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Rok ve znamení dvou výročí
Letošní rok je pro Pekařství Illík rokem dvou významných výročí. Samotná firma se zrodila před
pětadvaceti lety ve Lhotce u Bílovce a o dvacet
let později, 1. dubna 2011, jí manželé Illíkovi pořídili „mladší sestru“ – cukrářství v Bílovci.
Slavit dvě tak významná výročí v jednom roce je
opravdu výjimečné, zvlášť v době, kdy udržet se
na trhu a čelit tlakům ze strany konkurence vyžaduje obrovské úsilí, nemalé schopnosti, výdrž
a také pověstný tah na branku.

Důkazů o tom, že se oběma „oslavenkyním“,
k nimž před rokem přibylo i lahůdkářství, daří
výborně, je víc než dost. V průběhu dvaceti pěti
let se podařilo vybudovat firmu, která má dobré jméno nejen v Moravskoslezském kraji a jejíž
stabilní pozici na trhu potvrzuje dvacet prosperujících prodejen, jejichž síť už dávno překročila
hranice regionu. Značka Illík si za tu dobu vydobyla zasloužený věhlas a firma se vyprofilovala
jako zodpovědný zaměstnavatel, jenž dává práci
bezmála třem stovkám lidí.
„Na začátku stála touha po samostatném podnikání a chuť pustit se do něčeho nového,” říká
majitel firmy Antonín Illík. „Když na nespočet hodin intenzivní práce doslova celé rodiny navázaly první úspěchy, začali jsme metu, jíž bychom
chtěli dosáhnout a posouvat dál. To děláme
doposud. Neustále vyvíjíme nové výrobky, plánujeme otevření dalších prodejen, z nichž první
jsme shodou okolností otevřeli před deseti lety,
modernizujeme a renovujeme. Nic z toho by se
nám ovšem nedařilo bez obrovské podpory našich blízkých, bez kvalitních zaměstnanců, kteří
skvěle ovládají své řemeslo, bez zákazníků, které naše výrobky oslovily a kteří se k nám neustále vracejí, a bez tak nezbytného kousku štěstí.
Nezbývá než si přát, aby to vše při nás stálo
i v budoucnu!”
-gl-

Jsme na facebooku!
Sledujte nás na naší facebookové
stránce Pekařství Illík! Dozvíte se
zde nejen aktuální novinky, ale získáte rovněž podrobnější informace
o produktech naší pekárny, cukrárny i lahůdkárny.

Výroba listových a plundrových těst
v klimatizovaných prostorách
V dubnu letošního roku bude celý úsek výroby
listových a plundrových těst přesunut z hlavní
části pekárny do samostatných klimatizovaných
prostor ve druhém patře budovy. Ty byly od po-

loviny loňského roku postupně rekonstruovány,
aby vyhovovaly všem technologickým požadavkům.
(Pokračování na straně 2)

Nakupte si na Velikonoce
i během státního svátku!

Je nám jasné, že se naši zákazníci potřebují
na velikonoční svátky co nejlépe připravit, proto se jim snažíme vyjít maximálně vstříc. V pátek
25. března proto bude v našich prodejnách platit stejná otevírací doba jako v sobotu, tedy 26.
března, kdy bude rovněž otevřeno. Pak budou
následovat dva dny volna a od úterý 29. března
opět navážeme na běžnou otevírací dobu.

Velikonoce plné barev,
chutí a vůní
Vstávaj ráno, Marijáno,
peč koláčky – zahýbáčky.
Vzkázal Karel aj Karlička,
abys dala tři vajíčka.
Nebo skoč, děvucho, k Illíkům
a přiber salátu k rohlíkům,
vem u nich taky berana,
voní tam krásně od rána!
Pokud vás Velikonocemi bude provázet jejich
tradiční symbol v podobě beránka z našeho pekařství, budeme moc rádi. A budeme tak trochu
mít pocit, že jsme vám v těchto svátečních okamžicích o kousek blíž... Pevně věříme, že vám
budou chutnat nejen u nás upečení beránci, ale
také ostatní produkty našeho pekařství, cukrářství i lahůdkářství, které navíc můžete na svém
svátečním stole vhodně kombinovat. Přejeme
vám dobrou chuť a hlavně rozesmáté Velikonoce
plné pozitivní energie a rozkvetlé jaro prozářené
nejen slunečními paprsky!
Za Pekařství Illík
Martina a Antonín Illíkovi
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Fresh bagety si zákazníky získávají samy!

Nový výrobek
Pohankový chléb 200 g KRB

Naše novinka – pravidelně formovaný klenutý chléb, patřící do skupiny
PRO-FIT výrobků –, je
na pultech prodejen
nepřehlédnutelná. Zlatavě hnědá
kůrka je sypaná
lámanou pohankou a pórovitá
střídka je stejnorodá s chlebovou
vůní a s vůní pohanky. Chléb je krájený
a obsahuje pšeničnou
mouku, žitnou mouku, 4,7 procenta pohanky a pohankový cereál, který obsahuje
minimálně 45 procent pohanky.

Šáteček vázaný 60 g

Milujete sladké snídaně? Zkuste naše vázané šátečky! Vyrábíme
hned tři druhy – švestkový, borůvkový a malinový. Šedesátigramový
šáteček, který je ručně
vázán do výsledného
tvaru, obsahuje hladkou a polohrubou pšeničnou mouku. Zlatavě
lesklá barva šátečku
a vůně jednotlivých náplní nenechají žádného
mlsouna chladným...

