Cukrář srdcař.
Dominik Mervart, absolvent SŠGS se stal živnostníkem roku.
Dominik Mervart propadl kouzlu sladkostí klasicky už jako dítě. První dort upekl ve dvanácti letech.
Cukrářská vášeň ho ale nepustila a rozhodl se zasvětit svou profesní dráhu sladkým delikatesám.
Ve čtyřiadvaceti letech byl oceněn živnostníkem roku. Ve své cukrářské dílně zaměstnává 24 lidí.
Dokázal se prosadit i v pandemii a má plno dalších plánů.
Po základní škole si určil jasný směr. Cukrařina ho bavila, proto se přihlásil ke studiu na Střední škole
gastronomie a služeb v Nové Pace. „Rodiče nebyli moc rádi, že jsem s dobrými známkami ze základní
školy nešel na školu s maturitou. Nenechal jsem si to rozmluvit a šel jsem na učňovský obor cukrář. To
je skvělá škola na dobré úrovni, která mě nakopla. Dostal jsem se na různé štace, byl jsem například
na praxi ve čtyřhvězdičkovém hotelu ve Špindlerově Mlýně. Škola mi dala hodně“. Uvedl Dominik
v rozhovoru pro Deník.
Na maturitu také nakonec došlo. Vystudoval mikrobiologii a chemii, tím si prohloubil gastronomické
znalosti, které mu usnadnily rozjet podnikání. Začátky ale, jak říká, nebyly procházkou růžovým
sadem. Jako mladý podnikatel si vyzkoušel budovat firmu od nuly. V práci byl i 18 hodin denně,
výrobky rozvážel svým prvním zákazníkům ve staré Fabii v termoboxech, schoulený v zimní bundě,
aby dorty během cesty nepřišly k újmě. Na začátku své dortařské kariéry měl 5 odběratelů. Dnes, po
pár letech jich má o padesát víc. O cukrářské výrobky z královédvorské provozovny Milujeme dorty je
obrovský zájem, přestože si zákazníci musí za kvalitu trochu připlatit. Svými cukrářskými výrobky
zásobuje nejen své dvě kavárny, ale provozovny od Pece pod Sněžkou až po Pardubice. V Mervartově
nabídce narazíte na českou klasiku i moderní laskominky, vše z nejlepších surovin, aby byli zákazníci
spokojeni. A že jsou, to dokazuje prestižní ocenění, kterým se mladý cukrář může pochlubit.
Živnostník roku 2021.
Jsme pyšní, že se absolventi naší školy ve světě neztratí a přejeme si, aby si i současní studenti plnili
své sny. Budiž jim tento příběh inspirací.
Jana Pošepná
Východočeská pobočka AKC ČR

