
 
Česká asociace cheerleaders 

Zátopkova 100/2 
160 17 Praha 6 

 

 1/8 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ČACH 2017 

 

Organizace:     Česká asociace cheerleaders (ČACH), z.s. 

Sídlo:      Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

Místo, datum a hodina konání:   Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov 

21. října 2017, 10:15 – 13:40 hod 

Předsedající valné hromady:   Ing. Martina Marešová 

Zapisovatelka valné hromady:   Barbora Schejbalová 

Skrutátorka valné hromady:   Ing. Renata Štefanová 

Účastníci valné hromady:   zastoupeno 23 kolektivních členů, 2x čestný člen,  
5x člen VV (viz prezenční listina) 

 

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY (dále také „VH“): 

 

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů VH ČACH 
2. Informace o přechodu na hospodářský rok 
3. Shrnutí činnosti Výboru ČACH za rok 2017 (leden – srpen 2017) 
4. Zpráva o činnosti odborných komisí ČACH  
5. Volba nového člena kontrolní komise ČACH  
6. Plány na sezonu 2017/2018 
7. Jiné 
8. Ukončení valné hromady 
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Průběh:  

 
1.  Zahájení valné hromady, volba orgánů VH ČACH 

Prezidentka České asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“), Ing. Martina Marešová, zahájila zasedání 
v 10:15. Konstatovala, že Valnou hromadu ČACH svolal výkonný výbor (dále také „VV“) v souladu 
se Stanovami ČACH a je možné ji řádně zahájit. Poté byla provedena kontrola prezence přítomných 
zástupců kolektivních členů. Přítomní byli upozorněni, že sou-li přítomni dva zástupci jednoho 
členského týmu/klubu (kolektivního člena), disponují pouze jedním hlasem. Zároveň bylo 
připomenuto, že kolektivní členové s členskou základnou větší než 100 členů, disponují dvěma hlasy – 
týká se Cheer Academy, Join New Spirit AllStars, Prague Eagles Cheerleaders.  
 
PŘÍTOMNÍ KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ: 
ACT, BASTA cheerleaders, BLUE WINGS Cheerleaders, Bobcats Cheerleaders, BSH Cheerleaders, DCH 
Cheerleaders, Dolphins, DYNAMIC Cheerleaders, Fighters Cheerleaders, Fun Time Nový Jičín, Glitter 
Stars Slavkov, Hell´s Cheerleaders České Budějovice, Cheer Academy, Cheerleaders Bees, Join New 
Spirit AllStars, Pilsen Jaguars Cheerleaders, PM Stars Pardubice, POWER Cheerleaders, Prague EAGLES 
Cheerleaders, Sharks Cheerleaders Ledenice, VSK Univerzita Brno Tigers, WILD CHEERLEADERS 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ na základě PLNÉ MOCI: 
Chilli Cheerleaders 
 
OMLUVENI/NEPŘÍTOMNI: 
A-STYL Liberec, B.D.S. ACADEMY, Black Tigers Cheerleaders, Dance club Spirit, Domino Dance, Falcons 
Cheer Team, Cheetahs cheer team Mohelnice, IM Cheer Pardubice, JCA Legends, Ostrava Steelers, 
SPICE Cheerleaders, TAKT Liberec  
 
ČESTNÝ ČLEN: 
Barbora Schejbalová 
Nikoleta Míková 
 
Klub Chilli Cheerleaders zastoupen plnou mocí – udělenou zástupci klubu Cheer Academy.  
 
Zástupci Valné hromady disponují celkem 24 hlasy.  
 
Následně bylo hlasováno o předsedovi VH, zapisovateli a skrutátorovi.  
21 kolektivních členů, 24 max. možných hlasů 
 

A) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

Volba orgánů VH ve struktuře: Ing. 
Martina Marešová - předsedkyně VH, 
Barbora Schejbalová - zapisovatelka VH 
a Ing. Renata Štefanová - skrutátorka 
VH 

24 0 0 

Závěr z hlasování: Návrh byl členy přijat. 

 
Zvoleny: Ing. Martina Marešová předsedkyní VH, Barbora Schejbalová zapisovatelkou VH a Ing. Renata 
Štefanová skrutátorkou VH. 
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Následně byl předsedkyní přečten program VH. 
 
