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Otevřeli jsme novou prodejnu.
Najdete ji v Hlučíně
Pekařství Illík si s malým předstihem nadělilo vánoční dárek v podobě nové prodejny.
„O Hlučínu jsme uvažovali už delší dobu, je to
jedno z větších měst poměrně nedaleko Lhotky. Když se uvolnily nebytové prostory na Mírovém náměstí č. 10, neváhali jsme,“ říká Antonín
Illík, majitel Pekařství Illík. Vzhledem k tomu,
že zmíněné náměstí je památkovou zónou,
bylo třeba dodržet řadu pravidel a požadavků
striktně daných památkovým úřadem. K nim
patřilo například stanovení velikosti vývěsního
štítu prodejny. „To nám sice otevření prodejny
zkomplikovalo, ale i přes počáteční zádrhele
nakonec byla 24. října slavnostně otevřena,“
oznamuje narození jedenadvacáté prodejny
Antonín Illík s tím, že do Hlučína je čerstvé
pečivo přiváženo nočním závozem a třemi
dopoledními. Součástí nabídky samozřejmě
jsou i produkty ﬁremního cukrářství a lahůdkárny, takže zákazníci zde naleznou vše, co
nabízí i v ostatních prodejnách.

„Rekonstrukce původních prostor, kde dříve
rovněž sídlilo pekařství, trvala přibližně jeden
měsíc. Během té doby prošlo místo, kde měla
vzniknout nová ﬁremní prodejna, celkovou revitalizací, která se dotkla kromě jiného i podlah, omítek, elektřiny, vody a podhledů,” dodává manažer prodejen Jakub Šíma, který první
den nově otevřené prodejny hodnotí pozitivně. „Byl mírně hektický, a to především kvůli
množství zákazníků, kteří k nám zavítali. Byli
jsme však dobře připraveni a všichni zákazníci
odcházeli spokojeni,” konstatuje.
Součástí vánočních stolů obyvatel Hlučína
tedy může být pečivo z Pekařství Illík zakoupené – letos historicky poprvé – přímo v centru
města. Tady je prodejna, v níž ﬁrma zavedla
nový model řízení, otevřena od pondělí do
pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do
11 hodin. Jste srdečně vítáni!
-gl-
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Vánoční otevírací doba
Vánoční svátky mají být obdobím klidu a pohody. Proto je dobré se na ně dopředu připravit a
objednat si v nejbližší prodejně Pekařství Illík potřebné cukroví a pečivo co nejdřív. Pokud to
nestihnete, či zapomenete, případně když vás o svátcích překvapí milá, ale nenadálá návštěva,
neváhejte. V našich prodejnách vás rádi a ochotně obslouží v uvedených termínech.
24. prosince – sobotní prodej
31. prosince – sobotní prodej
25. a 26. prosince – zavřeno
1. ledna 2017 neděle – zavřeno
27. až 30. prosince – otevřeno
2. ledna – otevřeno

Srdcem prodejny a základem úspěchu
jsou kvalitní zaměstnanci
Sedm ﬁremních prodejen z jednadvaceti,
od Studénky přes Ostravu až po Hlučín,
už třetím rokem řídí manažer prodejen
Jakub Šíma. „Než jsem nastoupil do této
funkce, tak jsem během studií prošel jako
brigádník téměř všemi výrobními procesy
ve ﬁrmě. Začínal jsem v lineckém a sladké
výrobě, následovala výroba houskových
tvarů, zrněnek, listového pečiva, rohlíků,
chleba a poslední zastávkou byla expedice,
kde jsem strávil nejvíce času. Seznámení s
tím vším, s výrobními procesy a postupy,
mi dalo mnoho zkušeností, které využívám
dodnes,” hovoří Jakub Šíma o detailním
seznamování s Pekařstvím Illík a zaměřuje pozornost na svou současnou profesi:
„Cílem manažera by mělo být zabezpečení celkového chodu provozovny, počínaje
personálním obsazením, optimálním rozložením produktového portfolia a vnější
komunikací se zákazníkem konče. Je mnoho pohledů a způsobů, jak lze provozovny
řídit, i proto je řízení u každého manažera
odlišné. Osobně jsem zastáncem demokratického přístupu podloženého pevně
stanovenými pravidly, která si na pracovišti
hned na počátku společně nastavíme.” Na
bezproblémový chod prodejny má podle

slov Jakuba Šímy vliv nespočet faktorů, ale
jen jeden z nich je ten nejdůležitější. „Jsou
jím zaměstnanci každé prodejny, prodejní
personál, tým, který je srdcem prodejny
a základem úspěchu. Bez skvělého personálu nelze dosahovat stanovených cílů
a poskytovat zákazníkům službu na vysoké
úrovni. Je bezpodmínečně nutné, aby prodejní tým měl vizi, znal krátkodobé cíle a byl
seznámen se strategií a ﬁlozoﬁí společnosti. Jsou to lidé, kteří tvoří ﬁrmu,” akcentuje
manažer prodejen a s úsměvem podotýká,
že všechny provozovny, které zastřešuje,
jsou úspěšné. „Nelze říct, která více či méně,
protože každá je svým způsobem speciﬁcká. Za zmínku ale určitě stojí nárůst tržby
v Ostravě-Mariánských Horách, Studénce
a Bílovci.”
Přestože prodejnám se daří, Jakub Šíma
neusíná na vavřínech: „Každý z nás čerpá
inspiraci z různých zdrojů. Já ji hledám jak
u úspěšných českých, tak zahraničních manažerů. Inspiraci ohledně sortimentu, designu prodejen a marketingu čerpám především ze zahraničí, a to z Itálie, Švýcarska či
Německa. Kvalitním zdrojem bývají světové
výstavy. Mnoho věcí jsme převzali například
z výstav v Paříži či Mnichově.”

