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ČESKÁ 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 podporu rozvoje cheerleadingu jako moderního sportovního odvětví. Spolek sdružuje 
kluby a sportovce specializující se na sportovní a taneční cheerleading. Předmětem hlavní činnosti je 
organizování všech forem cheerleadingu na území České republiky. Činnost spolku je založena  
na demokratických zásadách a právní subjektivitě. 
 

Hlavními činnostmi ČACH jsou rozvoj, podpora a organizace cheerleadingu na území České republiky, 
zastupování českých klubů cheerleadingu v republikových a mezinárodních organizacích se sportovním 
zaměřením, zajišťování státní sportovní reprezentace v cheerleadingu, zajišťování finančních prostředků, 
osvěta, metodické vedení a v neposlední řadě také propagace. 
 

Cílem činností je motivovat k pohybové aktivitě a seberealizaci zejména děti a mládež prostřednictvím hudby, 
pohybových a tanečních variací a gymnastických cvičení; rozvíjet a podporovat kladný vztah ke sportu, 
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 prevence zdraví dětí a mládeže. 
 
Cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím, který je navíc od roku 2016 uznán  
i Mezinárodním olympijským výborem (dále jen „MOV“ či „IOC“). 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. 
 
ČACH je národní sportovní autoritou, která je členem: 
 

 European Cheer Union (dále jen „ECU“) 
 International Cheer Union (dále jen „ICU“) – Mezinárodní Unie Cheerleadingu, která je řádným 

členem zastřešující organizace mezinárodních federací SportAccord 
 České unie sportu (dále jen „ČUS“) 
 České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen „ČUKIS“) 
 a jako výlučný představitel cheerleadingu v České republice je vedena Českým Olympijským 

výborem (dále jen „ČOV“) v sekci neolympijských sportů 
 

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 odpovědnost, 
 gymnastika, správné držení těla, 
 divácky atraktivní podívaná,  
 motivující prostředí pro udržení dlouhodobého zájmu o zařazení pohybu do denního režimu. 
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ČACH zajišťuje soutěže a reprezentaci v těchto sportovních disciplínách a kategoriích: 
 sportovní cheerleading, 
 taneční cheerleading. 

  
Všechny kategorie, divize, věkové kategorie a výkonnostní levely stanovené na sezónu jsou uvedeny  
v soutěžním řádu a pravidlech vydávaných ČACH. 
 

MILNÍKY SEZÓNY 2017/2018 
 

Mezi významné milníky sezóny 2017/2018 řadí Výkonný výbor ČACH především tyto skutečnosti: 
 

 úspěšná reprezentace na Mistrovství světa ICU Worlds 2018 (dále jen „MS“) – seniorský tým 
obsadil 6. místo a juniorský tým 7. místo, 

 3x pohár z Mistrovství Evropy ECU Europeans (dále jen „ME“) 2018 pro ČR (Join New Spirit Allstars 
a Prague Eagles Cheerleaders), 

 obdržení finančních prostředků od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 
zejména na reprezentaci, 

 15 % meziroční nárůst členské základny a to zejména v dětských kategoriích, 
 Martina Marešová zvolena členem ECU Board, 
 rostoucí účast a zájem o soutěže a školící akce, 
 propagace cheerleadingu v médiích a zvýšení povědomí o sportovním cheerleadingu. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

Členem ČACH se mohou stát právnické i fyzické osoby. Členství v ČACH rozlišujeme - Kolektivní, Evidované, 
Individuální, Přidružené a Čestné. Vrcholným orgánem ČACH je Valná hromada, statutárním orgánem Výkonný 
výbor a dohledovým orgánem Kontrolní komise. Dále za účelem zkvalitnění služeb a zintenzivnění spolupráce 
organizace a jejích členů byly zřízeny Odborné komise. 
 

VALNÁ HROMADA 
 

Poslední zasedání Valné hromady ČACH (dále jen „VH“) proběhlo 21. října 2017 v Praze.  Své zastoupení zde 
mělo 23 Kolektivních členů z 35, z toho 1 v zastoupení. VH byla usnášeníschopná. Ze zasedání byl vytvořen 
Zápis. 

 

VÝKONNÝ VÝBOR 
 

Výkonný výbor ČACH je pětičlenný. Jedná se o orgán výkonný a zároveň statutární. Výbor v tomto roce zasedal 
celkem 28krát v plném složení především ve věcech provozní a soutěžní agendy, plánování a příprav akcí  
a workshopů, národní reprezentace, statistiky členů a členské základny ve věci dotací, externích partnerů  
a sponzorů či řešení nejrůznějších požadavků členů a organizací jichž je ČACH členem nebo úřadů.   
Dále proběhlo 12 zasedání v částečném složení výkonného výboru za účelem řešení operativních záležitostí  
a dílčích odborných úkolů a problematik. 
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Struktura Výkonného výboru ČACH: 
Prezidentka:   Ing. Martina Marešová 
Víceprezidentka:  Bc. Jana Slavíková 
Víceprezidentka:  Ing. Marie Cerhová 
Člen VV:   Ing. Renata Štefanová 
Člen VV:   Ing. Michaela Bednářová 

 
Secretary General Výkonného výboru ČACH: Barbora Schejbalová. 
 

KONTROLNÍ KOMISE 
 

Kontrolní komise je vymezena v čl. VIII Stanov spolku. Chod a obsah práce komisí upravuje 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:    Michaela Rom Tisarová 

 

ODBORNÉ KOMISE 
 

Chod a obsah práce komisí určuje směrnice ČACH č. 3/2014. Zprávy o činnosti jednotlivých komisí jsou přílohou 
této Výroční zprávy.  
 
Struktura Odborných komisí ČACH 2017/2018: 

  
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 
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Člen:    Lucie Štvánová 
Člen:    Marta Pechová 
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

K 31. 8. 2018 eviduje spolek celkem 34 členských klubů z Čech a Moravy o celkovém počtu 1830 osob  
(pozn.: Údaj nezahrnuje administrativní pracovníky organizace, zaměstnance, porotce ani jiné externí 
spolupracovníky).  
 

V porovnání k minulému období můžeme konstatovat nárůst počtu členů o 15,5 %. Zároveň došlo k nárůstu 
počtu dětí a mládeže do 15 let o 13 %.  
 

Graf zobrazuje členskou základnu. Kolmá osa uvádí počet osob a barevné body znázorňují jednotlivé členské 
kluby ve vztahu k počtu jejich členů.  

 

 

Muži tvoří 6 % členské základny. Počet osob do 15 let věku je 1 334, což tvoří 73 % členské základny.  
Přičtením mládeže do 18 let se dostáváme na 84,6 % členské základny. 
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ČACH k 31.8.2018 sdružovala kluby z 10 krajů ČR a hlavního města Prahy, kde je klubové zastoupení 
nejpočetnější. Za sledované období nebyl evidován kolektivní člen se sídlem a působením v kraji Karlovarském, 
Zlínském a Královéhradeckém. 
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Největší podíl na členské základně mají kluby z Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje.  Mezi nejpočetnější 
kluby se zařadily: Join New Spirit AllStars, BASTA Cheerleaders, Cheer Academy, Prague Eagles Cheerleaders  
a A-Styl Dragons. 
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ČLENSTVÍ ČACH V NADŘAZENÝCH INSTITUCÍCH A SPOLUPRÁCE  
S DALŠÍMI ORGANIZACEMI  

 

INTERNATIONAL CHEER UNION 

 
Mezinárodní cheerleadingová federace zastřešuje cheerleading na světové úrovni. Organizátor Mistrovství 
světa ICU Worlds. Sdružuje 105 členských zemí a 3,5 mil sportovců. 

