
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvodní slovo 

 

Vážení strávníci, zákazníci JG, přátelé IB… 

 

nahlédněte prosím pod pokličku Jablonského Gurmána, která je připravena odhalit vše o nás, 
profesionálních kuchařích JG.   

Nabízíme informační servis z kuchyně i z jejího zákulisí, podělíme se s Vámi o naše oblíbené 
recepty a nebudou chybět ani stručné informace o tom, jak si vede Isolit v době 
koronavirové.  

Dozvíte se také o velmi zajímavé personální posile našeho kuchařského týmu, jež nám 
pomůže s vylepšením a rozšířením nabídky jídel, která nemají v našich zeměpisných šířkách 
v závodním stravování obdoby. Tak pojďme na to… 

 

Přejeme hezké jarní čtení a hlavně dobrou chuť .  

Milan Žemlička  

Personalista IB  

 

Nová posila do týmu JG 

Od začátku dubna posilujeme náš kuchařský tým expertem na asijskou kuchyni,  

šéfkuchařem hotelů Hilton v Dubaji, v dalších 

městech Spojených Arabských Emirátů a 

v Novém Dillí v Indii panem  

Arifem Qureshi.  

 Arifovi je 30 let, je indické národnosti a má za 

sebou již 9 let kuchařské praxe. 

 Slibujeme si od něho, že zatraktivní nejen náš 

jídelníček, ale i přístup k přípravě i výdeji jídel a 

pro Vás, naše zákazníky, bude znamenat 

především nový, svěží (v tomto případě 

východní) „vítr“ chutí.  S Arifem se budeme 

moci setkat nejen při výdeji, ale určitě i při 

dalších akcích JG, které plánujeme hned, jak to 

situace dovolí. Takže se těšte. 😊 

Petr Bodlák 

 

 



 

Jak jsem poznal Arifa 
  

Je to tak a nebudu nic neupřímně předstírat - prostě někdy na konci předminulého roku přišla moje 

manželka s nápadem, že bychom mohli jet na exotickou dovolenou.  

Moje představa případných volných dnů je sice spjata s pilou, sekyrou a Motúčkem  v lese pod 

Suchým vrchem, ale protože mě současně hned nalákala, že s sebou vezmeme tu dospělejší část 

vnuků, tak jsem se rád „obětoval“. No, ono to – zase upřímně- nebylo až tak těžké se obětovat. 

 Týden  all inclusive  s malými dětmi v hotelu Hilton na pláži v Dubaji – to si fakt nemůžete stěžovat. 

Hryzalo mě sice trochu svědomí, že je to rozmařilé, ale manželka mě uklidňovala, že tam nejsme 

z naší fabriky ani první, ani poslední. 

 A protože jsme se v té době už českým samodělem pokoušeli v Jablonském Gurmánu o cizokrajná 

jídla a několik názvů jsem si pamatoval, moc mě zajímalo, jak je vaří tady v originále – v exotické zemi 

pohádek Tisíce a jedné noci. Asi ve středu jsem musel uznat, že perfektně. Nedalo mi to a zavolal 

jsem si šékuchaře, abych ho jednak pochválil a jednak od něho případně získal pár těch báječných 

receptů. 

Lítačky do kuchyně Hilton Al Hamra se protočily – a – a vyšel šéf veškerých kuchyní, kuchařů a 

jídel – Arif Qureshi. No, a jak to bylo dál, už znáte… 

Kvido Štěpánek 

 

 

Isolit-Bravo život pod rouškou… 
 

Mohu volně navázat na úvod. 

Letošní rok aneb i ten loňský byl skutečně jiný než ty předešlé. Kdo by čekal, že se sáhodlouze 

rozepíšu o karanténách, nemocenských, problémech ve školách a na pracovištích, tak se mýlí. Tyto 

záležitosti jsme nějak přešli a musím říci, že jsme si s nimi poradili. Naše firma šlape na plné obrátky 

s vyšší produktivitou než kdykoliv před tím a v podstatě připravujeme plány, jak zvládnout jarní 

nápor, který zatím evidujeme. Objednávky automotiv šplhají nahoru navzdory avízované krizi 

automobilového průmyslu, objednávky Motúčka několikanásobně převyšují roky předešlé!  

Isolit bude tedy i nadále potřebovat šikovné lidi, kteří se nebojí práce. Za to nabízíme již tradičně 

nadstandardní finanční ohodnocení vůči okolí a mnohé další benefity. Ve výrobě Motúčka se 

chystáme rozjet třísměnný provoz, abychom zvládli zvýšený zájem zákazníků o ně. To jsou velmi 

solidní vyhlídky přes to vše, co se děje tam někde venku. My prostě jedeme na plné obrátky! 

