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Zápis z jednání stravovací komise konané dne 14. 5. 2019 
 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Hodová, p. Valkoun, Ing. Dubiczki  
Dceřiné spol.: pí Chocová, p. Vrba 
Odborové organizace: Ing. Hosnedl, p. Buben, p. Kopec, p. Bergerhof 
GTH Catering, a.s.: p. Fučík, p. Beneš, pí Gabrišová 
Omluveni: Ing. Šepsová, Ing. Dolejší 
 
 
p. Valkoun 

• Zahájil stravovací komisi a uvítal členy stravovací komise.  

• Předal slovo zástupcům GTH, a.s. 
 
pí Gabrišová 

• Chtěla by na úvod zmínit nové talíře – oproti původním jsou podstatně těžší a 
personál u výdeje má problém při jejich zvedání nahoru na výdejní pult. 

▪ p. Valkoun – tyto talíře byly v rámci výběru vyhodnoceny jako optimální a byly 
už nakoupeny. Zkusí zjistit, jestli by nebylo možné sundat přední stranu 
výdejního pultu, aby personál nemusel talíře zvedat nahoru. 

 
p. Vrba 

• Včera zaznamenal připomínky k plněným knedlíkům (tuhé, málo náplně, spálená 
cibulka). 

• Poslední dobou se často stává, že nějaké jídlo není a dlouho se na něj čeká. 
▪ pí Gabrišová – pokud jde o první připomínku, doporučuji jídlo ihned 

reklamovat u výdeje, bude vyměněno. Nedostatek jídel jsem již řešila a je to 
zejména o komunikaci personálu, zaměříme se na to. 

 
pí Chocová 

• Minulý týden byl problém s brambory (menu filé s bramborem) – bylo řešeno na 
místě. 

• Poslední dobou jsou časté stížnosti na omáčky – např. plněná paprika s rajskou 
omáčkou, mexický guláš… - strávníkům připadají vodové. 

• Chválí zásobení hlavní kantýny. 
▪ pí Gabrišová – mexický guláš byl řešen s kuchařem a vařil ho přesně dle 

dané receptury – jen s hráškem. 
 
p. Kopec 

• Rovněž zaznamenal připomínky k mexickému guláši a rajské, jak tu již bylo zmíněno.  

• Připomínka k menu Katův šleh ze 13. 5. – bylo tuhé maso. 

• Proč nejsou v hlavní jídelně k dispozici na stolech dochucovací prostředky (maggi), 
jako v ostatních výdejnách? 

▪ p. Valkoun – bylo řešeno již mnohokrát, zkoušeli jsme doplňovat, ale bohužel 
v hlavní jídelně nikdy nevydrží a strávníci je odnášejí. Jinde se toto neděje. 

• Proč je polévka v mražence jako hlavní jídlo? 
▪ Ing. Dubiczki – vyplývá to ze smlouvy, množství vložených potravin u polévek 

v mraženkách je stejné, jako u hlavního jídla.  
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Ing. Hosnedl 

• Připomínky ke kvalitě stravy nemá, ale stále se často stává, že některé jídlo chybí a 
musí se na něj čekat. Poslední dobou je to pravidelně. 

• Zaznamenal připomínku k výdejně mražené stravy u šaten – výdejčí má mraženky 
připravené v přepravce a občas se stane, že něco už rozmrzá. Nešla by tato situace 
řešit mrazáky u výdejního okýnka? 

▪ p. Valkoun  - na této výdejně mraženek to bohužel není možné logisticky 
jinak vyřešit. 

 
p. Buben 

• Rovněž má připomínku k dlouhým čekacím dobám na některá jídla – personál by měl 
reagovat dříve, než něco dojde. 

 
p. Bergerhof 

• Donesla se mu informace, že minulý týden byla přibližně 10 minut prodleva ve výdeji 
a strávníkům to nebylo nijak zdůvodněno. Příště by měli být strávníci informováni, co 
se děje. 

• Bylo by možné, aby v kantýně PT byla v sortimentu také hořčice feferonková, která je 
k dispozici v hlavní kantýně? 

▪ p. Beneš – ano, vyřešíme. 

• Na ÚU údajně dříve bylo možné si jídlo objednat, aby bylo v určitou chvíli připravené 
a nyní to již nefunguje. 

▪ p. Valkoun – to je spíše nestandartní postup a na ochotě personálu. 
▪ p. Buben – toto se nejspíše netýká výdeje obědů v jídelně, ale přípravy např. 

smaženého sýra v kantýně během víkendu. 
 
p. Vrba 

▪ Ještě má dotaz k menu Zapečené těstoviny s uzeným masem – dnes bylo maso více 
na jemno a nebyla k němu okurka. 

▪ pí Gabrišová – v současné době máme kompletně převzatý jídelníček z DNT, 
může to být tím. 

 
pí Chocová 

▪ Ještě obdržela připomínku, že se opět stává, že kolem 13:30 hodin už je u výdeje 
skoro vše uklizené (výdejní doba na hlavní jídelně je do 13:45). 

 
Ing. Dubiczki 

• Na základě opatření z minulé SK se momentálně na DB přešlo na vaření dle 
jídelníčku DNT. Byly rovněž přivezeny i mraženky z DNT – po jejich vydání bude 
vyhodnoceno.  

• Dále bylo domluveno, že chlazená strava bude vyzkoušena na provozu ÚU. Termín 
bude stanoven po dohodě s GTH.  

 
p. Valkoun 

• Ukončil stravovací komisi. 
 

 
Příští stravovací komise se koná dne 11. 6. 2019 
 
V Bílině dne 14. 5. 2019 
 
Zapsala Ing. Hodová 