Právník radí
Otázka: Došlo k nějaké zásadní změně v zákoníku práce od 1. ledna 2016?
Odpověď: Zákoník práce byl v průběhu roku
2015 dvakrát novelizován. Zásadní změnou, účinnou však již od 1. října 2015, je to, že problematika
pracovních úrazů a onemocnění nemocí z povolání byla komplexně zařazena do zákoníku práce.
Byla stanovena nová úroveň odškodnění, kdy při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec nárok také na úhradu i újmy psychické
a citové. Poškozenému se rovněž výrazně zvyšuje
náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění a bodové ohodnocení se zvyšuje z původních 120 korun na 250 korun za bod.
Dále nelze pominout změnu nařízení vlády
č. 233/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2016 zvyšuje základní sazba minimální mzdy
z dosavadních 55 na 58,70 korun za hodinu
a z 9200 na 9900 korun za měsíc. Ke zvýšení
dochází i u osob, které mají omezené pracovní
uplatnění (poživatelé invalidního důchodu), a to
z dosavadních 48,10 korun na 55,10 korun
za hodinu a z 8000 na 9300 korun za měsíc.
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JUDr. Karla Návedlová

V závěru loňského roku naše firma vyzkoušela ve firemní prodejně Gymnázia Olgy Havlové
pilotní projekt výroby čerstvých baget. Jeho cílem bylo nabídnout zákazníkovi velmi trendový
výrobek vyrobený přímo v prodejně. Volba studentského prostředí nebyla náhodná, chtěli jsme
sledovat a hodnotit reakce skupiny zákazníků,
kterým je tento produkt určen především.
Pod obchodním označením Fresh bageta se
skrývá čerstvě upečený korpus rohlíku PRO-FIT,
který je bohatě plněný kvalitními ingrediencemi,
jako jsou šunka, sýr, vejce, kadeřavý salát, sladká paprika a okurek. Zákazníci mají možnost si

na místě vybrat ze čtyř kombinací náplní – jen
sýr, šunka a sýr, šunka a vejce nebo sýr a vejce.
Pozitivní ohlasy nakupujících nás utvrdily v tom,
že toto je další správný krok kupředu, a proto
čerstvě vyrobené fresh bagety postupně zařazujeme do sortimentu našich dalších provozoven.
Již nyní je naleznete v osmi prodejnách.
Věříme, že si tato čerstvá novinka získá i v dalších prodejnách spokojené zákazníky stejně jako
v prodejně Gymnázia Olgy Havlové. Přejeme vám
čerstvou chuť.


Ing. Leopold Šíma

Lahůdkárna má nová auta i řezací stroje
První narozeniny oslavila i nejmladší sestra Pekařství Illík – Výrobna lahůdek Hladké Životice,
kterou majitelé koupili 1. února 2015. V průběhu prvního roku se lahůdkárna pomalu sžívala
s Pekařstvím Illík a mateřská firma s lahůdkárnou… Bylo třeba prověřit, zda jsou všechny výrobky vyráběny v souladu s normami, sjednotit
nákup surovin, zjednodušit logistiku a tak dále.
Kromě toho výrobna dostala dvě nová rozvozová auta s chladírenskou nástavbou a také dva
moderní řezací stroje na bagety a veky. „Dennodenně je tu vytvořeno více než tisíc chlebíčků

a kolem čtyř stovek obložených baget. A to vše
pracovnice krájely ručně. Nové řezací stroje celý
proces značně zefektivnily,“ vysvětluje majitel
firmy Antonín Illík a dodává, že už nyní jsou připravovány další plány, které počítají s navýšením výroby a modernizací technologií i zázemí
pro zaměstnance.

(Pokračování ze strany 1)

Výroba listových a plundrových těst
v klimatizovaných prostorách
„K přesunu výroby nás vedly hned dva důvody.
Tím prvním byl fakt, že firma se neustále dynamicky vyvíjí a místnost, v níž se tento úsek
dosud nacházel, potřebujeme pro produkci
ciabattových těst. I druhý důvod byl ryze praktický. Pro výrobu listových a plundrových těst
jsou z hlediska technologie vhodnější klimatizované prostory. Pracuje se zde totiž s velmi
tenkými vrstvami rozváleného těsta s tukem.
A byť veškeré suroviny chladíme, v létě při vyšších teplotách je práce s tímto těstem v prostoru bez klimatizace pro pekařky náročnější.
Proto jsme se rozhodli výrobu listových a plundrových těst zcela osamostatnit,“ vysvětluje
Antonín Illík, majitel Pekařství Illík.

V rámci rekonstrukce byly v místnosti ve druhém poschodí opraveny veškeré rozvody elektřiny, vody a odpadu a klimatizované interiéry
prošly i estetickou úpravou. Ty jsou situovány
tak, aby výroba těsta byla oddělena od pecí.
„Nové prostory jsou větší, tudíž jsme mohli
mnohem praktičtěji uspořádat jednotlivá zařízení, takže pracovnice budou mít vše takzvaně
po ruce. Navíc jsme zmodernizovali samotnou
technologii výroby zakoupením tří nových pecí,
nové kynárny i chladicího zařízení,“ dodává Antonín Illík s poznámkou, že v uvolněných prostorách v přízemí pekárny již velmi brzy zavoní
výrobky z ciabattových těst s příchutí oliv, rajčat, petržele, cibule a mnoha dalšími.