Když pominu vládní zmatky plné nařízení a rozvolnění, které mi připadají jako hlášky z jedné pohádky, 

„odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil“, musím říci, že jsme si šli svojí cestou, a to se 

nám, jak je vidět, vyplatilo. Firma funguje a rozvíjí se a až na maličkosti jsme nezaznamenali nějaké 

vážnější výpadky. 



Poradili jsme si dokonce i s tím, když vypadl šéf určitého oddělení a jeho zástupce. Přičemž v tomto 

případě jeden spadl do karantény od své ženy, druhý byl doma, protože mu nebylo dobře. Více než 

samotný Covid nám procento nemocnosti zvedala nařízená karanténa, která bohužel v některých 

případech, jak jsme zjistili, byla plánovaná lidmi, kteří rádi pobývají doma. Zdá se to divné, ale asi se 

to děje jednoduchou formou: „Hele, Blážo, když už to máš, řekni jim, až budou volat z hygieny, že 

jsem byla u tebe celý večer -  a je to.“ Celkem jistá věc, jak se člověk dostane do karantény. Tohle 

prosím není návod. Ten, kdo toho takhle zneužívá, tak by byl zcela jistě na jiné zneužívané sociální 

dávce. Ale pojďme dál. 

 

Jak jsem již psal výše, největší radost nám dělají zákazníci Motúčka. Zájem, který nastal s příchodem 

Covidu, nebere naštěstí konce a lidi objednávají jako o závod. Rozšířili jsme sortiment a v podstatě 

prožíváme období, že vše, co uvedeme na trh, má své zákazníky. Z malé dílničky někde na začátku, 

kde vyráběl jeden člověk, se stala fabrika ve fabrice. Motúčko si zabralo již celou halu bývalé montáže 

D3 i s příručními sklady, které jsou mimochodem stejné rozlohy jako výrobní hala. Dále Motúčko 

zabralo celou Kovovýrobu, docela slušně živí Nástrojárnu a Lisovnu, protože cca 95% dílů na 

Motúčko, na což jsme patřičně pyšní, si vyrábíme sami. Co se týče těch skladů, ty nepatří uskladnění 

vyrobených Motúček, jak by se samo nabízelo, na výrobu na sklad nemáme naštěstí čas. Sklady slouží 

k organizaci dílů, ze kterých se Motúčko vyrábí.  

Je to neuvěřitelné, jak se jeden podorlický nápad dokázal dostat až daleko. Dnes Motúčko s tím, co je 

výše popsáno, zaměstnává čili živí 20 lidí přímo a asi 20 nepřímo. Já osobně jsem měl tu čest být u 

Motúčka od začátku. Je to už 12 let, co Štěpánkův nápad spatřil světlo světa. Začátky byly řekněme 

těžší, než jsme si představovali, ale ten boom, jak se říká, se dostavil. Jsem pyšný na to , že se nám to 

jako celému týmu, který se tím zabývá, podařilo. 

 A proč to vlastně píši zde v tomto krásném Občasníku Jablonského Gurmána? První důvod jsem již 

popsal. Druhý, neméně důležitý je ten, že vy všichni, kteří k nám chodíte na oběd, ta naše krásná 

Motúčka denně potkáváte na rampě nebo u recepce.  

Každé toto Motúčko = jeden spokojený zákazník. Věřím, že stejně tak můžeme říci, že každé uvařené 

jídlo v našem JG = spokojený zákazník.  

Pokud tomu tak je, šiřte prosím naše dobré jméno. Pokud byste snad zaznamenali nějaký problém, 

sdělte to prosím nám, my to napravíme.  

Děkujeme a přejeme vám dobrou chuť . 

Milan Žemlička, personalista IB  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOBRÝ DEN !!! 

Rádi bychom Vám představili naši nabídku. 

Vaříme od pondělí do pátku. Nabízíme možnost i 

dovozu obědů k Vám domů či do firmy, a to v 

jídlonosičích, jednorázových obalech nebo várnicích. 

Každý den pro Vás náš tým připravuje polévku a 

šest druhů jídel. Je možnost výběru ze dvou 

masitých, jednoho vegetariánského, cizokrajného, 

sladkého, bezlepkového a salátového pokrmu.  

Přijďte ochutnat naši kuchyni, těšíme se na Vás !!! 

Objednávky a info na tel.čísle : 607035129 

 

Tým Jablonského Gurmána 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indická kuchyně  
 
Indická kuchyně se skládá z různých regionálních a tradičních kuchyní pocházejících z indického 
subkontinentu.  Vzhledem k rozmanitosti půdy, podnebí, kultury, etnických skupin a povolání se tyto 
kuchyně podstatně liší a používají místní koření, byliny, zeleninu a ovoce. 
 
