
Kdo jsem?
·    Gymnastka
 Od šesti let cvičím, jsem sedminásobná mistryně republiky (1989 – 1996).
 Gymnastikou žiji každý den.

·   12 let reprezentantka a olympionička
 Reprezentovala jsem Československo a Českou republiku na všech mezinárodních závodech, SP, ME, MS  
 v letech 1988 až 1997, na dvou letních světových Univerziádách v roce 1995 v japonské Fukuoce a v roce  
 1997 na Sicílii a na třech olympijských hrách v Soulu, Barceloně a Atlantě.

·    Trenérka II. třídy a rozhodčí I. třídy
 Od roku 1998 rozhoduji národní i mezinárodní závody.

·    Předsedkyně komise rozhodčích oblasti Praha
 Koordinuji a školím rozhodčí, starám se o nominace rozhodčích na přebory a mistrovské soutěže.

·   Předsedkyně gymnastického klubu
 Založila jsem a více jak 20 let vedu klub moderní gymnastiky SK Triumf Praha, kde se soustředím 
 především na pozitivní zdravotní stránku malých gymnastek. Důležité je pro mě, aby gymnastika dívkám  
 pomohla vybudovat si pozitivní vztah k pohybu a zdravé životní návyky. Těší mě, že se mi daří zapojovat 
 do chodu našeho klubu jak rodiče, tak starší gymnastky.

·   Sportovní ředitelka ČSMG
 Více jak rok a půl se podílím na řízení a chodu našeho svazu. Podařilo se mi například získat podporu 
 na aklimatizační pobyt před olympijskými hrami pro naši mistryni republiky a její trenérku, získat kontakty 
 a příslib speciálního sponzorství a materiální podporu pro české gymnastky od italského výrobce náčiní  
 a hlavně upevnit a navázat nové, nejen sportovní, kontakty.

·    Členka pléna Českého olympijského výboru
 Od roku 2005 jsem zástupce moderní gymnastiky u ČOV a pravidelně se účastním zasedání pléna ČOV.

·    Komentátorka České televize
 Od roku 2006 spolupracuji, jako respektovaný expert, na přenosech velkých gymnastických závodů pro 
 ČT sport. Více jak 10 let jsem pracovala v TV Prima na pozici sportovního redaktora. Daří se mi také 
 získávat pro MG na programu ČT sport více vysílacího času.
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Proč jsem se rozhodla kandidovat?
Gymnastiku důvěrně znám z různých úhlů pohledu, od denních potřeb klubové činnosti až po mezinárodní 
prostředí. Mám ji opravdu ráda a vím, jak je to krásný a zároveň náročný sport. V posledním roce a půl jsem měla 
možnost seznámit se detailně se strukturou ČSMG i s lidmi, kteří pracují v jednotlivých komisích, a vnímám 
různé názory na to, co moderní gymnastika potřebuje na klubové i vrcholové úrovni. Jsem připravena pomoci 
svými profesními i osobními zkušenostmi a kontakty. Jsem člověk, který dokáže lidi spojovat.
A jsem přesvědčena, že svou upřímností a důrazem na fair play se mi podaří náš gymnastický svět sjednotit 
a posunout více na výsluní. Tedy tam, kde si zaslouží být.
 

Jaké jsou moje priority?
1.  Lidé, jejichž srdce bije pro gymnastiku
V Česku se kolem moderní gymnastiky pohybuje spousta aktivních, ochotných a šikovných lidí. Chci oslovit 
a získat další nadšence, kteří chtějí moderní gymnastice pomáhat, a to na všech úrovních a ve všech oblas-
tech, stejně tak jak se mi to daří v „mém“ klubu.

2. Trenéři v klubech
Zaměřím se na pomoc trenérům, především na jejich metodické vedení až po materiální zabezpečení. 
Chci se zasadit o úpravy v systému vzdělávání, rozšířit odborné semináře z oblasti řízení tréninku, regenerace 
a výživy. Vytvořit příležitosti a snažit se dostat do gymnastiky více profesionálních trenérů, a to i mladých.

3. Česká reprezentace
V rámci svých pravomocí budu podporovat české reprezentantky všech věkových kategorií a vytvořím systém 
reprezentační přípravy.

4. Popularizace MG
Budu pokračovat v propagaci moderní gymnastiky na veřejnosti, rozšiřovat rodinu fanoušků a motivovat děti 
k estetickému pohybu, který vnímám jako velmi významný vklad do života a v současné složité situaci jako 
cestu, k získávání tolik potřebné imunity a lepší kondice.

5.  Důraz na všechny výkonnostní kategorie u nás 
Vytvořím speciální skupinu pro národní programy ZP a KP, která se bude specializovat na zdokonalení této 
veliké skupiny závodnic a jejich týmů.

6. Fúze s ČGF
Připravím fúzi s Českou gymnastickou federací, která musí být dle rozhodnutí ČOV realizována do roku 2024.

        Děkuji vám za Vaši podporu.
        oulehlova@gmail.com
        https://sktriumf.webnode.cz/lenka-oulehlova/


