
 

 

Zápis z jednání stravovací komise konané dne 8. 3. 2022 (MS TEAMS) 
 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Hodová, Ing. Dolejší, M. Valkoun 
Dceřiné spol.: J. Chocová 
Odborové organizace:, P. Švácha, Ing. Hosnedl 
GTH catering, a.s.: M. Roubík, R. Gabrišová 
Omluveni: M. Buben, J. Vrba, V. Bergerhof 
 
 
M. Valkoun 

•  
Zahájil SK 
Minule informoval o průběhu příprav rekonstrukce - v tuto chvíli již máme nějaké informace od projektantů. Udělala 
se sonda do panelu – zjišťován azbest. Termín pro celkový výstup je do konce března. Poté se již začne dělat projekt a 
kalkulace. 
Od 1.4.2022 se budou moct opět stravovat bývalí zaměstnanci -  důchodci. 
 
R. Gabrišová 

•  
Na stravování důchodců budeme připravení. 
Stížnosti momentálně nemáme. 
Cedule na ÚU je v řešení, měla by být přimontovaná. 
 
M. Valkoun 

•   
Ověří, zda je to hotové. 
Zítra se na ÚU bude čistit vzduchotechnika. 
 
J. Chocová 

•  
Připomínky k obědům nemá žádné. 
Stále má připomínky k zásobování kantýny na Prodecu  – dnes prý nebylo nic sladkého, žádné zákusky. 
Dotaz i na lahůdky - stížnosti, že nejsou chlebíčky každý den. 
 
R. Gabrišová 

•  
Naše cukrárna je zavřená, paní cukrářka je už 14 dní nemocná. Externí dodavatel jezdí po, st, pá – vozí jak chlebíčky, 
tak zákusky. 
Objednává se jen to, co se prodá. Bývalo hodně věcí na likvidaci. 
 
M. Valkoun 

•   
V úterý a ve čtvrtek není tedy čerstvé zboží? 
 
R. Gabrišová 

•  
Když jsme měli vlastní studenou kuchyni, byly lahůdky každý den, ale studená kuchyně je již 2 roky zavřená. 
 
J. Chocová 

•  
Zaznamenala také spekulace, že bude již od 1.4. opět 6 jídel. A také spekulace ohledně možného zdražování obědů. 



 

 

 
R. Gabrišová 

•  
Ohledně menu č. 6 zatím informaci nemá. 
 
M. Roubík 

•  
Momentálně zjišťujeme stav personálu, zda jsme schopni pokrýt výdej a přípravu menu č. 6 a poté rozhodneme o 
dalším postupu. Nebráníme se opět ho zavést. 
Pokud jde o zdražování - my jsme požádali o navýšení ceny z důvodu inflace, ale zatím nemáme informaci. Ale cena, 
která se účtuje strávníkům, je plně v režii SD. 
 
P. Švácha 

•  
K dnešnímu menu – bramborová polévka prý byla hodně majoránková, jinak bez chuti. Hovězí maso na menu č. 1 bylo 
hodně klížkovité. 
Včerejší menu č. 5 – file a brambor – dotaz zda místo okurky může být citron. 
Dotaz zejména od žen, zda by bylo možné vrátit menu č. 6. 
 
M. Roubík 

•  
Citron může být. 
K menu č. 6 se již vyjádřil. 
Dnešní menu č. 1 - měl stejné menu a polévka byla spíše slanější a maso vpořádku. Ale opět to ochutnáme a prověříme. 
 
Ing. Hosnedl 

•  
Dnes měl bramborovou polévku i hovězí –  bez připomínek. Kolegové říkali, že je polévka hustá, ale to je z naší strany 
plus. 
Pochvala menu z 23.2. fazole s kroupami a anglickou slaninou –  bylo to výborné. 
Moc připomínek není, nikdo vyloženě neříká, že by mu nechutnalo. 
  
R. Gabrišová 

•  
 Menu fazole s kroupami a anglickou slaninou je domácí recept od personálu, jsme rádi, že chutná. 
 
M. Valkoun 

•   
Na pentagonu byl dotaz na bramborovou kaši, že již dlouho nebyla. 
 
R. Gabrišová 

•  
V minulosti byly velké stížnosti na bramborovou kaši, proto ji dáváme již pouze do chlazenek. 
 
M. Roubík 

•  
Bramborová kaše v takto velkém množství se dělá hodně obtížně. ´Když jí dlouho hřejete, mění se v průběhu hodin, je 
to nevyzpytatelné. I převozem mezi výdejnami může měnit konzistenci. 
 
M. Valkoun 

•   
Problémy si pamatuje. Je i na ostatních provozech poptávka po kaši? 
 
Ostatní členové SK nezaznamenali poptávku po bramborové kaši. 



 

 

 
J. Chocová 

•  
Minule měla připomínky k bramborám, teď je strávníci naopak chválí. 
 
 
 
 
 
Termín další stravovací komise – 12. 4. 2022 
 
 
V Bílině dne 8. 3. 2022 
 
Zapsala Ing. Petra Hodová 