Jsme na
facebooku

Vážení zaměstnanci,
obchodní partneři,
čtenáři,
musím přiznat, že dvacáté páté výročí založení firmy, které nás provází letošním rokem, je
opravdu nosné téma, s nímž je spojeno obrovské množství zážitků a vzpomínek. Vzpomínek
na lidi, kteří nás díky svému umu a schopnostem pokaždé posunuli o kus dál, i na to, jak se
Pekařství Illík vyvíjelo a rozvíjelo, jak se od začátků podnikání ve staré stodole stalo firmou,
na kterou jsem – proč bych to nepřiznal – hrdý.
Za velmi šťastné považuji naše strategické rozhodnutí nenechat vše stát jen na jednom pilíři, ale postavit základy firmy na více stabilních
solitérech. A tak dnes Pekařství Illík netvoří jen
samotná produkce pečiva ve Lhotce, jak tomu
bylo v samotném počátku, ale kompatibilní společenství několika samostatných subjektů, které
jsou však vzájemně úzce propojeny a jsou si
obapolně prospěšné: pekařství, cukrárna, lahůdkárna a síť prodejen.
To, že jsme schopni naše firemní prodejny zásobovat vlastními produkty, naši činnost značně
zefektivnilo. A má to i další pozitiva. Bonusem
pro zákazníky je zaručená vysoká kvalita všech
výrobků, za níž ručí jeden dodavatel. Naši externí
odběratelé zase s povděkem kvitují, že od 1. ledna letošního roku jim při jednom závozu doručíme
produkty cukrárny a lahůdkárny.Toto řešení se
ukázalo jako velmi šťastné, sami jsme nečekali,
jak pozitivní ohlas bude mít. Někteří klienti se dokonce sami volají a rozšiřují objednávky.

Vánoční soutěž prodejen

Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že prodej vlastních produktů ve vlastních
prodejnách je alfou a omegou našeho byznysu.
Naše prodejny se mohou spoléhat na to, že prodávají kvalitní zboží, u jehož zrodu stáli kolegové
z firmy, a naše výrobny mají naopak jistotu, že
jejich produkce má stálé odbytiště, které navíc
dělá vše pro to, aby prodej byl maximální. Jinak
řečeno: čím více vlastních prodejen budeme
mít, tím větší objem výrobků pekařství, cukrárny
a lahůdkárny bude zapotřebí. Vždyť jen během
pěti let, kdy je součástí firmy, se nám podařilo
několikanásobně zvýšit obrat cukrárny, věříme,
že úspěšní budeme také u lahůdkárny, která
během společného roku cesty prošla mnoha
zásadními změnami, jejichž cílem je ozdravení
její ekonomiky. Ale neusínáme na vavřínech.
Nyní se chceme soustředit zejména na modernizaci a rozšiřování kapacity našich stávajících
prodejen, v nichž chceme aplikovat poznatky
a současné trendy prodeje. Snad se nám to vše
podaří a zákazníci budou s tím, co jim nabízíme,
i nadále spokojeni.
Antonín Illík
majitel Pekařství Illík

Sladké Velikonoce
Velikonoce jsou pro cukrářky i pekaře stejně hektické jako Vánoce. Nevěříte? Tušíte, kolik velikonočních beránků bylo v Cukrářství Illík vyrobeno
v roce 2015? Zhruba 13 tisíc! A to ve čtyřech
variantách – beránek sypaný cukrem (70 g nebo
200 g) a beránek s čokoládovou polevou (240 g
nebo 110 g). Oproti předchozímu roku 2014 tak
bylo zhotoveno o 1500 velikonočních beránků
více. V letošním roce bude cukrárna v tomto
trendu pokračovat a třináctitisícovou hranici určitě překročí. Kromě sladkých beránků si můžete
v prodejnách Pekařství Illík zakoupit také velikonoční zajíce (600 g), jichž se loni u Illíků vyrobilo
225, nebo velikonoční dortíky ve tvaru vajíčka.
Případně můžete sváteční tabuli doplnit velikonočním cukrovím, jehož 450gramových balení bylo loni připraveno 660 a letos se cukrárna
chystá zdolat hranici zhruba 800 kusů. Ale nejde
jen o už zmíněné svátky. Čím dál větší oblibu získávají také valentýnská srdíčka, kterých cukrářky loni upekly zhruba čtyři tisíce a letos už 5850
kusů. A neméně úspěšné jsou i dorty ve tvaru
srdce ke Dni žen.
A jak je to se sladkostmi v průběhu celého
roku? V oblíbenosti mezi zákusky jednoznačně
vítězí větrníky, kterých bylo loni vyrobeno téměř
60 tisíc, dále špičky, marokánky, věnečky nebo

1/2016

Od poloviny listopadu do konce prosince loňského roku se konala tradiční soutěž firemních
prodejen v prodeji vánočního sortimentu. Úkolem personálu prodejen bylo prodat co největší
množství předem určených vánočních výrobků.
Volba vhodné strategie prodeje byla tím prvním
a nejdůležitějším krokem, který jednotlivým kolektivům mohl pomoci v úspěchu. Nejlepších
výsledků dosáhla pod vedením Kateřiny Fi
scherové prodejna Opava 2. V těsném závěsu
dovedla na krásné druhé místo svou prodejnu
v Havířově Jana Jurček Hamříková a na třetím
místě se umístil kolektiv Šárky Plecákové v Porubě na Hlavní třídě. Během soutěže dokázaly
všechny prodejny prodat 56 761 kusů vánočního
sortimentu.
-red-

Potřebujete pomoct se
žádostí o dotaci?