MS v cheerleadingu 2018 se opět zúčastnil seniorský i juniorský národní reprezentační tým ČR (viz kapitola 
Reprezentace). 
 

Zasedání ICU Valné hromady proběhlo v rámci světového týdne před konáním Mistrovství světa 2018  
v Orlandu. Za Českou asociaci cheerleaders se zúčastnily Martina Marešová a Jana Slavíková. 
 

Významné a důležité body jednání pro ČR: 
 

 Otevření nové věkové skupiny “Masters” pro skupiny tvořené soutěžícími staršími 30 let  
(plán otevření divize Masters byl odložen). 

 Diskutováno o zkrácení soutěžních choreografií na max. 2 min z důvodu bezpečnosti a prevence 
zranění (rozhodnutí bylo opět odloženo). 

 Proběhly oslavy 10 let existence ICU a MS; ocenění dlouholetých pracovníků, funkcionářů  
a porotců. 

 Opakovaně chváleno Mistrovství Evropy 2017 v Praze (1 ze 7 ICU eventů v roce 2017). 
 

Zápis ze zasedání ICU GA je k dispozici na stránkách ICU. 

 

EUROPEAN CHEER UNION 
 

Evropská cheerleadingová asociace zastřešuje cheerleading na evropské úrovni a sdružuje 38 federací ze 34 
členských zemí. Zastřešující organizace při pořádání Mistrovství Evropy v Cheerleadingu, které v roce 2018 
proběhlo ve Finsku, Helsinkách. http://www.cheerunion.eu/  
 
Na Mistrovství Evropy 2018 Českou republiku reprezentují nejlépe umístěné kluby z Mistrovství ČR daného roku 
(viz kapitola Reprezetace). 
 
Valná hromada ECU 2018 proběhla již tradičně v pátek před konáním ME 2018 v Helsinkách.  Za Českou asociaci 
cheerleaders se zúčastnily Martina Marešová, Jana Slavíková a Marie Cerhová.  
 
Níže uvádíme podstatné body či zajímavosti pro ČR: 

 Česká asociace cheerleaders byla nejednou zmíněna v souvislosti s kvalitní a příkladnou organizací 
Mistrovství Evropy 2017 v Praze. 

 V návaznosti na s přehledem zvládnuté, doposud největší, ME o počtu 4 tis. soutěžících, ECU Board 
upravil svůj stávající pohled na pořádání dalších ročníků šampionátu. Loni plánovaná redukce na 
1 zástupce za zemi v divizi tak byla letos na valné hromadě opět navýšena na 2 zástupce za zemi  
v divizi, počínaje už od ME 2019. 

 Mistrovství Evropy 2019 se bude konat v Saint Petersburg (Rusko) o prodlouženém víkendu pátek 
28. - neděle 30. června 2019. 

http://www.cheerunion.eu/
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 Prezentována byla dlouhodobá vize pro cheerleading v Evropě. 
 ČR se bude v roce 2019 kvalifikovat: 

o Senior Level 6 
o Junior Level 4 
o Performance 3 styly Sr. a Jr. 

 Martina Marešová byla zvolena členem ECU Board jako zástupce střední Evropy. 
 

Ze zasedání byl zveřejněn oficiální zápis na stránkách ECU.  

 

ČESKÁ UNIE SPORTU 
 

Česká unie sportu, z.s. je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR, která sdružuje 74 sportovních 
svazů, 992 337 evidovaných členů, 14 678 sportovních oddílů, 7 247 tělovýchovných jednot a klubů. Hlavním 
posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních 
organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech. 
ČUS poskytuje služby svým základním organizačním článkům a dalším organizacím a institucím v rámci 
sportovního prostředí České republiky. Služeb a poradenství využívá pro svou práci i ČACH. 
  
Valná hromada ČUS se uskutečnila 20. června 2018 ve Sportovním středisku Nymburk za účasti 135 delegátů  
s hlasem rozhodujícím, zastupujících sportovní kluby, tělovýchovné kluby a národní sportovní svazy, a třinácti 
zástupců krajských organizací. Za ČACH se zúčastnila Barbora Schejbalová, secretary general.  
 
Kromě podrobného zhodnocení činnosti za uplynulé období se zabývala také detailní analýzou příčin současné 
krize ve financování sportu, jejími závažnými dopady na celé sportovní hnutí i policejním obviněním ČUS a jejich 
vrcholných představitelů. Jednání se zúčastnil i náměstek ministra školství Karel Kovář. Probíhal přenos ČT. 
 
Podrobná zpráva z jednání 36. VH ČUS v obsahu aktuálního vydání Zpravodaje ČUS č. 6 je zveřejněna na 
stránkách ČUS. 

 

ČESKÁ UNIE KOLEKTIVNÍCH A INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ 
 

ČACH je od roku 2016 řádným členem České unie kolektivních a individuálních sportů (dále jen „ČUKIS“), dříve 
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. Neméně důležitá a využívaná 
je spolupráce v rámci marketingu a sdílení odběrů u médií, partnerů a dodavatelů, jejímž výsledkem jsou 
výrazně výhodnější nabídky a kalkulace. 
  

ČACH v letošním roce využila mimo poradenství a služeb také konkrétní nabídku inzerce v deníku Metro, Labe-
Vltava-Media, časopise Svět sportu, tisk bannerů, nabídku vánočních čepiček pro projekt Ježíškova vnoučata 
(více viz kapitola Akce) a nabídku od firmy Bitters. 
  

Poslední Valná hromada ČUKIS se konala v září 2017 v Třebíči. Za ČACH se zúčastnily Martina Marešová  
a Michaela Bednářová. 
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ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 
 

Český olympijský výbor (dále jen “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 výkonný výbor ČACH opět usiloval o řádné přijetí ČOV.  ČACH má splněny veškeré nutné 
podmínky pro řádné přijetí cheerleadingu mezi Olympijské sporty v rámci ČOV, včetně uznání Mezinárodním 
Olympijským výborem. Avšak i přes výše uvedené nebylo ani letos rozhodnuto o přijetí. 
  

V sezóně 2017/2018 ČACH spolupracovala s ČOV na řadě projektů, zejména: aktivní podpora akce “Olympijské 
parky” ze strany ČACH a členských klubů z okolí Brna a Ostravy (více viz kapitola Akce); trenérka ČACH obdržela 
uznání od Komise rovných příležitostí (více viz kapitola Akce), zástupci ČACH se zúčastnili semináře pro 
neolympijské sporty a byla realizována propagace cheerleadingu prostřednictvím mediálních kanálů ČOV. 
 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spustilo v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění pozdějších předpisů od července 2018 Rejstřík sportovních organizacích, sportovců, trenérů  
a sportovních zařízení (dále jen “Rejstřík”) - jedná se o nový informační systém veřejné správy.  Rejstřík bude 
rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Po naplnění rejstříku a po uplynutí data pro zápis do rejstříku bude 
možné podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu poskytnout pouze sportovní organizaci v rejstříku 
zapsané. Rejstřík je dostupný z internetové aplikace na http://rejstřiksportu.msmt.cz. 
 

