasti Cheer Dance. Vzhledem k tomu, že týmové taneční 

kategorie jsou otevírány na hlavních ČACH soutěžích, komise podporuje myšlenku klubových soutěží a na těchto 

otevírání právě Doubles kategorií. Taneční týmové kategorie byly zastoupeny českými týmy na Mistrovství 

Evropy. Na prvním Mistrovství Evropy Doubles, které bude na podzim 2017 v Holandsku, bude mít ČR též 

reprezentační dvojice. Vzhledem k tomu, že taneční cheerleading je v ČR stále v rozvoji a ne tak úspěšný jako 

akrobatický cheerleading, je opět na podzim 2017 v plánu Dance Workshop s Tonym Hodgesem. První část 

tohoto školení je rozdělená na ukázku technik pro různé věkové skupiny, navíc odpolední část je rozdělena nově 

do možnosti individuelních konzultací pro týmy, skupiny a zejména tedy soukromé tréninky/konzultace dle 

vlastních potřeb jednotlivých týmů. Komise zhodnotila, že je důležité podpořit vzdělávací akce a informovanost 

týmů v této oblasti. 

MEDIÁLNÍ KOMISE  

Členové mediální komise se podíleli na propagaci ČACHu a s tím spojenou organizaci letošního Mistrovství 

Evropy v Praze v českých médiích a to zejména v televizi Nova. Další aktivita mediální komise byla zaměřená 

opět na dotazníkové šetření mezi trenéry účastněných týmů na Národní soutěži malých divizí a Mistrovství ČR. 

Na facebooku ČACH letos opět proběhla fotosoutěž, kterou mediální komise spoluorganizovala  

a která probíhala právě pod dohledem mediální komise. 

KONTROLNÍ KOMISE  

Kontrolní komise ve složení Oliny Kopřivové, Michaely Tisarové a Václava Velešíka prováděla v období od 1. 1. 

2017 do 31. 8. 2017 kontrolu hospodaření České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“). Činnost byla 

realizována především kontrolou hlavní účetní knihy, rozvahy, účetního deníku, výsledovky a dalších záznamů 

o hospodaření ČACH. Není však možné posoudit položky obsažené v těchto listinách, které jsou označeny jako 

„ostatní služby“ apod., u kterých jsou uvedeny poměrně vysoké částky.  

Na základě kontroly výše uvedených listin došla kontrolní komise k závěru, že hospodaření ČACH probíhalo 

v souladu s potřebami a účelem ČACH, a není tedy nutné provádět jakékoliv revize dosavadního hospodaření.  

Kontrolní komise doporučuje, vzhledem k velmi vysoké částce představující kurzové ztráty, zaměřit se na 

možnost minimalizace těchto nákladů.  

Kontrolní komise pozitivně hodnotí uložení účetních závěrek do spolkového rejstříku, a to právě na základě 

doporučení kontrolní komise. Rovněž je pozitivně vnímána snaha o zisk darů, které přispívají k rozvoji 

cheerleadingu v ČR.  

Závěrem kontrolní komise doporučuje výboru zaměřit se na změny přinášené s novelou dle GDPR, která 

stanovuje od května 2018 nové a přísnější povinnosti související se správou osobních údajů členů ČACH. 
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Financ ní  vý kazý 

Rozvaha 
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Vý sledovka 
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Fotodokumentace 

REPREZENTACE ČR 

Aktivity národního týmu CN/CT v sezóně 2016/2017 

CN/CT Junior 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BTW0oZGA4rl/ 

https://www.instagram.com/p/BTW0oZGA4rl/
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REPREZENTACE ČR 

Aktivity národního týmu CN/CT v sezóně 2016/2017 

CN/CT Senior 

 

 

https://www.instagram.com/p/BTcU7BbAgd3/?taken-by=intcheerunion 

https://www.instagram.com/p/BTcU7BbAgd3/?taken-by=intcheerunion
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REPREZENTACE ČR 

Aktivity národního týmu CN/CT v sezóně 2016/2017 

CN/CT Masters 
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SOUTĚŽE 

Hlavní a vrcholné 
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SOUTĚŽE 

Klubové 
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MISTROVSTVÍ EVROPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atleti 3 392 

Junioři 1 515 

Senioři 1 877 

Náhradníci a doprovody 184+414 

Sportovci celkem 3990 

Diváci sobota 865 

Diváci neděle 1 002 

Diváci dvoudenní 387 

Diváci celkem 2 254 
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Federace 28 

Země 25 

Kluby 130 
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MISTROVSTVÍ EVROPY pod taktovkou ČACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záštita  
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MISTROVSTVÍ EVROPY mediální kampaň 

Reklamy na tramvajích, Billboardy, články v novinách, kampaň v radiu (Evropa 2, HIT Rádio) 

sestřih z ME na ČT Sport - https://vimeo.com/224538470 

ČT Sama doma, Snídaně s Novou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/224538470
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http://www.týden.cz/fotogalerie/obrazem-sexý-

postavý-a-ladnost-evropský-sampionat-v-cheerleadingu_7255/ 

http://www.sportovnilistý.cz/pozice-1-top/dve-zlata-ma-cesko-z-

prazskeho-mistrovstvi-evropý-v-cheerleadingu-2017/ 

http://www.tyden.cz/fotogalerie/obrazem-sexy-postavy-a-ladnost-evropsky-sampionat-v-cheerleadingu_7255/
http://www.tyden.cz/fotogalerie/obrazem-sexy-postavy-a-ladnost-evropsky-sampionat-v-cheerleadingu_7255/
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/dve-zlata-ma-cesko-z-prazskeho-mistrovstvi-evropy-v-cheerleadingu-2017/
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/dve-zlata-ma-cesko-z-prazskeho-mistrovstvi-evropy-v-cheerleadingu-2017/
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https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jns-thunderbirds-

pokracuji-ve-viteznem-tazeni/ 

https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sportý/praha-hosti-roztleskavacký-z-cele-evropý-kona-se-zde-

sampionat-v-cheerleadingu_1706241215_pla 

 

https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jns-thunderbirds-pokracuji-ve-viteznem-tazeni/
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/jns-thunderbirds-pokracuji-ve-viteznem-tazeni/
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/praha-hosti-roztleskavacky-z-cele-evropy-kona-se-zde-sampionat-v-cheerleadingu_1706241215_pla
https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/praha-hosti-roztleskavacky-z-cele-evropy-kona-se-zde-sampionat-v-cheerleadingu_1706241215_pla
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MISTROVSTVI  EVROPY media lní  kampan  cheerleadingjesport.cz  

https://www.ýoutube.com/watch?time_continue=2&v=w1bobKlOxe4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w1bobKlOxe4
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MISTROVSTVI  EVROPY Mistr i Evropý z Č R 

 

 

Prague Eagles Čheerleaders – Ladý Eagles, Senior Allgirl Elite 

 

 
Join New Spirit Allstars – JNS Tunderbirds, Senior Čoed Elite 
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Za ve r 

Výkonný výbor České asociace cheerleaders, z. s. se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČO 26546612, 

přednesl v souladu se stanovami sdružení ČACH veškeré závěry a uzávěrky roku 2017 na valné hromadě ČACH, 

která se konala v sobotu dne 21. října 2017 v Praze – v budově ČUS Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

od 10:00 hod.  

 

Česká asociace cheerleaders, z. s. 

Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 

www.cach.cz 
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