Vizovické Trnkobraní 2019
Zpráva o kontrolní akci
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Místo konání akce: Areál likérky R. Jelínek Vizovice
Datum konání akce: 16. 8. 2019 – 17. 8 2019
Pořadatel:
produkční a reklamní agentura NEDOMYSLENO s.r.o., ve spolupráci se
společností RUDOLF JELÍNEK a.s.
Ve dnech 16. - 17. 8. 2019 proběhla kulturní akce „Vizovické Trnkobraní 2019“ pořádaná tradičně
v areálu likérky R. Jelínek ve Vizovicích a přilehlém okolí.
Pořadatelem akce, tak jako každoročně, je produkční a reklamní agentura NEDOMYSLENO s.r.o. ve
spolupráci se společností RUDOLF JELÍNEK a.s. Na akci vystupovalo okolo 20 hudebních skupin. Dle
médií se festivalu zúčastnilo cca 20 000 lidí.
Hudební produkce probíhaly v pátek 16. 8. 2019 a sobotu 17. 8. 2019 v těchto časových intervalech
(dle programu):
 pátek 16. 8. 2019
16:00 – 1:00 hod.
 sobota 17. 8 2019
11:00 – 1:00 hod.
Kromě koncertů byly pro návštěvníky festivalu tradičně k dispozici desítky stánků s občerstvením
a nápoji, pivní stany, obchůdky se suvenýry, zábavní a herní zóny, biograf a exkurze Likérky
R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel.
Ve dnech 16. - 17. 8. 2019 se v rámci státního zdravotního dozoru zúčastnili této akce i odborní
pracovnici Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, konkrétně zaměstnanci
odboru hygieny výživy (HV) a odboru hygieny obecné a komunální (HOK). Zprávy s výsledky
provedeného státního zdravotního dozoru jsou uvedeny v odkazech níže.
Závěr:
Kulturní akce „Vizovické Trnkobraní 2019“, konaná ve dnech 16. 8 – 17. 8. 2019 proběhla z pohledu
odboru hygieny obecné a komunální bez problémů. Organizačně i prakticky se dařilo udržovat
pořádek i hygienické podmínky na přijatelné úrovni.
Z hlediska odboru hygieny výživy lze zkonstatovat, že v letošním roce bylo v areálu umístěno méně
stánků s občerstvením než v předchozích letech. Přestože se několik provozovatelů stánků této akce
zúčastnilo poprvé, dokázali se vypořádat s dodržováním hygienických požadavků na vyhovující úrovni.
Většina provozovatelů se však této akce účastní pravidelně. Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky,
za které byly provozovatelům stravovacích služeb uloženy pokuty, v 1 případě pak domluva.
Spolupráce ostatních zúčastněných organizací a složek s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně, včetně pořadatele, byla na velmi dobré úrovni.
Ve Zlíně, dne 22. 8. 2019
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. – ředitelka a vedoucí služebního úřadu
Zpráva z akce odboru HV: http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2019/trnkobrani-hv.pdf
Zpráva z akce odboru HOK: http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2019/trnkobrani-hok.pdf

