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tvrtstoletí s vůní pečiva

Prvním dnem pětadvacetileté historie společnosti Pekařství Illík je 18. listopad 1991,
den, kdy se ve Lhotce u Bílovce zrodila
úspěšná rodinná firma. Rok 2016 však není
jen jubilejním rokem pětadvacátého výročí
vzniku Pekařství Illík. Firma slaví také deset
let od odstartování příprav na otevření první firemní prodejny, pětileté soužití s cukrářstvím a rok od připojení lahůdkárny. Dnes je
tedy součástí společnosti Pekařství Illík vedle
pekárny ve Lhotce u Bílovce také cukrářství
v Bílovci, lahůdkárna v Hladkých Životicích
a jednadvacet prodejen, jejichž síť se přes
hranice Moravskoslezského kraje rozprostře-

O

la až do Olomouce. Firma má více než 650
odběrných míst a produkuje přes 200 druhů
pečiva. Pekařství Illík je významným zaměstnavatelem, jenž dává práci bezmála třem
stovkám lidí, a také společensky odpovědným subjektem respektujícím kodex podnikatelského chování, sociální vazby i veškeré
zásady environmentálního chování. Firma neustále vyvíjí nové a nové výrobky, modernizuje své provozy a buduje dobré jméno a věhlas
značky Illík.
- gl -

hlédnutí na stránkách knihy
Zrekapitulovat vše, co předcházelo současné podobě Pekařství Illík, připomenout zlomové okamžiky pětadvacetileté minulosti i osobnosti, které jsou
s historií firmy neodlučitelně spjaty. To byly důvody, proč se Martina a Antonín Illíkovi rozhodli vydat u příležitosti výročí společnosti knihu, jež slovem i obrazem připomíná to nejpodstatnější z uplynulých let. „Našim
dětem jsme zakládali alba mapující jejich první úsměvy i to, jak rostly a z drobečků se měnily na dospělé jedince, na které jsme dnes
velice hrdí. Naší firmě jsme album nevedli, nebyl na to čas.
Jen manželka poctivě zakládala fotografie, které jsme stačili
pořídit. A tak nyní namísto alba vznikla kniha či kronika,
malé ohlédnutí za pětadvaceti lety naší rodinné firmy, jíž
jsme dali své vlastní jméno. Knihu bereme také jako
příležitost, jak poděkovat všem, kteří se na rozvoji
našeho pekařství podíleli,”
zdůrazňuje majitel firmy
Antonín Illík.

D

Z podkladů publikace Pekařství Illík 25 let, jejíž první vydání spatřilo světlo světa v prvních zářijových dnech, čerpá i toto speciální vydání Pekařských novin, zaměřené
na zmiňované jubileum.


- gl -

árek k jubileu

Již v září se milovníci čerstvého pečiva mohou
těšit na otevření nové firemní prodejny Pekařství
Illík. V pořadí již dvacátá první prodejna je umístěna v atraktivní lokalitě na Mírovém náměstí 10
v Hlučíně. „Nyní dokončujeme stavební úpravy, interiéry mají novou dlažbu, sádrokartonové
podhledy a samozřejmě vše bude vymalováno
a vybaveno novým nábytkem a potřebným zařízením,“ komentoval přípravy Antonín Illík. „Vybavení
bude podobné jako v našich ostatních prodejnách
a chybět nebudou ani rozpékací pece. Čerstvost
našich výrobků zajistíme právě neustálým rozpékáním čerstvých výrobků přímo v prodejně a až třikrát denně sem budeme navážet čerstvé pečivo z
naší pekárny. To se bude týkat zhruba 80 procent
pečiva, zbývajících dvacet procent zaujmou balené produkty.“ Prodejna bude otevřena od pondělí
do pátku od 6 do 17 hodin a v sobotu od 6 do 11
hodin, a pracovat zde budou čtyři prodavačky.

P

Pekařské
noviny

evný základ na čtyřech pilířích
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Současná společnost Pekařství Illík pevně stojí na čtyřech pilířích, které jsou vzájemně úzce propojeny a jsou si obapolně
prospěšné: pekařství, cukrárna, lahůdkárna a síť prodejen.
Strategické rozhodnutí nenechat vše stát jen na jednom pilíři
se ukázalo být šťastné a prozíravé.

