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V Liberci 3. srpna 2015

Tisková zpráva
LETNÍ D

TSKÁ REKREACE K

1.8.2015

Ke dni 1.8.2015 bylo v Libereckém kraji nahlášeno celkem 144 letních d tských tábor s 203
hy.
edpokládaný po et rekreovaných d tí je 12534. Dále bylo ohlášeno 31 jiných
podobných akcí, které by m ly prob hnout v 50 b zích. P edpokládaný po et rekreovaných d tí je
1212.
Ke stejnému datu nebyl žádný d tský letní tábor zakázán a nebyl zjišt n žádný neohlášený.
Za první m síc letních prázdnin jsme zkontrolovali 59 tábor , 8 jiných podobných akcí
a 6 poskytovatel stravovacích služeb pro LDR. Za zjišt né nedostatky bylo uloženo 8 sankcí
v celkové výši 5 500,- K .
Zjišt né nedostatky ve stravování (nevhodné skladovací podmínky, p ekro ení data použitelnosti
a minimální trvanlivosti u skladovaných potravin, chyb jící doklady o p vodu potravin)
v ubytování (chyb jící d ev ná podlážka ve stanu, v chatkách patrová l žka s proleženými,
roztrženými matracemi se zašlými skvrnami, zne ist né stropy a zdi, voln uložené špinavé
žkoviny) ve zdravotní dokumentaci (prohlášení zákonných zástupc starší více než jeden den,
absence zdravotního pr kazu, absence dokladu o zp sobilosti pro práci s d tmi) ve zdravotním
zajišt ní akce (nebyl zajišt n léka v míst konání akce ).
Ve zdravotních denících p evažují záznamy o drobných úrazech a od eninách. Oproti minulým
sezónám je patrné snížení po tu p isátých klíš at.
Nebyly hlášeny mimo ádné události, pr

h letní d tské rekreace je klidný.

i kontrolách letních d tských tábor v nují pracovníci KHS LK pozornost zejména nedostatk m
nalezeným lo ském roce – zam ují se na stravování, na kontrolu zajišt ní zásobování pitnou vodou
a na kontrolu zdravotní dokumentace d tí i dosp lých.
tské tábory probíhají v již tradi ních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Jedná se zejména
o tato místa – eskolipsko – Sloup v ., Dolní Sv tlá, Stvolínky, Svor, Ma enice, Hamr na Jeze e,
Holany, Dubá; Liberecko – eskodubsko, louky v okolí Raspenavy, Vápno, Ferdinandov, Bílý
Potok, Lázn Libverda; Semilsko – Rakousy u Turnova, Vyske , Hrubá Skála, Rokytnice n/J,
Benecko, Jablonecko – Malá Skála, Bed ichov, Ko enov, Janov n/Nisou, Splzov, Horní Maxov.

Zuzana Balašová
tisková mluv í KHS LK
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