
Otevíráme další nové prodejny!

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, 
stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo 
Vánoc.
Tiše a ochotně pečivo v pekařství voní, 
krásně voní, 
ať s ním k vám vklouzne to pravé 
kouzlo Vánoc!
Ať vás adventem i vánočními svátky 
provází láska, harmonie, pohoda a pocit 
štěstí a ať do nového roku vstoupíte plní 
zdraví a s nadějí do budoucna! Pokud 
vaše kroky povedou do našich prodejen 
i v nadcházejícím roce, a to, co pro vás 
upečeme, vám bude chutnat, budeme 
rádi!

Martina a Antonín Illíkovi

Vánoční otevírací 
doba

Přejeme Vám šťastné
a veselé Vánoce
a mnoho štěstí

a úspěchů
v novém roce
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Sledujte nás na naší facebookové stránce 
Pekařství Illík! Dozvíte se zde nejen aktuál-
ní novinky, ale získáte rovněž podrobnější 
informace o produktech naší pekárny, cuk-
rárny i lahůdkárny. 

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:
22. prosince – běžný provoz
23. prosince – sobotní prodej
24. prosince – zavřeno
25. prosince – zavřeno
26. prosince – zavřeno
27. prosince – běžný provoz
28. prosince – běžný provoz
29. prosince – běžný provoz
30. prosince – sobotní prodej
31. prosince – zavřeno
  1. ledna –  zavřeno

Takto by mohla vypadat nová prodejna v Přerově.

V příštím roce bude mít Pekařství Illík už 
27 svým prodejen, na jejichž pultech najdou 
zákazníci nejen čerstvé pečivo, ale také lahůd-
kářské a cukrářské výrobky! Jen v letošním roce 
se fi rmě podařilo otevřít prodejny v Bohumíně 
a v  objektu Lékařské fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. A podepsané smlouvy jsou 
již také na nové prodejny v Karviné, Kopřivnici, 
Vítkově a Přerově. 
„Novou olomouckou prodejnu jsme otevřeli 
v dubnu a je to již třetí prodejní místo v tomto 
městě. A rosteme dál. Podařilo se nám sehnat 
skvělý prostor na velmi frekventované pěší 
zóně v  Bohumíně v  ulici Dr. E. Beneše a také 
na třídě Osvobození v Karviné, zde je prodejna 
s  poměrně velkým zázemím umístěna přímo 
u několika zastávek autobusů. Obě prodejny 
tak jsou nejen dobře přístupné, ale i viditel-
né,“ představuje nová prodejní místa majitel 
pekařství Antonín Illík a dodává, že prodejna 
v Bohumíně bude otevřena do Vánoc a krátce 
po Novém roce zahájí prodej i v Karviné. „Jde 
o vůbec první naše prodejny v  těchto dvou 
městech, a tak věříme, že si zdejší zákazníky 

pečivo ze Lhotky u Bílovce získá.“ 
Dosud pekařství otevíralo maximálně dvě 
nové prodejny ročně, letos poprvé se mohou 
lidé těšit z  nových prodejních míst hned ve 
třech městech a další plánuje vedení fi rmy 
otevřít v prvních měsících následujícího roku. 
„Když jsme začali hledat vhodné prostory ve 
vytipovaných městech, zjistili jsme, že možná 
vlivem zrušení heren nebo zavedením EET je 
v  současnosti k  dispozici dost velmi lukrativ-
ních prostorů, takže jsme uzavřeli smlouvy 
i na další tři prodejny. V pořadí druhé prodejní 
místo tak budeme mít brzo v Kopřivnici, stej-
ně jako v  Přerově, a první prodejnu otevře-
me také ve Vítkově. V Přerově jsme dokonce 
koupili stánek o rozměru zhruba 10 x 10 m 
s  číslem popisným, který je mezi vlakovým 
a autobusovým nádražím. To je i pro nás tro-
chu novinka, nikdy dříve jsme nekupovali 
hned celý objekt. Už chystáme jeho rekon-
strukci. Prodejna bude z velké části prosklená 
a moderně vybavena. Věříme, že se zde zákaz-
níkům bude líbit.“ 