Novinky pro
mlsné jazýčky

Nové výrobky
Celozrnné pečivo je u zákazníků čím dál oblíbenější, i proto Pekařství Illík přichází hned
se třemi novými celozrnnými výrobky! Ty
obsahují minimálně z 80 procent celozrnnou
mouku, která se vyznačuje tmavším odstínem
a obsahuje vyšší množství minerálních látek.
A to i díky faktu, že při mletí této mouky je
zpracováváno celé zrno, včetně otrub. Ty byly
v minulosti považovány v potravě za bezcenný balast a při mletí běžné mouky jsou stále
oddělovány. Dnes však již víme to, co věděly
naše prababičky, že i otruby mají své místo
v zásadách zdravé výživy. Navštivte kteroukoli ﬁremní prodejnu Pekařství Illík a vyzkoušejte naše nové celozrnné výrobky.

Celozrnný koláč
Koláč o hmotnosti
70 g je prodáván
teprve od října letošního roku, ale už
po měsíci prodejny
objednávaly zhruba
400 těchto koláčů
denně a zájem o ně každým týdnem roste. V tomto koláči se zajímavým způsobem
propojuje speciﬁcká chuť celozrnné mouky
s jablky a švestkovými povidly. Koláč je tvořen z osmdesáti procent z pšeničné celozrnné
mouky a obsah je přípravek se sušenou mrkví, jablky a citronový prášek, což mu dodává
speciﬁckou ovocnou chuť. Součástí těsta jsou
i slunečnicová semínka a náplň uvnitř koláče
je jablečná. Povrch zdobí švestková povidla
ochucená skořicí.

Celozrnná bulka

Je tvořena z osmdesáti procent pšeničnou celozrnnou
moukou,
zčásti
moukou hladkou a
samozřejmě běžnými ingrediencemi.
Chuť této 60 g vážící tmavé bulky je grahamovová a její konzistence je díky nahrubo
pomleté celozrnné mouce, v níž není lepek
takzvaně tolik rozbouraný, drobivější. Doporučuje se proto krájet zubatým nožem.
Celozrnnou bulku můžete v prodejnách Illík
zakoupit od konce října.

Máme skvělé zprávy pro mlsné jazýčky! Pekařství Illík, které své zákazníky oslovuje neustále
něčím novým, nezklamalo ani tentokrát… „Během poslední doby jsme v prodejnách zavedli
několik novinek,” oznamuje manažer prodejen Jakub Šíma. „Jednou z nejvýraznějších je
rohlíček s vanilkovým krémem a švýcarskou
čokoládou. Jedná se o výrobek z vyšší cenové
kategorie, jenž si však svou jedinečnou chutí získává čím dál více příznivců. K novinkám
patří i Honzovy buchty s povidlovou a tvarohovou náplní, které jsou rovněž velmi oblíbené.”

Celozrnný chléb

Právník radí
Otázka: Kupuji v prosinci 2016 pozemek. Kdo platí daň z nabytí nemovitosti?
Odpověď: Nově od 1. listopadu 2016 kupující nemovitosti bude hradit také daň
z nabytí nemovitosti. Do tohoto data tuto daň platil prodávající, pokud se s kupujícím nedohodli jinak. Vždy byla druhá strana ručitelem této daně. Pokud jste podepsali kupní smlouvu a tuto vložili na příslušný katastrální úřad do 31. října 2016, hradí daň prodávající, pokud jste se nedohodli ve smlouvě jinak. Problém může nastat
v případě, kdy katastrální úřad řízení zamítne či vyzve k doplnění. V ten moment
již budete novou smlouvu vkládat již po rozhodném datu a povinnost uhradit daň
z nabytí nemovitosti bude již jen na straně kupujícího. Změna osoby poplatníka
zároveň odstraňuje institut ručení.
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Těsto na tento celozrnný chléb je tvořeno z osmdesáti
procent z pšeničné
mouky
celozrnné,
dále z mouky žitné
a pšeničné mouky hladké. Speciﬁckou chuť
dává této novince i přípravek se slunečnicovými semínky a jablečnou moukou. Chleb
má při pečení tvar kostky a hmotnost půl
kilogramu, následně se rozpůlí, nakrájí a balí
se po 250 g. Při nákupu zákazník tedy může
vidět vnitřní strukturu chleba.

3/2016

Novinky

Vážení zaměstnanci,
obchodní partneři, čtenáři,

Vánoční soutěž
prodejen

letošní rok se nesl ve svátečním duchu oslav dvacátého pátého výročí založení ﬁrmy a já jsem
velmi rád, že jste ho oslavili s námi. Život jde však
dál a já věřím, že se nám společnými silami bude
i nadále dařit rozvíjet nejen Pekařství Illík, ale
i cukrářství a lahůdkárnu. Právě v lahůdkárně
jsme na podzim začali s rekonstrukcí některých
prostorů a izolací zemní vlhkosti. Budova bude
mít nové topení, nový vstup a o polovinu zvětšíme i expedici. V tuto chvíli již budujeme také
novou objednávkovou kancelář a rádi bychom
do konce roku stihli postavit i nový sklad surovin.
V pekárně jsme letos přesunuli výrobu listového
těsta do klimatizovaných prostorů a v příštím
roce nás čeká výměna tří sázecích chlebových
pecí, ty staré přesuneme do patra k linkám na
výrobu rohlíků. Plánujeme také zakoupení tří
stopkynáren, které nejen rozehřívají, ale i chladí,
což umožňuje prodloužit dobu kynutí těsta třeba i na dvanáct hodin a zkvalitnit tak celý proces. Částečné obnovy se dočkal také náš vozový
park. Celoročně se snažíme zpestřovat rovněž
nabídku našich produktů, letos jsme se zaměřili
kromě jiného i na celozrnné pečivo. Nově prodáváme například celozrnný chléb, bulku i koláč
a přibyly i druhy pečiva k rozpékání, které jsou
u zákazníků čím dál oblíbenější. Na podzim jsme
podali pomocnou ruku řetězci Hruška, jemuž
požár způsobil nemalé škody, a dočasně pečeme
a rozvážíme pekařský sortiment do zhruba 40
prodejen této značky. Nově se připravujeme také
na EET, což v našich podmínkách není vůbec