P

ekařství Illík

ukrářství Illík

Bezmála šedesát druhů zákusků, pestrý výběr minizákusků a dortů nejrůznějších podob a chutí, skvělé bábovky a trvanlivé pečivo. To vše jsou produkty
Cukrářství Illík, které lze zakoupit v prodejnách Pekařství Illík i všude tam, kam
Illíkovi dodávají své výrobky.

Co může potvrdit úspěšnost podnikatelských aktivit firmy lépe než ocenění, která jsou jí udělována? Vnímavost Pekařství Illík vůči potřebám okolí
byla oceněna už několikrát, takže jen v krátkosti... Cena Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje byla společnosti udělena v roce 2012 Sdružením českých spotřebitelů za nadstandardně poskytované služby v prodejně
ve Fulneku. Úspěšná byla i prodejna v Havířově, která na začátku roku 2013
získala od Svazu obchodu a cestovního ruchu certifikát Q21. O rok později
byly stejným certifikátem ověnčeny další dvě prodejny, a to v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě a v ulici Antoníny Bejdové. Uznání za přínosnou spolupráci
firmy s bíloveckou radnicí získalo pekařství ve stejném roce ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys Moravskoslezského kraje, který organizoval týdeník Ekonom. Příjemné bylo i ocenění koláčků pečených ve Výrobně lahůdek
Hladké Životice, které v roce 2015 obdržely Cenu starosty Nového Jičína. A letos ocenila podnikatelský přínos Antonína Illíka rada města Bílovce, která mu
udělila ceny Osobnost města Bílovce a Úspěšná firma města Bílovce.

V

ýrobna lahůdek
Hladké Životice

Manželé Illíkovi se majiteli sladkého království, na němž si nejvíce cenili know-how, spolehlivých zaměstnanců a vybudované sítě odběratelů, stali 1. dubna
2011. A hned se jim během prvních dvou let vlastnictví podařilo díky provedené reorganizaci zdvojnásobit tržby! Dnes cukrářství nabízí zhruba sto padesát
stabilních výrobků, z nichž část je pravidelně obměňována. Měsíčně se zde
připraví v průměru 5 až 6 tun výrobků, což představuje zhruba 73 tisíc kusů
sladkostí. To všechno zvládá třináct žen, které jsou nově rozděleny do tří skupin – jedna peče bábovky, další trvanlivé pečivo a třetí, nejpočetnější tým se
věnuje zákuskům.

F

Lahůdkárna s více než čtyřicetiletou tradicí se stala součástí Pekařství Illík
1. února 2015. Dnes je jedním ze strategických pilířů mateřské firmy a své
zkušenosti zúročuje v úzké součinnosti s pekařstvím a se sítí firemních prodejen. V Hladkých Životicích je dennodenně vytvořeno více než tisíc chlebíčků a kolem čtyř stovek obložených baget, jsou zde připravovány hory salátů
a pomazánek, desítky masových rolád, svíčkové a sekané, nejrůznější výrobky
z ryb i utopenci. Svět lahůdek pravidelně opouští množství kynutých, bramborových i sladkých knedlíků a také výrobky z listového těsta, samostatnou
kapitolou plnou chutí, barev a fantazie jsou rozmanité aspikové dorty i nabídka
produktů odpovídajících současným trendům v gastronomii.
Výrobně lahůdek Hladké Životice začlenění do společnosti Pekařství Illík evidentně svědčí. Po boku už zavedených provozů s nimi srovnala krok, k jehož lehkosti přispěly
provedené organizační a logistické změny
i počáteční investice.
Nic nestojí v cestě
dalším plánům, které
počítají s navýšením
výroby a modernizací
technologií i zázemí pro
zaměstnance.