 První věc, kterou zaznamenáme o indické kuchyni, je koření, kořeněné příchutě a zelenina.  Pravdou 
je, že je to nejcharakterističtější, vždy s přihlédnutím k enormnosti této země a počtu různých stylů 
podle regionů.  Někteří lidé si myslí, že vůně koření přitahovala Brity do Indie. 
 Trendy zvenčí byly smíšené a spojily se s trendy v každém rohu Indie.  Vznikla z toho kuchyně, kterou 
dnes známe, s konglomerátem chutí, textur a forem tak rozmanitých jako její lidé a kultura. 

 

 Koření Indie 

 
 Nejdůležitější a nejčastěji používané koření a aromata v indické kuchyni jsou chilli papričky celé nebo 
v prášku, hořčičné semínko, kardamon, kmín, kurkuma, asafoetida, zázvor, koriandr a 
česnek. Populární směsí koření je garam masala, prášek, který obvykle zahrnuje sedm sušených 
koření v určitém poměru, včetně černého kardamonu, skořice, hřebíčku, kmínu, černého pepře, 
semen koriandru a anýzu star. Každá kulinářská oblast má výraznou směs garam masala—  jednotliví 
kuchaři mohou mít také své vlastní.  Goda masala je srovnatelná, i když sladká směs koření  populární 
v Maharashtra.  Některé listy běžně používané k aromatizaci zahrnují bobkové listy koriandru, listy 
pískavice řecké a listy máty.  Použití kari listů a kořenů k ochucení je typické pro gudžarátskou [34] a 
jihoindickou kuchyni. [35]  Sladká jídla jsou často dochucována esencí kardamonu, šafránu, 
muškátového oříšku a růží. 

 

 Regionální kuchyně 

 
 Výběr jídla se liší na severu, jihu, východě a západě.  Indové ze severu jedí ploché chleby jako čapátí 
a naan, zatímco na jihu dávají přednost rýži a kokosu.  Všestranný kokos poskytuje nejen mléko, 
zahušťuje dušená masa, připravuje žvýkací svačinu a používá se v mnoha sladkých jižních pokrmech 
jako přísada nebo jako ozdoba.  Západní Indie je kosmopolitnější, ale je známá svými tradičními 
kořeněnými kari.  Bombaj, dříve Bombay, v srdci regionu je zaplavena obyvateli měst, studenty a 
pracovníky.  Všichni mají svou tradiční kuchyni, ale oblíbené tradiční pokrmy jsou mořské plody a 
kari, teplé a pikantní klobásy a občerstvení s čajem chai.  Východoindické jídlo se do značné míry 
spoléhá na rýži, mléko a zeleninu, připravené jednoduše s jogurtem, semeny a kořením vařeným v 
páře a kari.  Východní Indové milují své sladkosti a hojně v nich používají mléko a jiné mléčné 
výrobky. 

 

 Dezerty 

 
 Sladký rýžový pudink, podobný rýžovému pudinku v Americe, se nazývá kheer.  Skládá se z rýže 
basmati, mléka, rozinek, cukru, kardamonového semene a mandlí.  Kulfi je indická zmrzlina vyráběná 
vařením redukovaného mléka, které je ochlazeno a poté ochuceno mangovým džusem, růžovou 
vodou a oslazeno cukrem.  Gajar Halwa, mrkvový dezert, kokosové suflé, mango pěna a Gasgase 
Payasam jsou také oblíbené dezerty.  Východní Indie je dobře známá svými sladkostmi. 

 

 Nápoje 

 
 Chai je čaj běžně konzumovaný každé ráno při vstávání. Zhotoví se  přidáním mléka, cukru a lusků z 
černého kardamonu do ponořených čajových sáčků.  Sweet Lassi je jogurtový koktejl, který lze také 
ochutit mangem, oblíbeným ovocem, podobně jako smoothie.  Oblíbený je také zázvorový a 
citronový čaj, který můžeme použít k léčebným účelům, jako jsou zažívací potíže.  Mrkev Gheer se 



podává přidáním mrkve do studeného mléka.  Alkohol se konzumuje jen zřídka, protože v mnoha 
indických kulturách je to zakázáno.  Čaj je populárnější než káva, kokosové mléko, džusy z manga, 
guavy a cukrové třtiny jsou oblíbené a prodávají se v silničních stáncích a kioscích. Pokud chcete něco 
slaného, může se vám líbit Jal Jeera, voda a kmín. 

 

 Oblíbené pokrmy 

 
 Indická kuchyně nejlépe využívá toho, co je k dispozici, a proto má každý region svá oblíbená 
jídla.  Čočka Dal je oblíbená na severu.  Meen Moli, bílá rybí kari, je na jihu milována.  Západní Indové 
se neobejdou bez Vindaloo, vepřového masa.  Východní Indové milují své sladkosti - jednou z 
nejoblíbenějších je Chhenagaja - chhena, mouka a cukrový sirup.  Halwa, oblíbené snídaňové jídlo, se 
skládá z pšenice, másla, cukru a mandlí nebo pistácií.  Indické občerstvení zahrnuje samosy, kořeněný 
obrat plněný bramborami a hráškem a nafouklou rýži, jogurt, tamarind a bramborovou svačinu s 
názvem bhel puri.  Kabobs, masové kuličky, kuře tandoori (pečené na jílu), polévka rasam a rýžové 
koláče, zvané idli, jsou oblíbená jídla. 
 