snadné ani levné, ale věříme, že vše zvládneme.
V příštím roce 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.
Už v letošním roce jsme na některých úsecích
zvýšili mzdy zaměstnancům. Pozitivní zprávou
je, že i v nadcházejícím roce budeme v navyšování mezd pokračovat.
Přeji všem zaměstnancům, obchodním partnerům, zákazníkům i čtenářům provoněné Vánoce, pohodu a klid v kruhu rodiny a do nového
roku především zdraví, štěstí a spoustu energie
do další práce. Ať vás osobní i pracovní úspěchy
provázejí celý rok 2017!
Antonín Illík
majitel Pekařství Illík

Stejně jako v uplynulých letech, i letos mohou kolektivy ﬁremních prodejen bojovat
v tradiční vánoční soutěži o atraktivní ceny.
Každý člen vítězného týmu obdrží dárkový
poukaz v hodnotě 1000 korun, obloženou
mísu z lahůdkárny a k tomu navrch dort
z cukrárny. Členové týmu na 2. místě získají
každý poukaz v hodnotě 700 korun a obloženou mísu z lahůdkárny a tým na bronzovém místě bude ohodnocen 500korunovými dárkovými poukazy a dorty z cukrárny.
Odměna čeká ale i na tzv. bramborový
tým, jeho členové obdrží poukaz v hodnotě 300 korun. Pravidla soutěže jsou mírně
pozměněna a kopírují princip soutěže velikonoční.

Víte, že…
-

Naše ﬁrma rozváží pečivo po celém kraji na 26 trasách?
Vlastníme v současnosti 34 aut?
Naši řidiči denně najezdí více než 5 000 km?
Z průměru denní výroby rohlíků byste vytvořili 18 km dlouhý řetěz?
Z průměru denní výroby našeho nejprodávanějšího chleba byste vytvořili 600 m vysoký
sloup?

Denně…
-

spotřebujeme až 10 tun mouky?
do výrobků přidáme až 300 l oleje?
výrobky osladíme až 150 kg cukru?

Balíčky vánočního cukroví
I v letošním roce si návštěvníci prodejen Pekařství
Illík mohou vybírat ze čtyř různých balíčků vánočního cukroví. V nabídce je vánoční cukroví (500 g
a 1000 g), dále čajové pečivo (220 g a 450 g), čajové pečivo s fruktózou (220 g a 450 g) a máslové
cukroví (600 g a 900 g)… Na pultech prodejen
však milovníci cukroví naleznou i jednodruhové
krabičky s laskonkami, lineckými kolečky, lineckými pacičkami, jádrovými rohlíčky, kokosky,
sněhovým pečivem a dalšími druhy. Věříme, že se
dostane na všechny, neboť i letos plánují upéct
v Cukrářství Illík zhruba stejné množství jako loni,
to znamená okolo 3950 kilogramů jednodruhových krabiček, zhruba 2750 kilogramů vánočního
cukroví, 740 kilogramů čajového pečiva a 550 kg

čajového pečiva s fruktózou a zhruba 400 kilogramů máslového cukroví. Pokud však chcete mít jistotu, že cukroví od Illíků bude zdobit váš vánoční
stůl, neváhejte a objednejte si ho v nejbližší prodejně již nyní.

Měřítkem úspěšnosti každé prodejny bude
podíl počtu zákazníků, kteří navštíví prodejnu, a celkového množství prodaného
vánočního sortimentu za sledované období. Změna nastane v prodaném sortimentu, kde bude každý výrobek bodově
ohodnocen. To znamená, že se nebudou
počítat prodané kusy, ale jednotlivé prodeje se budou násobit vždy počtem bodů
daného výrobku. Celkové získané body se
budou poté porovnávat s počtem zákazníků a utvoří koeﬁcient. Prodejna s nejnižším
koeﬁcientem vyhrává.
Výsledky se tedy budou odvíjet především
od způsobu prezentace, nabídky a oslovení zákazníků. Nezávisí na velikosti prodejny či na jejím obratu, ale na způsobu,
jakým dokáže tým prodejny své zákazníky
ke koupi přesvědčit. Bodové hodnocení
výrobků naleznete v propozicích soutěže,
které jsou k dispozici v každé prodejně.
Soutěží se od 14. listopadu do 31. prosince.
Každý týden obdrží všechny týmy průběžné hodnocení.
Přejeme vám mnoho prodejních úspěchů!
Obchodní oddělení
Pekařství Illík
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Oslava, jak má být aneb
Skvělá atmosféra plná smíchu a pohody

