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Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

FRANTIŠEK OPLUŠTIL
VODĚRADY 7, 679 01 SKALICE NAD SVITAVOU

VÁNOČNÍ 
STROMKY 
od 6. 12. 2019 
smrk stříbrný /  borovice černá
Prodej denně 13.00 –17.00 h, jinak po tel. domluvě
Info na tel.: 607 123 645, 607 904 287
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Lambi plast servis s.r.o. 
www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Zákuskárna v Blansku
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	 Zákuskárna	se	nachází	nedaleko	cen-
tra	Blanska,	na	ulici	Smetanova,	kousek	
od	kruhového	objezdu	za	náměstím	Re-
publiky.	Podnik	 otevřeli	 již	 před	 třemi	
roky	 manželé	 Petresovi;	 paní	 Simony	
jsem	se	zeptal:
	 Paní	 Petres,	 Zákuskárna	 kterou	
provozujete,	 je	 zřejmě	 velmi	 úspěšný	
podnik;	i	te,	v	časném	dopoledni,	stá-
le	přichází	další	zákazníci	nejen	si	vy-
brat	u	pultu,	ale	 také	posedět	u	kávy		
a	něčeho	sladkého.	Jaké	byly	začátky?
	 Nápad	 otevřít	 podnik	 tohoto	 typu	
jsme	s	manželem	probírali	už	dlouho,	já	
jsem	 nějaký	 čas	 získávala	 zkušenosti		
v	Itálii	a	věřili	jsme,	že	to	bude	úspěšné	
podnikání.	Do	realizace	jsme	se	pustili	
teprve	 až	 jsme	 našli	 vhodné	 prostory		
s	dostatečně	velkým	zázemím	pro	vlast-
ní	výrobnu	a	zajistili	dodávky	originál-
ních	italských	surovin.

	 Zákuskárna	tedy	není	 jen	cukrár-
na,	v	čem	se	lišíte	od	podobných	pod-
niků?
	 Především	 máme	 vlastní	 výrobnu,	
kde	 děláme	 nejen	 zákusky,	 dorty,	 ale	
také	 chlebíčky	 a	 další	 výrobky	 stude-	
né	kuchyně.	Hlavní	 rozdíl	 pak	 spočívá		
v	použití	originálních	italských	surovin,	
které	jsou	chuově	i	jakostně	nezaměni-
telné,	podobně	 jako	belgická	čokoláda,	
kterou	používáme.	Samozřejmostí	je,	že	
také	z	místních	základních	surovin	vy-
bíráme	 jen	 ty	 kvalitní,	 nepoužíváme	
žádné	náhražky.	Výsledkem	je	spokoje-
nost	 zákazníků,	 kterým	 naše	 produkty	
chutnají	a	hlavně	se	k	nám	opět	vrací.
	 Co	vše	nabízíte	svým	zákazníkům?
	 Z	 několika	 základních	 druhů	 dortů	
děláme	 velké	 množství	 variací,	 které		
obměňujeme	také	podle	ročního	období.	
Můžeme	vyhovět	přání	zákazníka	a	pro-

dukt	přizpůsobit	jeho	objednávce;	nejen	
co	se	týká	náplně,	ale	také	zdobení,	nápi-
sů	 a	 třeba	 tvarovaných	 figurek.	 Máme		
k	dispozici	tiskárnu	na	jedlý	papír,	takže	
například	 narozeninový	
dort	 může	 zdobit	 nejen	
blahopřejný	nápis,	ale	ta-	
ké	dodaná	fotografie.	
	 Zákusky	 nabízíme	 v	
mnoha	 variacích,	 dle	
přání	 zákazníka	 může-
me	připravit	kolekci	pro	
nejrůznější	oslavy.	Den-
ně	máme	v	nabídce	také	
bezlepkové	zákusky.
	 K	zákuskům	patří	ne-
odmyslitelně	 káva.	 Pou-
žíváme	 výhradně	 kávu	
Montecelio,	což	je	100	%	
Arabika	 vybraná	 pro	 naše	 zákazníky.	
Nabízíme	celkem	11	druhů	kávy,	které	
jsou	 rozšířeny	 o	 různé	 další	 příchutě		
a	dochucení.
	 V	podzimním	a	zimním	období	při-
chází	vhod	horká	čokoláda,	horké	punče	
a	 rozsáhlá	 nabídka	 sypaných	 čajů.	 Na-
opak	v	 létě	 je	 největší	 zájem	o	ovocné	
limonády,	zmrzliny	a	ledovou	kávu.
	 Všiml	jsem	si,	že	zde	máte	také	roz-
sáhlou	nabídku	rumů...
	 Ano,	 naše	 rumotéka	 obsahuje	 kolem	
stovky	nejrůznějších	druhů	rumů	z	celé-
ho	světa,	od	nejvyhlášenějších	značek,	až	
po	ty,	které	jsou	u	nás	málo	známé	a	ne-
jsou	 běžně	 k	 dostání.	 U	 nás	 nabízíme		

Zákuskárna se nachází v Blansku na ulici Smetanova

Interiér Zákuskárny  

k	ochutnání	až	kolem	30	druhů.	Pravidel-
ně	pořádáme	řízené	degustace	rumů	s	vý-
kladem	o	jejich	původu,	historii	a	výrobě.
	 Je	možno	si	u	Vás	objednat	oslavu	
například	narozenin?
	 Ano,	 běžně	 po	 dohodě	 zajišujeme	
pro	 skupiny	 cca	 20	 osob	 nejrůznější	
akce	 pro	 děti	 i	 dospělé;	 zákazníkům		

nabízíme	pro	tuto	příležitost	občerstvení	
jak	sladké,	tak	i	výrobky	studené	kuchy-
ně	a	teplé	kuchyně.	
	 Jakou	máte	otevírací	dobu?
	 Otevřeno	 máme	 denně	 od	 8	 do	 18		
hodin,	s	výjimkou	státních	svátků,	kdy	
provozní	 dobu	 upravujeme.	 Zákazníci	
mohou	další	 informace,	včetně	 rozsáh-	
le	 fotogalerie	 našich	 produktů,	 najít	 na	
webových	 stránkách	www.zakuskarna-
blansko.cz,	pro	případné	objednávky	je	
k	dispozici	tel.	číslo	606	583	873,	nebo	
e-mail:	petresgroup@seznam.cz.
	 Paní	Petres,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

Pfiejeme v‰em klientÛm krásné Vánoce 
a pevné zdraví ve ‰Èastném roce 2020!

Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ a dÛvûru
PomÛÏeme splnit Va‰e pfiání, na‰e vûrnostní slevy se Vám vÏdy vyplatí!

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

LÉTO = VYBERTE SLEVU A HOTEL VâAS!
VùNUJTE SV¯M BLÍZK¯M ZÁÎITEK, NA KTER¯ SE NEZAPOMÍNÁ! 

CESTOVÁNÍ P¤INÁ·Í RADOST A ZÁBAVU!
DÁRKOV¯ POUKAZ KAÎDÉHO POTù·Í!

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 LET GARANCE PRO VÁS!