Ve druhé polovině roku 2018 probíhá zapisování střešních sportovních organizací a národních sportovních 
svazů s jejich členskou strukturou sportovních klubů (pouze právnické osoby) do Rejstříku. Ve druhé fázi budou 
zapisovány fyzické osoby (sportovci a trenéři) a ve třetí fázi sportovní zařízení. Údaje do Rejstříku za členské 
kluby ČACH a jejich členy s Evidovaným členstvím u ČACH eviduje ČACH.   
 

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jsme žádali o dotace na rok 2018 v následujících programech: 

 Program REPRE 

 Program TALENT 

 Program ORGANIZACE SPORTU 
 
Systém dotačních programů byl oproti předchozím letům výrazně upraven a přepracován, jak ve věci dotačního 
předmětu, tak i podmínek plnění. Více informací o získaných dotacích v kapitole Přijaté dotace a dary. 
 
 
 
 
 
 
ČACH též spolupracuje s Magistrátem Hl. m. Prahy a městskými částmi v oblasti organizace, zajištění  
a financování sportovních akcí v místě konání. 

 

 

 

 

about:blank
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REPREZENTACE 

ČR je v zahraničí na cheerleadingových soutěžích reprezentována především Českým Národním Cheer 
Týmem (dále jen „CN/CT“), který se zúčastnil Mistrovství světa, dále pak nominovanými kluby  
na Mistrovství Evropy a jednotlivými kluby, které se účastní otevřených soutěží. 

 

NÁRODNÍ TÝM CN/CT  

Zřizovatelem CN/CT je Česká asociace cheerleaders. Český národní reprezentační tým je tvořen výběrem 
nejlepších cheerleaders z celé České republiky. Základní úlohou tohoto týmu je podpora rozvoje 
cheerleadingu, jako zatím stále se vyvíjejícího sportu. 

Národní reprezentační tým pravidelně reprezentuje Českou republiku na mezinárodních i světových 
soutěžích, členové školí ostatní české týmy, exhibičně vystupují na různých kulturních, sportovních  
či charitativních akcích. 

Členové národního týmu udávají směr ostatním cheerleaders, nejen svými úspěchy, ale i svým chováním 
mezi sebou a k ostatním cheerleaders. Národní cheerleadingový tým tak může být ideálním 
marketingovým nástrojem propagace partnerů a sponzorů, neboť je vzorem pro ostatní a jeho záběr  
je nejen po ČR, ale i v zahraničí. 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
 

Reprezentační tým seniorských cheerleaders se světového šampionátu v Orlandu na Floridě účastní  
od roku 2016 a bez zaváhání obsazuje finálovou desítku. V dubnu 2018 se český národní seniorský tým 
probojoval pod vedením Slovinských trenérů Matěje Trilara a Ingrid Sever opět do finále, ze kterého  
si odnesl celkové 7. místo v divizi Coed Elite a svým výkonem se zapsal do povědomí všech dalších 
cheerleaders.  
Juniorský reprezentační tým vycestoval na Mistrovství světa 2018 pod vedením trenérky Andrey Paňko  
a v obrovské konkurenci obsadil neuvěřitelné 6. místo.  

 

Členové národního týmu v divizi Coed Senior: 
Čermáková Žaneta, Černá Karin, Čiháková Veronika, Doskočilová Kristýna, Koukalová Veronika,  
Křovina Petr, Kutišová Kateřina, Lavička Milan, Lomičková Tereza, Macharová Aneta, Macharová Sabina, 
Polanský Ondřej, Přibilík Jakub, Přichystal Tomáš, Roch Matěj, Růžička Ladislav, Skála Jiří, Stolpovskych 
Alexandr, Sýkora Štěpán, Šlehofr Jakub, Šťastná Lenka, Šulcová Aneta, Váchová Veronika, Vandělíková 
Petra. 

 

Členky týmu v divizi AllGirl Junior: 
Beahm Jaydn, Beahm Kamryn, Berécová Julianna, Bučilová Aneta, Demyanyuk Anna, Dvořáková Johana, 
Francová Anežka, Gunterová Natálie, Hajná Klára, Hasmanová Barbora, Herbstová Isabela, Jankovská 
Alena, Křešničková Rozálie, Macháčková Barbora, Mikušová Adéla, Melichárková Michaela, Staňková 
Radka, Šlechtová Tereza, Štofíková Nikol, Váchová Natálie. 
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REPREZENTACE ČESKÝCH KLUBŮ V ZAHRANIČÍ 

 
UCA INTERNATIONAL ALL STAR CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2018 
  
Klub SHARKS Cheerleaders – soutěžní skupina SHARKS Adventure vybojoval 2. místo v Level 6 Group Stunt 
na klubové soutěži malých divizí UCA International All Star Cheerleading Championship 2018, která se 
konala 10. března 2018 v Orlandu na Floridě. 

 

USASF WORLDS 2018 
 

Klub A-Styl Dragons cheerleaders se s týmem Junior Dragons vypravil na klubové MS - USASF Dance Worlds 
2018 a v kategorii Open Pom vybojoval 24. místo. 

 

MISTROVSTVÍ EVROPY 
 

Mistrovství Evropy v cheerleadingu se konalo o víkendu 30. 6. – 1. 7. 2018 ve Finsku v Helsinkách. Zúčastnilo 
ho se téměř 3 000 nejlepších sportovců z celé Evropy. V obrovské konkurenci 26 zemí Češi obsadili hned tři 
pohárová místa! V kategorii Senior Allgirl Elite vybojovaly Lady Eagles (klub Prague Eagles Cheerleaders) 
krásnou stříbrnou příčku a bronzový pohár v této divizi putoval k JNS Phoenix (klub Join New Spirit Allstars). 
JNS Thunderbirds (klub Join New Spirit Allstars) přivezli stříbro za svou choreografii v kategorii Senior Coed 
Elite. V tanečních divizích ČR reprezentovaly Wild Cheerleaders, které v nejobsazenější divizi letošního 
šampionátu obsadily 19. místo. České juniorky reprezentovaly v nedělní části soutěže JNS Silverbirds (klub 
Join New Spirit Allstars) a obsadily 13. příčku. 

 
ELITE CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 
 

V květnu 2018 reprezentovaly české týmy ČR na otevřeném evropském mistrovství v německém Bottropu 
a obsadily několik medailových příček: 

 

1. místo  JNS Thunderbirds, Senior coed L5 
2. místo  JNS Tinybirds, Junior coed L3 
3. místo  JNS Phoenix, Senior allgirl L4 
3. místo  JNS Pterodactyls, Junior allgirl group stunt L5 
5. místo  JNS Elasticbirds, Junior allgirl group stunt L5 
6. místo  BSH Sparkle, Junior coed L4 
6. místo  BSH Magenta, Senior all girl L4 
6. místo  FTA Forever, Senior coed limited L5 
7. místo  Prague Eagles, junior Eagles Junior all girl L4 
7. místo  FTA Funky, Peewee 
8. místo  FTA Fierce, Youth 
10. místo  JNS Beautybirds, Junior allgirl group stunt L5 
10. místo  Fighters Team Smash, Senior coed L5 
11. místo  Prague Eagles, Little, Junior allgirl L3 
16. místo  JNS Falcons, Junior allgirl L3 
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SOUTĚŽE 
 

Rostoucí členská základna hlavně v dětských věkových kategoriích a zvyšující se počty a zájem o soutěže  
ze strany soutěžících, vedly v sezóně 2017/2018 k rozšíření věkových skupin a otevření nových 
výkonnostních levelů a tím i k rozšíření soutěžních možností a rozvoji cheerleadingu v ČR. Nově byla 
otevřena věková skupina Youth pro pokročilejší děti ve věku 9-14 let. V rámci podpory správného progresu 
sportovců byly do stávajícího soutěžního řádu zavedeny nové levely i pro starší věkové skupiny a pro starší 
začátečníky byla otevřena divize Begginer L2.  
 