Dalo by se říct, že cukrářství je mladší sestrou Pekařství Illík. Ano, jde o dvě
samostatně fungující firmy se stejnými majiteli.

iremní prodejny

K nejvýraznějším zlomovým okamžikům historie firmy patřilo 2. května 2007
otevření první firemní prodejny v Lipníku nad Bečvou. Ještě v tomtéž roce byla
otevřena druhá prodejna v Ostravě-Porubě a v příštích letech následovaly další. Na imaginární mapě prodejen postupně přibývaly nové prodejny v Ostravě,
Přerově, Opavě, Bílovci, Fulneku, Odrách, Hranicích, Havířově, Třinci a jinde,
ta poslední letos v Hlučíně.
Už v říjnu 2007 Pekařství Illík expandovalo až za hranice Moravskoslezského
kraje a otevřelo první prodejnu v Olomouci, o čtyři roky později pak druhou.
Prodejny se staly výkladní skříní značky Illík. Až tady si mnozí zákazníci naplno
uvědomili celou šíři sortimentu pekárny, která se od svých začátků spojených
s pečením chleba v parní peci posunula o hodný kus dál. Uznávaný producent
listového, plundrového, sladkého i trvanlivého pečiva, koblih, bábovek i programu racionální výživy ve svých prodejnách díky rozpékacím technologiím
naplno rozvinul program zamražovaného pečiva. Vůně, která se z objektů se
značkou Illík při rozpékání line, je tou nejlepší reklamou a k pultům firemních
prodejen přitahuje stále nové a nové zákazníky.

Prodej vlastních produktů
ve vlastních prodejnách je alfou
a omegou našeho byznysu.
Antonín Illík
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ekařina – řemeslo mnoha vůní a chutí…

Vlastně ani nevím, kdy a kde to všechno začalo...
Možná je to dáno geny, které jsem zdědil po podnikavém dědečkovi, jenž – stejně jako já – toužil
pracovat na svém. A zcela určitě se na zásadním
rozhodnutí začít podnikat podílela skutečnost, že
jsem měl a mám po boku tak výjimečného člověka, jako je moje žena. Bez její podpory a obětavosti a bez důvěry blízkých, kteří byli ochotni zastavit
i střechu nad hlavou, abych mohl začít realizovat
svůj sen, bych se nedostal ani o píď dál, natož
abych společně s rodinou, přáteli a zaměstnanci
stvořil firmu, která na trhu nejen přežila, ale průběžně roste, expanduje, vyvíjí se.
Společně s manželkou s trochou nadsázky říkáme, že pekařství je naše čtvrté dítě, které se narodilo jako třetí v pořadí. Ale vlastně je to docela

R

pravdivé přirovnání. Stejně jako u dítěte prožíváte
napětí a euforii zrodu, podílíte se na prvních krůčcích a radujete se z prvních úspěchů, děsí vás rizika pádů, budíte se ze snu s obavou, zda je vše
v pořádku. A vytváříte si k tomu, co jste vybudovali,
vztah. Protože jste vy sami museli zvážit každé rozhodnutí, protože vše prošlo vašima rukama, protože jakékoliv riziko leželo právě na vašich bedrech...
Prvopočátek historie firmy má podobu nocí probděných nad prvními produkty i dnů k prasknutí
nabitých do poslední minuty. Původní profesí stavbaři, učili jsme se, co pekařina obnáší, zjišťovali
jsme, o co je na trhu zájem, hledali jsme odběratele
i možnosti, jak se posunout dál. Z pohledu současnosti prostoupené mobily se zdá až neuvěřitelné, že ve firmě tehdy nebyl k dispozici jediný telefon, o počítači nemluvě. Všechny
objednávky i dodávky bylo třeba
zajišťovat ve vesnické telefonní
ústředně, kam jsme běhali i několikrát denně. Já jsem v té době
měl hned několik funkcí – byl
jsem pekařem, řidičem a sám
sobě i ředitelem –, moje žena se
zase snažila skloubit péči o dvě
děti s podnikáním, což nebylo
vůbec jednoduché. Ale i když
prvních pět let podnikání bylo
nejnáročnějších a vyčerpávajících
momentů bylo víc než dost, ani
jeden z nás dvou nikdy nepole-

vil. Ani na začátku, ani v průběhu
následujících let.
Z původního hendikepu v podobě
neznalosti oboru
jsme dokázali udělat přednost, která
nám umožňovala
vnímat pekařinu
nezávislým pohledem a vidět v ní to,
co jiní neuměli. Možná i proto jsme dokázali být
inovativní a progresivní. Možná proto dnes naše
firma slaví své pětadvacetiny.
Toto speciální vydání Pekařských novin je tak trochu i poděkováním všem, kteří se podíleli na zrodu
Pekařství Illík. Lidem, již přispěli a přispívají k úspěchům firmy, zaměstnancům, bez jejichž poctivé
práce bychom nemohli jít dál, a také zákazníkům,
kteří nám věnují svou přízeň a jsou věrni pečivu se
značkou Illík.