Pokračování na straně 3



Volný trh dobyly houska s pečínkou 

a makové záviny. A nejen ony

Obchodním zástupcem Pekařství Illík na vol-
ném trhu Moravskoslezského kraje je přibližně 
sedm let Eva Urbanová. K zákazníkům, o které 
pečuje, patří jak zástupci maloobchodu, tak 
společnosti jako Jednota Hodonín, prodejny 
Hruška, karvinský Apetit a další. A nejen ony. 
Volný trh zahrnuje i nemocnice – v tomto pří-
padě jde o zdravotnická zařízení v Karviné, Ha-
vířově, Bílovci, Českém Těšíně a Třinci –, dále to 
jsou domovy pro seniory i školy a školky. 
„Nemocnicím dodáváme široký sortiment 
pečiva, od rohlíků a chleba až po vánočky 
a jablečné záviny, směřují sem i zákusky z na-
šeho cukrářství. Podobně je to s domovy pro 
seniory,“ říká Eva Urbanová a upřesňuje, že 
Pekařství Illík dodává pečivo domovům Po-
hoda v Českém Těšíně, Třinci a Jablunkově, ke 
klientům patří i domov pro seniory v Bílovci. 
„Zákazníci nejlépe slyší na vysokou kvalitu pe-
čiva ve spojení s nízkými cenami. A také je zau-

Právník radí
Otázka: Jaká bude výše minimální mzdy v roce 2018?
Odpověď: Od 1. ledna 2018 stoupne minimální mzda o 1 200 korun měsíčně. Minimální mzda tak 
vzroste na 12 200 korun měsíčně. V hodinovém vyjádření stoupne minimální mzda z dosavadních 
66 na 73,20 koruny. S růstem minimální mzdy tak vzroste i tzv. zaručená mzda, která je poskytová-
na zaměstnancům podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou vykonávají. 
Zvýšení minimální mzdy nemá vliv na výši dávek státní sociální podpory. Výjimkou jsou dáv-
ky, při kterých se bere ohled na příjem žadatele (např. pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na 
bydlení). Pokud tedy žadatel pobírá minimální mzdu, tak se od Nového roku zvýší jeho příjem 
a dotyčný nemusí již na dávky dosáhnout. 
 Uchazeč o zaměstnání v  evidenci úřadu práce si může vydělat maximálně polovinu mi-
nimální mzdy, od roku 2018 to bude 6 100 korun. Pokud si ovšem registrovaný uchazeč 
o zaměstnání přivydělává, ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Rozhodli jsme se, že vám na stůl „přineseme“ 
kousek Ameriky. Ptáte se, jak? Začínáme pro 
vás – naše zákazníky – vyrábět pravé americ-
ké koblihy, tzv. donuty, z originálních surovin 
a podle amerického receptu a postupu.
A neuškodí si připomenout trochu historie 
tohoto skvělého výrobku. Do USA s sebou 
recept a postup přípravy sladkého a smaže-
ného těsta na sádle přivezli zřejmě nizozem-
ští mořeplavci, kteří tento produkt doma na-
zývali „olykoeks“ (mastné koláče). V  Severní 
Americe později zdomácněl anglický název 
„doughnut“ (zauzlované těsto) nebo „donut“ 
– odvozenina od slova „nuts“ (oříšky) –, a to 
zřejmě díky tomu, že se často donuty s oříšky 
připravovaly.
Každá správná americká kobliha má upro-
střed díru. Původně se připravovala bez ná-
plně a otvoru uprostřed, jenže se těsto často 
nedosmažilo a zůstávalo uprostřed syrové. 
Proto se střed koblih začal vykrajovat již při 
tvarování tak, aby byly koblihy stejnoměrně 
propečené, a u toho už se zůstalo. 
Donuty dnes patří k typickému americkému fol-
kloru, stejně jako Coca-Cola, hamburger nebo 
popcorn, bez kterého bychom si Američany 
těžko dovedli představit. Světe, div se, ale para-
doxně první automatický stroj na výrobu těch-
to koblih vymyslel roku 1920 emigrant z Ruska 
Adolf Levitt.  Ročně Američané spořádají ne-
představitelných 10 miliard kusů donutů! 
Vraťme se však k  nám, do Lhotky. Z  nezčet-
ných opakovaně zkoušených chutí, vůní 
a barev jsme nakonec připravili mix tří druhů 
fantasticky chutných donutů ve variantách: 
donut s bílou čokoládovou polevou a dekorací 
z kokosu, donut s bílou čokoládovou polevou 
a dekorací z  mléčného dropsu a také donut 
s  fondánovo-borůvkovou polevou. Naše do-
nuty mohou svým složením být hrdě označeny 
jako máslové pečivo. Vyznačují se obrovskou 
vláčností a trvanlivostí a originální polevy jen 
podtrhují výjimečnou chuť a vůni výrobku. Pro 
své hravé nazdobení se líbí také dětem.
Protože se jedná o specifi ckou výrobu, kte-
rou nemá v  okolí kde kdo, nemůžeme naše 
know-how prozradit. Ale každopádně vás 
můžeme pozvat do našich fi remních prode-
jen k ochutnání „kousku Ameriky“ a věřit, že 
se k nám do Pekařství Illík budete nadále rádi 
vracet.                                         - miš -

