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Sportovec)a)trenér)roku)2015)
Slavnostní)galavečer)České)asociace)cheerleaders)a)České)asociace)
amerického)fotbalu)

)
Vážení'sportovní'přátelé,''
Po) úspěšném) prvním) ročníku) galavečera,) kde) se) česká) cheer) obec) potkala) zcela)
netypicky) mimo) soutěžní) halu,) přichází) další) ročník,) vyhlášení) nejúspěšnějších))
sportovců)a)osobností)za)rok)2015.)Česká)asociace)cheerleaders)vás)zve)na)druhý)
ročník) slavnostního)galavečera) M) setkání)všech) trenérů)a)cheerleaders,)na)kterém)
se) budou) oceňovat) úspěšní) dobrovolní) i) profesionální) trenéři,) sportovci)
a)osobnosti) českého) cheerleadingu.) Protože) naše) sportovní) odvětví) je) historicky)
spojováno) s)americkým) fotbalem,) v)letošním) roce) poprvé) tuto) akci) pořádáme)
společně.) Na) slavnostním) galavečeru) zatleskáme) skvělým) sportovcům) a)
osobnostem)z)obou)našich)sportovních)odvětví.)
'
V'roce' 2001' se' začala' psát' historie' sportovního' odvětví' cheerleading' v'České' republice.' Jeho' postavení'
na'české' sportovní' scéně' se' výrazně' upevnilo' úspěchem' dlouholeté' práce' ČACH' a' přijetím' cheerleadingu'
mezi'státem'uznávaná'sportovní'odvětví,'vstupem'ČACH'do'České'Unie'Sportu,'ČOV,'Sport'Accord'a'dalších'
světově' uznávaných' organizací,' sdružujících' významná' sportovní' odvětví.' Stejně' jako' je' obvyklé' ve' všech'
vrcholových' sportech' vyhlašovat' ty' nejlepší' sportovce,' trenéry' a' osobnosti,' kteří' se' významnou' mírou'
zasadili' o' rozvoj' sportovního' odvětví' v'dané' zemi,' také' český' cheerleading' volá' po' uznání' těm,' kteří' jdou'
příkladem' ostatním.' Česká) asociace) cheerleaders) proto) podruhé) vyzývá) sdružené) sportovní) kluby)
k)nominaci) úspěšných) a)zasloužilých) trenérů,) sportovců) a) osobností) do) vyhlašované) sportovní) ankety)

TRENÉR)a)SPORTOVEC)ROKU.'
'
Nominační' proces' je' velice' jednoduchý.'Nominujte' za' váš' klub' jednu' osobnost' v'každé' vyhlašované' kategorii.''
Zašlete' nominační' arch' a' dotazník' na' cach@cach.cz' nejpozději) do) 15.) 12.) 2015.' Nominační' komise' složená'
ze'zástupců'trenérské,'technické''komise'a'komise'porotců'bude'volit'vítězné'osobnosti'na'základě'nominačního'
řádu'a'zaslaných'dotazníků.'Nominovaní'obdrží'poštou'osobní'poznání'na'galavečer.'
'
Kategorie)pro)nominaci:)

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

'
Byli) bychom) potěšeni,) kdybychom) mohli) všechny) nominované) osobnosti,) trenéry,) sportovce) a) příznivce)

cheerleadingu) přivítat) na) slavnostním) galavečeru,' který' se' bude' konat'23.) 1.) 2016) v)Praze,) v)prostorech)
historického)Paspova) sálu)a'přispět' tak' ke'zviditelnění' práce'dobrovolných' i' profesionálních' trenérů,' i' činnosti'
jejich' sportovních' organizací' a' zároveň' ocenit' nejlepší' sportovce.' Všichni' pozvaní' obdrží' vedle' upomínkových'
dárků'také'pamětní'list'.'Vítězové'kategorií'si'odnesou'trofeje,'které'jim'budou'tento'úspěch'připomínat.''
Věříme,' že' účast' Vámi' vybrané' osobnosti' na' tomto' společenském' setkání' přispěje' k'další' podpoře' sportu'
ve'vašem'regionu,'k'posílení'olympijské'myšlenky,'propagaci'zdravého'životního'stylu'a'v'neposlední'řadě'také'
sportovního'odvětví'a'místa,'ve'kterém'sportovci'a'trenéři'působí.'Oceňme'práci'a'obětavost'těch,'kteří' jsou'
významnými' příklady' pro' nás' ostatní' a' pomáhají' rozvoji' našeho' krásného' sportu.' A' milou' myšlenkou' je' i'
setkání'se'spřáteleným'sportovním'odvětvím'americkým'fotbalem'a'ozvláštnění'večera'kombinací'silných'mužů'
a'krásných'žen.'Věříme,'že'si'všichni'užijeme'příjemný'večer'plný'přátel'a'skvělé'atmosféry.'
Děkujeme'za'spolupráci.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Česká'asociace'cheerleaders'