Na oslavu, která se opravdu, ale opravdu vydaří, se vzpomíná ještě po letech. A věřte, že
na tu, o které tady vyprávíme, se dlouho vzpomínat bude. Na to, jak holky pištěly při jízdě
na bobech, jak někdo střílel z luku jako Robin
Hood a jiný minul terč o několik metrů, tamtomu se dařilo v chůzi na chůdách a jiný uspěl
v některé z mnoha dalších disciplín. Bude se
hovořit o vyvěšení praporů pekárny, cukrárny a lahůdkárny, o křtu knihy vydané k výročí
ﬁrmy, kterou – pokud projeví zájem – dostane jako dárek každý zaměstnanec, o perfektní zábavě i výborném pohoštění… A rovněž
o duchaplných i vtipných proslovech oslavujících fakt, že se před 25 lety narodila ﬁrma,
jejíž majitelé se sešli se svými zaměstnanci v
sobotu 3. září v tošovickém sportovním areálu.
„Na ﬁremní oslavu jsme pozvali všechny za-

městnance, každého pracovníka pekárny,
cukrárny, lahůdkárny, lidi z prodejen i administrativy. Poprvé s námi slavila i děvčata z lahůdkárny, což nám připomnělo, že
před pěti lety se ﬁremní oslavy poprvé
zúčastnily pracovnice z cukrárny. Čas plyne tak rychle…“ pozastavuje se majitelka
Pekařství Illík Martina Illíková nad faktem,
že Pekařství Illík je na trhu už čtvrt století.
„Aby mohli dorazit opravdu všichni zaměstnanci, zastavili jsme výrobu. A těm vzdálenějším jsme zajistili i odvoz tam a zpět, aby jim
v účasti na akci nic nebránilo, větší část hostů
přivezl do Tošovic autobus. Velice nás těší, že
pozvání přijalo 207 pracovníků z celkového
počtu 250,“ konstatuje Martina Illíková, jež se
přípravě velké ﬁremní oslavy věnovala už od
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jara. Nešlo totiž jen o dohodnutí místa a pohoštění, ale o zorganizování bohatého programu
plného soutěží a nevšední zábavy. „Myslím, že
volba Tošovic byla skvělá. Mnozí naši zaměstnanci byli překvapeni jak moderním a útulným
prostředím umožňujícím spoustu sportovních
aktivit i příjemnou relaxaci, tak kvalitním občerstvením ve formě krásně připravených
rautů. Tentokrát jsme nevyužili naše výrobky,
kromě koláčů, a nechali jsme si vše připravit,
od chlebíčků a jednohubek přes pečené kýty
a steaky až po obložené mísy a výborný guláš,“ vrací se k vydařené akci Martina Illíková,
již potěšil aktivní přístup hostů k připravenému programu. „K dispozici jsme měli bobovou
dráhu, golfové odpaliště, rodeo býka, mohli
jsme si vyzkoušet lukostřelbu… To vše jsme
mohli používat až do večerních hodin, každý
se zapojil do toho, co ho bavilo. Na oslavu přišel i kouzelník Richard Nedvěd a k poslechu
i tanci zahrál Kabát revival ze Vsetína,“ vypráví
Martina Illíková s tím, že skvělá zábava pokračovala do pozdních večerních hodin. Domů se
nechtělo nikomu, a tak poslední účastníci oslavy byli rozvezeni až ve dvě ráno. „Oba, manžela
i mě, velice těšil pohled na výborně se bavící
a rozesmáté hosty. Vyslechli jsme tolik milých
slov, lidé akci chválili, děkovali za pozvání.
Něco takového zahřeje u srdce. Pocit, že naši
zaměstnanci přišli rádi, protože se cítí být součástí Pekařství Illík, protože jsou patrioty ﬁrmy,
je k nezaplacení,“ usmívá se Martina Illíková.
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ANKETA: Jak hodnotíte firemní oslavu?
Klára Doležílková, asistentka, Proskovice: „Byla
to skvělá akce. Nikdy jsem na žádné ﬁremní oslavě
nebyla, takže jsem nic podobného nezažila a nemohu srovnávat, ale jsem přesvědčena, že se oslava
líbila všem. Já osobně si užila doslova vše, spoustu
zážitků, bohatý program i výtečné občerstvení. Nejvíce mě nadchla bobová dráha, hodně mě pobavil
i kouzelník a užila jsem si také večerní zábavu, po
dlouhé době jsem si parádně zatančila. Líbil se mi
celý areál. A i když se utvořily skupinky lidí, kteří se
znají mezi sebou, podařilo se mi seznámit s dalšími
zaměstnanci. Například mnohé prodavačky, které znám z telefonátů, jsem tady konečně poznala
osobně. Za mě to byla fantastická akce s naprosto
nabitým programem, která svědčí o tom, že majitelé
si svých zaměstnanců váží.“
Petra Kovalíková, housková směna, Kamenec:
„Musím říct, že majitelé zvolili skvělý areál, kde bylo
připraveno mnoho aktivit, takže člověk nemusel
jen sedět, ale naopak nevěděl, co dělat dříve. Nejvíce mě bavila lukostřelba, v níž jsem navíc zvítězila.
Hodně legrace jsme si užili také u divokého býka
a dlouho jsme hráli golf. Bylo to opravdu pestré. Ten
den jsme si náramně užili, a to od samého začátku,
kdy jsme nastoupili v Bílovci do ﬁremního autobusu,
až do konce. Řekla bych, že to až moc rychle uteklo. Ale manželé Illíkovi si vždy dávali záležet na tom,
aby ﬁremní oslavy byly pro zaměstnance zajímavé. Pracuji tady už třináct let a kromě jedné oslavy
jsem nezmeškala žádnou a všechny byly moc fajn.
I když ta poslední byla skutečně fantastická.“
Jan Martiník, vedoucí autodopravy, Ostrava-Poruba:
„Nevím, jestli jsem ten správný člověk na popisování
zážitků, nejsem příliš společenský, ale musím říct, že
na této akci byla zábava opravdu skvěle napláno-

