
V těchto dnech se hodně mluví o tom, že svět po koronavirové pandemii bude jiný než ten před koronavi-
rem. Souhlasíte s tím?
Ano, období po pandemii bude jiné než před ní. Určitě nebude jednoduché. Důležité je zamyslet se nad tím, 
jaká bude pozice sportu po pandemii. Věřím, že si všichni uvědomili, že pohybová aktivita nám pomáhá budo-
vat imunitu, tolik potřebnou pro boj s nemocí.
 
Jak se podle vás projevuje „doba koronavirová“ v moderní gymnastice? A plyne z ní pro nás i ponaučení 
do budoucna?
Těší mě, že jsme se vrátili do tělocvičen a můžeme se znovu rozběhnout. Jsem nadšená, že se v době výji-
mečného stavu zapojily do výroby video-tréninků nejen trenérky, ale i rodiče a samotné gymnastky. Sdílení, 
vzájemná podpora a motivace, alespoň na dálku, je neuvěřitelně inspirativní a naplňující. Musíme se postarat 
o to, aby nám gymnastky v jakékoliv kategorii, díky několikatýdennímu uzavření tělocvičen a rušení závodů, 
neztratily motivaci pokračovat. Tato doba nám také velmi jasně ukázala, jak dokážeme být v našich gymnas-
tických klubech kreativní, nápomocní a i to, že se umíme přizpůsobit novým situacím. Tuto kladnou stránku 
bych chtěla využít a v lidech ji posilovat.

Mezinárodní olympijský výbor posunul OH o jeden rok. Co to v praxi bude znamenat?      
Tímto posunem se vše mění. Přesuny termínů se nevyhnuly a nevyhnou ani Českému svazu moderní 
gymnastiky. Kalendář sportovních akcí se nemůže vrátit do své pravidelné podoby. Je třeba být kreativní 
a hledat kompromisy nutné k sestavení termínové listiny. Ale i přes veškeré změny, díky kterým se nám všem 
ze dne na den plány změnily, je třeba zachovat si pozitivní pohled na věc a vytěžit tuto situaci na maximum 
– zrevidovat co jak děláme, co ještě můžeme dělat lépe, kam se dál posouvat.

Co se vám na dnešní situaci ve svazu líbí a naopak nelíbí?
Co budeme muset do budoucna podchytit, a to ideálně dříve než se s takovou situací setkáme, je problém 
diskriminace a šikany ve sportovním prostředí. Je potřeba zajistit právní ochranu členů našeho svazu 
a zapracovat ji do stanov. V současné době je to velké téma i v mezinárodním měřítku. Jsem přesvědčena, 
že to pomůže, spolu s edukací a transparentní komunikací, takovým případům předcházet a zároveň minima-
lizovat možné právní komplikace. 
Líbí se mi, že v Česku, kolem moderní gymnastiky, potkávám spoustu optimistických, aktivních, ochotných 
a šikovných lidí, počínaje trenéry, přes rodiče, až po fanoušky. Ráda bych právě takové lidi přizvala k dlouho-
dobější spolupráci.
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Pokud budete zvolena do funkce v ČSMG, o co se budete snažit? Jaké jsou vaše hlavní cíle?
Chtěla bych využít moderní trendy v rozvoji základních činností a přenést je do gymnastiky. Právě v samotných 
základech za špičkou pokulháváme a mým cílem je tento stav napravit. Pro příklad – společná a centralizo-
vaná příprava pro společné reprezentační skladby. Jsem přesvědčena, že letos započatá příprava juniorské 
společky je ta správná cesta. A věřím, že brzy uvidíme zlepšení gymnastek. Zároveň chci dohlédnout na to, aby 
byl brzy vytvořen speciální tým pro národní programy ZP a KP, který se bude specializovat na zdokonalení této 
velké skupiny závodnic a jejich týmů. Moderní sport je ale hodně i o mentální přípravě, a i na toto téma bych 
ráda iniciovala přípravu odborného materiálu.

Léta se pohybujete v moderní gymnastice na nejvyšší úrovni. V čem je to výhoda?
Bezesporu v kontaktu s lidmi, v možnosti jejich propojování, v komunikaci, v kontaktu s médii a ve znalosti 
prostředí. Chtěla bych využít toho, co jsem poznala jako vrcholová závodnice, trenérka a matka gymnastky. 
Chci se zaměřit i na školení trenérek – gymnastek, které závodí v nejvyšších kategoriích. Věřím, že tím pod-
poříme jejich motivaci stát se trenérkou a předávat své zkušenosti dál.
 
Co se vám povedlo ve funkci sportovní ředitelky, kterou nyní zastáváte?
Podařilo se mi například získat podporu od ČOV na aklimatizační pobyt před olympijskými hrami pro naši 
mistryni republiky a její trenérku. Dále například získat příslib speciálního sponzorství a materiální podporu 
pro české gymnastky od italského výrobce náčiní. Byly jsme také jen krůček od zahrnutí moderní gymnastiky 
do LODM 2021 (letní olympiáda dětí a mládeže). Tam se nám, ale bohužel, nepodařilo s daným krajem si 
včas potvrdit jejich zájem o tento projekt. Letos byla zapsána a podpořena jedna seniorská gymnastka 
ve vysokoškolském sportovním centru MŠMT a tím získá na celý rok finanční podporu pro skloubení gymnastiky 
s vysokoškolským studiem. 
Jako neméně důležité vnímám také navázání a upevnění nových, nejen sportovních, kontaktů.
 
Co je podle vás klíčem k rozvoji ČSMG v budoucnu?
Je důležité, aby každý svým dílem přinášel do moderní gymnastiky nejen um a zkušenosti, ale i takovou energii 
a vibrace, díky nimž lidé pocítí, že gymnastika je absolutně profesionální sport, velmi krásný na pohled, 
a zároveň se rozvíjející v lidsky příjemném prostředí. Potřebujeme táhnout za jeden provaz a posouvat se dál. 
Konstruktivní kritiku a návrhy řešení vnímám jako příležitosti. Je potřeba ověřovat si informace „z druhé ruky“ 
a zároveň se nebát přijít s novými podněty a nenechávat si nápady jen pro sebe.