Česká&Asociace&Cheerleaders 
Zátopkova&100/2&
160&17&Praha&6&

Tel:&+420&737733377&
 

 

IČ&26546612,&bankovní&spojení:&FIO&Banka,&č.&účtu:&2500357400/2010&
cach@cach.cz&
www.cach.cz&

'

Trenér&a&sportovec&roku&2015&–&nominace&osobnosti&
&
Jméno)
.'
Příjmení)
.'

Titul)
.'

Adresa))
.'
Mail)
.'
Telefon)
.'
Kategorie)pro)nominaci)(vepište)křížek)k)jedné)z)nabízených)možností))
...'Trenér'
...'Sportovec'roku'(Senior'muž....,'Senior'žena'......,'Junior......,'Peewee....)'
...'Síň'slávy'(osobnost,'která'se'významně'přičinila'o'rozvoj'sportovního'odvětví))
Sportovní)odvětví,)kde)trenérsky/aktivně)působí)či)působila)
...'Sportovní'cheerleading'
...'Taneční'cheerleading'
Délka)trvání)trenérské/sportovní)kariéry)
.'
&
Zajímavosti)trenérské/sportovní)kariéry)
.'
&
&
Dosažené)úspěchy)trenérské/sportovní)kariéry)
(*uveď)mimo)jiné)seznam)dosažených)medailových)pozic)do)5.)Místa)za)rok)2015))
.'
&
&
&
&
&
Navrhovatel)nominace)–)organizace)
.'
'
Kontaktní)osoba)
."
Mail)
."
Telefon))
."
'
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"
"
Osobnost)nominována)v)anketě)TRENÉR)a)SPORTOVEC)ROKU)2015)
Sportovní)odvětví:)Cheerleading)
)
Jméno'osobnosti:'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_''
'
Kategorie:_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
'
&
Popis&osobnosti&s&odůvodněním&proč&právě&ona&by&měla&získat&toto&ocenění:&
(*doporučený"počet"slov"cca"200)"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Vyplněný" dotazník" a" popis" osobnosti" zašlete" nejpozději" do" 15.& 12.& 2015" za" každou" nominovanou"
osobnost" vaším"klubem"v"elektronické"podobě"na"adresu" cach@cach.cz."Nominační" komise"ČACH" si"
vyhrazuje"právo"posoudit"nominaci"a"rozhodnout"o"jejím"zařazení. 
 

Fotografie'
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Místo)konání:''
Paspův)sál))
`'historicky'unikátní'společenský'sál'pochází'z'roku'1873.'
`'budova'Staropramen'v'kombinaci's'přilehlými'prostory'restaurace'Potrefená'husa'
`'Nádražní'84,150'54'Praha'5)

)

)

)
Jak)se)tam)dostanete:)
Metro'B'Anděl'(Výstup'Na'Knížecí)'
Tramvaj'(7,'12,'14,'20,'54)'
Bus'(Na'Knížecí)'
Vlak'(Smíchovské'nádraží)'
Auto'(P'v'centru'Anděl'3h'zdarma)''
)
Vstupenky:'Ticketportál,'o'spuštění'prodeje'budete'informováni'na'webu'a'FB'ČACH'
)
Trofeje:)dodává'partner'ČACH'společnost)Preciosa'
'
Předběžný)harmonogram)galavečera:)
19:00'–'21:00'–'oficiální'část','vyhlašování'ankety'
20:00'–'20:30'–'kulturní'program'
21:00'–'24:00'–'společenská'část,'raut,'tanec,'zábava,'tombola'...'
)
Dress)code:'Creative'semi'formal,'slavnostní'společenská'událost 