vána – žádný striktně daný harmonogram, každý
si mohl vybrat to, co ho bavilo, což mi vyhovovalo.
Mohli jsme se po areálu pohybovat, jak jsme chtěli. A skvělý byl i raut. Jsem velmi vybíravý v jídle
a tady opravdu bylo z čeho vybírat. Z aktivit mě nejvíce nadchla bobová dráha a zaujal mě také golf. Více
jsem s ohledem na další program nestihl. Pracuji zde
teprve druhým rokem, takže to byla má první ﬁremní
oslava, a musím říct, že laťka je opravdu vysoko.“
Michaela Kozáková, cukrářka, Velké Albrechtice:
„Líbilo se mi naprosto vše. Vyhovovalo mi, že jsme
si mohli vybrat, co chceme dělat. Nejsem soutěživý typ, takže soutěží jsem se neúčastnila, ale vychutnala jsem si například bobovou dráhu. Holky
z naší cukrářské skupiny zkusily například i divokého
býka, tak jsem fandila. Ale sama jsem na něj nešla.
Bála jsem se, že bych ani nenasedla, natož, abych se
na něm udržela déle. Na této oslavě nechybělo vůbec nic. Přivezli nás, postarali se o skvělý program
venku i vevnitř, všude bylo spousta jídla a pití. Prostě
skvělý den a úžasná oslava.“
Veronika Stanovská, cukrářka, Stará Ves:
„Já jsem si toto odpoledne užila úplně parádně! Nejvíce jsme se vyřádili na bobové dráze. Kdybychom
věděli, že bude jezdit i večer, určitě bychom neváhali a jezdili i potmě. Úžasná byla i hudební skupina,
která hrála. S holkami jsme si dobře zatančily, skvěle
se najedly i pobavily. A super byl i kouzelník Richard
Nedvěd, který sice nic nevykouzlil, ale pobavil. Dokonce jsem mu chvíli dělala asistentku, což byla
sranda.
Kolektiv zaměstnanců Cukrářství Bílovec:
,,Chceme touto cestou poděkovat manželům Illíkovým za krásně připravenou podnikovou akci v
Tošovicích. Velice jsme se pobavili, stmelili kolektiv,
zasoutěžili a zasmáli se. Ještě jednou děkujeme.“

Dokořán jsme otevřeli nejen dveře, ale i srdce
V roce svého jubilea otevřelo Pekařství Illík
dveře pekárny dokořán, aby se zájemci mohli
na vlastní oči přesvědčit, jak to ve ﬁrmě, které
je 25 let, vypadá. Den otevřených dveří se konal 7. září a příjemně překvapil jak organizátory, tak účastníky akce.
„Zájem o prohlídku výrobních prostor a seznámení se s výrobou našich produktů byl obrovský, dorazilo zhruba 500 lidí ze širokého okolí,
dospělí i děti. Třetinu návštěvníků tvořili rodinní příslušníci a známí našich zaměstnanců, do-

razili i někteří bývalí pracovníci. Druhou třetinu
představovali senioři a zbývající část všichni, kteří chtěli vidět, jak to v pekárně vlastně
chodí. Jednotlivé skupinky prováděli vedoucí
výroby, technici a manžel, který namísto původně plánované 20minutové procházky prohlídku často protáhl o dvojnásobek a více. Ani
po těch letech ho nepřestalo bavit o provozu
pekárny vyprávět, s chutí odpovídal na otázky, představoval zrekonstruované prostory,
výrobu i produkty,“ vrací se k hektickému dni

5

Martina Illíková, majitelka Pekařství Illík, a poznamenává, že časově i organizačně náročné
akci, jejíž produkci si vzal na starost celý kolektiv vedení ﬁrmy, předcházely týdny rozsáhlých
a velice náročných příprav. Dokonce se i bílilo,
aby hosté měli z návštěvy co nejlepší dojem.
A protože návštěvníky je třeba uctít, připravili
pro ně majitelé Pekařství Illík ochutnávku oblíbených výrobků. Ve stanu speciálně postaveném k této příležitosti byly nachystány nejen
sladkosti v podobě koblih, koláčů a croissantů,
ale také slané produkty, mezi nimiž nechyběly rožky s nivou nebo housky s pečínkou.
Zavoněla káva, nikoho netrápila žízeň, prostě
návštěva, jak má být, se vším všudy. A děti si
z prohlídky Pekařství Illík dokonce odnesly
malý dárek v podobě tužky s logem ﬁrmy a
Pepsi Coly. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout knihu, která byla vydána u příležitosti 25. výročí,
i katalogy všech tří ﬁrem pod značkou Illík.
„Den otevřených dveří jsme naplánovali na
dobu od 16 do 19 hodin, tedy v čase, kdy výroba jede naplno. Lidem se nejvíc líbila výroba
rohlíků. Tu mohli sledovat od kuličky rozválené
do placičky, z níž po zavinutí vznikne rohlík, až
po vsazení nakynutého rohlíku do pece. Mnohé zaujalo pečení chleba, kdy sázeč sází bochníky do pece bez doteku lidské ruky,“ uzavírá
Martina Illíková a děkuje všem návštěvníkům
za hojnou účast.

