
1 

 

Kuchyně 

Když v dubnu 1965 odešel starší kuchař roty Podlesí, civilním povoláním žokej, na nábor do jednoho 

příhraničního státního statku, zůstal na rotě vařit jen jeden kuchař, řezník Franta Schwab. 
Vstával každý den už krátce po páté hodině ranní, aby ještě před budíčkem a příchodem kuchyňské směny 
zatopil v kuchyňském sporáku a přichystal snídaně.                                                                                                                             
Z kuchyně odcházel většinou až po vydání všech večeří a tak měl trochu volna pouze v neděli odpoledne, kdy 
bývala večeře studená, která se vojákům vydávala v balíčku u nedělního oběda. 
 

Přesto neztrácel nikdy dobrou náladu, a když se ho tehdy někdo zeptal co vaří, odpovídal, že musí počkat až 
něco uvaří a teprve potom to ochutná a pojmenuje, nebo říkal, že bude připravovat čtyři chody: příchod, 
odchod, záchod a jako čtvrtý bude mrtvý Chod, Jan Sladký-Kozina. 

Jen někdy u piva si postěžoval, jak je ta jeho kuchařina frustrující, protože ať dělá, co může a třeba by i vařil 
jako sám pánbůh, ze všeho toho se vždy stane jen obyčejné hovno! 
 

Snídaně se pro čety, mající školení a hraniční volno, vydávaly v jídelně v 7.00 hod., obědy v 12.00 hod. a 

večeře v 17.00 hod. Hlídky odcházející do služby brzy ráno, měly snídaně připravené u dozorčího roty a 
nepravidelně se vracejícím hlídkám byly snídaně v jídelně vydávány až do 9.00 hodin. Obědy se sloužícím 
hlídkám vydávaly v době od 11.00 do 15.00 hod. a večeře od 17.00 hod. do 22.00 hod.  
 

Ke snídaním se většinou vařil čaj a k tomu se podával chleba, kousek másla, sýr, uzeniny, různé pomazánky, 
vařená nebo smažená vejce a občas i dršková či gulášová polévka. Jednou týdně, ve čtvrtek, kdy je dováželi 
do prodejny v Potůčkách, byl ke snídani jogurt, máslo a 4 rohlíky a v neděli kakao nebo bílá káva a 4 koláče, 
nebo polovina makového závinu.                                                                                                                                        
Dle požadavku vojáků se občas k pondělní snídani dávaly i zavináče, aby si po nedělní vycházce „spravili 
chuť“.                                                                                                                                                               
Mezi snídaní a obědem byla ještě i malá svačina v tehdejší hodnotě asi 2,40 Kčs, což stačilo na kousek 
salámu, balíček sýra, jogurt apod. 
                                                                                                                                                                             

Polévky, které byly převážně masové, jako masový vývar s nudlemi, s rýží, s noky či se sýrem, nebo polévky 
bramborové, gulášové, držkové, hrachové aj., si do připravených talířů nalévali v jídelně vojáci sami 
z polévkových mís, které se dávaly na každý stůl.  
                                                                                                                                                                             

Hlavní jídlo všem v jídelně sedícím vojákům roznášel jeden určený voják v bílé kuchařské blůze, který také 
odnášel použité talíře a příbory, které směna v kuchyni ihned umývala. 
K obědu se připravovalo téměř vždy různě upravené hovězí nebo vepřové maso s omáčkou a knedlíky, nebo 
s brambory, rýží či těstovinami, jako např. znojemská pečeně, vepřové na pepři, na kmíně, na paprice, 
vepřová pečeně se zelím, maďarský nebo segedínský guláš, sekaná, karbanátky, čevapčiči s oblohou, 

smažené či pečené kuře, smažené rybí filé, smažený květák nebo sýr, smažené koblihy apod.  

                                                                                                                                                                     

K nedělnímu obědu, tak jako téměř všude, býval smažený vepřový řízek, protože zbývající počet týdnů do 
civilu počítali vojáci podle řízků, které budou muset ještě sníst a jinou skladbu nedělních obědů nebyli ochotni 
akceptovat.                                                                                                                                                               

K pondělnímu obědu se zpravidla vařila rajská omáčka, protože tehdy na rotu přijížděl kapitán vojenské 
kontrarozvědky, který ji neměl rád.  