Dotace z programů Evropské unie pomohly
v rozvoji nejedné firmě. Pozadu nezůstává ani
Pekařství Illík, kterému se opakovaně podařilo získat prostředky z programu OPPI Rozvoj
a z programu Moravskoslezsko Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Administrativa spojená se získáním těchto prostředků je však náročná, i proto firma již dlouhá léta spolupracuje s Pavlínou
Ostřanskou, která poskytuje své služby nejen
zavedeným firmám, ale i nováčkům na trhu,
a dokonce pomáhá s dotacemi i v neziskovém
sektoru. „Začínala jsem zde jako externí účetní
před mnoha lety, navázala jsem tak na práci mé
maminky, která Pekařství Illík zpracovávala účetnictví od samého počátku. V roce 2007 jsme
spolupráci rozšířili o sjednávání dotací. A přestože každá žádost v rámci dotačního titulu se
zpracovává a vyhodnocuje minimálně půl roku
i více, podařilo se nám úspěšně zvládnout již pět
projektů. Velkou zásluhu na tom má především
majitel Pekařství Illík, který přesně ví, co chce,
specifikuje přesně i technické parametry a velmi
flexibilně reaguje na veškeré administrativní požadavky,“ říká Pavlína Ostřanská.
Kontakt: Ing. Pavlína Ostřanská, E: pavlina.
ostranska@gmail.com, T: 737 238 646

linecký rohlíček s ovocnou náplní. Velmi podobný
vkus mají zákazníci také u minizákusků, kde první
příčku obsazuje opět větrník, následuje špička,
věneček s krémem, indiánek, pařížské trubičky,
ovocný koš a další. Doslova boom prožívá v podstatě nový produkt cukrárny muffin, který je zhotovován v tmavém a světlém provedení. Během
půl roku bylo vyrobeno přes 45 tisíc kusů obou
druhů. A tradiční zájem je i o listové jablkové záviny, včetně závinu s jablky a fruktózou.
Cukrářství Illík produkuje nyní třicet sedm druhů
zákusků, dvanáct druhů minizákusků, devět druhů bábovek, minibábovky, cukroví, dorty a další.
-hal-

Zajíčkova koleda
Hody, hody do provody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: „Ne, ne, ne!“
Na dvorečku za potokem,
mám já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.
Hody, hody do provody,
já jsem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.
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U stolu plného dobrot by se měla
Vánoce a Velikonoce jsou svátky, které stmelují rodinu. Ale proč se scházet jen v tuto dobu? U prostřené tabule a nad dobrým jídlem lze prožít příjemné okamžiky kdykoliv. A gastronomické zážitky
vám mohou kdykoliv zpestřit i produkty z Pekařství Illík...
Jarní polévka s krajícem voňavého
chleba

Lhotský zrněný, Vicorn, Borodino, nopálový, šestizrnný, slunečnicový, žitný, bílovecký... Dlouhý
výčet druhů chlebů pečených v Pekařství Illík sice
zdaleka není u konce, jedno je ovšem jisté: každý
z nich doma krásně zavoní! S voňavým krájícem
našeho chleba vám jistě zachutná i prostá jarní
polévka našich babiček, kterou vařily z čerstvé
jarní zeleniny a jejíž příprava není ani složitá ani
zdlouhavá. Stačí, když pokrájíte na plátky jarní mrkev (zhruba jednu misku), stejné množství
celeru, petržele, jarního zelí a nových brambor,
a to vše povaříte v osolené a okmínované vroucí
vodě. Zahustíte půlkou misky ovesných vloček
a zjemníte 50 g másla.

Moravský knedlík – koruna
svátečního oběda

Není nad to, když si k výtečnému hovězímu gulášku nebo k výborné svíčkové dáte
andělsky
nadýchaný
knedlík, korunu každého svátečního oběda. Takové jedinečné
knedlíky můžete nechat
na
zkušených odbornicích z naší
lahůdkárny, vy
se můžete pustit třeba do přípravy králík na smetaně. K tomu kromě naporcovaného králíka

potřebujete velkou cibuli, dvě
mrkve, petržel, lžičku celého pepře a lžičku
nového koření, pět bobkových listů, 1 dl oleje,
1 malý celer, 2 dcl mléka, kelímek smetany, citronovou šťávu, sůl a pepř. Cibulku necháte zesklovatět na oleji, opečete kousky masa, přidáte
na kousky nakrájenou zeleninu a koření a dusíte
doměkka. Průběžně podléváte vodou nebo vývarem. Když maso změkne a pečením zčervená,
vytáhnete je i s kořením a šťávu s rozvařenou
zeleninou rozmixujete ponorným mixérem. Přidáte 2 dcl mléka se dvěma lžícemi hladké mouky
a vaříte za stálého míchání deset minut. V závěru
dochutíte citronovou šťávou a zjemníte smetanou. Upečené maso servírujete zvlášť, případně
je vrátíte do omáčky, kterou servíruje se snovým
knedlíkem z naší lahůdkárny.

Co k zákuskům? Přece mléčný
koktejl!

