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Tisková zpráva 

LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE     

„Už jen několik málo dní zbývá do začátku letní olympiády dětí a mládeže pořádané v našem kraji. Jedná 

se o velmi významnou událost a to nejen z hlediska počtu účastníků ale zejména z hlediska jejího obsahu, 

kterými jsou sport a pohyb. Sport, pohyb a potažmo zdravý životní styl jsou aktivity, které jakožto orgán 

ochrany a podpory zdraví jednoznačně podporujeme. Je proto naším přáním, aby celá akce proběhla 

v podmínkách, které neohrozí její průběh“, říká MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS LK.   

Na základě zkušeností s akcemi podobného rozsahu za účelem minimalizovat vznik případných 

zdravotních rizik KHS LK v průběhu nejbližšího uplynulého období zkontrolovala ve městech Liberec                    

a Jablonec nad Nisou a jejich okolí 23 zařízení, ve kterých budou účastníci olympiády bydlet a také ta, 

která se budou podílet na společném stravování účastníků akce. Jídelníček je pro všechny sportovce 

sestavený jednotně včetně dvou druhů diet. V rámci prováděných kontrol stravovacích provozů jsme 

zdůrazňovali nutnost, aby všichni pracovníci, kteří se jakýmkoliv způsobem budou podílet na přípravě a 

výdeji pokrmů striktně dodržovali zásady osobní a provozní hygieny včetně dodržování opatření 

k předcházení případných infekčních onemocnění. V průběhu akce samotné ještě zkontrolujeme stánky, 

které jsou součástí využívaných sportovišť a přilehlého okolí a dále ta stravovací zařízení, ve kterých 

bude po dobu konání letní dětské olympiády navýšen objem připravovaných pokrmů.  

„Jsme samozřejmě připraveni reagovat na eventuální výskyt infekčního onemocnění a nastavování 

protiepidemických opatření. Mám tím na mysli, že máme kontakty na vedoucí jednotlivých krajských 

výprav a máme nastavený systém denního hlášení o mimořádných událostech v ubytování, stravování                          

i zdravotním stavu účastníků. V duchu hesla „štěstí přeje připraveným“ věříme, že veškerá pozornost 

týkající se dětí a mládeže bude patřit jejich sportovním výkonům,“ dodal Valenta.  
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