Vzhledem k prodlužujícím se délkám soutěží a narůstajícímu počtu účastníků, byly z důvodu bezpečnosti 
omezeny malé divize na hlavních soutěžích ČACH. Zároveň tímto krokem ČACH podpořila organizátory 
klubových soutěží a doporučila přesun těchto divizí a sportovců právě na klubové soutěže. 
 
V sezóně 2017/2018 byl opět zaznamenán výrazný pokles zájmu o kategorie Performance cheer.  
V současné době tvoří Performance cheer divize necelou pětinu soutěžních startů. 
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Graf: Poměr Cheer (C) vs. Performance cheer (PC) divizí na českých soutěžích 

 

STRUKTURA SOUTĚŽÍ ČACH 
 

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

A) Vrcholné soutěže 
Mezi tyto soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH, ze kterých je možná nominace na postupové Mistrovství 
Evropy: 

●   Mistrovství ČR ve Sportovním Cheerleadingu (dále jen „MČR“) 
●   Mistrovství ČR Malých Divizí (dále jen „MMD“) 

 

B) Hlavní soutěže 
Mezi Hlavní soutěže se řadí soutěže pořádané ČACH s celorepublikovou účastí a možností účasti 
zahraničních hostů: 

●   Spirit Cheer Cup (dále jen „SCC“) 
●   Roller Coaster Cup (dále jen „RCC“) 
●   Safari Open Air Cheer Cup (dále jen „SOA”) 
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C) Klubové soutěže 
Mezi klubové soutěže se řadí soutěže pořádané členskými kluby ČACH, kde ČACH je spolupořadatelem  
a uděluje garanci a záštitu akce.  

 

SOUTĚŽE V SEZÓNĚ 2017/2018 
 

Řazeno chronologicky: 
 Spirit Cheer Cup - hlavní soutěž (listopad) 
 Basta Cheer Cup - klubová soutěž pod záštitou ČACH pořádána klubem Basta cheerleaders 

(prosinec) 
 Evolution Cheer Battle - klubová soutěž pod záštitou ČACH pořádána klubem Join New Spirit 

Allstars (leden) 
 Roller Coaster Cup - hlavní soutěž s celonárodní a zahraniční účastí (březen) 
 Mistrovství světa (ICU Worlds) - reprezentace ČR Českým národním týmem a Juniorským 

národním týmem (Florida; duben)  
 NJ Cheer Open - klubová soutěž pod záštitou ČACH pořádána klubem FTA-FunTime Athletics Nový 

Jičín (duben) 
 Mistrovství ČR ve Sportovním Cheerleadingu - vrcholná soutěž s celonárodní účastí (květen)  
 Mistrovství ČR Malých Divizí - dříve Národní Soutěž Malých Divizí (dále jen „NSMD”),  

vrcholná soutěž s celonárodní účastí (červen)  
 Safari Open Cheer Cup - dříve Safari Cheer Cup, otevřená soutěž pořádaná ČACH s celonárodní  

a zahraniční účastí (červen) 
 Mistrovství Evropy (ECU Europeans) - přímý postup vítězných klubů z Mistrovství ČR  

(Finsko, červen)  
 Česká Národní Cheer Liga - virtuální soutěž se započtením výsledků ze soutěží v sezóně  

 

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ 

 

 
 
Graf: Účast na soutěžích v sezoně 2017/2018: Vývoj dle kategorií 
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Pozn.: V sezóně 2013/2014 proběhlo dvoudenní MČR. V sezóně 2016/2017 byla na RCC a SCC omezena účast v malých divizí.  
Od sezóny 2016/2017 se na MČR soutěží pouze v týmových divizích, pro malé divize je uspořádána samostatná soutěž (NSMD/MMD).  
V sezóně 2017/2018 byly vyřazeny malé divize na SCC (kromě divizí Group Stunt) a RCC (kromě divize Partner Stunt). 
 
 
 

 
Graf: Účast na soutěžích v sezoně 2017/2018: Vývoj dle jednotlivých soutěží 
 
Pozn.: V sezóně 2013/2014 proběhlo dvoudenní MČR. V sezóně 2016/2017 byla na RCC a SCC omezena účast v malých divizí. Od sezóny 
2016/2017 se na MČR soutěží pouze v týmových divizích, pro malé divize je uspořádána samostatná soutěž (NSMD/MMD). V sezóně 
2017/2018 byly vyřazeny malé divize na SCC (kromě divizí Group Stunts) a RCC (kromě divize Partner Stunt). 

SPIRIT CHEER CUP 
 

Spirit Cheer Cup 2017 se konal 18.11.2017 již tradičně ve Sportovní hale města Plzně - TJ Lokomotiva Plzeň. 
Scéna a téma bylo stylizováno do filmové tématiky. Otevřeny byly týmové Cheer i Performance soutěžní 
divize a také oblíbená kategorie Story Cheer Team ve všech věkových divizích. Z malých divizí byly otevřeny 
Group Stunts.  
 

Soutěže se zúčastnilo 593 soutěžících z 16 klubů z celé ČR a předvedlo celkem 60 choreografií. Na tribuně 
je podporovalo 288 diváků, pro něž byly připraveny soutěže o nejlepší róbu a poklad.  
V rámci projektu Family proběhlo společné vystoupení CNCT Masters, rodičů a prarodičů, kteří secvičili 
krásnou a motivační exhibici pro mladé sportovce.  
 
Všem trenérům bylo veřejně poděkováno za jejich dobrou a obětavou práci v jejich profesi během show 
Coaches Walk of Fame. Soutěž byla zařazena do České Národní i Evropské Cheer Ligy.  
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Graf: Účast na SCC: Vývoj dle kategorií. 
Pozn.: V sezóně 2017/2018 byly vyřazeny malé divize (kromě divizí Group Stunts). 

