Z dopisu stravovací komise…
…….je to chyba, protože terajšia jedáleň absolutně nevyhovuje požiadavkám modrního
stravovania. Tým nemienime naprosto akost´ alebo kvalitu jedla, ale vel´kú stesnanost´, ako
pracujúceho personálu, tak i strávníkov.
Nedostatečné zariadenie pre prípravu jedál a malý pracovný prostor obsluhujúceho
personálu, ktorý v těchto podmienkach nemože dodržat´ predpísanú hygienu, to všetko vedie
k nepříjemnostem, ktoré sú tak častým host´om v našej jedálni. Sú to predovšetkým
nekonečne trvajúce fronty a z toho sú čiastočně neprávom obviňované kuchárky, kroté ináč
vynakladajú všetku snahu, aby uvedené nedostatky boli aspoň trochu zmiernené.
A nie sú to jen objektivně t´ažkosti, s kterými sa tu střetáváme, ved´ mnohé nepríjemnosti
si sposobujeme sami – my, stravníci. Jako je to možné, že mnoho strávníkov necháva na stole
po skončení obedu nádobie a ked´sa stane, že pošpiní jedlom stol, je jeho povinnost´ou tento
pripravit´ pre nasledujúcich strávníkov do takového stavu, aby to aspoň čiastočne vypadalo
jako v jedálni. Čo by na to povedali tiež všetci posluchači, krotí doteraz k jedlu používajú len
lyžice a nabudúce sa stravovali kompletným príborom, ktorý iste napomáhá člověku k lepšej
kultúre stravovania.
……..je nám jasné, že v niektorých prípadoch není možné presne dodržat´ naplánovaný sled
jedál; při tom všetkom je však možné spestrit´ tento o jedlá, ktoré sa tu zatial nepodávajú a
pritom by neprevyšovali finančný limit.
Obracíme sa preto na vedenie jedálne, aby túto kritickú poznámku viedli nad´alej
v patrnosti a nabudúce mohli v tejto věci urobit´ nápravu.
Poznámka redakce: Strávníci! Souhlasíte se vším, co píše stravovací komise? Jestliže ne,
napište nám!
STROJAŘ, Ročník I, Číslo 7-8. Říjen 1959.

……ty jseš ale „nóbl“…..
pravil jeden posluchač a dodal: „ je vidět, žes nebyl na vojně“.
Totiž ten, jenž byl nazván „Nóbl“, si umýval v jídelně příbor a ten, jenž byl na vojně,
přešlapoval za ním pouze se lžící a byl na ni – jak se zdálo – patřičně hrdý, protože každý po
vojně ještě nem…..Myslíte, že ano?
Stačí se podívat při obědě nebo při večeři do jídelny a spase duši! Téměř 90 % všech
stolujících, soudě podle toho, že každý z těch mnohých svou vlastní metodou snaží se
spořádat řízek či tvrdší maso (o knedlíkách ani nemluvě) – pouze lžící – svědčí o tom, že
podle názoru onoho posluchače z vyššího ročníku asi „na vojně byli!“
Dovoluji si tvrdit opak! At´se onen posluchač nezlobí….
Ti tzv. „vojáci“, kteří pravděpodobně příbor zavrhují, jsou příliš pohodlní, protože lžíce se
za „bojových podmínek“ v kapse snadno snese.
O tom, zda jíst jenom lžící či příborem není třeba diskutovat. To je dnes pro každého
kulturnějšího člověka úplnou samozřejmostí. Je v tom i kus výchovy z domova. Je opravdu
odsouzení hodné, že pro většinu stravujících se v menze tato samozřejmost samozřejmostí
není.
Je tak trapné, když při obědě posluchač při krájení masa lžící přelomí, oběd vyklopí na
stůl a kolemsedícímu nejen zkazí chut´ k jídlu, ale potřísní jim i oděv omáčkou.
Nakonec je třeba dodat, že onen „Co byl na vojně“, zaspal dobu. Dnes totiž i na vojně
velitelé dbají o to, aby mužstvo, pokud se stravuje ve společných jídelnách, jedlo příbory.
Co tomu říkáte, vy všichni, soudruzi, kteří jste „byli na vojně“?

STROJAŘ, Ročník I, Číslo 3. Březen 1959.

