
Vážení přátelé na Vojensku, 

Srdečně zdravím. Na vašich (našich) stránkách jsem objevil jídelní lístek. Tu jsem si 

vzpomněl, že mám také něco podobného…   Po jednoměsíčním přijímači na 15. Č.B. brigádě, 

jsem byl převelen jako kuchař na 7.rPS Dolní Dvořiště (byl jsem vyučen, takže jsem nešel do 

kurzu kuchařů, jako mnoho jiných), kde jsem byl na čtyř měsíční praxi před kurzem na 

staršího kuchaře pohraniční roty. Po jeho absolvování jsem nastoupil na 9.rPS Cetviny, kde 

jsem vařil a šéfoval do konce ZVS. 

V rámci přípravy přišlo na to, abych se také naučil připravit i jídelní lístek. Takže tento byl 

můj první vojenský! Vznikl na týden od 29.1. - 4.2.1973. Připravoval jej vždy starší kuchař 

roty (tady svob. Josef Janovský) s některým ze svých pomocníku – kuchařů (moje maličkost) 

ve spolupráci s provianťákem (svob.Hejtmančík). Jak se oficiálně jmenovala jeho funkce, už 

nevím, ale bylo to něco jako hlavní účtovatel. Při jeho tvorbě bylo nutno dodržovat stanovené 

hlavní zásady, některé si ještě pamatuji. Neměly se opakovat jídla minimálně dva týdny, (za 

smažený řízek téměř každou neděli, ale nikdo neprotestoval), měly se střídat přílohy, musely 

se vyloučit voj. předpisy zakázané potraviny (např. houby, měkké salámy, játrovka, 

majonézové výrobky aj.) Někdy bylo nutno do jídelního lístku zapracovat příkazy (například 

spotřebu konzerv a jiných potravin, když se obnovovaly zásoby v NZ). Muselo se přihlížet i 

k sezoně. Byla letní a zimní. V zimě mohl být třeba bramborový salát, ale pouze s olejem, 

nebo majonézou z vařených vajec. Do letního se zapracovaly i výpěstky z PZH. Také když 

byla porážka prasete, tak se to muselo zapracovat do jídelního lístku. Nejdůležitější, ale bylo, 

aby se cena potravin vešla do denního peněžního limitu, který byl stanoven na osobu a den 

(kolik to bylo, si už nepamatuji, přídavek B byl 1,50Kčs). Když se jeden den překročil, 

muselo se to v dalších dnech srovnat. K tomu sloužil  ZKL - zúčtovací kontrolní list. Byl na 

každý den jeden. Uměli jsme to. Tak se po korunkách denně šetřilo a ušetřené prostředky se 

pak použily při slavnostních příležitostech jako Vánoce, den PS, nebo odchod mazáků do 

civilu. To pak byla i půlka kuřete, zákusek, balíček pod vánoční stromek. Jídelní lístek 

schvaloval velitel roty (tento kpt. S. Černý). Nestalo se, že by nám jej neschválil. Vyjadřoval 

se k němu i zdravotník roty. Podle lístku připravoval proviánťák objednávky do řeznictví a 

obchodu potravin a ty musely být také s předstihem. Už jsme znali, kolik byla průměrná 

spotřeba masa za týden a tak provianťák objednal x kg hovězího, x kg vepřového, atd. My pak 

podle toho vypracovali jídelní lístek. Jako pozdější starší kuchař jsem jich vypracoval přes 70. 

 Tento můj první jsem si uschoval a přivezl do civilu na památku. Tak jej Vám předkládám a 

určitě doplní nějakou kapitolu „Vojenska“. 
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