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Příloha č. 2

Komentář k hlášení letní dětské rekreace na území hlavního města Prahy ke dni 15. 8. 2017
K uvedenému datu byly odboru hygieny dětí a mladistvých ohlášeny 2 zotavovací akce. Obě byly typu
sportovního soustředění s využitím stálého ubytovacího zařízení či školy a se stravováním v restauračním
zařízení. Všechny objekty jsou napojeny na veřejný vodovod.
1. Sportovní soustředění Sparta Camp 2018 o 2 turnusech v termínu od 8. 7. 2017 do 21. 7 2017 za
účasti celkem 180 dětí. Pořádající osoba 2Score s.r.o. IČ 24265080. Akce byla v 1. turnusu
zkontrolována, nezjištěny závady. Stravování bylo zajištěno v restauračním zařízení Třetí poločas
provozované V4C s.r.o. IČ 27657981 – kontrola proběhla společně s odborem HV a PBU – rovněž
bez závad.
2. Sportovní soustředění Rookie Camp pro děti a mládež o 1 turnusu v termínu od 16. do 23. 7. 2017 za
účasti 74 dětí, pořádající osoba Rookie Floorball, z.s. IČ 03630927. Děti byly ubytovány ve školském
zařízení, akce byla pozdě ohlášena – 5 dní před zahájením akce, za což bylo uděleno napomenutí.
Akce využívala ke stravování stálý stánek Beach bar Praha 16 provozovaný p. Zdeňkem Kvapilem IČ
76341135. Kontrolu zajistil odbor HV a PBU: byly zjištěny nedostatky – ve skladování potravin,
manipulace s odpadem, v zajištění příručky postupů na zásadách HACCP. Stravování zotavovacích
akcí v tomto zařízení již dále nepokračuje. Řízení o přestupku je vedeno odborem HV a PBU.
Odbor HDM dále obdržel 2 podněty na příměstské tábory:
1. Podnět na hygienické podmínky na příměstském táboře při Hucul klubu Praha 5 na adrese Na
Zmrzlíku 34, Praha 5 pořádající osobou Tělovýchovná jednota Aster IČ 00550647. Kontrolou bylo
zjištěno, že se nejedná o tzv. příměstský tábor, ale o jinou podobnou akci pro děti ve smyslu §12
zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, za účasti 17 dětí s ubytováním v chatkách a stanech a provizorní kuchyní
v maringotce. Zásobování pitnou vodou bylo zajištěno ze soukromé studny neznámé jakosti vody.
Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky: doložením dokladu o jakosti pitné vody za zdroje užívaného
akcí byla zjištěna závada – vysoký obsah dusičnanů a vyšší konduktivita, v chladnici zjištěny zbytky
pokrmů. Za toto první zjištění bylo uloženo napomenutí s tím, že pořádající osoba okamžitě nedostatky
odstranila. Podnět byl hodnocen jako částečně oprávněný. Byla zajištěna opakovaná kontrola na
dalším turnusu akce (22. 7. - 5. 8. 2017, za účasti 10 dětí), kde bylo ověřeno odstranění závad. Další
závady již nebyly zjištěny.
2. Podnět na příměstský tábor Výcvik jízdy na ponících na Císařské louce, Praha 6, podaný
anonymem, byl vyhodnocen jako nedůvodný, neboť se jednalo pouze o příměstský tábor. Při místním
šetření bylo zjištěno, že na táboře je podávána strava za nevyhovujících podmínek. Provozovatelka
Monika Zamrazilová IČ 70380546 nemá ve výpisu obory činností živnostenského rejstříku hostinskou
činnost. V tomto zařízení bude provedena opakovaná kontrola.
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