Byly jednotlivě představeny agendy a činnosti členů Výkonného Výboru ČACH a dalších 
spolupracujících osob zejména za účelem správného kontaktování jednotlivých členů výboru a dalších 
osob dle jejich agendy.  
 
Dále byly Martinou Marešovou shrnuty cíle roku 2017 a jejich naplnění: 

- ECU Europeans 2017 
- Úspěšná reprezentace na ME 
- Finanční prostředky pro druhého sekretáře 
- Propagace cheerleadingu ČR 
- (přímá) podpora klubů s dětmi a mládeží 
- ERS – rozšíření modulu fakturace 
- Nový web 

 

2. Informace o přechodu na hospodářský kalendářní rok 

Vysvětlen přechod z kalendářního na hospodářský rok a sdělen důvod nastavení hospodářského roku 
na období září – srpen. Toto období je v oblasti cheerleadingu a většině aktivit jednotlivých klubů 
organizace ČACH považováno za soutěžní sezonu, která reflektuje právě dané období.  
 

3. Shrnutí činnosti VV ČACH za rok 2017 (leden – srpen 2017) 

Členům VH předána stručná, tištěná textová a obrazová prezentace poukazující na nejdůležitější 
aktivity ČACH za období leden - srpen 2017. Zároveň přítomní obdrželi komplexnější shrnutí í činnosti 
za dané období ve formě ve Výroční zprávy (zasláno též elektronicky) a byly prezentována 
nejstěžejnější témata: 

 

• Členská základna (prezentace - R. Štefanová) 

• Soutěže (prezentace - M. Cerhová) 

• PR prezentace (prezentace - M. Marešová) 

• Náhled na připravovaný nový web ČACH 

• Reprezentace CN/CT (prezentace -  J. Slavíková) 

• Benefit program (prezentace - M. Marešová) 
 

11.04 Dorazili zástupci klubu PM Stars Pardubice (2 členové). Aktuálně 22 kolektivních členů, 25 max. 

možných hlasů). 

 

• Účetní závěrka (prezentace - M. Bednářová) 
 
Prezentace aktuální situace a komentář ke stavu finančních podkladů. Bylo upozorněno na pohledávky 
za členy asociace a vyzváno k okamžité úhradě. Zástupcům kolektivních členů byly výkazy 
z účetnictví za leden až srpen roku 2017 předloženy v tištěné podobě, a též zaslány e-mailem.  

Prezidentka ČACH ještě pohovořila o dotační kauze v oblasti podpory sportu. Michaela Bednářová 
informovala, že v důsledku dotační situace v průběhu roku 2017 nebylo s některými dotacemi již 
počítáno, avšak nakonec došlo k jejich poskytnutí. Provozní dotace poskytnutí MŠMT byla v polovině 
září připsána na účet ČACH což vedlo k prodloužení doby zpracování účetní závěrky a s ní spojených 
dokumentů a výkazů za ukončované účetní období. Pozitivním důsledkem obdržené dotace 
a uspořádání ME je finanční výsledek, který umožnil VV ČACH rozhodnout o podpoře členských klubů 
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formou vrácení startovních poplatků zúčastněným členským klubům za účast týmů na MČR 2017 a ME 
2017. 

Uvedeno, že před odesláním finálních výkazů a dokumentů na finanční úřad dostane ještě prostor 
Kontrolní komise k detailnímu prostudování a případným komentářům.  
 
M. Marešová zmínila velmi složitou finanční situaci v květnu 2017 těsně před konáním MČR a ME 
a uvedla, že výsledek realizace ME pomohl finanční situaci, aby ČACH byla schopná platit své závazky 
v dané době.  
 
11:25 dorazil zástupce klubu Power Cheerleaders. Aktuálně 23 kolektivních členů, 26 max. možných 

hlasů. 

 
Veronika Libišová (Dolphins) dotazovala, zda je vhodné přejít na hospodářský rok. Martina Marešová 
vysvětlila důvody rozhodnutí VV ČACH k tomuto kroku – při účetním období leden až srpen mohou být 
např. lépe vedeny náklady na akce, soutěže, období kopíruje sportovní sezonu, apod. Pohovořeno 
o akceptacích dotací, které mohou komplikovat, avšak je zde možnost aktualizací a změn. VV ČACH vidí 
v hospodářském roce usnadnění a přínos. 
 
