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Závěrečná zpráva 
 
Sportovec a trenér roku 2018 
 
Slavnostní galavečer České asociace cheerleaders  
a České asociace amerického fotbalu 
 

Česká asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) a Česká asociace amerického fotbalu zrealizovaly čtvrtý             
společný ročník slavnostního galavečera, na kterém se oceňovali úspěšní sportovci a osobnosti českého             
cheerleadingu 
a amerického fotbalu. Česká asociace cheerleaders vyzvala již popáté sdružené sportovní kluby k nominaci              
úspěšných a zasloužilých trenérů, sportovců a osobností do vyhlašované sportovní ankety  
SPORTOVEC A TRENÉR ROKU. 
 

Mezi hlavní kritéria při výběru sportovců a trenéra patří účast v českém národním             
týmu a reprezentace na MS, účast a umístění na ME, MČR, MMD, klubových             
soutěžích, další 
sportovní a mimosportovní aktivita přínosná pro cheerleading apod. U síně slávy je            
hlavním kritériem dlouhodobý a/či významný přínos pro český cheerleading.         
Hodnocení probíhalo pomocí detailní bodové škály. Mezi hodnotiteli byli zástupci ze           
všech komisí ČACH, členové VV ČACH, nadále pak externí hlas předsedy ČAAF Filipa             
Hobzy či hlasy poradní několika členských klubů. Sledovaným obdobím byla soutěžní           
sezóna 2017/18, tj. září 2017 - srpna 2018. 
 

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 8. 2. 2019 v Praze v Paspově sále a přispěl tak ke zviditelnění růstu a rozvoje                    
obou sportovních odvětví, ocenění nesčetné práce obou organizací a hlavně vyhlášení a ocenění úspěchů              
nejlepších sportovců a trenérů uplynulé sezóny. Veřejně jsme tak ocenili tvrdou práci a obětavost těch, kteří                
jsou významnými příklady pro nás ostatní a pomáhají rozvoji našeho krásného sportu. Významným přínosem              
byla  
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i spolupráce s Českou asociací amerického fotbalu. Propojení těchto historicky spjatých sportů v další oblasti  
a rozšíření propagace akce na další okruh.  
 
 

Všichni nominovaní obdrželi slevu 300,- Kč na jakoukoli hru Exit Room Prague a ceny Isoline: výživový krém,                 

Sport drink citrus či sportovní lahev. Nominovaní ČACH navíc získali voucher 1000Kč na služby CEWE               

fotoslužby. Vítězové ČACH obdrželi od CEWE fotoslužby fotoaparát INSTAX mini 9 včetně náplně INSTAX mini               

film na 20 fotografií. 

 

Výsledky vyhlašovali a trofeje vítězům předávali významné osobnosti českého cheerleadingu a partneři akce: 
 

- Jana Slavíková - viceprezidentka ČACH 

- Michaela Bednářová - členka ČACH 

- Bára Schejbalová - předsedkyně nominační poroty 

- Jitka Šedivá - členka nominační poroty 

- Martin Dvořák - zástupce partnera CEWE fotoslužby 

- Ondřej  Kolouch - zástupce partnera Crosscafé Strossmayerák 
 
 
 
Vítězové kategorií: 
 
Síň slávy Martina Marešová 
Trenér roku Ondřej Polanský Join New Spirit Allstars 
Sportovec roku peewee/youth Daniela Vydrová  Join New Spirit Allstars  
Sportovec roku junior Barbora Hasmanová Prague Eagles Cheerleaders 
Sportovec roku senior žena Veronika Čiháková Join New Spirit Allstars 
Sportovec roku senior muž Ondřej Linha Join New Spirit Allstars 
 
Vítězové (zleva): 
Trenér roku: Ondřej Polanský Join New Spirit Allstars, Sportovec roku junior: Barbora Hasmanová Prague 

Eagles Cheerleaders (v zastoupení), Síň slávy: Martina Marešová (v zastoupení), Sportovec roku senior žena: 

Veronika Čiháková Join New Spirit Allstars, Sportovec roku peewee/youth: Daniela Vydrová Join New Spirit 

Allstars, Sportovec roku senior muž: Ondřej Linha Join New Spirit Allstars 
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Program: 
Fotokoutek CEWE fotoslužby 
Fighters cheerleaders – group stunt show 
Wild cheerleaders –  pom dance show 
 
Fotogalerie k akci: https://www.zonerama.com/CACH/Album/5090952 

Foto Facebook: https://bit.ly/2E31jJW 
Video reportáž: https://vimeo.com/czechcheerassociation 

Videovizitky finalisté:  https://vimeo.com/czechcheerassociation 

Odkaz na událost na webu: http://www.cach.cz/souteze/sportovec/sportovec-a-trener-sezony-201718.php 
Odkaz na událost na FB: https://www.facebook.com/events/223672955248404/ 
Fotodokumentace akce: Libor Vočadlo, CEWE fotoslužby 
 
Partneři akce: 
Vinné lázně Svatá Anežka, Under Armour, Bitters, Hard Rock Café 
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