Kus Ameriky v podobě 

originálních DONUTS
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 Nové výrobky

Nestihli jsme to říct
Znáte to. Pracuje vedle vás, občas se na sebe usmějete, občas prohodíte 
slůvko. Víte, že je na něj spoleh ve všech situacích, že umí svou profesi, je 
vstřícný, sympatický, přátelský. Prostě že je to dobrý člověk. A jednoho dne 
tady z ničeho nic není. Napořád. Už mu nikdy nemůžete říct, že si ho vážíte 
jako skvělého pracanta a hlavně jako chlapa, který umí slovo nejen dát, ale 
i dodržet. Už nikdy nemůžete udělat nic, čím byste mu udělali radost. Přesně 
takový pocit jsme měli, když svoji rodinu i naši fi rmu 21. května 2017 navždy 
opustil Jiří Hlobil z Bílovce. V Pekařství Illík Jiří Hlobil pracoval od roku 1993, od 
roku 2010 byl v pozici technika. Připomenout si ho společně s námi můžete 
i prostřednictvím medailonu, který byl součástí jarního vydání Pekařských 
novin.            Martina a Antonín Illíkovi

jmou nadstandardní služby, 
k nimž patří například druhý 
a třetí závoz a s ním spojená 
zaručená čerstvost rohlíků 
a chleba, a rovněž originál-
ní výrobky, které konku-
renti Pekařství Illík nejsou 
schopni nabídnout.“ Jedním 
z nich je houska s pečínkou, 
která volný trh dobyla bez-
prostředně poté, co na něj 
vstoupila. „Do té doby slavila 
úspěch jen na pultech fi rem-
ních prodejen, kde patřila 
a dodnes patří k  nejoblí-
benějším stálicím. Klienti, 
kteří ji milují, ji nyní mohou 
koupit i mimo naši síť. A kli-
enti mi potvrzují, že děláme 

jeden z  nejlepších makových závinů na trhu, 
stejně spokojené ohlasy mám například i na 
podmáslový chléb, který sice vyrábějí i jiné 
pekárny, ale my ho prostě máme nejlepší!“ 
usmívá se Eva Urbanová, jejímž profesionál-
ním snem je, aby zákazníci vždy dostali to, 
co si objednají, a aby se co nejvíce dařilo 
eliminovat pochybení, která mohou komu-
nikaci s  nimi komplikovat. „No a samozřejmě 
aby neustále rostly tržby!“ dodává a do no-
vého roku Pekařství Illík přeje, ať se mu daří 
i v dalších minimálně šestadvaceti letech, ať 
jsou jeho výrobky stále lepší a lepší a početný 
zástup zákazníků spokojenější a spokojeněj-
ší. „A také ať jsou všichni ve fi rmě zdraví. Zá-
kazníkům kromě pevného zdraví přeji, ať se 
jim daří čím dál lépe v  osobním i pracovním 
životě. Totéž přeji i všem kolegům v Pekařství 
Illík!“       

- gl -

                     