Veronika Hlásenská (BSH Cheerleaders) vznesla dotaz na dotace na CN/CT a podotkla, aby ČACH 
ve smlouvě s jednotlivými členy CN/CT posunul termín vyúčtování nákladů později než 30. 6. pro příští 
rok. Jana Slavíková vysvětlila situaci s dotací a za management CN/CT uvedla, že zváží daný návrh na 
posun termínu vyúčtování. 
 
Silvie Petrová (VSK Brno Tigers) – dotazovala projekt Akro gym plus. R. Štefanová informovala 
o aktuální situaci – pro tým200,- Kč/na evidovaného člena do 16 let v roce 2016 a 450,- Kč/řádně 
registrovaného člena do 16 let, který se účastnil alespoň 3 soutěží ČACH v r. 2016. Realizace projektu 
v době finanční nejistoty při dotační krizi v roce 2017 odložen.  
 
Výroční zpráva - Prezentována a shrnuta v rámci předchozích bodů. Členové VH vyzváni k vzetí Výroční 
zprávy za dané období na vědomí: 
 

B) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

VH bere na vědomí předloženou 
Výroční zprávu ČACH za rok 2017 

23 0 3 

Závěr z hlasování: Vzato na vědomí. 

 
N. Míková (JNS), S. Petrová (VSK Brno Tigers) vyjádřily prosbu, aby byly předkládané finanční výkazy 
podrobnější. Následovala krátká diskuse.  
 
11:56 zástupce Wild cheerleaders odešel. Aktuálně 22 kolektivních členů, 25 max. možných hlasů. 

 

C) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

VH bere na vědomí Účetní závěrku 
ČACH za období 1.1. - 31.8 2017 

21 0 4 

Závěr z hlasování: Vzato na vědomí. 
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4. Zpráva o činnosti odborných komisí ČACH  

Technická komise pro bezpečnost a levelbook (prezentuje Linda Kotvová, členka komise) 

• Prezentována dosavadní činnost této komise; zmíněno a doporučeno nadcházející školení 
Cheer Levels v rámci velké aktualizace aktuálních pravidel; zmíněna i aktivní činnost 
jednotlivých členů v rámci porotcování; Martina Marešová poznamenala situaci k dotazům 
na legalitu prvků – výzva členům, aby komisi zasílali VČAS (ne den před soutěží) - apel na časový 
prostor cca dva týdny před soutěží maximálně. 

Komise porotců (prezentuje Barbora Schejbalová, členka komise) 

• Prezentována dosavadní činnost této komise; zmíněna aktivní činnost jednotlivých členů 
v rámci porotcování na českých i zahraničních soutěžích; výzva směrem k členům ČACH, aby se 
více osob vzdělávalo tímto směrem a podpořili větší českou základnu porotců. 
 

Trenérská komise (prezentuje Veronika Prantlová, členka komise) 

• Shrnuta činnost za uplynulou sezónu této komise; zdůrazněna pomoc na vytvoření systému 
Levelu na novou sezonu, a zmíněny další činnosti: výjimky, hostování, Česká národní liga, 
dohled nad putovní gymnastickou sadou. 

 
Taneční komise (prezentuje Veronika Hrubá, členka komise) 

• Po představení komise, byla zmíněna výzva, k zapojení více členů a aktivních pomocníků. 
Žádost o všeobecnou podporu Doubles kategorií na malých soutěžích. Zmíněna nespokojenost 
s určeným vysokým počtem účastníků jako podmínkou účasti v tanečních divizích na ME – 
návrh na vytvoření reprezentačního DANCE PERFORMANCE týmu, aby i český tanec lépe 
prezentoval český cheerleading. Upozorněno, že divize Jazz vyhrála svou pozici na ME. Martina 
Marešová připomenula a upozornila, že pokrokem pro české týmy i v taneční oblasti zajistí 
skutečnost, aby se týmy věnovaly JEN cheer nebo JEN dance zaměření.  
 

Pozn: N. Míková (JNS cheerleaders) upozornila na statistiky, které VV ČACH na VH předložil a které 
byly vytvořeny dohromady za cheer a dance a doporučila, aby i v rámci zmíněného byly děleny. 

