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Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se chystá porušit slib 

národu.  

V pátek 9. dubna učinil ministr zdravotnictví Petr Arenberger veřejné prohlášení. Na tiskové 

konferenci v přímém přenosu českých televizí všem občanům sdělil, jaká opatření platí a detailně 

odpověděl na všechny otázky týkající se sportu. (Viz přiložené video České televize.)  Vyjádření bylo 

zcela jeho, nebyl to návrh jeho předchůdce Jana Blatného. Svým prohlášením naopak výrazně 

rozhodnutí předchůdce upravil. Dnešní večer pan Arenberger však připustil, že za 24 hodin on sám 

zcela změnil názor a bude navrhovat vládě naprosto opačný postup, než před novináři a veřejností 

obhajoval.  

Vláda v pondělí rozhodne, zda je možné věřit slovu člena vlády.  

V pondělí budou všichni občané sledovat jednání vlády. Uvidí, zda bude stále možné, aby příště věřili 

vyjádření kteréhokoliv z ministrů vlády na oficiální tiskové konferenci. Jinak už každý ministr vždy 

dostane otázku: „A pane ministře, nenavrhnete za 24 hodin úplný opak?“  

 

Ať děti a rodiče v pondělí začnou sportovat, organizovaně a 

bezpečně – nikoliv zdivočele!   

Iniciativa Restart amatérského sportu navrhovala pravidla, za které by sportování mládeže, začalo 

organizovaně, pod kontrolou a bezpečně. Každý, kdo se v posledních dnech prošel českými městy, 

viděl, jak celá česká veřejnost začíná sportovat. Pokud budou od pondělí platit vládou dosud 

vyhlášená pravidla, je šance, že trenéři, sportovní kluby a sportovní svazy zajistí bezpečné 

sportování. V opačném případě hrozí naprostý chaos.  

 

Reakce sportovních klubů a rodičů je dramatická.  
 

Naprostý skandál. Nejčastější výroky ze sportovních klubů a od rodičů na vývoj posledních hodin. 

Většina klubů se připravovala na pondělní restart sportovních aktivit. Defacto není možné, aby vláda 

v pondělí prohlásila, že dělá obrat o 180 stupňů, myslí si většina rodičů.  

 

ZÁSTUPCI INICATIVY „RESTART AMATÉRSKÉHO SPORTU“ 

Zdeněk Haník  Místopředseda Českého volejbalu, místopředseda ČOV  (774 711 018) 

Michal Ježdík  Sportovní ředitel CZ Basketbal, člen VV ČOV  (603 877 864) 

Slavomír Lener  Manažer rozvoje ledního hokeje, olympijský vítěz ze ZOH 1998 (724 169 011) 

Antonín Plachý  Vedoucí úseku trenérů FAČR, člen Unie profesionálních trenérů (731 196 723) 

Filip Šuman   Prezident Českého florbalu, místopředseda ČOV  (606 603 667) 

Gabriel Waage  Předseda České softballové asociace, člen VV ČOV  (603 583 362)  


