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Závěrečná zpráva 
 
Sportovec a trenér roku 2016 
 
Slavnostní galavečer České asociace cheerleaders  
a České asociace amerického fotbalu 
 

Česká asociace cheerleaders a Česká asociace amerického fotbalu zrealizovaly druhý společný ročník 

slavnostního galavečera, na kterém se oceňovali úspěšní sportovci a osobnosti českého cheerleadingu 

a amerického fotbalu. Po úspěšném loňském ročníku se obě asociace historicky spjatých sportů dohodly  

na další spolupráci.  

 

Česká asociace cheerleaders vyzvala již potřetí 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 komise ČACH: 

 Bára Schejbalová - komise porotců 

 Jana Markovičová - komise porotců 

 Kristýna Beňová - komise porotců 

 Linda Kotvová - technická komise pro pravidla 

 Veronika Prantlová - trenérská 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 4. 2. 2017 v Praze v prostředí Theater Royal 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 od partnerů akce: voucher na sportovní oblečení 

v hodnotě 500 Kč od společnosti Under Armour, voucher -25% na nákup produktů firmy Isoline, voucher na vstup 

1+1 do LaserGame a JumpPark a voucher na únikovou hru Exitroom Prague v hodnotě 300Kč. Vítězové 

jednotlivých kategorií získali navíc originální skleněnou trofej od společnosti PRECIOSA, jež akci podpořila darem. 

Dále vítězové obdrželi poukázky od společnosti Under Armour v hodnotě 2 000 Kč a voucher od společnosti 

Kittfort v hodnotě 1 000 Kč. 
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Výsledky vyhlašovaly a trofeje vítězům předávaly významné osobnosti českého cheerleadingu a partneři akce:  

- Kateřina Truxová - zástupce partnera Briliantina 

- Jana Vozábová – místopředsedkyně ČACH 

- Robert Mička - zástupce partnera Isoline 

- Jana Markovičová - člen komise 

- Linda Kotvová - člen komise 

- Martina Marešová - předsedkyně ČACH 

- Bára Schejbalová - předsedkyně nominační poroty 

- Marie Cerhová - místopředsedkyně ČACH 
 
Místo konání: 
Theater Royal, Vinohradská 48, Praha 2 
 
Datum konání: 
4. 2. 2017 
 
Vítězové kategorií: 
 
Síň slávy     Nikol Míková 
     Anne Dewald Quesnell 
Trenér roku     Renáta Macharová Glitter Stars Slavkov 
Sportovec roku peewee   Kristýna Slaninová  Glitter Stars Slavkov  
Sportovec roku junior   Barbora Hasmanová Prague Eagles Cheerleaders 
Sportovec roku senior žena  Aneta Macharová Glitter Stars Slavkov 
Sportovec roku senior muž  Tomáš Jetel  Join New Spirit Allstars 
Cena za mimořádný přínos   JNS Pulse  Join New Spirit Allstars 
českému cheerleadingu 
 
Dále bylo Nikol Míkové uděleno čestné členství v ČACH. 
 
Mediální spolupráce: 
ČT24 , isport.cz, Deník Sport  
 
Partneři akce: 
Under Armour, Isoline, Kittfort, Diony, JumpPark, Preciosa, Exitroom Prague, Fancentrum, Briliantina, 
Bonaparte, ČAAF, ART video, Beran Catering, Ticketportal, Hard Rock Café, Svět sportu, Flomarket 
 
Program: 
Marta Kloučková Jazz project – úspěšný jazzový kvartet  
JNS Allstars + Fighetrs cheerleaders – group stunt 
Wild cheerleaders –  pom dance cheer show 
Raut Beran catering 
 
Fotogalerie k akci: https://www.zonerama.com/CACH/Album/2737478 

Video reportáž rozhovory: Pořad Touchdown 1. díl 

Videovizitky finalisté:  https://www.youtube.com/channel/UC7BbWi_g4btU0_1TGn8ZHcg/videos 

Článek e-sportfoto.cz: https://www.e-sportfoto.cz/inpage/sportovec-a-trener-roku-2016/ 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/187947605002380/ 

Web: http://www.cach.cz/index.php/akce-a-souteze/tasr-2016 
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Tombola v celkové hodnotě 50 000 Kč 
 
Fotodokumentace akce: esport.cz, Vilém Sýkora 
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