Arif Qureshi, v překladu Ilona Ali 
 

 

Otázky pro pana ředitele na téma našeho nového 

kuchařského specialisty… 

 

Pane řediteli, mohl bych se zeptat, kde se vzal vlastně náš nový kuchař Arif Quereshi, ale zeptám se 

jinak. Kde se vzal ten nápad dostat do naší „závodky“ takovou světovou kapacitu? 

 Kde se vzal Arif Qureshi, vysvětluji v předchozím mikro-článku „Jak jsem poznal Arifa“. A kde 

se vzal ten nápad? To by bylo na delší vyprávění. Tak aspoň v kostce: Já jsem Jabloňák se všemi 

kořeny, puncovaný a mám to tu hrozně rád. Ale současně mě strašně štve to maloměšťáctví! Musíme 

ho prolomit, musíme ho porazit! A proto jdu nadšeně do všeho, co z Jablonného činí krásné místo a 

město – ale jen ne maloměsto!!! 

Jaká byla jeho první reakce, když jste ho oslovil s nabídkou pracovat v Česku? 

Pravděpodobně nadpoloviční úlohu sehrál covid. Byl jsem s Arifem ve spojení a psal mi, že je v Dubaji 

hrozný zmatek (vida, musím se zastat pana Babiše - tak nejenom u nás!), hotely že se střídavě 

zavírají/otvírají/zavírají – a to ho dost pravděpodobně inspirovalo naši nabídku přijmout. I když na 

druhou stranu měl asi tři další nabídky od Kostariky po Aljašku. 

Pane řediteli, věděl Arif, kde leží naše země, á propos, věděl vůbec, že existuje? 

O Česku věděl určitě, protože do Hiltonů v Dubaji Češi před covidem celkem běžně jezdili a mnoho 

ostatního si – jak je dnes zvykem – „vygugloval“. 

Co na to říkala vaše paní? Ženy mají přeci jen k vaření blíže než muži, jak ohodnotila váš nápad? 



To má dva aspekty – moje manželka je ve vaření pokroková, takže tu myšlenku celkově z podstaty 

věci vítala. Potom je hrozný lidumil, takže Arifa litovala, že za prací musí opouštět rodinu v Indii, že je 

v Dubaji zmatek a nepohoda, a těšila se, že u nás to bude mít stabilní a lepší. 

Pojďme k věci, co si vlastně slibujete od toho, že tu máme takovou kapacitu? 

Slibuji si mnohé. Že o kousek vytlačíme to zmíněné jablonské maloměšťáctví, že naši strávníci ocení 

rozšíření chutí, obzorů a možností, že se možná pustíme do zajímavých cateringů, že budeme péct 

orientální pečivo (Arif je současně také šéf-pekař). Zkrátka moc se na to těším, protože to celé 

považuji – jedním slovem – za pokrok! A v neposlední řadě se shoduji se svou manželkou – že tu 

jeden člověk, který se musí hodně otáčet a překonávat různá nepohodlí, na čas zakotví a nebude to 

pro něj špatné.:-) 

Jak si myslíte, že Arifa přijme personál naší kuchyně? 

Samozřejmě mám trochu obavy z  několikrát už zmíněného  jablonského maloměšťáctví. Ale na 

druhou stranu – jsou to přece naši spolupracovníci, naše krev! Jsou to Isoliťáci! Takže jsem 

optimistou! 

 

Jak si myslíte, že našeho Arifa přijmou naši zákazníci?  

Tady obavy nemám žádné – zde už rozhodují chutě, a proto se o to vůbec nebojím. Určitě kladně a 

nadšeně! 

Udělal jste nestandardní rozhodnutí, to lidé na vaší úrovni obvykle dělají a musím říci, že jim to 

vychází. Není úplně špatné být o krok napřed před ostatními. Jaká byla opora státních úředníků 

tuto legální a naprosto běžnou cestu zaměstnání cizince ze třetí země provést? 

Opora -  podpora byla ani ne nulová, ale přímo záporná. Nebýt toho, že jsme si s jedním náměstkem 

ministra, který nějakým zázrakem zůstal normální -  bere telefony a s nějakým Štěpánkem mluví, 

padli do oka - tak nebýt tohoto normálně uvažujícího člověka, tak bychom sem Arifa nikdy nedostali. 

