
Vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni pos-
lanci, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, ,

chtěli bychom Vás informovat o iniciativě KLIK ZA FAIR PLAY, která vznikla na základě 
nesouhlasu s provedenými opatřeními ve sportovním sektoru. Opakovaně (již po tře-
tí) je znemožněna drtivá většina sportovních aktivit, a to nejen rekreačních, ale rov-
něž výkonnostních a vrcholových a sportovní sektor je zatlačen do krizové situace, ze 
které nám vláda ČR nedává na výběr a dlouhodobě náš sektor vystavuje zničujícímu efek-
tu.

Po vzoru Anglie, Polska, Švýcarska, Švédska, Finska a dalších zemí (na zakladě studie 
např zde: https://www.europeactive.eu/news/safeactive-study-–-preliminary-results-
showing-extremely-low-levels-covid-19-risk-fitness-clubs ) chceme, aby náš obor byl 
otevřen NATRVALO!!!  

Není možné, aby byla stále ignorována fakta, že:
1. ve fitness sektoru bylo prokázáno pouze 0,87% nakažených případů ve světě, v 

ČR v první vlně pouze 23 případů,
2. vláda diskriminuje sportovní odvětví ve prospěch velkých podniků, průmyslu, su-

permarketů a dalších, kde se nacházejí ložiska pandemie až v 70% případů,
3. vláda přistupuje nerovně ke kompenzacím, kdy je sportovní odvětví již po třetí 

uzavřeno a kompenzace zdaleka nedosahují kompenzací, které jsou v jiných od-
větvích (v mnoha případech mohla být, byť i částečně, otevřena),

4. vláda nepodporuje aktivně pohyb obyvatelstva, přičemž ví, že za dobu uzavření 
sportovišť stoupla hmotnost u dětí v průměru až o 4kg, bez ohledu na fakt, že se 
děti připoutaly k PC a vytratila se tak, spontánní pohybová aktivita a tento trend 
bude velice těžké zvrátit,

5. vláda zcela ignoruje fakt, že největší množství zemřelých osob na (resp. „s“) Covid 
19 je v důsledku kombinací s dalšími zdravotními (in)dispozicemi jako je např. 
obezita, což přímo souvisí s kondicí lidského organizmu. Přičemž hlavní příčinou 
obezity je nedostatečný pohyb a nesprávná strava.

    
Abychom dali najevo náš nesouhlas, připravili jsme víkendovou akci „Klik za Fair Play“. 
V rámci akce OTEVŘEME naše sportovní centra a lidé budou moci přijít a projevit svůj 
souhlas Klikem za Fair Play. Tímto projeví podporu otevření sportovišť natrvalo a případně 
danému centru mohou finančně pomoci.

Další akce v naší iniciativě budou následovat, pokud se k nám vláda nezačne chovat jako 
k  rovnocennému partnerovi a nepřestane s okamžitou platností diskriminovat naš spor-
tovní sektor.    

Co požadujeme?
1. Otevření všech sportovních center a sportovišť. Na základě studií provedených ve 

světě, v ČR data z UZIS je šíření infekce v těchto provozech minimální.
2. Rovný přístup. V případě kompenzací je potřeba nastavit podmínky pro všechny uza-

vřené sektory v principu Fair Play. 
3. Řešení krize prevencí. Již teď je nutné začít pracovat s rizikovou skupinou a dětmi, 

které ztratily v době uzavření pohybové návyky. Není možné, abychom vedli děti k pa-
sivním „aktivitám“ jako je sledování TV, PC, mobilní telefony apod. místo toho, aby se 
věnovaly sportovním aktivitám. Do budoucna nám tento trend přinese další komplikace 
v podobě nemocných osob s civilizačními chorobami, jako je obezita, cukrovka, vysoký 
krevní tlak, aj., které vycházejí z nedostatku pohybu a nezdravého životního stylu. 
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Vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni pos-
lanci, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, , jednejte s námi v duchu Fair Play a 
přijďte nás podpořit (svá sportoviště) o víkendu 18.-20.12. 2020. Pohyb je základní sta-
vební kámen našeho bytí a je potřeba přistupovat ke zdraví zodpovědně. 

Není možné chránit nemocné tím, že zdravé necháme doma sedět, protože tím zno-
vu generujeme nemocné.

S pozdravem

Organizátoři akce:
Bc. Jan Pravda, Vita Sana Club, email: pravda@vitasana.cz
Ing. Roman Ondrášek, MY FIT, email: roman@myfit.cz
ve spolupráci se sportovními centry. 
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