
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 13. 11. 2018 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Hodová, Ing. Šepsová, p. Valkoun 
Dceřiné spol. pí Chocová, p. Vrba 
Odborové organizace: Ing. Hosnedl, p. Buben, p. Bergerhof 
GTH Catering, a.s.: p. Kuták, pí Kutáková, p. Fučík, p. Beneš 
Omluveni: p. Švácha  
 
 
p. Valkoun 

 Zahájil stravovací komisi a uvítal členy stravovací komise. Seznámil členy s programem 
dnešní stravovací komise, především s ochutnávkou daného menu, která vyplynula 
z opatření minulé stravovací komise. 

 
Ing. Šepsová 

 Na stravovací komisi, která se konala dne 9. 10. 2018, bylo hodnoceno jídlo „Vepřové maso 
na divoko, knedlík“. Toto menu bylo v týž den zamraženo a dnes bude rozmraženo a 
připraveno dle standartního postupu, uvedeném na štítku. Členové stravovací komise 
obdrží stejný formulář a zhodnotí rozdíl mezi jídlem, které bylo čerstvě uvařené (viz. minulý 
zápis) s mraženkou, která bude dnes připravena. 

 
 
p. Kuták 
 

 Minulý měsíc proběhla marketingová akce „Ochutnejte Asii“, u které byla pochvala na 
thajské bazalkové kuře.  

 Dne 28. 11. 2018 připravíme pro strávníky marketingovou akci „Americká kuchyně“ 

 Od minulé stravovací komise byly provedeny namátkové kontroly za přítomnosti Ing. 
Šepsové (SD a.s.) a příslušných zástupců GTH, a.s. Dne 24. 10. 2018 proběhlo kontrolní 
měření teplot v hlavní jídelně a kontrola zásobení kantýny PDA (areál Prodeco). Dne 7. 11. 
2018 byla provedena kontrola v kantýně PT (zaměřena na zásobení) a kontrola mražené 
stravy v hlavní jídelně DB, která byla zaměřena na váhu, zda odpovídá dle nově uzavřené 
smlouvy a zároveň skutečnosti uvedené na štítku. 

 Dne 18. 10 2018 byla zaznamenána stížnost na ÚUL na „Loupežnický stehenní plátek“ 
s tím, že maso zapáchalo. Situace byla okamžitě řešena se zástupcem GTH, a.s.  
a šéfkuchařem. Bylo zjištěno, že na maso byl použit jiný druh koření, které danému 
strávníkovi nevyhovuje. Toto menu bylo zamraženo a členové stravovací komise ho dnes 
ochutnají a posoudí. 

 Bylo několik pochval na personál ve výdejnách. 

 Proběhla kontrola ze státní hygienické stanice se závěrem, že vše bylo v pořádku. 

 Formou knihy přání a stížností nám byla podána stížnost v následujícím znění: Dobrý den, 

právě mi volal náš zaměstnanec, který chtěl oběd ve 1/4 na dvě v jídelně na podnikovém 

ředitelství s tím, že odpovědí mu bylo, že už mají vše zabaleno a naloženo v autě. 

Zaměstnanec mi okamžitě volal s tím, že to mám vyřešit, neboť obědy se mají vydávat do 

půl druhé. Prosím tedy o vysvětlení. Tuto připomínku jsme řešili. Zaměstnanec nemluvil 

pravdu. Personál mu jídlo nabídl s tím, ať chvilku počká, že jídlo připraví a ohřejí. On beze 
slova odešel. Chybu udělala vedoucí provozovny paní Kozová tím, že vypnula obrazovku. 
Na celou záležitost pravidelně dohlížíme a pevně věřím, že se situace již nebude opakovat 

 
 
 
 



 
Ing. Šepsová  

 Plánovaná marketingová akce bude zveřejněna na intranetu. 
 

p. Švácha (prostřednictvím sdělených informací) 

 Dne 1. 11. 2018 – pochvala na „Smažený kuřecí řízek a brambory“, dostatečně velká porce. 

 I v 13.35 hod. jsou v hlavní jídelně k dispozici všechna menu, opatření jsou dodržena, strávníci 
nemají důvod si na dodržování času výdeje stěžovat. 
 

p. Vrba 

 Připomínka pouze na sladké brambory, konkrétně dne 19. 10. 2018 
 

pí Chocová  

 Dne 8. 11. 2018 „Rýžový nákyp s ovocem“ byl studený a rýže tvrdá. 

 Pochvala hovězího masa, je měkké a chutné.  
 

p. Kuták 

 Dle hygienických předpisů musí být jídlo (moučník) studené a pouze na přání zákazníka je 
možné jídlo ohřát. Chyba byla v personálu u výdeje, protože měl nabídnout ohřátí daného 
jídla.  

 
Ing. Hosnedl 

 Připomínka též k „Rýžovému nákypu s ovocem“ 

 Bylo by možné zařadit do jídelníčku častěji brambory? 

 Připomínky k chybějícím ingrediencí v hlavní jídelně (např. maggi, sůl, pepř…). V ostatních 
výdejnách jsou k dispozici. 
 

p. Kuták  

 Rýže na nákyp se musí nejprve rozvařit, poté se přidá ovoce a zapeče se. Pro někoho je to 
ve finální verzi měkké a pro někoho tvrdé. 