V prodejnách Pekařství Illík si určitě vyberete ze
široké škály zákusků připravovaných v Cukrářství
Illík. Doma k nim pak hostům už jen podáte mléčný koktejl, který připravíte z 500 ml polotučného
mléka, 100 ml ledově vychlazeného mléka na vytvoření pěny, malé plechovky kompotovaného
ovoce (použít můžete i čerstvé ovoce), šťávy z citronu, moučkového cukru na dochucení a ledu.
Ovoce rozmixujete s trochou mléka a citronovou
šťávou. Doplníte mlékem a ledem a ještě promi-

Zelený čtvrtek

• Lidé vstávali časně, pomodlili se a omyli se rosou, protože bránila onemocnění šíje a dalším
nemocem.
• Hospodyně ještě před východem slunce vstávaly, aby zametly dům. Smetí se odneslo
na křižovatku cest, aby se v domě nedržely
blechy.
• Při večerní mši naposledy zvoní zvony a pak
„odlétají do Říma“ až do Bílé soboty – po tuto
dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami.
• Když zazní zvony naposledy, je dobré zacinkat
penězi, aby se nás držely celý rok.
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Velký pátek

• K tomuto dni se váže velké množství pověr
a zvyků. Například se věřilo, že se na krátkou
dobu otvírá Země, aby zpřístupnila ukryté poklady. Poklad označovalo světýlko, kvetoucí
nebo zářící kapradí nebo otvor ve skále, ze
kterého vycházela záře. Na souš vycházeli
vodníci a proháněli se na koních. Podle pověsti
se na chvíli otevřela i hora Blaník.
• Lidé vstávali před východem slunce, chodili se
mýt do potoka, aby se chránili před nemocemi.
• Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy
vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou
za hlavu. To je mělo ochránit před bolením
zubů.

Jsme na
facebooku
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rodina sejít nejen o svátcích

xujete. Nápoj opatrně nalijete do vysokých sklenic, které můžete uvnitř nazdobit čokoládovým
toppingem, ozdobíte snítkou máty, ovocem,
strouhanou čokoládou a podobně. Do koktejlu můžete přidat i zmrzlinu, ať před mixováním
nebo až do sklenic před podáváním.

Velikonoční pochoutka

Bageta a „šmitec“

K velikonočním svátkům neodmyslitelně patří vejce – symbol jara, plodnosti, úrodnosti a života. Vyzkoušejte
tento recept: dvě natvrdo uvařená a rozpůlená vajíčka překryjte
na talíři třemi lžícemi vychlazené, osolené a opepřené zakysané smetany, to celé štědře
zasypejte nakrájenou natí jarní
cibulky. A k tomu čerstvý rohlík
a skvělá snídaně nebo svačinka pro velikonoční koledníky je
na světě!

Pikantním pohoštěním pro pomlázkou znavené
hosty může být takzvaný Frýdecký šmitec, který
namažete na nakrájenou čerstvou bagetu nebo
krajíček vícezrnného tmavého chleba a ozdobíte
kyselou okurkou a krájenou kapií. Příprava není
nijak složitá. Nastrouháte jedno balení tvarůžků,
cibuli a kyselou okurku. Pomazánkové máslo
utřete se dvěma kostkami taveného sýra, ochutíte solí a paprikou, přidáte nastrouhané suroviny
a drobně nakrájenou kapii. Promícháte a necháte
v ledničce chvilku uležet. A pak podáváte s pečivem z Pekařství Illík.
Zdroj: Jak šmakuje Moravskoslezsko
a www.folklornet.cz

• V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože
půjčená věc by se mohla očarovat. Věřilo se
hodně na čarodějnice a uhranutí.
• Chodilo se dům od domu, za zvuku řehtaček
a různých říkaček se oznamovalo poledne
a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravovala obdarování v podobě sušeného
ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných
peněz.

Bílá sobota

• Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily
se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky.
• Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby

ho chránily před požárem.
• V sobotu se také uklízelo, bílilo.

Boží hod velikonoční

• Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů, tedy beránka, mazance, vajec, chleba
a vína.
• Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.
• Ve východních Čechách dal hospodář kus
svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, dostatek ovoce
a voda.

Velikonoční krajkové perníčky

Chcete mít kousek této velikonoční perníčkové krásy doma? Navštivte ve dnech
19. a 20. března prodejní výstavu na Slezskoostravském hradě, kde tyto voňavé perníčky
nebudou chybět. Peče je Jana Římanová,
manželka zaměstnance Pekařství Illík. Více
na www.pernicky.cekuj.net.
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Pekařské
noviny
Naši favorité aneb
Nejvíc u nás chutná

Velikonoční mazanec

Už pár dnů před Velikonocemi začal růst zájem
o velikonoční mazance, které jsou v prodejnách
Illík prodávány ve třech variantách: balený 300a 500gramový a mazanec dopékaný přímo
v prodejně. Kulaťoučké mazance jsou ozdobou
každého svátečního stolu a dokonalou snídaní
nejen v neděli.

Provoněné chvíle v Kopřivnici

Bohatá velikonoční tabule
Co si budeme povídat, pod správnou sváteční hostinou se musejí prohýbat stoly! A nejinak je tomu o Velikonocích. Aspik nazdobený motivy připomínajícími pomlázku i probouzející se jaro,
lesknoucí se velikonoční mazanec, pestrobarevné marcipánové
figurky, rozličné saláty a rozmanité obložené chlebíčky, slaďounké zákusky a cukroví, nic z toho nesmí chybět. A nic z toho nechybí ani na pultech svátečně vyzdobených prodejen Pekařství
Illík, k nimž patří i ta v Kopřivnici.
Kopřivnice
Štefánikova 984/8
742 21 Kopřivnice
telefon prodejny: 730 898 452
Otevírací doba:
Po – Pá: 5 až 18 hod.
So:
6 až 12 hod.
Ne:
zavřeno

Vita chléb

Nejen lidé, kteří dávají přednost žitnému pečivu,
mají v oblibě tento půlkilogramový chléb, jenž je
dopékán přímo v prodejně. Jeho charakteristická
chuť je dána jak použitím žitné mouky, tak pšeničných klíčků, které jsou jeho součástí. Výtečný je s tvarohovými pomazánkami, jako příloha
k zeleninovým salátům, nebo prostě jen tak, bez
čehokoliv.

