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25 let firmy PFAHNL Backmittel, spol. s r.o. Litomyšl 

Dodavatel standardních pšeničných a žitných mouk, speciálních mouk na oplatky, croisssanty, donu-
ty, bagety, listová těsta apod., makových a ořechových náplní, zlepšujících přípravků na pečivo a chle-
ba, vícezrnných směsí, změkčujících přípravků na jemné pečivo, směsí na jemné pečivo, koncentrátů 
na koblihy. Nabídku doplňují stroje na výrobu žitných kvasů, pšeničných omládků a vaření zápar, fil-
try na fritovací tuk a fritézy na smažení koblih. Provozovatel pekařského školícího centra v Litomyšli.  

Dne 8. dubna 2022 oslavila společnost PFAHNL Backmittel spol. s r.o. Litomyšl 25 let od svého založení. PFAHNL 
Backmittel spol. s r.o. (www.pfahnl-cz.cz) je dceřiná společnost mateřské firmy PFAHNL Backmittel GmbH, Pregar-
ten – Rakousko, jejíž kořeny sahají až do roku 1476 (www.pfahnl.eu). 
        
Pozvání na oslavu přijali naší dlouholetí zákazníci z Čech i Slovenska, současní a bývalí zaměstnanci firmy, zástupci 
Svazu pekařů a cukrářů v České republice, zástupci Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. 

Připomenuli jsme si události z let minulých v promítané prezentaci či kus historie firmy PFAHNL v podobě panelů 
nainstalovaných ve školící místnosti. Výstavka produktů i občerstvení doladily toto příjemné posezení a setkání.  



 Aktuálně z firem          

15PEKAŘ CUKRÁŘ 4/2022

Další přivítání s welcome drinkem proběhlo již ve Smetanově domě.  Úvodní slovo s poděkováním pronesl jednatel 
pan Andreas Pfahnl a ředitel Ing. Miroslav Lipavský. Večer vyvrcholil koncertem s názvem „Intimity“, kde vystoupil 
slovenský operní pěvec Štefan Margita, zpěvák a skladatel Michal Kindl a violoncellistka Iris Moris. Na programu 
koncertu nebyly ovšem operní árie, ale tentokráte šansony. 

Závěrečné posezení u sklenky vína s přátelským povídáním v malém sále Smetanova domu tento večer zakončily. 

V programu oslavy byla i sobotní procházka historickým městem s návštěvou Zámeckého sklepení (sochy od Ol-
brama Zoubka) a státního zámku Litomyšl s komentovanou prohlídkou. Rozloučili jsme se v Klášterních zahradách.   
      
Poděkování za uplynulých 25 let patří především našim zákazníkům, jejichž věrnosti a vytrvalosti si velice vážíme 
a věříme, že budeme společně i nadále rozvíjet pekařský obor. Další poděkování patří současným i bývalým za-
městnancům za jejich úsilí pro firmu. 

Přejeme všem hodně zdraví a úspěchů a doufáme, že se všichni sejdeme za pět let na oslavě naší kulaté třicítky.  

Mgr. Kristýna Brychtová
PFAHNL Backmittel, spol s.r.o.