 

 

 

 

ROLLER COASTER CUP 
 

Čtvrtý ročník otevřené soutěže Roller Coaster Cup proběhl 24.3.2018 v hale Královka na pražské Letné. 
Akce se zúčastnilo celkem 1075 soutěžících, vyšší účast než v loňském roce, z 24 klubů (včetně rakouské 
účasti), a předvedlo 69 soutěžních vstupů. Na tribuně zasedlo celkem 922 diváků. Porota byla tvořena  
9 certifikovanými mezinárodními porotci. Otevřeny byly standardní týmové Cheer i Performance divize pro 
všechny věkové kategorie a pro velký zájem také kategorie Partner Stunt. Zajímavostí soutěže byla služba 
shuttle busu, který kyvadlově převážel soutěžící mezi halou a Matějskou poutí, a mohli si tak zkrátit čekání 
mezi soutěžními vstupy. Všichni soutěžící obdrželi dárek: pouťový balónek s logem soutěže.  
Diváci mohli shlédnout CN/CT Junior Show před účastí týmu na MS. Soutěž navštívila redakce České 
televize - Lvíčata a natočila reportáž o mladých cheerleaders. Soutěž byla zařazena do České Národní Cheer 
Ligy i ECU European Cheer Ligy. 
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Graf: Účast na RCC: Vývoj dle kategorií. 
Pozn.: V sezóně 2016/2017 omezena účast v malých divizí. V sezóně 2017/2018 vyřazeny malé divize 
(kromě divize Partner Stunt). 

 

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 ECU Europeans. 17. ročník Mistrovství ČR se uskutečnil dne 
12.5.2018 ve sportovní hale Královka na pražské Letné. Mistrovství se zúčastnilo celkem 1380 soutěžících 
z 27 klubů z celé ČR a předvedlo celkem 87 choreografií. Dle nařízení plynoucích  
z nadnárodních dohod bylo MČR vyhrazeno pouze týmovým Cheer a Performance divizím všech věkových 
kategorií. Na tribunách svým fanděním podporovalo soutěžící 1114 diváků. Byl zaznamenán rostoucí zájem 
z řad soutěžících i diváků. Soutěž zpestřili CN/CT Senior svou sestavou, kterou předvedli na Mistrovství 
světa ICU Worlds na Floridě. V porotě zasedlo 11 certifikovaných porotců z USA, Norska, Slovinska, Velké 
Británie, Rakouska, Německa a ČR. Vítěz každé kategorie obdržel mistrovský banner  
do tělocvičny, trofej, medaile a diplom. Každý soutěžící obdržel jako dárek sladkost a diváci stylové 
tleskadlo včetně prezentace partnerů pro ještě lepší fandění. Vítězové vybraných kategorií účastnící se 
Mistrovství Evropy ECU Europeans navíc obdrželi od ČACH příspěvek ve výši 4000,-.  

 

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 Senior - Wild cheerleaders (Wild cheerleaders) 
 Team Performance Jazz Junior  - STARS VARNSDORF (Small) (STARS VARNSDORF) 
 Team Performance Freestyle Junior -  POWER CHEERLEADERS (Small) (Power) 
 Team Coed Junior - Level 5 - GLITTER STARS SLAVKOV (Glitter Stars Elements CTJ5CL) 
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 Team AllGirl Junior - Level 5 - JNS Silverbirds (Join New Spirit AllStars) 

 

 
Graf: Účast na MČR: Vývoj dle kategorií. 
Pozn.: V sezóně 2013/2014 proběhlo dvoudenní MČR. Od sezóny 2016/2017 se soutěží pouze v týmových 
divizích. 

 

MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH DIVIZÍ 
 

Mistrovství ČR Malých Divizí (dříve pod názvem Národní soutěž malých divizí) proběhla dne 2.6.2018 v BB 
aréně v Praze Letňanech. Soutěže se zúčastnilo celkem 415 soutěžících z 24 českých klubů a předvedlo 188 
soutěžních vstupů. Soutěžilo se v kategoriích Individual, Partner Stunt, Group Stunt a Performance 
Doubles. Vítězové jednotlivých kategorií se zároveň stali Mistry ČR. Mistři ČR v kategorii Doubles  
ve věkové divizi Junior a Senior se výhrou zároveň kvalifikovali na Mistrovství Evropy Doubles v Řecku.  
Na tribuně zasedlo celkem 203 diváků. Porota byla tvořena celkem 10 odbornými porotci v oblasti cheer  
i performance cheer. Každý soutěžící obdržel jako dárek originální CHEER tužky. Stoupající účast 
soutěžících i diváků vyústila v návrh na rozdělení tohoto mistrovství na dvě samostatné soutěže – zvlášť 
pro cheerleadingové a zvlášť pro Performance cheer kategorie. 
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Graf: Účast na MMD: Vývoj dle kategorií. 
Od sezony 2016/2017 je pro malé divize je uspořádána samostatná soutěž (NSMD/MMD).  

 

SAFARI OPEN AIR CHEER CUP 
 

Třetí ročník otevřené soutěže pod širým nebem proběhl 16.6.2018 v novém prostředí FTVS UK v Praze  
s kvalitním zázemím pro sportovce. Rozsáhlý zpevněný povrch umožnil opět otevřít dětmi oblíbené 
kategorie Individual, Double Synchro Tumble Pass a týmové kategorie s větším počtem účastníků  
či kategorie Performance (taneční) Freestyle Pom a Doubles, Group Cheer či Parents divize. Akce se 
zúčastnilo celkem 707 soutěžících z 20 klubů (včetně polské účasti) a předvedlo 164 soutěžních vstupů. 
Vystoupení sledovalo 411 diváků. Opět byla zaznamenána vyšší účast soutěžících i diváků než v loňskému 
roce. Počasí přálo a rozsáhlé atrium umožnilo bohatý doprovodný program v cheer & fun zóně (skákací 
hrad, bazénky s vodou, trampolína JumpPark).  
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Graf: Účast na SOA: Vývoj dle kategorií. 
 

KLUBOVÉ SOUTĚŽE 

V soutěžní sezóně 2017/2018 byly do soutěžního řádu ČACH opět zařazeny i Klubové soutěže (díle jen 
„KS“). 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 ČR díky aktivnímu 
zapojení pořádajícího klubu. Vybrané přihlášené soutěže obdržely záštitu ČACH a byly zařazeny do České 
Národní Cheer Ligy. Do tohoto projektu byly ve sledované sezoně zařazeny tyto soutěže: Basta Cheer Cup 
pořádaný klubem Basta Cheerleaders, Evolution Cheer Battle pořádaný klubem Join New Spirit Allstars 
a NJ Cheer Open pořádaný klubem FTA-FunTime Athletics Nový Jičín. 

 

ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER LIGA 

Propojením jednotlivých soutěží vznikl projekt České Národní Cheer Ligy (dále jen "CNCL“). Jedná se  
o virtuální soutěž, kde kluby v rámci celé sezony sbírají za účast a umístění na soutěžích ligové score.  
Do projektu byly v sezóně 2017/2018 zapojeny soutěže Spirit Cheer Cup, Roller Coaster Cup, Mistrovství ČR 
ve sportovním cheerleadingu, Mistrovství ČR malých divizí a tři Klubové soutěže (viz kapitola Klubové 
soutěže). Pravidla, podmínky, bodové skóre a výhry v rámci CNCL jsou uvedeny v pravidlech CNCL. 
  
 

Vítězi třetího ročníku CNCL se stali: 
 v divizi Group Stunt Peewee BSH Cheerleaders,  BSH Glitter, s celkovým počtem 364 bodů; 
 v divizi Group Stunt YOUTH (Max L3) Join New Spirit AllStars, JNS Smileybirds, s celkovým počtem 

352 bodů; 
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 v divizi Team Freestyle Pom YOUTH Prague Eagles Cheerleaders, Little Eagles, s celkovým počtem 
329 bodů; 

 v divizi Team Freestyle Pom Senior Wild Cheerleaders s celkovým počtem 341 bodů; 
 v divizi Group Stunt AllGirl Junior (Max L5) Join New Spirit AllStars, JNS Beautybirds, s celkovým 

počtem 361 bodů; 
 v divizi Team Freestyle Pom Junior TAKT Liberec, TAKT Cheerleaders, s celkovým počtem 309 

bodů; 
 v divizi Partner stunt senior level 6 Fighters cheerleaders, Mr & Mrs Smash, s celkovým počtem 

237 bodů; 
 v divizi Team Freestyle Pom Senior WILD CHEERLEADERS, s celkovým počtem 341 bodů. 