Pane řediteli, teď se ptám jako personalista. Chtěl bych si dát do motivačních prvků naší firmy, že si 

mohou spolupracovníci k obědu objednat indické speciality, případně speciality mezinárodní 

kuchyně, to bude určitě trhák. Taková jídla, ale jak je známo, vyjdou na násobně vyšší cenu. Co 

budou platit naši spolupracovníci případně strávníci za takový oběd? 

O žádném zvýšení ceny pro cizokrajná jídla neuvažujeme. Budou za standardní cenu. 

To není špatně. Nezlobte se, že jsem se zeptal. To znáte, jak všichni mlčí, tak je jasné, že nad tím 

přemýšlejí. Vždyť víte, že se naše provozní v první řadě ptala, jestli může nakoupit ta drahá indická 

koření….:-) 

No, krásný příklad jablonského maloměšťáctví!  

Tak moc díky za rozhovor a přeji nám všem, aby to s námi Arif vydržel co nejdéle!  

Rozhovor s Kvidem Štěpánkem provedl  

personalista Milan Žemlička 



Rozvoz obědů 

Vážení strávníci, 

zajišťujeme dovoz obědů organizacím, ale i jednotlivcům vlastními dopravními prostředky, v případě 

potřeby i ve vlastních termonádobách a termoportech, v časech dle přání. Dále jsme schopni jídla 

expedovat v jídlonosičích nebo v jednorázových nevratných menuboxech. 

 

Denní výběr závodního stravování je sestaven v týdenním jídelníčku, který je k dispozici vždy v úterý 

v týdnu předchozím. 

 

Jídelníček je složen z polévky, nápoje a šesti hlavních jídel - z toho vždy je jedno jídlo racionální výživy, 

zeleninový nebo ovocný salát. Dvakrát týdně (v úterý a ve čtvrtek) nabízíme tzv. výběrové jídlo- to je 

minutka s gramáží 400g. Při sestavování jídelníčku se dbá, aby byla dodržena zásada neopakovat jídlo 

během 30 dnů.  

Obědy mají základní gramáž 360 g, váha masa 100g (syr. stav), váha mletého masa 120g (syr. stav). 

Dvakrát týdně (ve středu a v pátek) nabízíme k základnímu jídelníčku ještě možnost dodávky 

moučníků. 

Jak sestavujeme jídelní lístek? 

• 2x týdně sladké jídlo 

• 1x týdně ryba (filé) 

• 1x-2x týdně mleté maso 

• 2x-3x týdně kuřecí maso 

• 2x-3x týdně vepřové maso 

• 1x-2x týdně hovězí maso 

• 1x týdně uzené maso 

Menu I.    vždy musí být maso (hovězí, kuřecí,  

                                                       vepřové, uzené) 

Menu II.   vždy maso, ale 2x týdně se střídá s rybou 

Menu III.  sladké 2x za týden, jinak bezmasé pokrmy 

Menu IV.  zeleninové nebo těstovinové saláty 

Menu V.    bezlepkové 

Menu VI.  po, st a pátek bezmasé, út a čt výběrové 

 

Výběrové jídlo je vždy minutka z hovězího, vepřového, nebo kuřecího masa. 1 x  do měsíce ryba 

(losos, pstruh, nebo makrela). 

 

Objednávky a odhlášení obědů je možné provádět INTERNETEM, telefonicky, e-mailem do 13.00 hod.  

den před dodávkou. 

Možnost upřesnění objednávky obědů ráno do 7.15 hod v den dodávky. Obědy na pondělí v běžném 

týdnu musí být objednány v pátek předcházejícího týdne do 13.00 hod. 

Jablonský Gurmán 

 

 



NOVINKA  

Bezlepkové menu od Jablonského Gurmána 

Již v únoru jsme pro Vás do naší nabídky zařadili bezlepkové menu, což určitě lidé s intolerancí lepku 

ocení. Z důvodu koronavirové krize jsme v březnu museli přípravu bezlepkového menu pozastavit, ale 

již od 29.3.2021bude nabídka šesti pokrmů včetně bezlepkového zpět. 

Bezlepková dieta je dieta, při které se nesmí konzumovat lepek a všechny potraviny, které lepek 

obsahují.  

Bezlepková dieta se dodržuje nejen u celiakie (intolerance lepku), ale i u Duhringovy choroby či alergii 

na lepek. Dieta se musí dodržovat doživotně, protože celiakie je doživotní autoimunitní nemocí.    

U diety bez lepku je nutné vypustit z jídelníčku veškerý lepek, který se nachází v běžném pečivu, 

těstovinách a i dalších průmyslových výrobcích, jako jsou sušenky, müsli, pivo či zákusky. Místo nich 

je nutné jíst potraviny, které jsou přirozeně bezlepkové nebo mají speciální bezlepkovou variantu, jež 

je dostupná ve většině lepších obchodů. 

Daniel Beneš 

Šéfkuchař JG 

 

 

Vzmužte se, baby jedny! 
 