Antonín Illík
majitel Pekařství Illík

odinná firma

Život rodiny Illíkových se už pětadvacet let těsně
prolíná se životem pekárny. Své o tom nejlépe
vědí potomci majitelů, Adam, Markéta a Antonín
nejmladší. Dnes už Adam, starší ze synů, v pekařství pracuje, mladší studuje potravinářskou školu,
aby co nejvíce pronikl do tajů oboru, a dcera je
připravena své bratry jakkoliv podporovat. Než rodinné stříbro jednou přejde do rukou této nástupnické generace rodu Illíků, budou muset zmínění
mladí lidé získat ještě mnoho cenných zkušeností
a prožít spoustu více či méně profesně náročných
situací, díky nimž s firmou dokonale srostou, budou vnímat její dech a tep, jako by byl jejich vlastní,
a jejich myšlení se stane vizionářským myšlením
podnikatelů. Do té doby budou moci počítat s maximálním nasazením rodičů, kteří nyní v plné síle
stojí u kormidel rodinné flotily a překypují plány, nápady, entuziasmem i chutí pokračovat v plavbě dál
i přes jakékoliv možné bouře a turbulence na trhu.
Až děti jednou značku Illík převezmou, budou si
moci být jisté cennými radami a podporou rodičů,
kteří firmu nesoucí rodinné jméno vybudovali. Ale
to už bude jiný příběh...
- gl -

3

Pekařství Illík v roce 2016

Pekařské
noviny

D

vacet pět let společnosti
Pekařství Illík v datech a obrazech

Jak se rodí rodinná firma? Na začátku je podnikatelský duch podpořený nápadem a vedený intuicí.
Nesmí chybět vize, jasná strategie, nadšení ani nezměrná píle a pracovitost. Dalšími nezbytnými
ingrediencemi jsou odvaha, odhodlání, trpělivost a pokora, namísto soli jsou tu krůpěje potu i slzy
únavy. Teprve později se přidává radost z prvních úspěchů a nepostižitelný úsměv vítězství. To vše
se neobejde bez tepla rodinného krbu, pochopení a obětavosti nejbližších a soudržnosti všech členů rodiny napříč generacemi. Tak vzniká rodinná firma. A právě tak vznikla společnost Pekařství Illík,
jejíž nejdůležitější zlomové okamžiky jsou zaznamenány na této dvoustraně.

Před
V roce 1995 byla ve Lhotce zahájena druhá
přestavba. Malé postavičky na fotografii jsou
Adam s Markétou.

Po
4

1991 – 18. listopadu – založení pekařství
1992 – první přestavba statku, v němž byl
ve stejném roce upečen první chléb
1993 – ve firmě, která vyrábí tři druhy výrobků,
pracuje pět zaměstnanců
1994 – přibyl nový sortiment – sladké pečivo,
koblihy, veky
1995 – začátek druhé stavební přestavby – pekárna se rozrůstá o nové výrobní, expediční a skladovací prostory, šatny, kancelář
– firma expanduje po celém regionu
1996 – první počítač v hodnotě 60 tisíc korun
(o patnáct let později je ve firmě 40 počítačů)
1997 – 9. července – největší povodeň v historii
Lhotky, pekárna odolala a po částečném opadnutí vody rozvážela pečivo
1998 – první tři telefony ve firmě
1999 – třetí pec na chleba, z 2 500 kusů denně
navýšení na 12 tisíc chlebů
2000 – firma má již zhruba sto zaměstnanců,
výplaty se posílají na bankovní účty

2001 – nákup Fritsch linky a Rolfixu Easy na výrobu listových a plundrových těst
2002 – linka na výrobu rohlíků s průběžnou pecí,
tři dvacetitunová sila na mouku
2003 – přibývá vozový park – firma vlastní 20
rozvážecích aut
2004 – šest nových rotačních pecí
2005 – první rozpékací pece v prodejnách odběratelů
2006 – zavedena výroba PRO-FIT racionální výživy
2007 – květen – první vlastní prodejna je otevřena v Lipníku nad Bečvou
– začátek třetí přestavby pekařství v hodnotě zhruba 12 milionů korun (přibyly
sklady, expedice, kanceláře)
– postavena ČOV v hodnotě téměř 2,7 milionu korun
– firma vydává svůj první firemní časopis
2008 – pokračování přestavby, výstavba dalších
vlastních prodejen
2009 – vybudování ubytovny pro zaměstnance
v areálu firmy, stavba nové expedice