Makový závin

Chutná snídaně či svačina. Nebo jen tak něco
malého k zakousnutí pro mlsné jazýčky. Tím vším
může být 150gramový makový závin, v němž se
snoubí lahodná chuť kynutého těsta s výbornou
makovou náplní. Úplně nejlepší bývá ještě teplý,
rovnou po dopečení v prodejně, kterou dokáže
nádherně provonět společně s ostatním pečivem
nádherně provonět.
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„Nedaleko máme školu i policejní služebnu,
takže k nám na nákup chodí jak školáci, tak
muži zákona,” usmívá se vedoucí kopřivnické
prodejny Slavomíra Jurečková, která tu pracuje
od června loňského roku. Společně s kolegyněmi se má co otáčet v průběhu celého dne,
zákazníci – jako by se domluvili – většinou přicházejí v nepravidelných vlnách. Jakmile jeden
otevře dveře, vchází za ním druhý a třetí a...
„Proto jsme tu dopoledne ve dvojici, abychom
vše lépe a rychleji zvládaly, odpoledne se zákazníkům věnuje třetí kolegyně,” zmiňuje se
o malém týmu, jemuž čas od vánočních svátků
k velikonočním utekl jako voda. „Jen nedávno
tu voněly vánočky, které jsme dopékaly přímo
v prodejně a prodávaly je ještě teplé, a my vyřizovaly objednávky na cukroví, a od 2. března
už pečeme velikonoční mazance, na pultech
máme čtyři druhy beránků a spoustu různých
chuťovek na velikonoční stůl,” představuje
dobroty, které neujdou pozornosti kupujících
stejně jako akční nabídka, jež se operativně
mění ze dne na den. Kdo chce výrobky Pekařství Illík ochutnat a patří k příznivcům slevových
akcí, neměl by prodejnu minout bez povšimnutí
ani jeden den v týdnu... Zodpovědný manažer

Adam Illík upřesňuje, že akční nabídkou Pekařství Illík oslovuje kopřivnické zákazníky od pondělí do pátku, a upozorňuje také na další formu nabídky: „Zhruba tisícovka kopřivnických
domácností nalezla ve druhé polovině března
ve svých schránkách náš leták, v němž přinášíme informace o tom, že do naší kopřivnické
prodejny třikrát denně přivážíme čerstvé pečivo a že mnoho druhů pečiva dopékají prodavačky přímo v prodejně. Zmiňujeme se v něm
také o denně čerstvých zákuscích a chlebíčcích a rovněž o novince v podobě fresh bagety, kterou prodavačky připravují na místě z právě dopečených PRO-FIT rohlíků a ze surovin
z naší lahůdkárny.” Po předložení letáku navíc
zákazníci v kopřivnické prodejně dostanou
třicetiprocentní slevu na veškerý nákup
pekařských, cukrářských a lahůdkářských
výrobků kromě nápojů a dortů. „S našimi
zákazníky se snažíme co nejvíc komunikovat
i na facebooku, kde jsme v březnu informovali
také o našem působení v Kopřivnici. Jsme přesvědčeni, že když k nám jednou najdou cestu,
už ji neztratí,“ uzavírá Adam Illík.


Lenka Gulašiová

Jsme na
facebooku

Přijedu, zazvoním, usměji se
a nabídnu zboží

„Jednou sis tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát,
chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát.
Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si
smí, to ví i každej řidič sváteční,” zpívá Ladislav
Vodička v písni s názvem Řidič, ten tvrdej chleba
má. O náročnosti této profese by mohl vyprávět
také Ivo Tabák z Cukrářství Illík, který za volantem
sedává den co den již několik let.
„Řidičem jsem chtěl být snad odjakživa, jako dítě
jsem se viděl za volantem autobusu, ale po základní škole jsem nakonec vystudoval strojírenský
obor v Tatře Kopřivnice, kde jsem také po vyučení v roce 1989 nastoupil,“ vzpomíná Ivo Tabák.
„O čtyři roky později jsem přešel do Vítkovických
staveb Ostrava jako řidič, pak do Jednoty Nový
Jičín a od ledna 2003 pracuji u Illíků v pozici řidiče
a zároveň obchodního zástupce pro prodej bábovek. A už bych neměnil,“ pokračuje rodák ze
Zbyslavic, kterého do Lhotky u Bílovce zavedla
kromě jiného i touha najít si práci blízko bydliště.
„Dojíždění mi až tak nevadilo, ale když jsem zjistil,
že kousek od nás sídlí prosperující firma, která
potřebuje řidiče, zkusil jsem to a vyšlo to.“
Ivo Tabák zná trasy všech řidičů Pekařství Illík,
od Jeseníků přes Třinec až po Vsetín. Každé
ráno nasedá do firemního vozu plného voňavých bábovek a vyráží směrem, který má naplánován. „Začátky samozřejmě nebyly až tak

