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Historie pekárny A s p E C, spol. s * 9. 
sahá až do 60.'et minulého stoletÍ' firma vznikla Privatizací

bÝvalého podniku š"u"ro*o."rrr*y.ň-p;*i:, a cukráren, závodu 9 1roce 
1991' Denně Produ-

t<uie nětolik tisíc kusů chleb" 
" i"rnn![o |ečiva " 

o1r''*=n' iisíc rolrlíků' Pekařské výrokY kromě

Krnovska, sruntaiska a osoblazrr." 
j.Jáua t"r.e ." oořn' 

" 
vi'tou'to či Jesenicko' A s P E c

patří mezi tři pekárny v sev_eromor*r.á* regionu tn,ioúurusník, Martin Knappe)' které dlou-

hodobě spolupracuji a rozhodli se p"riiia *"av našeho .".lru a být jeho aktivními ČlenY'

Kromě základního sortimentu chleba, j

běžného, jemného pečiva je pekárna !

" 
S]r"ná'"rclí známá jako dodavatel

,r.nár,o 
"u,nlivého 

peč';va (tyčinky sý

,*e, er.r,aaové, česnekové, kmíno-

vé, paprikové, Club, preclíky),

Mezi přední obchodní partnery firmy

".iri 
Ár,"rO, Kaufland, BlLLA, Hruška

iř*ro, Družstvo CBA, GLOBUS, coop

. iir'ÓO, rozvíjí se také sít firemních

oroa"i"n. ,,Trendem poslední doby je

iormánito,t v nabídce, snažíme se

)jr..r^ite,. vyjít vstříc a naše nabídka

.inrJr"C čítá na tři sta položek z běž-

ner,o, j".ného, trvanlivého pečiva,

;ňi;Ú'. také knedlíků"' popisuje ře-

. . \, _lnal. arít

a

a

Bi
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Vedení pekárny'uli'ýTl|1,,u manaže(_
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gebauerov t

ffiil;;,oečnostpráce),

drvoštěpův špičák, slunečnicový, korn,

i"l-ř"irrrouiasně přiznává, že se jako

r.ZaV r.*Cr'navatelv oboru podká se

i""i"."V. Wrazným poklesem žadate-

il;;;.i . nedostatkem kvalifikovaných

i,Oi ,,O"r."r'"a je sice krásné a voňavé

i"*árr", neobejdeme se bez něj každý

l"",lrri* musí, ale málokdo u nějvy-

irri i"," Nrdá práce, Proto si vážíme

n.ii.r", arour,olet,ých zaměstnancŮ,"

Děkujeme za představení pekárny, ví-

I"]i" u .".r,u a přejeme hodně spoko-

jených zákazníků!

stanislav Mihulka

Foto: archiv AS P E C, spol, s r,o,

ditelka pekárny H, Hudáková !'lnámým

"Vr"Úk". 
je irena chléb Křupák, ale

."eou ," záe také dalšízajímavé dru-

iu .nr"O., Cvilín (pojmenovaný podle

;ilJsídla firmy) sladový celozrnný

Výrobníředitel Peú Smě

pEKAŘ curnÁŘ +lzcJednatel Š. Čelko ve výrabě
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