
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 11. 12. 2018 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Šepsová, p. Valkoun, Ing. Dolejší 
Dceřiné spol. pí Chocová, p. Vrba 
Odborové organizace:  
GTH Catering, a.s.: p. Kuták, pí Kutáková, p. Fučík, p. Beneš 
Omluveni: p. Švácha, Ing. Hosnedl, p. Buben, Ing. Hodová, p. Bergerhof 
 
 
p. Valkoun 

 Zahájil poslední stravovací komisi v roce 2018, uvítal členy stravovací komise a předal 
slovo zástupcům GTH Catering, a.s. 
 

p. Kuták 

 Minulý měsíc proběhla marketingová akce „AMERICKÁ KUCHYNĚ“. V rámci této 
marketingové akce byly zaznamenány pochvaly na „Americkou polévku s kukuřicí“ a také 
menu č. 3 „Burger z hovězího masa se zeleninou“ 

 Příští marketingová akce bude pod názvem „VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ“ a to dne 21. 12. 2018 

 V průběhu měsíce listopadu jsme na základě nové smlouvy ve spolupráci s Ing. Šepsovou 
dali jako alternativu za přílohu zeleninový salát. Vzhledem k tomu, že o tuto záměnu není 
zájem, jsme se dohodli, že bude připravováno pouze pár porcí, eventuálně nebude problém 
zeleninový salát dodělat. 

 Poprosíme Ing. Dolejšího na závěr stravovací komise k vyjádření se k výdejním dobám 
mražené stravy o vánočních svátcích. 

 
 
Ing. Šepsová  

 Plánovaná marketingová akce bude zveřejněna na intranetu. 

 Též jsem obdržela několik pochval na „Burger z hovězího masa se zeleninou“ a byl vznesen 
dotaz, zda by byl možný zařadit do jídelního lístku. 

 
p. Kuták 

 „Burger z hovězího masa se zeleninou“ máme v plánu opakovat v jídelníčku. Dle smlouvy je 
možné stejné jídlo zařadit po třiceti kalendářních dnech. 
 

p. Vrba 

 Zákazník dostal v kantýně mražený rohlík, jak se to mohlo stát? 

 Dnes pochvala na menu č. 2. „Italský zbruf, těstoviny, sýr“. Velká porce, chuťově dobré. 
Poslední dobou jsou na jídla pochvaly. 

 
p. Valkoun 

 Potvrzuje situaci o zlepšení porcí i chutí po změně smlouvy. 
 

 
 
p. Kuták 

 Zákazníky předem upozorňujeme, pokud je pečivo mražené. Většinou máme zásobu, kdyby 
pečivo došlo. A vzhledem k tomu, že v pátek nešel proud, raději jsme připravili do mrazáku 
více pečiva. Určitě celou situaci prověřím. 

 Velikost porcí je ovlivněna novou smlouvou od 1. 11. 2018. 
 
 
 



pí Chocová  

 Dnešní „Italský zbruf, těstoviny, sýr“ byl vlažný?. 
 
Ing. Šepsová 

 Opětovně provedeme kontrolu teplot před výdejem i v průběhu výdeje. 
 

p. Buben (prostřednictvím sdělených informací) 

 Dne 4. 12. 2018 byla připomínka k menu „Čertovy špalky (vepř. krkovice), bramborový 
knedlík“. Pod tímto názvem bylo očekáváno, že jídlo bude pálivé, ale nebylo tomu tak. 
Proč? Některé kousky masa byly tuhé, některé ne. Dále kousky masa měly rozdílnou 
velikost. Bylo by dobré, aby kousky masa dělal kuchař o stejné velikosti. 

 
p. Kuták 

 Každý máme jiné chuti, pro někoho je jídlo pikantní pro někoho ne. Jídlo je určitě ostřejší, 
pokud je v názvu uvedeno pikantní. U vepřové krkovice jedna část může být tužší a některá 
měkčí. Máme technologii, kde se maso připravuje kostkovačkou, maso nekrájí kuchař. 
Krkovice navíc nemá rovnoměrnou velikost, proto každý kousek masa má individuální 
velikost. 

 
Ing. Dolejší 

 Vyjádřil se k výdejním dobám mražené stravy, které se upravily na základě počtu 
zaměstnanců, kteří budou v daný den v provoze. Výdejní doby byly navíc porovnány se 
stávající smlouvou. Na ÚUL jsou dva střídavé vstupy do jídelny a kantýny z důvodu 
bezpečnosti (zamezení vstupu osob bez oprávnění do areálu DB).  Pro externí firmy bude 
uzavřen vstup ve dnech 24. 12. až 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019. Tato informace bude 
zveřejněna na informačních letácích u vstupu do kantýny. 

 
Ing. Šepsová 

 Provozní doba výdejen mražené stravy bude zveřejněna na intranetu od 12. 12. 2018 
 
 
Příští stravovací komise se koná dne 15. 1. 2019 
 
V Bílině dne 11. 12. 2018 
 
Zapsala Ing. Šepsová 
 