jednoduché, ale během těch třinácti let jsem si
vypracoval systém, který se mi už mnohokrát
osvědčil. Vzhledem k tomu, že nerozvážím bábovky na základě objednávkového systému, ale
nabízím je nejrůznějším prodejnám po celém
Moravskoslezském a částečně i Olomouckém
a Zlínském kraji až na místě, musel jsem se
naučit správně odhadnout množství bábovek,
které jsem na každý den potřeboval. Dnes už
nabírám jen tolik bábovek, kolik prodám. A ani
prodejnám nenabízím více zboží než je třeba, je
to zbytečné. Pokud vím, že nemají dostatečně
početnou klientelu, prodám voňavé pečivo raději další prodejně, než abych ho pak stahoval
zpět. Každou mnou vytipovanou prodejnu navštěvuji zhruba co čtrnáct dnů, do některých
v blízkém okolí Ostravy zajíždím i každý týden,“
pokračuje řidič, jenž denně přijíždí do 20 až 25
prodejen, a měsíčně najezdí zhruba 3500 kilometrů. „Na práci řidiče a obchodníka nevidím
nic těžkého. Přijedu, zazvoním, usměji se a nabídnu zboží. Je pravda, že bez úsměvu to prostě
nejde. Takže kdybych náhodou někdy ráno vstal
takzvaně bez nálady, což se mi nestává, musel
bych si vzít asi dovolenou,” podotýká Ivo Tabák,
který má pracovní oporu i ve své ženě, prodavačce v jedné z firemních prodejen Pekařství
Illík. Krátký čas u Illíků pracoval i jejich syn, ten
se však nakonec vydal na policejní dráhu. „Se
ženou doma práci příliš neprobíráme, oba jsme
v ní spokojeni, takže spíš se jeden druhému
pochlubíme, co pěkného nás ten den potkalo.
A neřešíme příliš ani společný volný čas, děláme
to, co nás baví – jdeme na procházku, na večeři, na nákupy. Tím, že jsme zůstali v domě sami,
nic kromě dovolené neplánujeme a žijeme ze
dne na den tak, jak nás to baví. Dovolené však
plánujeme velmi podrobně a vybíráme si i vzdálenější destinace, které chceme navštívit a poznat. Žena následně z každé dovolené udělá album se všemi zajímavostmi a zážitky, abychom
na ně nezapomněli, a na poslední stranu přidá
fotografii naší další vysněné dovolené, na níž se
pak celý rok těšíme.“
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Proč jste si vybrala právě
profesi cukrářky?
Lenka Výšková, cukrářka: Mé babičky i maminka pekly pravidelně a já jsem jim v kuchyni moc
ráda pomáhala, hlavně při pečení buchet nebo
cukroví. A když jsem dospěla do věku, kdy jsem
se měla rozhodnout, čím budu, zvítězila právě
cukrařina. Vyučila jsem se v Klimkovicích v roce
2006 a od té doby pracuji zde. Zpočátku jsem
pekla zákusky, výrobky z listového těsta i další
cukrovinky, poslední dva roky pracuji na expedici.
Je to náročnější v tom, že musím každý zákusek
pečlivě zkontrolovat, všechny musejí být zcela
stejné a odpovídat normám, žádný nesmí být poškozený. A pak je musím nachystat k přepravě. Je
to náročné, ale mám tuto práci prostě ráda.
Veronika Stanovská, cukrářka: Už jako malá
holka jsem ráda vařila a chtěla jsem být kuchařkou. A tou jsem se po vyučení oboru kuchař-číšník v 2013 taky stala. Po škole jsem ale nenašla
uplatnění, a tak mi sestra, která tady pracovala,
poradila, ať zkusím štěstí právě v tomto cukrářství a povedlo se. V Cukrářství Illík jsem už druhým rokem a stále jsem nadšena. Je to krásná
práce a hlavně je zde skvělý kolektiv, takže se
do cukrárny každé ráno opravdu těším. V současné době krájím zákusky, a pomáhám se vším,
co je potřeba, především teď před Velikonocemi,
kdy máme opravdu napilno.
Vlasta Staníková, cukrářka: Láska k pečení
mě provází od dětství. Vždy se mi líbilo sledovat,
jak maminka peče dorty k narozeninám, cukroví
a jiné dobroty a pomáhat jí. Proto jsem se po základní škole vyučila pro Severomoravské pekárny
a cukrárny ve Frenštátu pod Radhoštěm a v této
firmě jsem pak od roku 1975 pracovala. Paradoxně přímo v těchto prostorách, kde nyní sídlí
Cukrářství Illík. Pamatuji i minulého majitele pana
Bláhu, ale v té době jsem nějaký čas podnikala,
vrátila jsem se až v době, kdy už cukrárnu vlastnili manželé Illílkovi. A pečení mě i po jedenačtyřiceti letech praxe stále baví. Dva roky jsem sama
připravovala čajové pečivo, od zadělání těsta až
po jeho zabalení, baví mě i výroba drobných zákusků, zdobení a nyní peču hlavně listové záviny.
Během let jsem si vyzkoušela opravdu vše. Ale
čím jsem starší, je pro mě náročnější to několikahodinové stání. Na druhé straně tady mám
výborné kolegyně, díky němuž chodím do práce
moc ráda.
Lucie Kysučanová, cukrářka: Mám ráda sladké, a tak když mi rodiče navrhli, abych se vyučila
v oboru cukrář v Klimkovicích, neváhala jsem.
Po ukončení studia v roce 1998 jsem nastoupila do této cukrárny, tenkrát ji vlastnil jiný majitel,
a zjistila jsem, že mě tato čistá a zároveň kreativní
práce opravdu baví a naplňuje. A to i přesto, že
je občas fyzicky náročná, když zdobím zákusky
třeba několik hodin v kuse, bolí mě ruce i záda.
Ale neměnila bych.