Nelíbí se mi humbuk kolem koronaviru. Opatření považuji za příliš plošná, přehnaná a 

hospodářství zbytečně devastující. Co bude, když přijdou další vlny, nové mutace, něco ještě 

horšího?!  

Na vojně, kterou jsem zažil ještě pořádnou, komunistickou, musel každý, i ten nejhloupější 

vojáček ve stráži, se svými dvěma zásobníky ostrých moc dobře hospodařit. Kdyby je tak vystřílel do 

houští, kde zachrastila kočka, a nic mu nezbylo, tak co až přijde diverzant?! Joj, to by byl pak 

diverzantem dočista zabitý anebo vojenským prokurátorem do zčernání zavřený… 

Spolu s básníkem Jiřím Wolkerem se nebojím smrti, ale trochu se bojím toho umírání – i když 

už ty největší obstrukce a zvěrstva kolem něho už na nás příroda vyzkoušela anebo lidé na sebe 

vymyslili – takže i v nejhorším už půjdu po prošlápnuté cestě. Čeho se ale fakt bojím, je nesplnění 

úkolu. Povinnost – první ctnost! – říkám si. A po staletí měli řemeslníci, sedláci i chalupníci za cíl a 

smysl života předat hospodářství a živnost v lepším stavu, než je převzali. 

 Zřejmě budeme první generace, která tohle hrubě nesplní. Největší strach nemám ani tak 

z obřího dluhu – ten by se dal za předpokladu nás všech pilně pracujících možná i zvládnout – ale ze 

škod spáchaných populistickými vládami (ruku v ruce s ještě více populistickými opozicemi) po celém 

světě v myslích a v mentalitě lidí. Děsím se zavřených škol, obřího zpoždění v prevencích a v léčbách 

ne-kovidů, bojím se podfinancovaného zdravotnictví a nekonečných front na poliklinikách 

v budoucnosti. Mám strach ze sociálního rozvratu doma zavřených lidí. Bojím se také, že se odnaučí 

pracovat. V malém to vidím to u nás ve firmě – tenhle populizmus učí lidi spoléhat na imaginární stát. 

Ten si přece peníze natiskne a zas bude dobře, tak o co go?!  

https://sjidelnicek.cz/potravina/musli-tycinky/


Virologové a epidemiologové řídí a zavírají hospodářství – což je asi tak dobré, jako 

kdybychom my z fabrik řídili fakultní nemocnice. Čelní útok z chodu – řečeno jejich vojenským 

názvoslovím - na výrobní podniky jako nejhorší semeniště veškeré a vší nákazy nevyšel. Konkrétně my 

máme v průměru asi půl procenta zachycených pozitivních a někde jsou na tom ještě lépe -   nátlak 

nás, fabriky, locknout  však nepolevuje. Běda ale, kdyby se těmhle odborníkům snad z důvodu 

zruinovaného hospodářství sáhlo na jim přidělované prostředky a výplaty – to by byl potom teprve 

řev!  

Když použiji pro změnu zase naši, fabrickou terminologii, pak tu mám pro vládu i opozici, 

virology a epidemiology vojenské i civilní několik drobných, posléze však zcela zásadních doporučení: 

-Otevřete neprodleně školy a většinu služeb! Dám hlavu na špalek, že povinné testování 

v nich přinese stejné výsledky jako ve fabrikách – tedy nula nula nic. 

-Přestaňte populisticky motat lidem hlavy – a řekněte  – volby/nevolby – hlasy/nehlasy – že 

bez pilné práce, odvahy a trochy risku se z tohohle marasmu nedostaneme! Možná to nakonec ten 

pověstný volič i ocení a odvážného zvolí – kdo dnes co ví?! 

-Nechte lidi sociálně žít – vždyť i v obleženém Leningradě hrála divadla a opery a v obleženém 

Berlíně květinářky prodávaly květiny a kadeřnice kadeřily – to vše, aby lidé neklesali na mysli! 

-Nechte fabriky být, žít a pracovat, protože pokud ony nebudou vytvářet hodnoty, budeme to 

moct sbalit už docela a všechno – i bez těch vašich lockdownů. 

-Nechte být, žít a rozumně pracovat také zdravotnictví, protože to největší nebezpečí a 

nejvíce mrtvých hrozí z budoucnosti v důsledku zanedbané léčby, odkládaných zákroků a 

neprováděné prevence. 

A na závěr rada, za kterou mě sufražetky, feministky a genderoví rovnostáři sežerou – ale ať – řeknu 

to jako naši předkové: Vzmužte se, baby jedny!  

 

A toto potvrzuje jednoduchá rovnice: Vláda x 0 = 0 

Kvido Štěpánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navrhněte nám nová jídla,  
                                               tvořme jídelníček společně… 
 

 

Vážení strávníci, 
 
za kolektiv JG Vám nabízíme možnost zasáhnout do tvorby jídelních lístků. Rádi přijmeme vaše 

 
 
Máte-li nápady, připomínky či nové recepty…, tak sem s nimi! 
  