Provoněné chvíle v Lipníku nad Bečvou

První prodejna v historii firmy
Nejen rok 2016 je pro Pekařství Illík rokem významných výročí. V nadcházejícím roce, konkrétně v květnu 2017, uplyne deset let od chvíle, kdy ﬁrma otevřela svoji první prodejnu. Ta se v Lipníku nad Bečvou, odkud se síť ﬁremních prodejen rozprostřela do mnoha
dalších měst, zahnízdila v horní části náměstí natrvalo. Přežila ztížené podmínky světové
hospodářské krize, nevadí jí nedaleká konkurence. Jubilantce se prostě daří skvěle.
Už sedm let v této prodejně pracuje její vedoucí Ludmila Vymětalíková, jejíž působení ve
společnosti Pekařství Illík bylo nejprve spojeno s přerovskou prodejnou. „V ní jsem pracovala od jejího otevření, vlastně jsem se zapojila
už do příprav, které předcházely pomyslnému
přestřižení startovací pásky. Bylo mi tam moc
dobře, ale když jsem zjistila, že je možné začít
pracovat v Lipníku, neváhala jsem. Dojíždím
z Radotína a z něj je do Lipníka přece jen blíž,“
vysvětluje paní Ludmila a pozastavuje se
u změn, jimiž první ﬁremní prodejna zvlášť
v poslední době prošla. „Neustále něco vylepšujeme, naposledy to byl pěkný výrazný
název prodejny, který je teď dobře patrný i z
opačného konce náměstí. K novinkám pořád
ještě patří i to, že jsme začali prodávat i zákusky a lahůdky vyrobené pod značkou Illík. A
neustále se mění i část sortimentu, aby zákazníci mohli zkoušet stále něco nového. Chodí
jich sem asi 350 denně, největší frmol máme
od otevření do půl deváté, to obsloužíme až
130 lidí, což je asi třetina z celkového denního
počtu. I proto jsme tu po ránu dvě. Jedna obsluhuje, druhá peče čerstvé pečivo a pomáhá,
kde je třeba,“ konstatuje paní Ludmila s tím, že
v prodejně pracují tři stálé zaměstnankyně a
v případě potřeby pomáhají i šikovné brigádnice. Ty ale jen obsluhují, pečení se věnují pouze zkušené pracovnice, které ručí za vynikající
kvalitu pečiva.
Stejně jako v ostatních ﬁremních prodejnách,
i v té lipnické je skladba klientely opravdu různorodá. „Ráno to odstartují chlapi cestou do
práce, takže první zákazníky často obsloužíme
i mimo otevírací dobu, třeba už ve tři čtvrtě na
pět, kdy už jsme v plné práci. Potom přicházejí zaměstnanci úřadů a okolních ﬁrem, žáci,
studenti, na ně navazují maminky vracející
se s dětmi od dětského lékaře, který sídlí za

rohem. V průběhu celého dne přicházejí senioři, mnozí každý den ve stále stejném čase.
No a po poledni jsou to studenti průmyslovky
a gymnázia cestou ze školy, po druhé hodině
lidé vracející se z práce, rodiny na procházce
a v létě i turisté. Ti si od nás často odnášejí
i kávu a k ní něco dobrého a v klidu si posedí
na lavičkách na náměstí,“ pokračuje vedoucí
prodejny, podle jejíchž slov patří k nejoblíbenějším výrobkům rohlíky zbojník a zapečené
housky s pečínkou. „Někteří lidé sem přicházejí
s dotazem, co jsme právě dopekli. Prostě chtějí
ještě teplé pečivo právě vytažené z pece. Rádi
jim vyhovíme, případně jsme schopny po domluvě upéct třeba chléb na předem dohodnutý čas. Klient, který ví, že mu rády vyjdeme
vstříc, se s chutí vrátí i příště. No a teď, s blížícími se vánočními svátky, začínáme přijímat
objednávky na cukroví, čajové pečivo, minizákusky, vánočky, veky, bagety a další druhy
pečiva. Zákazníci tak mají jistotu, že si přímo
na Štědrý den vyzvednou čerstvé zboží, které
provoní jejich sváteční domácnost,“ uzavírá
Ludmila Vymětalíková a přeje krásné Vánoce
i šťastný vstup do nového roku nejen klientům
lipnické prodejny, ale i svým kolegům, s nimiž
si na zářijové ﬁremní oslavě připomněla výročí založení Pekařství Illík. „Byla to moc hezká
akce, skvěle jsme se všichni bavili, zasoutěžili
si a poznali se s ostatními spolupracovníky,“
usmívá se při vzpomínce na vydařenou oslavu.
Lenka Gulašiová
Kontakt:
náměstí T. G. Masaryka 77/17
751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon: 737 238 629
Otevírací doba:
Po–Pá: 5.30 až 17 hodin
So: 6 až 11 hodin
Ne: zavřeno
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Naši favorité aneb Nejvíc u nás chutná
Vita chléb
Na všeobjímající vůni, která se z proN
d
dejny line při dopékání pečiva,
sse podílí i tmavý žitný chléb Vita
zze žitné mouky s příměsí pšeničných klíčků. Křupavý a ještě
teplý 500gramový bochník bývá
k dostání už při otevření prodejny.
Oblíbený je i 500gramový farmářský chléb s vysokým procentem žitné mouky a se slunečnicovými
semínky, který je sem přivážen z pekárny ve Lhotce.

Pečený šestizrnný chléb

Přímo na místě je dopékán také kvalitní pšeničnožitný 400gramový
chléb se směsí semen tvořenou
ssezamem, lnem, slunečnicí, pšenicí, ovesnými vločkami a žitným
zrnem. Tento světlý chléb je pórovitý, nadýchaný, na povrchu bohatě
sypaný semínky, která jsou i součástí těsta. Je velice
chutný, vhodný například k salátům nebo ke grilovanému masu.