Stranu připravila Lenka Hatlapatková
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Pekařské
noviny
Blahopřejeme
Vážení zaměstnanci, toto místo našich novin je
určeno jubilantům, kteří slaví své kulaté narozeniny (v případě zaměstnanců starších 60 let blahopřejeme i k půlkulatinám). Všem oslavencům
přejeme hodně štěstí, zdraví, domácí pohody
a hlavně životního elánu.
Únor:
		
Březen:
		
Duben:

Štalmachová Radana
Fryčová Marie
Mihalčatin Petr
Zajíc Rostislav
Vrábliková Lenka

40 let
50 let
30 let
50 let
50 let

Potkáme se
v Tošovicích!
Potkáme se v Tošovicích! I tak by se mohla jmenovat firemní akce, kterou Pekařství Illík chystá
na 3. září v tošovickém sportovním areálu. Zváni
jsou všichni zaměstnanci, každý pracovník pekárny, cukrárny, lahůdkárny, lidé z prodejen i administrativy. „Chceme se potkat se zaměstnanci
a rovněž společně tak trochu oslavit pětadvacáté výročí vzniku firmy. Součástí akce bude i bohatý program plný soutěží a nevšední zábavy,”
ujišťuje Martina Illíková, majitelka Pekařství Illík,
která se organizaci tohoto výjimečného dne intenzivně věnuje už teď.
„Budeme rádi, když se v Tošovicích potkáme
s co největším počtem našich zaměstnanců,”
navazuje Antonín Illík. „S některými z nich,
například s prodavačkami z prodejen ve vzdálenějších městech, se pracovně vidíme jen
několikrát do roka. A mnoho zaměstnanců

Velikonoční symboly
Velikonoční beránek – V hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena Božího stáda,
i židovský Bůh je označován za pastýře, který
bere své ovce do náručí. V křesťanské církvi se
beránek stal symbolem Božího beránka, Krista,
a znázorňuje se s praporem vítězství. Kristus je
nazýván beránkem Božím na znamení čistoty,
nevinnosti a poslušnosti.
Velikonoční oheň – Tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém
studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše
o Velikonocích. Oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci
(ze soboty na neděli). Od velikonočního ohně se
zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu
Světlo Kristovo vnese do temného kostela.
Velikonoční svíce – Velikonoční svíce symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad
smrtí. Tento význam je ještě podtržen tím, že se
zapálená svíce ponořuje do vody, která se posvěcuje na křestní vodu, a zapaluje se od ní také
křestní svíce.
Velikonoční vajíčko – Vejce nacházíme již před
křesťanstvím při pohanských oslavách jara. Zvyk
konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, při kterém se vejce jíst nesměla. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček
doprovázený řadou obřadů a pověr. Vejce něco
skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto
ukryt život. Tady je zřetelné symbolické spojení
se zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi.
Zdroj: http://www.ricany.cz/farnost/

se mezi sebou nezná vůbec, v průběhu roku
k tomu ani nemají příležitost. Proto doufám, že
na chystané akci budeme mít více času probrat
i běžný život a že dojde i na jiná než pracovní
témata. Věřím, že naše pozvání přijme co nejvíc
zaměstnanců a že si ze společně strávených
okamžiků odneseme mnoho příjemných vzpomínek i pocit sounáležitosti s celým firemním
týmem.”

Bavte se a soutěžte s námi!
Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblíbenou soutěž, i dnes máme pro vás dvě soutěžní otázky. Ale nebojte se. Čtete-li Pekařské noviny opravdu bedlivě, nebudete mít
se správnými odpověďmi problém. Takže s chutí do toho!
1. Kolik velikonočních zajíců 600 g bylo u Illíků napečeno v roce 2015?
2. Kolik let slaví letos Cukrářství Illík?
Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 15. dubna 2016 na e-mail: soutez.
illik@seznam.cz nebo prostřednictvím sms na tel. č.: 734 750 727. Nezapomeňte
uvést své jméno, kontakt a prodejnu, do níž chodíte nakupovat. Ze všech správných odpovědí vylosujeme pod notářským dohledem deset výherců, pro které
jsou již nyní připraveny zajímavé ceny.

Adresy prodejen a otevírací doba
Adresa
Lipník, nám. T. G. Masaryka 77/17
Olomouc I, Masarykova tř. 802/10
Bílovec I, Čs. armády 226/1
Přerov, Kratochvílova 135/17
Ostrava, Nádražní 536/29
Ostrava-Poruba, Gymnáz. O. Havlové
Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 1023/55
Opava, Dolní nám. 114/5
Odry, Masarykovo nám. 5/30
Hranice, Zámecká 101
Bílovec II, 17. listopadu 440/6
Fulnek, Masarykova 59
Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1392
Havířov, Národní třída 594
Olomouc II, Dolní nám. 32
Opava II, Olomoucká 23a
Třinec, Staroměstská 534
Ostrava-Marián. Hory, 28. října 81/203
Kopřivnice, Štefánikova 984/8
Studénka, nám. Republiky 699

Tel.
737 238 629
733 501 823
733 608 700
733 364 228
733 391 341
733 384 636
733 173 012
733 172 983
731 442 801
731 442 943
731 475 726
734 672 427
734 611 524
733 736 856
733 734 385
734 141 987
734 141 527
730 152 210
730 898 452
730 894 060

Po–Pá
5.30-17.00 hod.
6.30-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
5.30-18.00 hod.
5.00-18.00 hod.
7.00-14.15 hod.
6.00-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
5.30-17.30 hod.
6.30-17.30 hod.
6.00-18.00 hod.
5.15-17.00 hod.
6.00-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
6.30-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
5.00-17.00 hod.
5.00-17.00 hod.
6.00-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.

So
6.00-11.00 hod.
6.30-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6,00-11.00 hod.
6.30-10.00 hod.
–
6.00-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.30-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.30-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
5.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.
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