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7. února 2020 proběhl již 5. ročník společného Galavečera amerického fotbalu  
a cheerleadingu pod záštitou České asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) a České 
asociace amerického fotbalu. Na slavnostním galavečeru byli oceněni úspěšní sportovci, 
trenéři a osobnosti českého cheerleadingu a amerického fotbalu v Anketě TRENÉR   
A SPORTOVEC ROKU.  
 
Mezi hlavní kritéria při výběru sportovců a trenérů patří účast v českém národním týmu Team 
Czech Republic a reprezentace týmů na zahraničních soutěžích jako je MS a ME. Dále také 
účast a umístění na soutěžích MČR, MMD aj. a klubových soutěží. Důležité jsou pro porotu  
i ostatní sportovní i nesportovní aktivity, které jsou pro sportovce přínosem v cheerleadingu. 

Nominované hodnotila speciální 
nominační komise vytvořená  
ze zástupců komise trenérské, 
komise porotců, komise  
pro bezpečnost a pravidla, komise 
pro strategii a plánování, mediální 
komise a členů Výkonného Výboru 
ČACH. 
Kromě sportovce a trenéra roku byla 
pozvána do síně slávy osoba,  
která působí v cheerleadingu 
dlouhodobě či/a přispěla významně 
do cheerleadingu v České republice. 
Nově také byl oceněn Sportovec 
roku v kategorii Performance.  

 
 
Kategorie pro nominace: 

- Sportovec roku (Muž, Žena, Junior a Performance) 

- Trenér roku 

- Síň slávy 

 
Slavnostní galavečer se konal 7. února 2020 v Orea Hotelu Pyramida v Praze a provázel jím 
moderátor ČT Jiří Kalemba. Kromě ocenění sportovců a trenérů, kteří věnovali celý rok 
cheerleadingu neskutečně mnoho energie, galavečer přispěl také ke zviditelnění 
cheerleadingu a amerického fotbalu.  
 
 



Česká asociace cheerleaders, z.s. (ČACH) 
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 

 

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

Všichni nominovaní obdrželi Paddock drink, voucher na únikovou hru Exitroom Prague 
v hodnotě, drink pro sportovce Isoline a kalendář Team Czech Republic od CEWE/Fotolab. 
Vítězové ankety dostali obuv Coqui, poukaz na cheer obuv od Cheertwirl a voucher  
na fotoslužby od CEWE/Fotolab, poukaz na služby v JoJoGym. 
Výsledky ankety a trofeje vítězům předávali významné osobnosti české cheerleadingu  
a partneři akce: 

- Zbyněk Zelinka – člen a držitel ocenění Síň slávy ČAAF 

- Martina Marešová – prezidentka ČACH 

- Marie Cerhová – viceprezidentka ČACH 

- Pavel Schreiber – ředitel CEWE/Fotolab 

- Jakub Kříž – provozní manažer CrossCafé 

- Andrea Paňko – manažerka Team Czech Republic 

Vítězové kategorií: 
Trenér roku   Nicole Kolářová  Prague Eagles Cheerleaders 
Junior roku   Tereza Pištěková  Prague Eagles Cheerleaders 
Žena roku   Kateřina Kutišová  ACT  
Muž roku   Matěj Roch   Fighters Cheerleaders 
Performance roku  Aneta Macharová  Glitter Stars Slavkov 
 
Do Síně slávy českého cheerleadingu v roce vstoupila Jana Slavíková, současná 
viceprezidentka České asociace cheerleadingu. Cheerleadingu se věnuje 25 let a stála u zrodu 
historicky prvního cheerleadingového týmu Lions. V roce 2012 založila klub Fighters 
Cheerleaders a dodnes aktivně soutěží. V letech 2006-2014 byla členkou českého národního 
týmu a v roce 2014 se stala jeho manažerkou.  V rámci vedení ČACH se podílí se na formování 
českého cheerleadingu, je garantem odborné přípravy trenérů a vzdělávání, má i mezinárodně 
uznávanou porotcovskou licenci. 
 

 
Vítězové (zleva): Performance roku: Aneta Macharová Glitter Stars Slavkov, Junior roku: Tereza Pištěková 
Prague Eagles Cheerleaders, Žena roku: Kateřina Kutišová ACT, Muž roku: Matěj Roch Fighters Cheerleaders, 
Trenér roku: Nikole Kolářová Prague Eagles Cheerleaders, Síň slávy: Jana Slavíková. 
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Program: 
Pěvecké vystoupené Petry Pudové 
Vystoupení Team Czech Republic 
Křest kalendáře Team Czech 
Republic 
Barmanská show Tomáše Paličky 
Fotokoutek Tvoj Party Box 
DJ Efka 
Tombola 
Dražba míče s logy NFL týmů 

 

Fotogalerie z akce - Zonerama 
Tvoj Party Box - Fotokoutek 
Událost na  - Facebook 
 
Partneři akce: 

 

https://www.zonerama.com/CACH/Album/5993419
https://www.facebook.com/Ceska-asociace-cheerleaders-CACH-272392776079/photos/?tab=album&album_id=10156841000746080&__xts__%5B0%5D=68.ARCRMtm7ZOWaTImq_e0M9mfd_LFZeaTolZUOwkZfm5K_W4B1EZ4Nz_oPGp5exNjDiFF59Nfx7Kh2u55UdPCaAe5nOup8KD4_pjH_fQ3azThkJq73uO3CKmMcnarEnsEiljs237WNlQ9RT86xTX1vaLDjJJT0yaHEvurvVqg4NqxPjh0dmOo4-erthguj0Ku-vpe8hh1C6rq9MCPmU2femyNvuo7KuspSm2pygAmsocjfKUIA6voxUor1sVq8jfiFRjejm4oArTydoHyDHHMm-LaJVYnT15_8IfPC0FO9Ptp3xjJ_gI33leaxb9_RY8JRPd9ZUEwosrpdZbZwtstFWvEH7oEd-bU4R314-ERK2yNj_q4xcVyNVU2iE90s6H9jucQiA7fKvSZHlrnh_-H1Bytg7uP3Fl3qcO-pa4vwTOT_ATJYkmmsAIg94krQuC_PWdF4YJa2E4EQ7Z_pJt_r-PKJKv0VnuN5_3qMfHiZIqiKAZoRXNnMgSTnQIUPZ2lUtl4BA10lOC_7XpJ8ZUPj9tQp&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/events/2501827089926192/