 
 

WORKSHOPY A ŠKOLENÍ 
 

TUMBLE CAMP 

24. 9. 2017 proběhl v Praze praktický workshop s lektory Lenkou Vasilevovou, Petrou Vandělíkovou  
a Janem Astlem, zaměřený na akrobatické dovednosti. Proběhl ve dvou výkonnostních úrovních. 
Zakomponováno bylo i školení pro trenéry zaměřené na práci s dětmi. Zúčastnil se rekordní počet 110 
sportovců z 15 členských klubů. Je to rekordní počet zúčastněných na školící akci tohoto typu, tedy zájmu 
o vzdělávání se v oblasti gymnastiky.  

 

DANCE WORKSHOP 

Taneční školení 19. 11. 2017 v Praze bylo zaměřeno na praktickou a soukromou práci mezi skvělým 
americkým lektorem Tony Hodgesem a jednotlivci, následně pak soukromým tréninkem s jednotlivými 
týmy. Celkem se zúčastnilo téměř 55 sportovců z 5 členských klubů. 

 

CHEER LEVELS CLINIC 

Školení v oblasti cheerleadingových pravidel a bezpečnosti určené pro trenéry a choreografy bylo 
uspořádáno 19. 11. 2017 v Praze. Lektorem byla Petra Žáková, členka Komise pro bezpečnost a pravidla 
ČACH, zkušená trenérka a ECU Safety porotkyně. Zúčastnilo se 86 osob z 19 členských klubů. 

 

COACH UNIVERSITY - LICENCE C 

Třetí ročník školení s možností certifikace trenéra licence “C” v cheerleadingu o rozsahu 50 vyučovacích 
hodin se závěrečnou zkouškou a prací se konal v lednu 2018 v Praze v prostorách FTVS. Tohoto ročníku 
se zúčastnilo 40 trenérů ze 17 členských klubů ČACH. Celkově ČACH eviduje 83 certifikovaných trenérů 
cheerleadingu licence “C“. 

 

PRVNÍ POMOC VE SPORTU 

Pravidelné školení První pomoci ve sportu se zaměřením na oblast cheerleading je zároveň nezbytné  
k získání trenérské Licence C. Školení se ve dne 2. 3. 2018 v Praze zúčastnilo 29 osob z 9 členských klubů 
ČACH. 
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SUMMER CHEER CAMP 

Srpnového cheer campu se v Brandýse nad Labem zúčastnily 3 kluby a téměř 40 sportovců. Lektory byli 
zkušení instruktoři Masters, kteří se věnovali účastníkům zejména v oblasti stuntů a gymnastiky. Jednotlivé 
lekce byly rozděleny dle výkonnosti, úrovní a individuálním potřebám a přáním zúčastněných týmů. Vedle 
specifických tréninkových jednotek nebyl zapomenut i čas na teambuildingové doplňkové aktivity  
a umělecký workshop pro mladší věkové kategorie. 

 

AKCE 

ANKETA SPORTOVEC A TRENÉR ROKU ČACH 2017 

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 sportovců, trenérské, 
mediální komise a dalších osobností českého cheerleadingové a sportovní scény, nejlepší 3 sportovce  
v kategorii. Ti jsou pak představeni na slavnostním Galavečeru. Vítězové ankety obdrželi krásné skleněné 
trofeje od společnosti Garko a věcné dary od partnerů akce a Benefit programu ČACH. 

Vítězové ankety roku 2017 (sezóna 2016/2017) se stali: 
TRENÉR ROKU 2017 - Nikola Dohnalová - Join New Spirit Allstars  
SENIOR MUŽ ROKU 2017 - Ondřej Linha - Join New Spirit Allstars  
SENIOR ŽENA ROKU 2017 - Karolína Tökölyová - Prague Eagles Cheerleaders  
JUNIOR ROKU 2017 - Barbora Hasmanová - Prague Eagles Cheerleaders  
PEEWEE ROKU 2017 - Alena Jankovská - Join New Spirit Allstars 
Do SÍNĚ SLÁVY Českého cheerleadingu v roce 2017 vstoupila Martina Němcová 

 

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER 

Čtvrtý ročník slavnostního Galavečera se konal 10. 2. 2018 v Praze v prostředí smíchovského Paspova sálu. 
Vrcholnou událostí celého večera bylo vyhlášení výsledků Ankety Sportovec a trenér uplynulého roku, jež 
bylo již potřetí spojeno s vyhlášením výsledků Ankety také pro Českou asociaci amerického fotbalu. 
Propojení akce obou těchto asociací bylo příjemným zpestřením celého večera a posílením vazeb mezi 
sportovními odvětvími. Večerem provázel moderátor Radovan Slavík. Účastníci Galavečera si užili 
vystoupení cheerleaders, soutěž o věcné ceny a bohatý raut. Hudební vystoupení: Jakub Děkan & band. 
Galavečera se zúčastnilo 181 hostů a diváků. 

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 

V rámci zimní Olympiády 2018 v PyeongChangu byly v Brně a Ostravě pořádány tzv. Olympijské parky. Tyto 
festivaly trvaly 16 dní v průběhu celé Olympiády a představovaly nejen olympijské sporty, ale též doplňkově 
i neolympijské a další aktivity. Česká asociace cheerleaders byla oslovena s účastí a v zastoupení na těchto 
parcích cheerleading reprezentovaly kluby Brno Tigers, Glitter Stars a FTA-FunTime Athletics Nový Jičín. 
Reprezentační vystoupení a akce byly velice úspěšné a byly skvělou osvětou a propagací cheerleadingu  
v ČR. 

 

OCENĚNÍ  ČOV  

Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru udělila ocenění Lindě Kotvové (klub Prague 
Eagles Cheerleaders) v kategorii Objev roku za práci a úspěchy v uplynulé sezóně. 
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PROJEKT JEŽÍŠKOVA VNOUČATA V RÁMCI ČUKIS PODPORY 

Ve spolupráci výkonného výboru ČACH s organizací ČUKIS a některých členských klubů ČACH byl zorganizován 
projekt „Ježíškova vnoučata“. V rámci projektu byli vybráni dva senioři žijící v domově důchodců (babička  
z domova sv. Anežky v Kojaticích a dědeček z domova důchodců Pohoda), kterým jsme díky projektu zpříjemnili 
vánoční svátky dárky, které si přáli. 

 

PROGRAMY ČESKÉ ASOCIACE CHEERLEADERS 

BENEFIT PLUS 

V programu Benefit Plus, který přináší díky partnerství organizací slevy a jiné výhody pro členy ČACH, byla 
na sezónu 2017/2018 prodloužena většina partnerských smluv a dohod z předchozího období.  Členové ČACH 
mohli čerpat slevy a výhody např. v prodejnách Adidas a LionSports, Diony Sports, Tejpy.cz, Spirit Cheer Shop, 
Exit Room, AirGym, Jump Park, Cheer Twirl na služby Fit Gear, AS Brands, Airtrack, BDS Opencard a Isoline. 

