
Smékalovo
pekarství
ve Vysokém Mýte

"v soucasnosti peceme 360 druhu výrobku
podle moderních a cástecne i puvodních
receptur. K výrobe používáme pouze kvalitní
a certifikované suroviny našich i zahranic
ních firem. Výroba je prevážne rucní a probí
há v souladu s hygienickými normami Evrop
ské unie, což stvrzuje certifikovaný systém
kritických bodu HACCP," ríká ekonomka
pekárny Eva Spoustová. Ze Smékalova
pekarství se rozváží vonavé výrobky k zá
kazníkum vlastní firemní dopravou. Pokryto
je Vysokomý1sko, Litomyšlsko, Svitavsko,
Chocensko, Chrudimsko, Orlickoústecko,
dokonce i Hradec Králové a Pardubice.

Kdo nakupuje?
Cílovou skupinou jsou predevším ženy,
protože ty nejcasteji nakupují pecivo pro své
rodiny. Denne jde na odbyt klasické bež-
né bílé pecivo, cereální-vícezrnné výrobky
a chléb, ale také jemné sladké pecivo, výrob
ky z plundrových a koblihových test a další
speciality. V soucasnosti fungují ve Vysokém
Mý1edve firemní prodejny, ve kterých je k dis
pozici cerstvé pecivo, casto ješte teplé z pe
ce. Jedna je prímo u výrobního provozu v ulici
Šafaríkova a druhá na autobusovém nádraží.

"Nejoblíbenejším výrobkem našich zákazníku
je klasický rohlík, který je rucne tvarován a sy
pán mákem. Dalšími oblíbenými výrobky jsou

pletýnky, housky ražené, vícezrnné rohlíky,
kornspitze, combi rohlíky, žitný chléb, ze slad
kého rozhodne naše domácí buchty, poufové
koláce, moravské koláce, rezy s cerstvým
ovocem, koblihy, koblihové kapsy, bavorské
vdolecky a v neposlední rade i náš chléb,"
vypocítává nabídku E. Spoustová.

Aco?

Výrobkem s nejdelší tradicí jsou svatební
koláce, které Smékalovo pekarství vyrábí
podle puvodní receptury a plní ctyrmi druhy
náplne - mákem, tvarohem, povidly a ore
chy. Tyto koláce jsou vhodné nejen na sva
tební tabuli, ale také pro veškeré slavnostní
príležitosti. V nabídce je také kompletní

zajištení peciva, zákusku a dortu pro svatby,
slavnostní dny, promoce atd. "Podle prání
zákazníku vyrábíme veškeré druhy dortu
od klasických krémových až po moderní
trendy. Zakládáme si na vysoké kvalite,
chuti a vzhledu výrobku, vyrábíme pouze
z nejlepších surovin, a proto naše výrobky
nelze srovnávat s produkty, které je možné

zakoupit v nekterých v~lkých retezcích.
Jsme tady pro zákazníky, kterým záleží na
chuti a kvalite výrobku, proste pro ty, kterí
si rádi pochutnají," ríká E. Spoustová. Práve
jim se také prizpusobila otevírací doba. Od
pondelí do pátku je otevreno od 5 až do 18
hodin a v sobotu od 6 do 11 hodin.

Oceneni

Smékalovo pekarství patrí spíše mezi malé ci
strední pekárny (v soucasnosti zde pracuje
50 zamestnancu). To však zdá se není na pre
kážku nekterým ocenením, která v nedávné
minulosti získalo. "Certifikáty znacky KLASA
jsme získali a obhájili pro vybrané výrobky
- záviny, preclíky a tycky MINI a tycinky slané.
Velmi si vážíme ocenení MLS Pardubického

kraje, v roce 2008 pro výrobek Svatební kolác
rohový a v roce 2009 pro naši vánocku s prí
sadou másla s orechy, mandlemi a rozinkami,
chléb slunecnicový a svátecní kolác," dopl
nuje E. Spoustová. Významným umístením
bylo také druhé místo v souteži o Kornspitz
roku 2007. Zamestnanci Smékalova pekarství
se zúcastnují regionálních prodejních akcí
a výstav (Svatební veletrh Pardubice, MLS
Pardubického kraje, kontraktacní dny v lito
myšli nebo vánocní trhy).
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