Budeme se těšit, že už tak vynikající jídelníček ještě vylepšíme o nové nápady. :-) 
 
Neváhejte je zasílat na: daniel.benes@isolit-bravo.cz 
 
Děkujeme . 
 
 
Daniel Beneš 
Šéfkuchař Jablonského Gurmána 

 

 

 

ZÁKUSKY z Jablonského Gurmána 

Dvakrát týdně – vždy ve středu a v pátek -  pro Vás pečeme zákusky.  

Např. Tiramisu, Čokoládové brownies, Žloutkové řezy, Míša řezy, Ananasové řezy, Věnečky, Listové 

těsto s jablky a pudinkem, Řezy s karamelovým krémem, Křehký koláč s jablky, Kakaové řezy se 

zakysanou smetanou a ovocem, Smetanové řezy, Nescafé dezert, Kinder mléčný řez, Mrkvový dezert, 

Farandol řezy, Cheessecake… 

Tereza Gašparová, kuchařka JG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benes@isolit-bravo.cz


Koleno podle Dana Beneše 
 
Mým oblíbeným pokrmem je pečené vepřové koleno. Jako přílohu doporučuji čerstvý chléb nebo 
různé druhy knedlíků a dušené kysané zelí. 
Jak ho připravuji? 
 
PEČENÉ VEPŘOVÉ KOLENO 
Zadní vepřové koleno nejprve vykostím, naříznu kůži a potřu ze všech stran olejem, česnekem, solí, 
pepřem, kmínem, zabalím ho do původního tvaru a spíchnu jehlou. Nechám ho marinovat 
v lednici nejlépe 48 hodin. 
Poté rozpálím troubu na 200°C . Do pekáče vložím koleno, podliji 
2 dcl černého piva, přidám 2 lžíce rajčatového protlaku, 2 dcl vody a pod poklicí peču na 180 °C cca 2 
hodiny. Během pečení maso obracím a podlévám. 
Po 2 hodinách přidám na hrubo nakrájenou cibuli a 4 celé stroužky česneku, 3 dcl piva a za 
občasného otáčení dopékám bez poklice ještě asi hodinu. 
 Přeji dobrou chuť. 
 
   Daniel Beneš 

 

 
 

 

 

 

 

GRILOVACÍ SEZONA SE BLÍŽÍ 

JAK PŘIPRAVIT KVALITNÍ HOVĚZÍ STEAK 

S blížícím se létem začíná i grilovací sezona... Zajisté se mnozí z vás těší, že si o víkendu nebo na 

dovolené udělají pěkný večer s rodinou nebo přáteli.:-) Proto přináším několik rad, jak připravit 

správný steak na grilu. 

Nejdůležitější je výběr masa, ideálně s původem ze zemí Jižní Ameriky, USA, Irska nebo Japonska. 

Dobrá zpráva je, že již i v České republice rostou chovy výborného steakového hovězího masa 

prvotřídní kvality.  

Dosahování vysoké kvality masa je dáno striktními kritérii během celého procesu výroby. Jedná se 

hlavně o dobrou péči, kvalitní krmiva po celou dobu odchovu, šetrný přístup při převozu, ale i 

bezstresová porážka. Ideální věk je do 24 měsíců. Poté následuje zpracování masa a následné zrání, 

což je proces správného vychlazení masa po porážce a následné suché zrání ve visu při teplotě kolem 

0-2°C po dobu minimálně 21 dnů. Další zrání ve vakuu dodá masu ještě větší křehkost a trvanlivost. 

 

Níže uvádím několik zásad, které pro dosažení bezchybného výsledku nesmíme před přípravou 

podcenit: 



 Maso ke grilování musíme vyndat z chladničky vždy v dostatečném předstihu (minimálně 3 
hodiny předem),  aby teplota masa 

  v celém profilu byla stejná jako teplota okolní (pokojová). 

 Před samotným grilováním maso osušíme ubrouskem a vytvarujeme do požadované velikosti 
a tvaru (výška masa by měla být asi 3 cm). 

 Poté maso lehce potřeme olejem (nejlépe olivovým, vhodný je i řepkový). 

 Maso pak položíme na vysoce rozpálený rošt a grilujeme podle námi požadované tepelné 
úpravy. Uvnitř grilu by měla být teplota asi 250 °C. 

 Pokud ještě nemáme zkušenosti s délkou grilování a stupněm propečení, použijeme vpichový 
teploměr pro kontrolu teploty uvnitř steaku: 
 
RARE –      teplota uprostřed 50°C, doba grilování z každé strany je asi 1,5 minuty 
MEDIUM -     teplota uprostřed 55-60 °C, doba grilování z každé strany je asi 3-4 minuty 
MEDIUM WELL - teplota uprostřed 65°C, doba grilování z každé strany je asi 5 minut 
WELL DONE -teplota uprostřed 70°C a víc, NEDOPORUČUJEME !!!!!!!!! 
 