Když kuchař v neděli smažil řízky, obalili a osmažili jsme někdy i kousek hobry S osmaženou hobrou a kusem 

chleba jsme pak šli mezi ostatní vojáky. Ukusovali jsme z chleba a předstírali, že jíme i řízek. Vždy se našel 
někdo, kdo si chtěl z „řízku“ také ukousnout. Tomuto přání jsme rádi vyhověli a vrazili mu do pusy co 

největší kus hobry, po jejímž ukousnutí měl ústa plná odporně chutnajících pilin. Většinou ale dotyčný nic 
neříkal a zlomyslně čekal na dalšího, který se nechá nachytat, což bylo poměrně snadné, protože v trojobalu 

osmažená hobra byla na lomu či ukousnuté části od vepřového řízku nerozpoznatelná. 

Večeře se od obědů příliš nelišily, protože finanční limit na obědy a večeře byl totožný. Přesto byly někdy 
večeře na úkor obědů poněkud skromnější. Dělalo se např. masové hašé, opékaná uzenina s hrachovou kaší, 
rizoto, zapékané těstoviny, čočka s vejcem apod., a když se někdy hodně šetřilo, aby bylo dost peněz na 
slavnostní štědrovečerní a novoroční pohoštění, spokojili se vojáci i s krupicovou kaší. 
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Jídlo na piketech si vojáci připravovali sami. Z roty si k tomu nosili konzervy s masem a hotovými jídly, 
kádépéčka, uzeniny, vejce, sádlo, chléb, sušenky, čaj a láhve se sirupem.   

Ve stále otevřené jídelně si každý mohl kdykoliv vzít nakrájený chleba, sádlo a marmeládu. Stále tam také  
byla 25 litrová konev s čajem, mlékem nebo sirupovou šťávou.                                                                      

Jak je kuchař na rotě důležitý jsme poznali v době, kdy kuchař Franta musel na několik dní v nějaké úřední 
záležitosti z roty odcestovat. Chtěli jsme si na překlenutí této doby „vypůjčit“ některého kuchaře ze 
sousedních rot, což ale poručík Široký odmítl s tím, že jídlo v případě potřeby uvaří sám. Připravit snídaně a 
studené večeře těžké nebylo, problém byl ale s obědy. První den jsme uvařili brambory a z namletého masa 
upekli sekanou a další den se poručík Široký rozhodl uvařit k obědu knedlíky. Na ty jeho knedlíky se pak 
chodili všichni dívat a ještě dlouho jsme na ně vzpomínali, protože se mu podařilo uvařit jakési tenké a tuhé 
válečky, připomínající policejní pendreky, které při ohybu pružily a po dopadu na zem odskakovaly jako 

gumové. Jíst se ale vůbec nedaly a tak poručík Široký nastartoval svůj motocykl a odjel do Potůčků na 

sousední rotu, odkud nám na další dny kuchaře poskytli. 

 

Z kuchyňského odpadu a nedojedených zbytků se na rotě každoročně vykrmilo několik prasat, které jsme 
odváželi do jatek na porážku. Šetřily se tím i finanční náklady, protože maso z těchto prasat se do finančních 
nákladů na stravu započítávalo jen velmi nízkým paušálem.                                                                                        
Aby si vše dobře pohlídal, odejel s ostatními na jednu takovou zabíjačku i kuchař Franta. Při čekání na 
jatkách se dostali i do bourárny masa, kde několik chlapíků v zakrvácených zástěrách ostrými noži 
vykosťovalo, dělilo a upravovalo maso z celých půlek zabitých prasat.  Když uviděli zvědavé vojáky, jeden 
z bouračů se jich trochu zlomyslně zeptal, jestli by si to nechtěli také zkusit. 

„Proč by ne,“ odpověděl Franta, „Nic na tom přece není!“ a vzal do ruky podávaný ostrý nůž. 
Bourači se zvědavě napřímili a ztichli v očekávání, kdy že se ten drzý vojáček pořeže. Nikdo z nich nemohl 

tušit, že se pod vojenskou uniformou skrývá zkušený řezník, který stejně zručně jako oni krájel a rozděloval 
jednotlivé druhy masa.  
Když jim pak vracel nůž s poněkud dehonestující poznámkou, že je to krájení úplná brnkačka, nezmohli se 
skoro ani na slovo.  

Protože na rotě byla udírna, přivezl kuchař Franta z jatek i střívka, aby mohl udělat klobásy. Přikoupili jsme 

k tomu ještě trochu hovězího a zabili jednu ovci. Nakrájené a nasolené maso se nechalo asi 14 dní odležet a 
výroba klobásků mohla začít.                                                                                                                               
Po jejich vyuzení  přijíždělo  vždy na rotu nezvykle mnoho důstojníků z brigády, jejichž slova a spokojené 

obličeje po požití Klobásů potvrzovaly stálou pravdivost výroku toho vousatého irského dramatika 
G.B.Shawa, že ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu. 