Jsme na
facebooku
2010 – dokončení největší přístavby – nové expedice a nové výrobní haly na výrobu
rohlíků ve výši 12 milionů korun
– nové firemní prodejny v Odrách, Hranicích, Bílovci a v Ostravě-Hrabůvce
2011 – 20. výročí založení Pekařství Illík –
15 vlastních prodejen, více než 650 odběrných míst, 200 zaměstnanců, 180
druhů sortimentu pečiva, 40 aut, zřízení
centrálního nákupu, firma získává cenu
Spokojený zákazník Moravskoslezského
kraje
– 1. dubna se firma rozrůstá o cukrárnu
2012 – investice ve výši zhruba 18 milionů korun do výrobních linek na tvarování těst,
výrobu housek a kaiserek a na výrobu
rohlíkových tvarů
– vlastní čerpací stanice
2013 – vydláždění dvora a parkoviště, instalace
venkovních lamp, oplocení, stěhování
výroby koblihů do samostatného prostoru, zprovozněna je nová dělička formového chleba
– v cukrárně začíná rekonstrukce expedice
2014 – vrcholí druhá fáze rekonstrukce Cukrářství Illík v hodnotě zhruba 800 tisíc korun
– je zprovozněna druhá rohlíková linka,
nový nákladní výtah pro přepravu surovin a výrobků, upraven prostor listové
linky a probíhá přestavba pecí – firma
získala dotace na šest nových pecí
– dochází k převodu na nový pokladní sy
stém ve všech prodejnách
– třetí fáze rekonstrukce a modernizace
cukrářství se týká výrobní haly a zázemí
pro zaměstnance

Tvrdých začátků nelituji. Říká se, že každá hora,
přes kterou přejdete, vám otevře nový obzor.
Ten náš měl podobu poznávání všech tajů
pekařiny.
Antonín Illík
Rok 2001 – firma se neustále rozrůstá.

Před

Po
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Přestavba ve Lhotce pokračovala i v roce 2008.

2015 – 1. února se nejmladší sestrou Pekařství
Illík a Cukrářství Illík stala Výrobna lahůdek Hladké Životice
– rekonstrukce fasády budovy Cukrářství
Illík
– jsou zavedeny stravenky pro zaměstnance ve stálém pracovním poměru a firemní slevová karta
– firma je na facebooku
2016 – 25. výročí Pekařství Illík a páté výročí
Cukrářství Illík – 21 firemních prodejen,
více než 650 odběrných míst, bezmála
300 zaměstnanců pekařství, cukrářství
a lahůdkárny, 200 druhů sortimentu pečiva, 40 aut
– lahůdkárna má nová auta i řezací stroje
– finále přeměny prostoru bývalé rohlíkové
linky na výrobu listových a plundrových
těst, klimatizované prostory

Za každým
dalším úspěchem
i neúspěchem,
těžkou dřinou, řadou
zklamání i malých
radostí se skrývalo
to nejpodstatnější.
Prohlubující se vztah
k pekařskému řemeslu.
Antonín Illík
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idé z našeho čtvrtstoletí

Za to, že se naše firma zrodila, patří poděkování našim rodičům, kteří vždy stáli po našem boku
a nelitovali volného času ani námahy. Bez prvního ze současné trojice Antonínů, Antonína Illíka
nejstaršího, by naše vyběhnutí ze startovní čáry bylo mnohem složitější, stejně jako bez podpory
našich maminek, Marty Illíkové a Zdeňky Kubalákové. Nelze, než jim v souvislosti s ohlédnutím
za prvním čtvrtstoletím naší rodinné firmy poděkovat. Stejně tak patří vděčnost i babičce Miladě
Nykšové (na snímku s kyticí), která nám pomáhala péct podle vlastních receptů a byla nám velkou
oporou, do pečení se v začátcích zapojovala i teta Ludmila Nykšová.