 Po dosažení požadovaného stupně propečení sundáme maso z roštu a necháme ho „dojít“ 
na teplém místě nebo v části grilu, kde není přímý žár. 

 Poté steak osolíme a opepříme a asi za 10 minut můžeme podávat. 
 

DRUHY STEAKŮ 

RUMPSTEAK - hovězí steak z květové špičky je asi vůbec nejznámějším steakem 

HANGER STEAK - svalový úpon bránice, jinak také známý jako "řeznická panenka - VEVERKA" 

VYSOKÝ ROŠTĚNEC - část hovězí roštěné směrem k hlavě zvířete. Maso stvořené na steaky! 

BEEFSTEAK - velmi oblíbený kousek masa na přípravu křehkých steaků z pravé svíčkové 

FLAT IRON STEAK - pochází z hovězí plece a často bývá mylně zaměňován za Top blade steak 

TOP BLADE STEAK -  steak s typickou středovou šlachou, loupaná plec v příčném řezu 

FLANK STEAK  - hovězí steak z pupku, na kterém si pochutnáte a přitom nezaplatíte mnoho 

STRIPLOINSTEAK - libová část hovězí roštěné směrem k ocasu zvířete 

FLAP STEAK - někdy také uváděný jako "Flap meat" - výborný steak z hovězího pupku 

T-BONE STEAK - jeden ze základních steaků, které se připravují s kostí, roštěná + svíčková 

Jako nejvhodnější přílohu volím grilovanou zeleninu – cukety, lilek, papriky, cibule, žampiony atd. 

Nesmí chybět ani nabídka dresingů, dipů, čerstvé zeleniny a salátů, např. tzatziky a jiné... 

V dnešní době se na grilu připravuje už téměř vše, především díky pokročilým zařízením, která 

umožňují nejen grilování, ale třeba i uzení a zapékání. Mimo maso a zeleninu se grilují i mořské plody, 

sýry či ovoce. Časově náročnější na přípravu před grilováním jsou mými přáteli oblíbené zeleninové 

špízy, které jsou  na grilu  již  rychlou akcí. 

Přeji vám dobrou chuť.:-) 

Daniel Beneš  



Řešíme hovadiny 

18. března hrála pražská Slavia druhý osmifinálový zápas Evropské ligy ve Skotsku s Glasgow Rangers 

a vyhrála tam 2:0. Znamenalo to postup do čtvrtfinále této soutěže, protože v Praze remízovala 1:1. 

Ano, měli jsme radost, protože u nás jsme slávisti – táta byl slávista, já jsem slávista a Péťa je také. 

Ale vraťme se k zápasu. Hrálo se tvrdě, brankáře Slávie zranil kopačkou na hlavě a došlo k údajné 

rasistické urážce hráče Rangers černé pleti. Nepíšu nic nového, sdělovací prostředky toho byly a stále 

jsou plné. A pokud to opravdu někomu uniklo, tak pouze upřesňuji, že se nepíše o tom, že protihráč 

brankáři rozkopl hlavu, a pokud by se „trefil lépe“, tak by si brankář možná již nezachytal. Píše se o 

údajné rasistické urážce v emočně vypjatém zápase, kdy je určitě uměním zůstat stoicky klidným. 

 Je několik týdnů po zápase a k tématu se vyjadřují další a další lidé, kteří si myslí, že mají co říci. A co 

vlastně řeší? To, že chlap ze Slávie řekl v rozčilení něco chlapovi s černou pletí z Rangers. Rasista asi 

určitě nebude, protože hraje ve Slávii s několika chlapíky černé pleti, a problém s tím evidentně 

nemá.  Ale téma je na světě, všichni to řeší. 

 Zranění brankáře nebo to, že tři čtyři údajní fanoušci Rangers podřízli o několik dnů později polského 

fanouška Celtiku, je méně důležité.  

A to je bohužel problém dnešního světa – řešíme hovadiny a to podstatné nám uniká. A že takových 

příkladů je! Nebudu je zde uvádět, každý jich známe z každodenního života spoustu.  

Zkusme tedy opravdu řešit pouze to podstatné!! 

Petr Bodlák 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inzerce Isolit-Bravo, volna místa  

 

Přijmeme recepčního/vrátného na denní i noční služby v týdnu i o víkendu. 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, řidičák sk.B, práce na PC, 12 hodinové směny. 

Zájemci se mohou hlásit na personálním oddělení na tel: 724 081 025, svá CV můžete zasílat na 

email: kariera@isolit-bravo.cz 

 

 

 