Vážení zaměstnanci, 

obchodní partneři, čtenáři,
končí další hektický rok, během ně-
hož se fi rma opět posunula o krok 
dále. Hned v  prvních měsících roku 
jsme na základě loňských dobrých 
hospodářských výsledků přistoupili 
k plošnému zvýšení mezd všem za-
městnancům Pekařství Illík, Cukrářství 
Illík i Výrobny lahůdek Hladké Životice, 
a to v průměru o více než pět procent. 
A pokračovali jsme i v  rekonstruk-
cích provozoven. V lahůdkárně jsme 
přemístili objednávkovou kance-
lář do přízemí a opravili expedici 
a v  příštím roce budeme pokračovat 
rekonstrukcí výrobny knedlíků v přízemí. V ná-
sledujících letech nás však čeká ještě spousta 
práce. Další investici ve výši sedmi milionů ko-
run si vyžádala červnová výměna tří nových 
sázecích pecí v  pekárně, které již dosloužily. 
Pece, sloužící k výrobě chlebů, jsme přemísti-
li rovnou do patra k  rohlíkové lince. Na jejich 
místo chceme příští rok instalovat tři nové 
stopkynárny v hodnotě zhruba 5 milionů ko-
run, které podstatně zjednoduší práci našim 
zaměstnancům. Podobné již máme v  něko-
lika našich prodejnách, ty mají kapacitu na 
22 nebo 44 plechů, to znamená na jeden až dva 
vozíky. Nové stopkynárny v pekárně budou na 
dvacet až třicet vozíků. Pokud se nám podaří 
získat dotace, rádi bychom další tři stopkynár-
ny instalovali také v  patře na listové směně. 
A stejně jako je nutné postupně měnit zařízení 
ve výrobě, je nezbytné každoročně obměňo-

Vánoce jsou za dveřmi
Jako každým rokem při-
cházejí pomalu Vánoce. Bu-
deme se snažit, aby všech 
dvaadvacet prodejen Pe-
kařství Illík – i nově otevřená 
třiadvacátá v Bohumíně – bylo maximálně 
zásobeno a zákazníci od nás odcházeli spo-
kojeni se vším, co chtěli nakoupit. Zvlášť 
náročné bude odhadnout přání zákazní-
ků v nové prodejně v  Bohumíně, na třídě 
Dr. E. Beneše 885. V této lokalitě doposud 
nemáme s  předvánočními požadavky na-
kupujících zkušenosti, takže zatím přesně 
nevíme, o jaké druhy vánočního sortimen-
tu bude zájem. Všechny prodejny ale dosta-
nou s  dostatečným časovým předstihem 
prodejní výsledky z loňského předvánoční-
ho a vánočního období.
Každopádně se na vánoční svátky připraví-
me dostatečně a maximálně. Jako novinku 
si zákazníci budou moci koupit Královskou 
vánočku o hmotnosti 1  200 gramů, která 
jistě důstojně ozdobí sváteční stůl a na-
víc bude určitě chutnat! Novinkou budou 
i předvánoční donuty se třemi druhy polev. 
Cílem je předzásobit všechny prodejny tak, 
aby spokojeni byli všichni naši zákazníci. 

Obchodní oddělení Pekařství Illík, 
spol. s r.o.
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Novinky
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Otevíráme další nové prodejny!
Pokračování ze strany 1
Všechny letos otevřené obchody, včetně bistra 
v  Olomouci, jsou již vybaveny novým systé-
mem rozpékání prostřednictvím stopkynárny, 
který je ku prospěchu nejen zákazníkům, ale 
i zaměstnankyním. „Víme, že každý zákazník 
si chce koupit co nejčerstvější pečivo a podle 
toho jednáme, rozvážíme pečivo i několikrát 
denně a už před několika měsíci jsme začali 
i s rozpékáním pečiva přímo v prodejnách. To 
však znamenalo, že pracovnice musely přichá-
zet do práce ve velmi  časných ranních hodi-
nách, aby pečivo, které chtěly rozpéct, stihlo vy-
kynout. Pomocí stopkynáren však pečivo kyne 
samo pozvolna celou noc a ráno je připraveno 
k  rozpékání. Prodavačky tak nemusejí chodit 

