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Závěrečná zpráva
Sportovec roku 2015
Slavnostní galavečer České asociace cheerleaders
a České asociace amerického fotbalu
Česká asociace cheerleaders a Česká asociace amerického fotbalu
zrealizovaly první společný ročník slavnostního galavečera, na kterém
se oceňovali úspěšní sportovci a osobnosti českého cheerleadingu
a amerického fotbalu. Po úspěšném loňském ročníku, který byl pouze
pod taktovkou České asociace cheerleaders, došlo v roce 2016
k propojení obou těchto historicky spjatých sportů v další oblasti
a společném galavečeru.
Česká asociace cheerleaders vyzvala již podruhé sdružené sportovní
kluby k nominaci úspěšných a zasloužilých trenérů, sportovců a osobností do vyhlašované sportovní
ankety TRENÉR A

SPORTOVEC ROKU.

Nominační komise pro rok 2016 byla složená ze zástupců trenérské a mediální komise:
 Bára Schejbalová - komise porotců
 Jana Markovičová - komise porotců
 Kristýna Beňová - komise porotců
 Markéta Formanová - člen mediální komise
 Kateřina Jelínková - předseda mediální komise
na základě zaslaných nominačních archů a dotazníků a nominačního řádu vybrala tři finalisty v každé kategorii.
Vítězové jednotlivých kategorií byli zapečetěni do obálek. Všichni nominovaní obdrželi VIP pozvánku na slavnostní
galavečer.
Kategorie pro nominaci:

-

Trenér roku
Sportovec roku (Senior muž, Senior žena, Junior, Peewee)
Síň slávy (osobnost, která se významně přičinila o rozvoj sportovního odvětví)

Slavnostní galavečer se konal 23. 1. 2016 v Praze v historickém Paspově sále a přispěl tak
ke zviditelnění práce dobrovolných i profesionálních trenérů, i činnosti jejich sportovních organizací a zároveň
ocenil nejlepší sportovce a trenéry. Akce přispěla k další podpoře sportu v každém regionu, k posílení olympijské
myšlenky, propagaci zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém
sportovci a trenéři působí. Ocenili jsme práci a obětavost těch, kteří jsou významnými příklady pro nás ostatní
a pomáhají rozvoji našeho krásného sportu.
Významným přínosem byla i spolupráce s asociací amerického fotbalu, propojení těchto historicky spjatých
sportů v další oblasti, rozšíření propagace akce na další okruh.
Všichni finalisté obdrželi osobní video vizitky, certifikát, květinu a vítězové jednotlivých kategorií originální
skleněnou trofej od společnosti PRECIOSA, která akci podpořila sponzorským darem. Dále vítězové obdrželi
poukázky od společnosti Under Armour v hodnotě 2000 Kč a poukázky na nákup zboží v hodnotě 500 Kč
od společnosti ETAM. Finalisté byli oceněni poukázkami od společnosti Under Armour v hodnotě 500 Kč.
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Výsledky vyhlašovaly a trofeje vítězům předávaly významné osobnosti českého cheerleadingu:
- Martina Marešová - místopředsedkyně ČACH
- Blake Mayers - trenér národního reprezentačního
- Petr Škarvan - zástupce partnera Kofola
- Kristýna Beňová - člen nominační komise

-

Nikol Míková - předsedkyně ČACH
Bára Schejbalová - předsedkyně nominační poroty

Místo konání:
Paspův sál, Nádražní ul., Praha
Datum konání:
23.1.2016
Vítězové kategorií:
Síň slávy
Trenér roku
Sportovec roku peewee
Sportovec roku junior
Sportovec roku senior žena
Sportovec roku senior muž

Veronika Ludvíková - Quintana
Linda Kotvová
Prague Eagles Cheerleaders
Kristýna Slaninová
Glitter Stars Slavkov
Sabina Macharová
Glitter Stars Slavkov
Aneta Macharová
Glitter Stars Slavkov
Jakub Přibilík
ACT

Dále byla výkonným výborem České unie sportu oceněna i předsedkyně České asociace cheerleaders Nikol
Míková a získala čestné uznání VV ČUS za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu v ČR.
Mediální spolupráce:
ČT24 , isport.cz, Sport, e-sport.cz
Partneři akce:
Under Armour, Preciosa, Etam, ART video, PK Photography, ČAAF, Beran Catering, Ticketportal, Zuzana
Krupičková, Kofola, Rauch, Hard Rock Café, ZL Production, Art video
Program:
Pavel Callta – zpěvák, nominovaný na objev roku 2015 Mattoni Slavík
JNS cheerleaders – group stunt
Wild cheerleaders – pom dance cheer show
Raut Potrefená Husa
Tombola v celkové hodnotě 20 000 Kč
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Fotodokumentace akce: esport.cz, Vilém Sýkora
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Fotogalerie k akci: https://www.zonerama.com/CACH/Album/1155465
Video reportáž ČT24: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058070124 232
minuta
Video reportáž rozhovory: https://youtu.be/v_xD6V6L9Eg
Videovizitky finalisté: https://vimeo.com/czechcheerassociation
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