
Zápis z jednání stravovací komise konané dne 15. 1. 2019 
 
Za účasti:  
  
SD a.s.: Ing. Šepsová, p. Valkoun 
Dceřiné spol. pí Chocová, p. Vrba, Ing. Hosnedl 
Odborové organizace: p. Buben 
GTH Catering, a.s.: p. Kuták, pí Kutáková, p. Fučík, p. Beneš 
Omluveni: p. Švácha, .Ing. Hodová, p. Bergehof 
 
 
p. Valkoun 

• Zahájil stravovací komisi v roce 2019 a uvítal členy stravovací komise.  
 
p. Kuták 

• Na poslední marketingovou akci v roce 2018 nebyly žádné ohlasy ani kladné ani záporné. 

• 24. 1. 2019 je připravena marketingová akce pod názvem „UZENÁ MASA“ 

• Kontrola teploty jídel proběhla 8. 1. 2019 na začátku výdejní doby dle požadavku stravovací 
komise. Dne 11. 1. 2019 proběhla kontrola zásobení kantýny na PT. 

• Dostali jsme několik pochval na hlavní jídelně a ve výdejně jídel na ÚUL jak na personál tak 
i na jídlo. 

 
Ing. Šepsová 

• Informace o marketingové akci budou zveřejněny na intranetu. 

• Všichni členové stravovací komise obdrželi zápisy ze všech kontrol, které proběhly. 
 
 

p. Valkoun 

• V současné době se pořizují nové váhy, stanovené dle legislativy, a tato záležitost se řeší 
postupně po jednotlivých kantýnách a výdejnách jídel. Je třeba vzít v potaz, že je možné 
zdržení u výdeje. Prvotně jsme dodali novou váhu v kantýně na PT, kde jsme řešili nějaké 
nedostatky, abychom se jich vyhnuli v ostatních kantýnách a výdejnách jídel. 

 
p. Vrba 

• Bez připomínek. V současné době je většina zaměstnanců se stravováním spokojena. 
 
Ing. Šepsová 

• Stížnost od strávníků na menu ze dne 14. 1. 2019 „Selské vepřové maso, kysané zelí, 
bramborový knedlík“. Maso bylo tuhé a knedlíky také.  

 
pí Chocová  

• pochvala dnes na menu „Klobásové zelí s bramborem“ 

• „Bratislavské kuře“ k menu č. 1 dnes bylo také dobré 

• Také připomínky k menu „Selské vepřové maso, kysané zelí, bramborový knedlík“. Jak na 
maso, tak na knedlíky. 

 
 

p. Kuták 

• Bereme v potaz stížnosti na vepřové maso. Maso nějakým způsobem pracuje. Z počátku 
výdeje je maso měkčí než na konci výdeje, každopádně dojde ke kontrole, aby k tomu 
nedocházelo. 

 
 
 



Ing. Hosnedl 

• Nezaznamenal žádné připomínky k masu u výše uvedených připomínek, nebylo tuhé ale 
měkké 

• Menu č. 4 dne 3. 1. 2019 „Kuřecí směs na zelném salátu, bylo velice chváleno, je možné ho 
zařadit do jídelníčku pravidelně? 

 
p. Kuták 

• Na menu č. 4 výše uvedené byly pochvaly a budeme ho zařazovat do jídelníčku. Byla to 
novinka. Zařadíme ho do jídelníčku v intervalech dle smlouvy. 

 
p. Buben 

• Dne 2. 1. 2019 menu č. 6 nemohla být vepřová panenka, protože maso bylo prorostlé. 
Jednalo se o menu „Vepřová panenka na grilu, krokety“ 
 

p. Kuták 

• Zaměříme se na dodávku od dodavatele masa, až bude příště toto maso dodáno, 
provedeme kontrolu o jaké maso se jedná. 
 

• Poděkoval za veškerou spolupráci zástupci SRM p. Valkounovi a zástupci OPP Ing. 
Šepsové a dále také spolupráci se spol. Prodeco, a.s.. 

 
 
 
 
Příští stravovací komise se koná dne 12. 2. 2019 
 
V Bílině dne 15. 1. 2019 
 
Zapsala Ing. Šepsová 