NÁŠ INTERVIEW
Na otázku: „Myslíš, že bude vhodné, abychom do nové menzy chodili v teplákách, nebo
v jiném domácím oblečení?“ – nám odpověděli:
Děvčata z I. ročníku: s. Adam, Bor., Stein a Zel:
Otázka slušného oblečení je pro nás děvčata věcí zcela samozřejmou. Jsme proti teplákům i
montérkám. Doporučujeme převlékání v dílnách.
s. Bol:
Já jsem pro. Chodit slušně oblečeni.
s. Tm:
Jsme tohoto názoru, abychom chodili do nové menzy slušně oblečeni. Tím ovšem nemyslím
třeba novou teplákovou soupravu.
s. Č:
Myslím, že do menzy má každý chodit oblečen stejně slušně jako do školy. Kolejní rada by
měla uvážit, zda by nebylo vhodné zavést zvláštní jídelní uniformu. (Snadno omyvatelné
polyethylenové bryndáčky by jistě nebyly mnohým strávníkům na škodu).
s. Bra:
K vytvoření příjemného prostředí je třeba, aby každý byl též slušně ustrojen.
s. Kul:
Vždyt´ ta jídelna nebude ani do vánoc hotová! Jak se zdá, bude pěkná. Měli bychom tam
chodit všichni slušně oblečeni.
s. Lin:
Odpovídám ne. Nebude snad ani třeba chodit v kravatě. Bude stačit tak, aby to odpovídalo
základním společenským pravidlům.
s. Šu:
Myslím, že ne. Je to dost společenský obřad.
s. Sku:
Jsem pro slušné oblečení, ale není třeba to přehánět.
ss. Kn, J.O, M.O.:
Myslíme si, že v teplácích a vojenských uniformách (mimo vojnu) by se nemělo chodit. Měli
bychom chodit ustrojeni alespoň tak, jako dom staré menzy.
To jsou jen některé odpovědi. Celkem z 23 náhodně otázaných se nevyslovil proti nikdo. Jen
dav tázaní pochybovali o tom, že se nám podaří kázeň v oblékání natrvalo zajistit.
STROJAŘ, Ročník I, Číslo 9. Listopad 1959.

Ohlas na minulý interview
Když jsem si přečetl odpovědi posluchačů na otázku: „Myslíš, že bude vhodné, abychom
do nové menzy chodili v teplákách nebo v jiném domácím oblečení?“, velmi jsem se zarazil.
Našla se zde jedna odpověd´ hrubě ironizující skutečný postoj posluchačů k tomuto problému.
Byla tázána s Č. Jistě sami dobře víte, jak odpověděla.
Ta uniforma a polyethylenové bryndáčky jí snad jen nedopatřením „ulétly“ z úst. Mohlo
to být alespoň v uvozovkách. Je sice pravda, že někteří posluchači nedodržují základní

požadavky správného stolování; není jich však většina. Snad jim to v novém prostředí ani
nedá, jíst jen tak, jíst proto, aby se najedli. Již kdysi dávno řekl jistý muž: „Jíme proto,
abychom žili, nežijeme proto, abychom jedli!“ Toto heslo je snad zcela zdravé; bude tedy na
nás, abychom je uvedli do života.
Zbývá jen dodat, že slušně oblečený člověk nikdy nebudí pohoršení ve společnosti jemu
rovné.
Nač tedy nesmyslný výrok – uniforma? Stačí jen několik zásad a trochu pečlivosti v jejich
dodržování.
Poznámka redakce:
K našemu interviewu jsem dostali ještě jeden příspěvek podobného obsahu, který pro
nedostatek místa nemůžeme otisknout.
STROJAŘ, Ročník I, Číslo 10. Prosinec 1959.

