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Dny NATO 2019 

Ve dnech 21. a 22. září 2019 se konaly na ostravském Letišti Leoše Janáčka 

v Mošnově tradiční Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR. Zaměstnanci KHS MSK 

Ostrava, obdobně jako v minulých letech, prezentovali ve vlastním stánku v rámci 

doprovodného programu této akce svoji činnost. Vzhledem ke slunečnému počasí 

jsme po oba dny zaznamenali hojnou účast občanů, kteří o problematiku ochrany 

veřejného zdraví projevují značný zájem. Expozici KHS navštívilo více než 400 osob. 

Pro návštěvníky byly připraveny informace o činnosti KHS na počítači, zdravotně 

výchovné materiály a informativní letáky o zdravé výživě (jak je důležitá snídaně, 

obsah cukrů v potravinách, výživa maminek) i letáky z dalších oblastí hygienické 

problematiky (spalničky, klíšťata, závislosti dětí, plísně v bytech, voda 

z watercoolerů). V nabídce byl rovněž tištěný Zpravodaj KHS 2019. Zájemcům byl 

změřen obsah tělesného tuku a vypočítán BMI. Návštěvníci si mohli orientačně 

změřit intenzitu hluku na hlukoměru a zjištěnou hodnotu porovnat se stupnicí hluku. 

Vzhledem k vysoké hlučnosti při probíhajících leteckých ukázkách obdrželi v případě 

zájmu zátkové chrániče sluchu. Pro děti jsme měli přichystané drobné dárečky, které 

si však musely zasloužit - starší luštili křížovku na téma zdravá výživa či klíště, menší 

se snažily roztřídit makety zdravých a nezdravých potravin. Děti se zájmem 

vykonávaly přichystané úkoly. 

V průběhu celého víkendu byl odbornými pracovnicemi KHS MSK Ostrava prováděn 

státní zdravotní dozor nad dodržováním hygienických požadavků při poskytování 

rychlého občerstvení. Jednalo se o sortiment přípravy bramboráků, langošů, 

grilovaných klobás, hamburgerů, trdelníků a dalších specialit, tureckého občerstvení, 

hotových pokrmů za použití polotovarů a podávání alkoholických či nealkoholických 

nápojů. 

Kontroly byly zaměřeny na dodržování požadavků stanovených v evropské 

legislativě o hygieně potravin - dodržování osobní a provozní hygieny, zajištění 

studené nebo teplé vody, vhodných teplotních podmínek pro skladované potraviny a 

podávané pokrmy, zabránění křížové kontaminace, dále na značení pokrmů a 

předložení nabývacích dokladů k prodávanému sortimentu a na respektování doby 

spotřeby. Celkem bylo zkontrolováno 68 stánků. Byly zjištěny pouze drobné závady, 

které provozovatelé bez prodlení odstranili. Ve dvou případech byl vydán peněžitý 

příkaz, který byl na místě uhrazen. Jednalo se o nedodržování osobní hygieny a 

nevytvoření  podmínek pro mytí a krájení syrové zeleniny. 
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Provozovatelé byli na akci dobře připraveni, takže základní požadavky pro stánkový 

prodej byly zajištěny. Lze konstatovat, že hygienické podmínky ve stáncích rychlého 

občerstvení si na Dnech NATO udržují dlouhodobě vysoký standard. 
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