 
Komise mediální (prezentuje Martina Marešová - z důvodu nepřítomnosti zástupců) 

• Stručně sděleno jaké činnosti proběhly a jaké jsou cíle.  
Veronika Hlásenská (BSH Cheerleaders) připomněla a vyzvala členskou základnu 
k zainteresování více lidí. Tato komise má nejméně lidí, bylo by potřeba rozpracovat větší 
koncept, na kterém bude pracovat samostatně více lidí. M. Marešová potvrdila, že je potřeba 
a že je nutné na tomto dlouhodobém cíli zapracovat. 

 
Komise kontrolní (prezentuje Martina Marešová - z důvodu nepřítomnosti zástupců) 

• Oznámena dohoda mezi ČACH a kontrolní komisí, že se kontrolní komise v následujících dnech 
seznámí s předloženými výkazy a dokumenty a pošle konečnou zprávu všem členům 
elektronicky. 
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5. Volba nového člena kontrolní komise ČACH 

Následovala ratifikace členky Kontrolní komise a nový členských týmů ČACH. 
 

D) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

Ratifikaci (schváleni) členky Kontrolní 
komise – Michaela Rom Tisarová 

25 0 0 

Závěr z hlasování: Michaela Rom Tisarová byla schválena naprostou většinou hlasů členkou 
Kontrolní komise. 

 
Složení Kontrolní komise ČACH: 
Mgr. Václav Velešík 
Mgr. Olga Kopřivová 
Michaela Rom Tisarová 
 
Ratifikace Domino Dance  
 

E) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

VH ratifikuje členství Domino Dance 25 0 0 

Závěr z hlasování: Členství Domino Dance bylo ratifikováno. 

 
Ratifikace IM Cheer  

F) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

VH ratifikuje členství IM Cheer 25 0 0 

Závěr z hlasování: Členství IM Cheer bylo ratifikováno. 

 
Ratifikace SPICE Cheerleaders  

G) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

VH ratifikuje členství SPICE 
Cheerleaders 

25 0 0 

Závěr z hlasování: Členství SPICE CHeerleaders bylo ratifikováno. 

 
Přestávka 12:20 – 12:28 

 

Na konci přestávky předsedkyně VH přítomným připomněla důležitou webovou stránku 

www.cheerleadingjesport.cz, kterou mohou používat členové i za účelem prezentace a osvěty 

cheerleadingu jako takového - Cheerleading je sport. Puštěna na ukázku též videoprezentace na Sport5, 

která se zaměřuje právě na všeobecnou osvětu o cheerleadingu.  

 

6. Plány na sezonu 2017/2018  
 

Martina Marešová stručně pozvala na plánované akce, soutěže, workshopy, školení, které jsou 

plánované na nadcházející sezonu 2017/2018 a byly členům v kompletním znění již elektronicky 

zaslány. 

 

Zástupkyně klubu Basta Cheerleaders oznámila posun termínu Basta Cup na 10. 12. 2017 (z 9.12.17). 

Při té příležitosti zástupkyně klubu FunTime Nový Jičín potvrdila termín NJ Open 7. 4. 2018  
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M. Cerhová uvedla, že nebude realizován Safari Cheer Cup ve Dvoře Králové, z důvodu zrušení 

spolupráce ze strany pronajímatele prostor. V tuto chvíli na stejný termín přislíben projekt v Parku 

Mirakulum, na kterém VV ČACH pracuje. 

Zástupci klubu PM Stars Pardubice nabídli, pokud by nešlo realizovat soutěž v Mirakulu, mohou 

zorganizovat v Pardubicích klubovou či jinou soutěž. 

 

Martina Marešová apelovala na členy, aby daly vědět, zda mají zájem o Coaches University. 

Upozorněno, že nelze zorganizovat, pokud nebude min. počet. Stejně tak platí pro následné licence B. 

 

Veronika Hlásenská (BSH Cheerleaders) – výzva pro VV ČACH ke zveřejněné jaké pozice jsou otevřeny 

na dlouhodobou i jednorázovou pomoc či práci. 

 

Anketa Sportovec a trenér roku (stručně prezentováno Barborou Schejbalovou) – následná diskuse 

zejména o objektivitě ankety jako takové, Dance/Performance vs. Cheer rozdělení, pohovořeno též 

o České národní lize a pravidlech. Tato diskuse odložena na tematické skupiny, které proběhnou 

po ukončení VH.  

 

Summer Camp 2017 (stručně prezentováno Barborou Schejbalovou) – Stručně zhodnocen ročník 2017 

a předneseny novinky na 2018. 