Měli jsme štěstí na čestné a pracovité lidi, bez
nichž by se naše podnikání nemohlo rozvíjet. Patří k nim i technolog Ladislav Švehlík, bez jehož
rad a entuziasmu by naše začátky byly mnohem
těžší, a další osobnosti, které k rozvoji a prosperitě naší rodinné firmy přispěly svým umem, zručností, přehledem a rozvahou...
Spolehlivost, vstřícnost, pracovitost. Tato slova
charakterizují paní Ludmilu Satkovou z Tísku,
která v Pekařství Illík pracovala jako pekařka
na ranní směně sladkého pečiva v letech 1993
až 2009. Zaměstnanci jako ona jsou splněným
snem každého podnikatele, stejně jako pan Rostislav Zajíc z Výškovic, jenž zde pracuje od roku
1993 doposud – nejprve jako pekař na chlebové směně, nyní jako vedoucí skladu surovin.
Nelze nepřipomenout příslovečný fortel údržbáře a zedníka, pana Jiřího Neuvirta z Výškovic,
který ve firmě pracoval v letech 1993 až 2006.
A je zcela nemožné představit si směnu formových chlebů a koblih bez paní Marie Žitníkové
z Klimkovic! Vždyť tu začínala v roce 1995 a svou
pekařskou profesi neopustila ani nyní, kdy už je
ve starobním důchodu.
Mezi těmi, jimž patří uznání za perfektně odváděnou práci, je i pan Roman Vaněk z Bravantic

(na snímku vpravo dole), jenž se v roce 1996
zapracoval jako pekař na chlebové směně, později se osvědčil jako technik výroby a v současné
době působí jako vedoucí výroby. Ano, v jejím
čele stál od roku 1998 do roku 2008 pan Jaroslav Prusák z Bílovce, jenž sice Pekařství Illík
na čas opustil, ale nyní je zde už čtvrtým rokem
vedoucím nákupu. Kterým jménem pokračovat,
koho neopomenout zmínit? Vždyť už sedmnáct
let je dobrou duší Pekařství Illík mzdová účetní
Jindřiška Němcová z Lubojat, třináct let pomáhá
zvučné jméno firmy budovat vedoucí obchodního oddělení Leopold Šíma z Vřesiny (na horním
snímku vlevo) a stejně dlouho je nedílnou součástí týmu i řidič a obchodní zástupce Ivoš Tabák
ze Zbyslavic. A jak by se dařilo objednávkové
kanceláři bez preciznosti a systematičnosti paní
Světlany Klečkové z Bravantic, která je s Pekařství Illík pracovně spojena už deset let?
Bohužel, všechny mistry pekařského řemesla,
řidiče, techniky a administrativní pracovníky, bez
nichž by firma dnes nebyla tam, kde je, úspěšná
a expandující, vyjmenovat nelze. Každému, kdo
se svou poctivou prací podílel na rozvoji Pekařstvím Illík, patří naše poděkování.
Martina a Antonín Illíkovi

Snad nastupující
generace bude mít
ze svých rodičů stejně
dobrý pocit. Právě jí je
totiž určeno poselství
ukryté v těchto řádcích
– poselství o tom,
že budovat něco
životaschopného,
co pod vašima rukama
vzkvétá, dává smysl
nejen jednomu životu.
Martina a Antonín Illíkovi
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Podnikatelská zručnost se
snoubí s lidskostí a obětavostí
Dvacet pět let v životě člověka většinou znamená, že ukončil své vzdělávání a plný síly a nadšení
vstupuje do pracovního života. Jsou to nejlepší
léta pro budování kariéry. Rodinná firma Pekařství Illík má tudíž své nejlepší roky před sebou.
Od doby svého založení prošla mnoha změnami a postupně se stala jednou z významných
pekáren Moravskoslezského kraje, ve kterém
hraje důležitou roli na konkurenčním poli výrobců pečiva. Majitelé firmy jsou nejen významnými
zaměstnavateli, ale rovněž význačnými mecenáši školských zařízení, občanských sdružení
i jednotlivců. Obecně lze říci, že podnikatelská
zručnost se v případě manželů Illíkových snoubí
s obrovskou mírou lidskosti a obětavosti. Manželům Illíkovým i jejich firmě do dalších let přeji
mnoho spokojených zákazníků i loajální a zručné
zaměstnance. Panu Illíkovi přeji, aby měl stále
dostatek energie na řízení své firmy a aby se mu
podařilo vychovat zdatné nástupce, kteří budou
dobré jméno firmy dále šířit.
Pavel Mrva
starosta města Bílovce

