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V Liberci  16. srpna 2011 

 

 

Tisková zpráva 

LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE K 15.8.2011 

Ke dni 15.8.2011 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 122 letních dětských táborů se 179 běhy. 
Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 11 081. Dále bylo ohlášeno 31 jiných podobných akcí, které 
by měly proběhnout v 56 bězích. Předpokládaný počet rekreovaných dětí je 1 335. 

Ke stejnému datu nebyl žádný dětský letní tábor zakázán. Byl zjištěn jeden neohlášený tábor.  

Za tři čtvrtiny prázdnin jsme zkontrolovali celkem 64 táborů 9 jiných podobných akcí. Za zjištěné 
nedostatky bylo uloženo 9 sankcí v celkové výši 3 300,- Kč (okres LBC 6/1 900,- Kč, okres Semily               
3/1 400,- Kč).  

Zjištěné nedostatky byly nejčastěji v zajištění stravování – např. nečisté nádoby na mytí stolního nádobí, 
v mrazícím zařízení nalezeno dodatečně zmrazené pečivo a neoznačené zbytky pokrmů, ve velkém 
množství ve výdejně jídel skladování použitých obalů od nápojů a jiného obalového materiálu. Další 
závady byly v ubytování dětí, ve zdravotní dokumentaci dětí, prošlé léky v lékárničce a v jednom případě 
nezajištěné zásobování  pitnou vodou.  

V souvislosti s letní dětskou rekreací byla přijata a prošetřena jedna stížnost. Závady v ní uvedené jsme 
na místě neshledali.  

Uplynulých 14 dní prázdnin trápila táborníky nepřízeň počasí, na tuto roční dobu bylo poměrně chladno 
a deštivo, což se také odrazilo na zdravotním stavu dětí. Kromě běžných táborových zranění                               
a odstraňování klíšťat se ve zdravotnických denících objevovaly často i záznamy o nachlazení, kašli, 
rýmě a bolesti v krku. 

Povodňová situace - v období od 1.8.2011 do 15.8.2011 se situace v celém kraji po přívalových deštích            
v druhé polovině července uklidnila, dětské tábory probíhají dle plánu nahlášení. 

Při kontrolách letních táborů věnují  pracovníci KHS LK  největší pozornost  zdravotnímu zabezpečení 
zotavovacích akcí včetně zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování vhodné 
skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, zajištění ubytování, režimu dne,  zdravotnímu deníku               
a  vybavenosti  lékárničky. 
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