Bierspitz

V prodejně je pečen
i 70gramový rohlík zadělávaný
ze
žitného
a ječmenného sladu, jehož součástí je i směs sušených bylin a zeleniny.
Toto tmavé pečivo speciﬁckého tvaru i chuti rozhodně stojí za pozornost, kterou by mu měli věnovat
nejen lidé inklinující ke zdravé výživě. Je vhodný k
zeleninovým salátům nebo jako samostatná svačina.
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K cukrařině mě přivedla náhoda, ale neměnila bych…
Cukrářství převzal pan Bláha a paní Vlasta se rozhodla odejít a zřídila
si v jejich rodinném domě obchod s ovocem, zeleninou a květinami
a podnikala tak zhruba sedm let. „Po povodních jsem však už neměla
sílu vše budovat znovu, a tak jsem se v roce 1999 vrátila k cukrařině a nastoupila do expedice k panu Bláhovi. A už jsem tady zůstala
a nelituji toho,“ pokračuje paní Vlasta, která zde pamatuje dokonce
pec, do níž se sázelo vše na lopatě. „Shodou okolností zabírala celou místnost, kde dnes máme svačinárnu. Později se začalo zařízení
postupně modernizovat a ubývalo i naší ruční práce. Zpočátku jsme
vše dokonce i krájely ručně, větrníky, věnečky a další zákusky jsme
ručně i stříkaly, točily horké štramberské uši a další. Dnes už máme
moderní krájecí a stříkací stroje a další vymoženosti, ale šikovných rukou je zde stále potřeba.“ S příchodem manželů Illíkových přišly také
změny, a to nejen v sortimentu výrobků, ale i ve výrobních procesech. „První dva roky byly pro mě asi nejtěžší. Byla jsem totiž v pozici
mistrové jako zástup za mateřskou dovolenou, a bylo toho opravdu
dost. Neustálá práce s lidmi, změny, modernizace… Byla jsem ráda,
když jsem se vrátila zpět k obyčejné cukrařině a ke svému stroji,“ dodává s úsměvem, maminka dnes již dvou dospělých synů a dcery
a babička tří vnuků – devítiletého Dominika, šestiletého Lukáška
a několikatýdenního Vítečka. „Jsou to mé radosti. A o Vánocích by
se měl narodit čtvrtý vnuk, Lukáškův bráška, už se moc těším. Za
oběma sice musím do Prahy, ale cestuji ráda, mám ráda změnu prostředí, odreaguji se a vyčistím si hlavu. A zvlášť, když jedu za vnoučaty. Navíc vánoční Prahu jsem ještě nikdy neviděla, tak snad se to letos
podaří. Vítečka máme ale kousek od domu, tak se těším i na procházky s kočárkem a doufám, že přemluvím i manžela, aby se čas od času
s námi prošel,“ pokračuje Vlasta Staníková, která se dříve s manželem nejvíce odreagovala na rybách. „Od tohoto koníčku jsme museli
ze zdravotních důvodů upustit, ale nerada zůstávám celé dny doma.
Když mám čas a chuť, chodím plavat do místního bazénu, občas
i s vnoučaty. A plánuji i různé rodinné dovolené na horách, kde je
prostě nádherně. A když už nikam nejedu, snažím se alespoň zkrášlit
náš domov, a tak se se synem pouštím do různých oprav a rekonstrukcí, u nichž mě zase těší jejich výsledek.“ Kromě toho samozřejmě
kdykoli ráda dětem i vnoučatům napeče nějaké ty dobroty. „Zákusky na nás nikdy moc nešly, košíčky, věnečky a hlavně kynuté buchty,
cukroví a podobné sladkosti peču ještě i dnes relativně často. A před
Vánocemi vyrábím vnukům perníkové chaloupky. Jsem šťastna, když
vidím, jakou mají radost.“

Do bíloveckého cukrářství nastoupila Vlasta Staníková před jedenačtyřiceti lety, zažila postupně tři majitele ﬁrmy a kromě sedmi let
podnikání, zůstala této provozovně věrna dodnes. „Být cukrářkou
nebyl můj sen, prostě to tak vyšlo a jsem ráda. Když jsme s rodiči
v roce 1972 vybírali učební obor, museli jsme hledat práci, kterou
bych s ohledem na své zdravotní omezení zvládla. A když přišla řeč
na cukrařinu, zaujala mě, a tak jsem to zkusila. Hlásily jsme se na tento učební obor Severomoravských pekáren a cukráren ze školy hned
tři. Byla jsem jediná, kterou přijali, což mě potěšilo. Školu jsme měly
ve Frenštátu pod Radhoštěm a na praxi jsme chodily do ﬁremních
dílen, kde jsme se učily základy modelování zákusků, perníků a další. Ve třetím ročníku už jsem měla praxi přímo zde v cukrářství, kde
jsem také v roce 1975 po vyučení nastoupila. S ﬁrmou jsem uzavřela
smlouvu, jako všechny učenky, že zde po vyučení odpracuji minimálně tři roky, což jsem splnila. V jedenadvaceti letech jsem pak šla na
první půlroční mateřskou, po níž jsem se vrátila. Stejně tak jsem se
vrátila i po druhé a třetí mateřské, které už byly delší – dva a tři roky,“
vzpomíná na své začátky Vlasta Staníková. Změna přišla až tři roky po
Sametové revoluci, kdy Severomoravské pekárny a cukrárny skončily.