Podpora bez váhání
a doprošování
Někdo může namítat, že 25 let, chcete-li čtvrt
století, není zvlášť významné jubileum. Měřeno
stářím Země je to méně než okamžik. Přesto
se jedná o 25 let poctivé každodenní práce, jejíž výsledky můžeme denně nejen vidět, ale také
ochutnat nebo si jen přivonět. Přiznám se, rád se
nechám svést. Rovněž jsem hrdý na město, kde
jsem se narodil a vyrůstal. Proto mi dělá radost,

když zahlédnu novou pobočku Pekařství Illík
v Ostravě, Opavě či Olomouci. Mohu říct, ten je
od nás. Jako ředitel gymnázia v Bílovci jsem rád,
že máme pekaře, který chce nejen vydělávat,
ale rád podpoří školu i mladé lidi v jejich aktivitách. Bez zaváhání, bez doprošování, ať se jedná
o den otevřených dveří, reprezentační ples gymnázia, studentské akce apod. Rád bych proto
popřál Pekařství Illík hodně zdaru v jeho činnosti.
A jménem školy a jejích žáků děkuji za tradiční
podporu.

speciál/2016

Jsem hrdá na naše
jméno a firmu, na to,
že jsme schopni tlaku
trhu úspěšně odolávat
už dvacet pět let
i na fakt, že si okolí
váží našeho počínání.
Martina Illíková

Vít Schindler
ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci

Vnímají důstojnost a hodnotu
člověka
Před třemi roky jsme spolu s řeholními sestrami
oslovily několik pekařství. Většina nám odpověděla, že pečivo, které se během dne neprodalo, už někam vozí. Pozitivně zareagovalo jen
Pekařství Illík. Od té doby nám čtyřikrát týdně
z prodejny v Nádražní ulici přivážejí pečivo, jež je
obrovskou pomocí jak pro nás, tak zejména pro
sociálně slabé rodiny i bezdomovce, kteří k nám
pravidelně docházejí. Jsme velice rády, že nám
manželé Illíkovi takto vyšli vstříc. Je povzbuzující
vědět, že mezi námi jsou lidé, kteří vnímají důstojnost a hodnotu člověka i ve chvíli, kdy nemá kde
bydlet a je špinavý. Že jsou tu osoby, které mají
potřebu pomáhat jiným bez jakéhokoliv nároku
na finanční zisk. Manželé Illíkovi takoví jsou a já
jim ze srdce přeji, aby je dobro, jež konají, jednou
přivedlo do nebe.
sestra Subasia
představená Řeholního domu Misionářek lásky
v Ostravě

Korektní, pozitivní a vzájemně
prospěšné vazby
Společnost Semix Pluso, český výrobce surovin
pro pekaře, cukráře, gastronomii a produkci cereálií, spolupracuje s Pekařstvím Illík již od roku
1999. Dodávky měly zpočátku podobu surovin
pro pekařskou výrobu, později přibyly i cukrářské
suroviny. Začátky spolupráce byly pozvolné, ale
celá léta jsou navázané obchodní vazby velmi
korektní, pozitivní a vzájemně prospěšné. Naše
společnost, která exportuje své výrobky do dvaatřiceti zemí světa, si cení toho, že má i stabilní
a na českém trhu etablované tuzemské odběratele. Firmě Illík proto přeji mnoho dalších, ještě
úspěšnějších let, kvalitní zákazníky, smysluplný
rozvoj a manželům Illíkovým a všem jejich zaměstnancům pevné zdraví a osobní pohodu.
Pavel Kratochvíl
obchodní ředitel a spolumajitel Semix Pluso