Menza řeší stížnosti strávníků
Ředitel Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci poslal redakci T-UNI reakci na
otevřenou stížnost na kvalitu jídla v menze. Otiskujeme ji v plném znění
Vážení strávníci,
Na základě Vašich připomínek jsem se rozhodl řešit zhoršenou kvalitu jídel.
Byly přijaty kroky, které by měly směřovat ke zlepšení:
1) na všechny provozy budou instalovány knihy přání a stížností, na písemné připomínky
bude neprodleně reagováno vedoucími jednotlivých provozů menz,
2) v případě nespokojenosti je možné před požitím jídlo reklamovat u vedoucích jednotlivých
provozů menz. Pokud bude reklamace oprávněná, je možné jídlo vyměnit a nebo dostat
peníze zpět.
3) na zasedání Kolejní rady dne 9. 12. byla diskutována otázka nízké 70 g gramáže masa v
syrovém stavu (po uvaření 40 g). Jelikož zvýšení gramáže masa na 100 g v syrovém stavu (po
uvaření 70 g) má dopad na zvýšení ceny jídel o 3 až 5 Kč podle druhu masa, bylo rozhodnuto
diskutovat tuto otázku formou ankety na stránce Kolejní rady (http://kr.tul.cz),
4) u vhodných jídel bude doplněno či zvednuto množství zeleninové oblohy, cena porce bude
úměrně navýšena,
5) u kas jednotlivých provozů menz bude možné v rámci doplňkového prodeje zakoupit
ovoce,
6) jídlo si mohou strávníci místo šťáv nechat na vyžádání omastit máslem.
Z důvodu vyššího počtu druhů jídel se může stát, že některý druh jídla se uvaří v menším
počtu, a tím klesne kvalita jídla vlivem delší regenerace. Pokud se tak stalo či stane, přijměte
naši omluvu.
Přijmeme rádi každého, kdo se chce nejenom zúčastnit diskuze nad těmito body, ale bude mít
další podnětné návrhy ke zlepšení daného stavu.
T-UNI. 10.12.2008

Majoránka došla, okurková sezóna může začít
V červnu jsem v práci vcelku neměl co na práci (jenom nějaký diplomky, zápočty, zkoušky,
státnice, články... to nestojí za řeč), tak jsem nevěděl do čeho rejpnout. Zrovna k nám přijela

na studijní pobyt španělská doktorandka, tak jsem ji pozval do menzy na oběd, aby se trochu
otrkala (s ubytováním na kolejích už měla zážitek hned první den po příjezdu).
Zasedli jsme k čočkové polévce a vida. Smrděla... něčím... já cítil cosi jako dezinfekci, co
bývá cítit v nemocnici. Šel jsem na to upozornit k výdeji. Jak o tom hovořím s paní
kuchařkou, hned mi přes rameno někdo přitakává, „že to fakt smrdí“ (hurá, nejsem sám). Paní
kuchařka se omlouvala, že jim to posílají takto z Harcova (chodím do Husovy) a jestli chci,
tak mi dají jinou polévku, kterou vydávají u kasy. A vida, smrděla taky.
Nechal jsem to být, říkám si, vědí o tom. To ovšem bylo v pondělí. V úterý, ve středu už cítím
záminku a ve čtvrtek smrděl i guláš, tak jdu konečně šťourat (tady jsem na rozdíl od plných
talířů na odkládacím pásu, sám, tím si můžu být téměř jistý). Napsal jsem email panu řediteli
kolejí a menz ing. Z. Kračmarovi, že mi u výdeje řekli, že mají vadnou majoránku, tak co to
jako je a jak dlouho ji budeme mít na talíři. Odpověděl mi, že tam je nějaká dezinfekce, a že
na to přisli až po třech dnech atd. Tak jsem se ještě vyptával, jestli to není zdravotně závadné.
Prý ne. Tak jak to ví, blablabla... prý mi dá vědět a už nedal.
Tak jsem napsal do TUNI, jestli o tom nechtějí napsat alespoň pár informací. Prý ano, ale
týden se nic nedělo, tak jsem si ještě rejpnul, kdy už to bude. Tak prý píší denně o promocích
a na majoránku teď není čas.
Tak teda dobře, omlouvám se a už na to kašlu. Přeji všem krásné léto.
Zbyněk Koldovský, FM, ITE
Pár nejasností, které jsem (ne)vyšťoural:
1. Na vadnou majoránku přišli po třech dnech, přestože jsem je přinejmenším já upozornil
hned první den. Proč byla v jídle i den čtvrtý když už o ní tedy věděli (snad jsme ji nemuseli
všechnu dojíst)?
2. Pan ředitel mi nejprve napsal, že jídlo zdravotně závadné není. Když jsem se ptal, jak to ví,
napsal, že vzorek dršťkové polévky poslali na biologický rozbor a o výsledku mě bude
informovat. Takže to tedy nevěděl? (Na druhou stranu jde o dezinfekci, ta přeci musí být
zdravá.)
3. Proč poslali dršťkovou polévku, proč ne tu majoránku?
4. Proč biologický rozbor, když jde o dezinfekci? Nechce to spíš nějaký chemický rozbor?
5. Dezinfekce v majoránce? Proboha kdo jsou dodavatelé a jak se vybírají?
6. Proč nemůžeme dostávat příspěvek na jídlo na ruku, abychom ji mohli využít v jiné
restauraci a nemuseli chodit do me... ba ne, to byl žert.
T-UNI 4.7.2011