Mikulášská nadílka pro děti z farnosti
Ne do každé rodiny přichází Mikuláš s doprovodem,
aby štědře obdaroval děti tetelící se strachem z pekelníků i radostí z blížící se nadílky. Tam, kde ﬁnanční možnosti rodičů v římskokatolických farnostech
Olbramice, Lubojaty a Bravantice nedovolují děti

obdarovat z rodinného rozpočtu, zastavuje se začátkem prosince farář Pawel Kukiola v doprovodu
svatého Mikuláše a andělů. A drobotině ze sociálně
slabých rodin rozdává kromě jiného i Mikuláše upečené v Pekařství Illík. „Svatý Mikuláš je symbolem

Šátečky, koláče, koblížek, všechno jsme dostaly do bříšek. Z Pekařství Illík byly moc dobré svačiny, tak dobré
pečivo nemá nikdo jinýý. Tak si pochvalovaly koblížky děti na příměstském táboře ve Fulneku.
Foto: Vendula Ostřanská Pavlicová
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křesťanské dobroty a obdarovávání. A já si velice
vážím toho, že manželé Martina a Antonín Illíkovi
neváhají pomoci a obdarovávat potřebné,“ vypráví
Pawel Kukiola o tradiční, více než dvanáctileté adventní spolupráci s Pekařstvím Illík a poznamenává,
že dětem každoročně na Mikuláše rozdá 70 až 80
ﬁgurek upečených ve Lhotce. „Mikulášská nadílka je
krásný zvyk, který přináší do rodin radost. Pokaždé,
když se staršími dětmi a dospělými v maskách Mikuláše a andělů navštěvuji naše farníky, mám velice
dobrý pocit nejen z tohoto slavnostního okamžiku,
ale také z toho, že v naší farnosti jsou ještě pořád
štědří lidé ochotní pomáhat. A takoví jsou i manželé
Illíkovi. Nemají povinnost nás podporovat, ale přesto na své bližní nikdy nezapomenou,“ uzavírá pan
farář.
Pekařství Illík však každoročně dělá svými výrobky
radost i na mnoha dalších akcích. „Naše koláče putují například na vystoupení DJ Paula doktora, který
nezištně hraje důchodcům, dětem, ale i postiženým
lidem. Zpestřuje jim jejich kratochvíle a voňavé koláče atmosféru umocňují, což jsme rádi. Každý rok
podporujeme rovněž sraz veteránů amerických aut
v Opavě, koblížky posíláme i dětem na příměstský
tábor do Fulneku a mohla bych pokračovat dál,“ říká
Martina Illíková, pro níž je nejdůležitější, aby pečivo,
které se rozhodnou darovat, nejen vonělo a chutnalo, ale i pomáhalo

Bavte se a soutěžte s námi!

Blahopřejeme

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/ Jakou gramáž má celozrnný krájený a balený chléb?
2/ Jak vysoký sloup byste vytvořili z průměru denní výroby našeho nejprodávanějšího
chleba?
Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 31. 12. 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.

Nahlédněte do katalogu a objednávejte!

Rauty, oslavy, narozeniny, žádná z těchto akcí
se neobejde bez chutného a nápaditého občerstvení. A to není třeba náročně připravovat
doma, pokud víte, na koho se obrátit… Skvělým tipem je Výrobna lahůdek Hladké Životice,
jež je součástí značky Illík.
„Od prázdnin je ve všech ﬁremních prodejnách
k dispozici nabídkový katalog lahůdkářských
výrobků,” informuje manažer prodejen Jakub
Šíma. „Jelikož jsou provozovny kapacitně omezeny, není v našich možnostech obsáhnout
celý sortiment a nabídnout tak zákazníkovi
všechny výrobky. Ve vitrínách lze najít pouze

nejprodávanější produkty. Ty ostatní jsou součástí katalogu, v němž si zákazníci mohou zboží vybrat a posléze přímo v prodejně objednat.
Katalogy nejsou volně přístupné, zákazníkovi
je na požádání předloží obsluhující personál,
který dokáže i poradit, popřípadě sestavit objednávku podle klientových představ.”
Svíčková, rolády, mísa zabijačková i masová,
obložené mísy a talíře, dvojhubky a další laskominy, připravené profesionály z Hladkých
Životic z těch nejkvalitnějších surovin, přitahují na stránkách katalogu pozornost na první
pohled. Od ochutnání těchto dobrot dělí záj malýý krůček. Stačí je
j jen
j objednat…
j
jemce jen

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
Hlučín, Mírové náměstí 10
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
734 142 041
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.
6.00–18.00 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.
6.00-11.00 hod.
6.00-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.

Květen

Jurečková Slavomíra 40 let
Schaumanová Petra 40 let
Červen Juchelka Zdeněk 60 let
Kociánová Kateřina 40 let
Plonka Lukáš 30 let
Šulák Jiří 50 let
Vymětalíková Yveta 50 let
Červenec Kovářová Alexandra 40 let
Dulanská Jana 60 let
Srpen
Balážová Silvie 40 let
Godula Dušan 60 let
Září
Benešová Romana 50 let
Říjen
Kociánová Kareřina 40 let
Vaňková Monika 40 let
Prosinec Pavlíková Danuše 60 let
Vala Daniel 30 let
Výtisk Antonín 60 let

Sledujte naše webové stránky www. Illik.cz,
včetně naší facebookové stránky! Na obou
těchto informačních kanálech vás informujeme o aktuálním dění nejen v Pekařství Illík,
ale i v cukrářství nebo lahůdkárně, a nejen to.
Naleznete zde především širokou nabídku našich výrobků, novinky i vychytávky, které pro
vás pravidelně chystáme. Název facebookové
stránky je Pekařství Illík.

Perníčková krása
Obchodní partneři, příznivci Pekařství Illík
i zaměstnanci bývají koncem roku kromě jiného pravidelně obdarováváni také půvabnými
perníčky jakoby zdobenými umně tkanou

krajkou. Perníčky pece Jana Římanová, manželka zaměstnance Pekařství Illík. A protože
Vánoce jsou s vůní a rozmanitými tvary perníku odedávna spojeny, přinášíme kousek
perníčkové krásy i vám. Pokud vás perníčky oslovily, můžete si je zakoupit ve dnech
5. a 6. prosince na vánočním jarmarku v Novém Jičíně nebo o týden později, 10. prosince
na Slezskoostravském hradě a 10. a 11. prosince na zámku v Kravařích.
Více na www.pernicky.cekuj.net.
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