 Na strukturu jídelníčku se zaměříme a zhodnotíme, jak často jsou brambory zařazovány. 

 Co se týče ingrediencí v hlavní jídelně, pravidelně je doplňujeme. Bohužel se setkáváme 
s tím, že strávníci nám je odcizují. Stejně tak příbory a skleničky. Doplňování kořenek na 
jídelních stolech budeme kontrolovat. 

 
Ing. Hosnedl 

 Je možné dle nově uzavřené smlouvy si měnit přílohy? Bude jídlo i pro dietáře a 
bezlepkáře? Je možné si vzít k masu např. zeleninu? (maso a zelenina). Neznáme znění 
nové smlouvy, ale když se vyhlašovalo výběrové řízení, bylo slíbeno, že to v ní bude 
uvedeno. 

 
Ing. Šepsová 

 Dle nově stanovené smlouvy je příloha k jídlu volitelná dle přání strávníka, z příloh 
poskytovaných k jídlům, která jsou připravena dle připraveného jídelníčku pro příslušný 
den. 

 Společnost GTH, a.s. již nabízí jako variantu přílohy zeleninové saláty v miskách, tj. volbu 
mezi přílohou uvedenou v jídelníčku a zeleninovým salátem. Zelenina jako příloha – 150 g. 

 
p. Buben 

 Stížnost na mraženku „Rizoto s uzeným masem“, rýže byla rozvařená. 

 Menu „Masové koule v rajské omáčce s těstovinami“ bylo málo omáčky 
 
p. Kuták 

 Gramáž dodržujeme dle nové smlouvy.  



 
 
p. Bergerhof 

 Pochvala na jídla, kvalita se zlepšila a množství dle nové smlouvy je znatelné, jsou větší 
porce.. 

 Připomínka k nadstandardním mraženkám – proč příloha rýže s hráškem je nadstandardní 
jídlo v mražence? Cena mražené stravy je rozdílná proti teplé stravě. 

 
pí Kutáková 

 Snažíme se dávat i jiné přílohy, aby nebyly jen smažené, jak bylo od členů stravovací 
komise žádané. Cena nadstandardních mraženek se liší navýšením množství masa nikoli 
kvůli příloze. Strávník má nyní možnost volby přílohy k masu. Záleží na volbě strávníka – 
může si vybrat, zda s rýží nebo s hranolkami či jinou přílohou.  

 
Ing. Šepsová 

 V souladu s novou smlouvou o zajištění závodního stravování došlo k navýšení gramáží u 
některých jídel. Jaká je možnost řešení, když se jídlo nevejde na talíř? 

 
p. Kuták  

 Problém je omáčka – omáčku můžeme přidat do misky ihned při výdeji nebo je možností 
přijít si požádat o přidání omáčky k výdeji. Strávníci si již na tento způsob zvykli. Záleží na 
výběru každého strávníka, kterou variantu si zvolí. 

 
p. Bergerhof 

 Bc. Černý nemá v současné době možnost zastupovat naši OO na stravovací komisi a 
prozatím nemáme žádného zástupce. Připomínky budou chodit elektronicky přes knihu 
přání a stížností nebo přes vedení společností GTH, a.s. a SD a.s. 

 
HODNOCENÍ menu „Loupežnický stehenní plátek“ na základě výše uvedené stížnosti: 
 
Stravovací komise se shodla, že maso nezapáchá, je znatelné, že se jedná o stehenní plátek a 
vůně masa je dle použitého koření. 
 
 
 
 
 
OCHUTNÁVKA menu „Vepřové maso na divoko, knedlík“, které bylo dne 9. 10. 2018 
zamraženo a dnes připraveno k posouzení rozdílu teplá strava vs. mražená strava. Na tuto 
ochutnávku byl opětovně připraven stejný dotazník jako na minulé stravovací komisi. Byla 
hodnocena stejná kritéria. 
 
U ochutnávky byl přítomen i šéfkuchař p. Strunz, který na předchozí stravovací komisi sdělil 
informace o použitých ingrediencí do základu omáčky: 
 
Divoké koření 
Cibule (základ do omáčky) 
Špek 
Česnek 
Sůl 
Pepř 
Mletý kmín 
 
Druh masa: vepřová plec 
 



 
Souhrn z hodnocení členů stravovací komise 
 
Knedlíky: standartní, odpovídající druhu 
Maso: měkké, libové, soudržné 
Omáčka: chutná, hustá, není přesolená! 
 
Za všechny členy stravovací komise celkově:  
Bez připomínek, chuťově vyvážené dle použitých ingrediencí. Mražená strava nemá chuťově 
rozdíl oproti stravě teplé (jídlo odpovídá chuťově i vzhledově danému menu, doporučuje se 
k výdeji i nadále). 
 
 
Ing. Šepsová 
 
 
Příští stravovací komise se koná dne 11. 12. 2018 
 
V Bílině dne 13. 11. 2018 
 
Zapsala Ing. Šepsová 