Inspirují svým podnikatelským
elánem
Firma Diamant CZ je dceřinou společností Diamant Nahrungsmittel GmbH, předního rakouského výrobce surovin pro pekaře a cukráře s tradicí od roku 1960. Na českém trhu jsme aktivní
od 90. let minulého století. Náš široký sortiment
pokrývá kompletně potřeby moderní výroby
v pekařském a cukrářském oboru. I proto naše
firma spolupracuje se společností Pekařství Illík
v podstatě od jejího založení. Pravidelně se podílíme na inovacích produktového portfolia široké
škály pekařských i cukrářských výrobků značky
Illík. Tato dlouholetá spolupráce je založena především na nadstandardních obchodních vztazích
podpořených technologickým poradenstvím.
Jsme hrdi na partnerství s touto rodinnou firmou
s regionálním přesahem, která je příkladem poctivého podnikání. Manželům Illíkovým proto
přejeme do dalších let nadále podnikatelský elán,
jímž inspirují své okolí. Jejich společnosti přejeme
úspěšný rozvoj, spokojené zákazníky a spolehlivé zaměstnance.
Jan Řezáč
jednatel společnosti Diamant CZ
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Veškeré strategické kroky, které jsme
v minulosti podnikali, nebo se k nim teprve chystáme, směřují k posílení vydobyté
pozice a zvýšení soběstačnosti a stability
naší firmy. Těší mě, že zákazníci vnímají výjimečnost a originalitu značky Illík,
jež se od regionální konkurence odlišuje
třemi typickými znaky: vysokým počtem
prodejen, produkcí mraženého a polopečeného pečiva a rychlou inovací výrobků.
Právě tyto tři rysy jsou naší největší devízou.
Tím nejcennějším a nejhodnotnějším, co
naše pekařství dostalo do vínku, je však
fakt, že jde o firmu rodinnou. O firmu,
na jejímž pomyslném vývěsním štítě je
jméno všech členů rodiny: Illík.

O

Společně kráčíme dál a snažíme se Pekařství Illík i jeho mladší firemní sestry

dál rozvíjet. Dlouhodobým cílem je mít
alespoň jednu prodejnu v co největším
počtu obcí a měst Moravskoslezského
kraje, v těch větších i více. Nejde o nesplnitelný sen. Vždyť během deseti let

Pekařina je nádherné
řemeslo, kterého se
člověk dotýká rukama
i srdcem... Řemeslo,
jež spojuje člověka
s člověkem.
Martina a Antonín Illíkovi

se nám podařilo otevřít rovných jednadvacet prodejen! Nyní je naše pozornost soustředěna zejména na modernizaci a rozšiřování kapacity stávajících
prodejen a na aplikování současných
trendů prodeje, čeká nás rekonstrukce
lahůdkárny, počítáme i s dalšími stavebními akcemi. Vše je třeba pečlivě
promyslet a připravit tak, aby výsledek
byl co nejefektivnější a aby všechny
projekty měly očekávanou návratnost.
Nejde totiž jen o investici do objektů
a rozvoje produkce, ale do budoucnosti celé rodinné firmy. A do spokojenosti
zákazníků, bez jejichž přízně bychom
nemohli na náročném a mnohdy turbulentním trhu setrvat dlouhých dvacet
pět let.
Antonín Illík
majitel Pekařství Illík

slava čtvrtstoletí v Tošovicích!

V sobotu 3. září pořádá Pekařství Illík v tošovickém sportovním areálu oslavu svých
25. narozenin. Zváni jsou všichni zaměstnanci, každý pracovník pekárny, cukrárny, lahůdkárny, lidé
z prodejen i administrativy. „Chceme se potkat se zaměstnanci
a rovněž společ-

ně 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 přípravě tohoto výjimečného
dne intenzivně věnuje
už několik měsíců.
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Lhotka 8, Bílovec
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iremní prodejny

Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 77/17 • Olomouc I, Masarykova třída 802/10 • Bílovec I, Čs. armády 226/1 • Přerov,
Kratochvílova 135/17 • Ostrava, Nádražní 536/29 • Ostrava-Poruba, Gymnázium O. Havlové • Ostrava-Poruba, Hlavní třída 1023/55
• Opava, Dolní náměstí 114/5 • Odry, Masarykovo náměstí 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 náměstí 32 • Opava II, Olomoucká 23a • Třinec, Staroměstská 534 • Ostrava-Marián. Hory, 28. října 81/203 • Kopřivnice, Štefánikova 984/8 • Studénka, náměstí
Republiky 699 • Hlučín, Mírové náměstí 10
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