 

Martina Marešová upozornila na Newsletter pro manažery klubu s dokumentem „Management 

sportovního klubu“ a doporučila k prostudování, příp. využití tohoto materiálu (pojištění, atd.) – 

zejména doporučena část „řízení“.  

 

Návrh Rozpočtu na období 2017/2018 

 

Prezentován finanční plán na nadcházející sezonu, detailněji pohovořeno o jednotlivých položkách. 

 

Veronika Hrubá pohovořila o nápadu, aby ČACH spíše namísto organizace samostatných ČACH soutěží 

dal větší podporu klubovým soutěžím. Martina Marešová reagovala, že je to složitá situace, že nelze 

plně za ČACH garantovat veškeré kroky spojené s danou soutěží za kluby a dalšími jinými podmínkami. 

Nebrání se však další mu rozvoji a změně do budoucna dle dohodnutých podmínek. 

Schválení návrhu Rozpočtu na období 2017/2018 

H) Hlasování o: Pro návrh Proti návrhu Zdrželo se 

VH schvaluje návrh Rozpočtu na 
hospodářský rok  9/2017-8/2018 

21 0 4 

Závěr z hlasování: Návrh byl přijat. 

 
Odchází zástupce Cheer Academy (plná moc Chilli Cheerleaders) 13:24 

 

Silvie Petrová (VSK Brno Tigers) zmínila, aby byly i finální čísla i podklad o rozpočtu byla ještě zaslána 

členům ČACH dodatečně a na příště zavčas. Veronika Libišová (Dolphins) příp. navrhla změnu do stanov, 
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aby se mohlo hlasovat per rollam (nyní je per rollam ve stanovách pouze na volbu orgánů), tedy i pro 

další účely. 

 

Cíle 2017/2018 

Martina Marešová prezentovala cíle pro nadcházející sezonu - rozvoj stávajících aktivit ČACH, soutěž 

na novém místě, udržet umístění na ME a MS, finanční pomoc reprezentaci (ME, MS), vytvoření 

podmínek pro vznik para cheer, nový systém přihlášek na soutěže, responsivní web, začlenění 

do projektu GIVT, finance pro dalšího pracovníka ČACH, změna sytému výpočtu a zvýšení členských 

poplatků, paušální poplatky za klub - příprava podmínek). Zmíněno, že Evropská asociace enormně 

zvyšuje členské příspěvky jednotlivých států v ECU. 

 

Veronika Hlásenská (BSH) zmínila situaci COED CN/CT, a vyjádřila prosbu na Allgirl tým CN/CT. Jana 

Slavíková potvrdila zájem ČACH podpořit vznik AllGirl reprezentačního týmu. Karel Červený 

(Cheerleaders Bees) – stručná informace o snaze zapojit cheerleading do škol a vytvořit školní cheer ligu. 

Následovala krátká diskuse o složitosti vzdělávání učitelů na základních školách v tomto oboru. Silvie 

Petrová dotazovala o aktuálním stavu počet členů CN/CT týmů – Jana Slavíková prezentovala počty 

v jednotlivých složkách CN/CT Junior/senior. 

 

Alexandr Stolpovskych (JNS) zmínil situaci s Dance Doubles – návrhy na podporu České cheer ligy. Toto 

téma odloženo na diskusi do tematických skupin po ukončení oficielní části VH. 

 

7. Jiné 

V řádném termínu nebyly zaslané jiné návrhy či podněty na VH. 
 

8. Ukončení valné hromady 

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že program VH ČACH byl zcela vyčerpán a prohlásila valnou 
hromadu ČACH za ukončenou /bez závěrečného čtení/ v 13:40 hod.  
 
Zápis je vyhotoven v počtu 6 pare s platností originálu s tím, že každý člen výkonného výboru obdrží 
po jednom a jeden zápis bude zaslán k rejstříkovému soudu. 
 

 
Marešová, v. r.                                                                                       Schejbalová, v r.  
………………………………       ……………………………   
Ing. Martina Marešová       Barbora Schejbalová  
předsedkyně VH       zapisovatelka VH 
 
 
 

Přílohy:  
1 - Návrh rozpočtu na sezonu 2017/2018 
2 - Výroční zpráva ČACH 2017 (období leden-srpen 2017) 
 