 

PUBLIC RELATIONS 
ČACH v sezoně 2017/2018 udržovala dobře nastavené vztahy s médii a odbornou veřejností získané díky 
pořadatelství ME 2017 v Praze a uznání cheerleadingu IOC. Součástí 360⁰ komunikace byla upřednostněna  
on-line media, publikování v novinách i zpravodajích oborových organizacích a natočena reportáž ČT. 

Kontinuálně byla komunikována kampaň Cheerleading je sport a prostřednictvím tiskových zpráv do médií 
zasílána řada důležitých informací z oblasti cheerleadingu jako Cheerleadingová reprezentace ČR na MS, 
Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu a Poháry pro ČR z ME. Konkrétní reportáže a články  
viz fotodokumentace. 

ON-LINE MEDIA 

ČACH pravidelně udržuje komunikaci (nejen) s členskou základnou prostřednictvím sociálních sítí.  

 Mezi nejsilnější nástroj se stále rostoucími fanoušky je Facebook page (2 700 Likes).  
 Raketový nárůst followerů zaznamenáváme na Instragramu (977 Followers), jehož pravidelná aktivace byla 

úkolem pro proběhlou sezónu.  
 Highlights videa a videa ze soutěží sleduje 506 Youtube odběratelů. Videa jsou též k dispozici ke stažení  

v plné kvalitě na Vimeo kanálu ČACH. 
 Fotogalerie z akcí jsou vyvěšena ke stažení v plné kvalitě v galerii Zonerama. 

ČACH též pro komunikaci s českou i zahraniční komunitou využívá direct mailing (newslettery). 
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WEBOVÉ STRÁNKY ČACH 

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. 

Na konci roku 2017 byla spuštěna nová responzivní verze webu cach.cz, jejíž realizace byla již nepostradatelnou 
nutností dnešní mobilní doby. 

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 CN/CT týmu. 

TELEVIZE 

V roce 2018 jste mohli cheerleading vidět na obrazovkách v rámci pořadu České televize v pořadu Lvíčata. 
Reportáž byla věnována sportovnímu cheerleadingu (natáčení na soutěži Roller Coaster Cup) a mládeži  
v cheerladingu (reprezentantka Daniela Vydrová). 

Přímý přenos ze soutěží a záznamy bylo možné po celu sezónu sledovat prostřednictvím služby TVCOM  
a na Youtube kanále ČACH. 

NOVINY 

Z tištěných periodik jsme v uplynulé sezóně využili možnost publikovat v Mladé frontě Dnes, Deníku Metro, 
Deníku Sport a časopise Svět sportu. Komunikovány byly především pozvánky na akce, informace 
o reprezentaci českého cheerleadingu na MČR, ME a MS. 

Z on-line médií byl využit pro komunikaci cheerladingu potrál informuji.cz a kudyznudy.cz, v rámci pozvánek 
na akce, dále pak e-sportfoto, prahasportovni.cz a Olympijské listy.  
 

ZPRÁVA ZA ODBORNÉ KOMISE 

KOMISE POROTCŮ 

Během celé soutěžní sezony 2017/2018 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 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 zúčastnili zahraničních školení pořádaných ICU, ECU  
a Varsity Europe. Úspěchem bylo též české zastoupení v porotě na světové soutěži ICU World Cheerleading 
Championship Simonou Míkovou a na ECU Europeans Petrou Žákovou. Během roku byl zpracován projekt pro 
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Judges Scoring Clinic pro další sezonu, který by mohl odstartovat plánované rozšíření českých certifikovaných 
porotců. 

KOMISE PRO BEZPEČNOST A LEVELBOOK 

Členové komise, v úzké spolupráci s ECU/ ICU, se v uplynulé sezoně zasadili o výrazné zlepšení znalosti cheer 
levelů v českém cheerleadingu.  

Činnost komise zahrnovala, mimo jiné, tyto aktivity: 
 

 komplexní školení cheer levelů pro trenéry (listopad 2017, Praha) 
 elektronické konzultace a kontroly legalit zaslaných prvků v průběhu celé sezony 
 zavedení možnosti konzultací legalit osobně přímo na MČR 2018 
 safety i scoring porotcování na soutěžích ČACH i v zahraničí  

(včetně ECU Europeans 2018 v Helsinkách) 
 účast v hodnotící komisi Sportovec a trenér roku 2017 
 aktualizace, grafická úprava a jazykové sjednocení pravidel pro novou sezónu 2018/2019 
 překlad a zavedení nového Levelu 0 (Beginner) 
 příprava nových školení cheer levelů a scoring porotcování (listopad 2018, Praha) 
 příprava nové koncepce poradenství v oblasti legalit prvků 
 plánovaná účast na ECU konferenci pro pravidla (září 2018, Vídeň) 

TRENÉRSKÁ KOMISE 

Během roku 2018 se trenérská komise zabývala úpravou soutěžních pravidel na současnou i nadcházející 
sezónu. Řešila dotazník na návrh průzkumu levelů pro další sezónu a poté i jeho vyhodnocením. Také 
se věnovala pravidlům u věkové kategorie Peewees. Dále se trenérská komise zabývala možnostmi výjimek 
na soutěžích, možností hostování v týmech. A v neposlední řadě se věnovala nominačnímu formuláři ankety 
sportovce roku. 
 

TANEČNÍ KOMISE 

V rámci performance kategorií v ČR je patrný pokles zájmu ze strany týmů (už to není 1:2, ale 1:4 ve srovnání 
s cheer kategoriemi). Taneční komise se snažila nalézt důvody, které vedou k tomuto trendu. Dále taneční 
komise mapovala vývoj situace v kategorii performance na české i mezinárodní půdě. Z hlediska reprezentace, 
tento rok byly nominovány a ME se účastnily pouze Wild cheerleaders v senior kategorii stylu Freestyle Pom 
a umístily se zde na 19. místě. Dále A-styl Dragons Junior tým se zúčastnil na USASF The Dance Worlds a získal 
24. místo. A na Mistrovství Evropy v Double dance do Athén míří za tento rok dvojice z PM Stars Pardubice 
v kategorii Freestyle Pom Senior, Cheerleaders Bees v kategorii Hiphop Senior a Power Cheerleaders v kategorii 
Pom Freestyle Junior. Komise rovněž zhodnotila, že je důležité i nadále podpořit vzdělávací akce 
a informovanost týmů v této oblast. Česká asociace cheerleaders nabízí pro zlepšení tanečních dovedností 
týmů taneční workshop s Tonym Hodgesem, který byl letos úspěšnější než v minulém roce - zúčastnilo se ho 
52 účastníků z 5 klubů. A další pozitivní zprávou je získání certifikace Andreji Lavrinčíkové v oblasti Dance Rules 
(Safety). 

MEDIÁLNÍ KOMISE 

V letošní sezoně mediální komise nevykonávala významnou aktivitu. Jednotlivé projekty byly outsoursovány 

externím kolegům. 
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KONTROLNÍ KOMISE 

Po kontrole předložených dokumentů sdělujeme, že z pohledu kontrolní komise je podstatné, 
že ČACH hospodaří téměř s vyrovnaným rozpočtem a pouze v mírném mínusu.  
K  návrhu rozpočtu pro nadcházející rok sdělujeme, že schodek rozpočtu je přiměřený, ale pro příště 
doporučujeme jej stanovit s menším záporným číslem. Rozpočet vždy schvaluje VH. 
Vzhledem k tomu, že většina soutěží ČACH je prodělečných, KK navrhuje jako možné opatření prodej 
půldenních vstupenek, což by mohlo přilákat více návštěvníků, obzvláště z řad rodičů. 
KK pozitivně kvituje snahu VV získat co nejvíce prostředků z různých dotací a grantů, což je velmi záslužná 
činnost, která do společné kasy přináší nemalé peníze. 
 
Činnost KK je vzhledem k množství finančních prostředků, se kterými dnes už ČACH hospodaří, čím dál 
zodpovědnější a složitější. Zaujmout kompetentní stanovisko bez důkladnější analýzy se ukazuje téměř 
nemožné. Není již proto možné pokračovat v zajetém způsobu spolupráce mezi VV a KK, ale je třeba 
nastavit způsob nový, který by zohledňoval náročnost kontroly financování tak velké organizace, jakou se 
ČACH stal. KK navrhuje, aby ji VV informoval minimálně jednou v každém čtvrtletí o své činnosti formou 
dílčích zápisů z jednání výboru, o zasílaných poptávkách na služby (postačilo by v kopii mailu), naše podněty 
pak reálně vyhodnocoval a případně sjednával nápravu. 
Výše uvedené považujeme za naprosto nutné, aby byl zajištěn řádný chod kontrolní komise.  Rovněž, 
vzhledem k vyšší časové náročnosti požadujeme zvýšení odměn pro členy kontrolní komise na výši 2.000,- 
Kč / čtvrtletí a 3.000,- Kč/čtvrtletí pro předsedu KK. 
Domníváme se, že nastal čas, aby všichni funkcionáři České asociace cheerleadingu v čele s výkonným 
výborem, byli řádně a v odpovídající výši za svou činnost odměňováni, stejně jako je tomu v jiných 
sportovních odvětvích. 
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FINANČNÍ VÝKAZY 

ROZVAHA 2017/18 
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VÝSLEDOVKA 2017/18 
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OBDRŽENÉ DOTACE V ROCE 2017 

Dotace MŠMT 1 - Repre - přiznáno 739 000 Kč 
Dotace MŠMT 2 - Talent - přiznáno 520 000 Kč  
Dotace MŠMT 3 - Organizace sportu - přiznáno 1 564 000 Kč  
Dotace Hl. m. Praha (Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu) - přiznáno 100 000 Kč  
Dotace Praha 18 (Mistrovství ČR malých divizí) - přiznáno 5 000 Kč 
Dotace ČOV - přiznáno 10 000 Kč 

 

 

OBRAT ČACH – VÝVOJ V ČASE 

 

Pozn.: 
V roce 2017 ČACH organizovala Mistrovství Evropy v Praze.   
Hospodářský rok 2017 byl zkrácen na období leden-srpen 2017 z důvodu přechodu hospodaření z roku 
kalendářního na rok školní.  
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FOTODOKUMENTACE  
 
REPREZENTACE ČR 

 
Aktivity Národního týmu CN/CT v sezóně 2017/2018 
CN/CT Senior  
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https://www.instagram.com/p/BiCgz6hHpwC/?taken-by=intcheerunion 
 
 

https://www.instagram.com/p/BiCgz6hHpwC/?taken-by=intcheerunion
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REPREZENTACE ČR 

 
Aktivity Národního týmu CN/CT v sezóně 2017/2018 
CN/CT Junior 
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https://www.instagram.com/p/BiARu3mHwUX/?taken-by=intcheerunion 
 
 

https://www.instagram.com/p/BiARu3mHwUX/?taken-by=intcheerunion
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REPREZENTACE ČR 

 
Aktivity Národního týmu CN/CT v sezóně 2017/2018 
 
CN/CT Masters 
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REPREZENTACE ČR 
Mistrovství Evropy 2018 - Helsinky, Finsko - 3x Pohár pro ČR 

 
Join New Spirit Allstars - JNS Phoenix, 3. místo Senior Allgirl Elite;  
JNS Thunderbirds, 2. místo  Senior Coed Elite 

 

 
 
https://www.instagram.com/p/BkpTPpig5rF/?taken-by=ecucheer 
https://www.instagram.com/p/BkpNPoNAEaT/?taken-by=ecucheer 
 

Prague Eagles Cheerleaders - Lady Eagles, 2. místo Senior Allgirl Elite 

 
 

https://www.instagram.com/p/BkpWOJpgfuX/?taken-by=ecucheer 

https://www.instagram.com/p/BkpTPpig5rF/?taken-by=ecucheer
https://www.instagram.com/p/BkpTPpig5rF/?taken-by=ecucheer
https://www.instagram.com/p/BkpNPoNAEaT/?taken-by=ecucheer
https://www.instagram.com/p/BkpWOJpgfuX/?taken-by=ecucheer
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ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH INSTUTÍCH A DALŠÍCH ORGANIZACÍCH 
 
Valná hromada International Cheer Union 

 
 
Valná hromada European Cheer Union 

 
 
Valná hromada České unie sportu 
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SOUTĚŽE ČACH  
Vrcholné 
 
Mistrovství České republiky ve sportovním cheerleadingu 2018 
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Mistrovství České republiky malých divizí 2018 

 
 
 
SOUTĚŽE ČACH 
Hlavní 

 
Spirit Cheer Cup 2017 
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Roller Coaster Cup 2018 
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Safari Open Air Cheer Cup 2018 

 
 
 
SOUTĚŽE ČACH 
 

Klubové 
Basta Cheer Cup 2017 
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Evolution Cheer Battle 2018 

 
 

NJ Cheer Open 2018 
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AKCE  
 
Galavečer ČACH a ČAAF s vyhlášením ankety Sportovec a trenér roku 2017 

 
 
Vzdělávací školení 
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MÉDIA 
 

MF Dnes, Metro, Deník Sport,  ČT :D pořad Lvíčata, on-line portály prahasportovni.cz, informuji.cz, 
kudyznudy.cz, e-sportfoto 
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https://prahasportovni.eu/2018/05/10/ROZTLESKAVACKY-BOJUJI-NA-LETNE-O-KVALIFIKACI-NA-ME/ 

https://prahasportovni.eu/2018/05/10/ROZTLESKAVACKY-BOJUJI-NA-LETNE-O-KVALIFIKACI-NA-ME/
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https://www.e-sportfoto.cz/inpage/mistrovstvi-cr-ve-sportovnim-cheerleadingu-opet-v-praze/ 
 

 
 

https://www.e-sportfoto.cz/inpage/mistrovstvi-cr-ve-sportovnim-cheerleadingu-opet-v-praze/
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PŘEHLED TERMÍNŮ SOUTĚŽÍ A AKCÍ ČACH 
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ZÁVĚR 
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 sezony 2017/18 na valné 
hromadě ČACH, která se konala v neděli dne 4. listopadu 2018 v Praze – v budově ČUS Zátopkova 100/2, 
160 17 Praha 6  - Břevnov od 10:00 hod.
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