do práce v tak časných hodinách jako dříve, 
a přesto se z  prodejny hned zrána line vůně 
právě dopečených dobrot.“ Novinkou bude 
i klimatizace v některých nových prodejnách, 
na první se mohou těšit v té bohumínské. Pro-
dejní místa, která budou otevřena v roce 2018, 
budou navíc průkopníky v barevnosti nábytku. 
„Chceme vyzkoušet černobílou variantu, je to 
novinka, ale věříme, že se uchytí. V současnosti 
mají naše prodejny béžovohnědý nábytek, což 
jsou i odstíny pečiva. Proto jsme přesvědčeni, 
že v kombinaci s černobílou budou naše pro-
dukty vypadat hodně zajímavě a poutavě. Po-
kud se tato variace osvědčí, plánujeme ji rozšířit 
i do dalších prodejen,“ uzavírá Antonín Illík.   

Objednejte si vánoční cukroví!
I v letošním roce si návštěvníci prodejen Pe-
kařství Illík mohou vybírat ze čtyř různých 
balíčků vánočního cukroví. V nabídce je vá-
noční cukroví v celofánovém balení po 500 g 
a 1000 g, dále čajové pečivo složené z linec-
kých koleček, paciček, vanilkových rohlíčků 
a dalších dobrot v balení 220 g a 450 g, čajo-
vé pečivo s fruktózou (220 g a 450 g) a más-
lové cukroví v balení 600 g a 900 g, které se 
musí objednat minimálně 3 týdny dopředu 
a je k  dostání jen ve fi remních prodejnách 
zhruba týden před Štědrým dnem. Na pul-
tech prodejen však milovníci cukroví nalez-
nou i jednodruhové krabičky s laskonkami, 
které jsou nejžádanější, dále s lineckými 
kolečky, lineckými pacičkami, jádrovými ro-
hlíčky, kokosky, sněhovým pečivem a další-
mi druhy. Pokud však chcete mít jistotu, že 
cukroví od Illíků bude zdobit váš vánoční 
stůl, neváhejte a objednejte si ho v nejbližší 
prodejně již nyní. 

Pohádkové perníčky
Vůně perníku k  Vá-
nocům neodmysli-
telně patří a nádher-
né perníčky jakoby 
zdobené umně 
tkanou krajkou z díl-
ny Jany Římanové, 
manželky zaměst-
nance Pekařství Illík, 
sváteční stůl i nádherně ozdobí. Perníčky 
můžete zakoupit na těchto místech:
26. listopadu 2017 – předvánoční jarmark 
Fulnek-Jerlochovice
4.–5. prosince 2017 – vánoční jarmark, ná-
městí Nový Jičín 
9.–10. prosince 2017 – vánoční jarmark, 
zámek Kravaře
www.pernicky.cekuj.net 

y
Nově zrekonstruovaná objednávková kancelář lahůdkárny.

vat i náš rozsáhlý vozový park. Proto jsme letos 
vyměnili čtyři auta do 3,5 tuny na rozvážku 
pečiva. A pokračujeme i ve strategickém roz-
šiřování vlastních prodejen. V roce 2016 jsme 
skončili na čísle 21, v příštím roce budeme mít 
už minimálně 27 vlastních prodejních míst, 
což nás opět posune dál k větší soběstačnosti 
a menší závislosti na volném trhu.  
Co nás však neustále trápí, je nedostatek kva-
litních zaměstnanců. Pekařina je řehole, naši 
lidé chodí do práce na ranní směny v  době, 
kdy většina populace tvrdě spí. Je to sice voňa-
vá profese, ale náročná. V tuto chvíli máme jen 
v pekárně zhruba 250 lidí a další zaměstnance 
máme v cukrářství a lahůdkárně. A vzhledem 
k tomu, že pekárna je ve Lhotce u Bílovce, což je 
místo, kam většina lidí musí dojíždět, je o to slo-
žitější zaměstnance sehnat. I proto se snažíme 
o postupné zvyšování mezd, abychom snížili 

fl uktuaci, a kromě jiných bene-
fi tů nabízíme našim lidem také 
zaměstnaneckou kartu, s  níž 
mohou v  našich fi remních pro-
dejnách nakupovat veškeré pe-
kařské, cukrářské a  lahůdkářské 
výrobky s třicetiprocentní slevou. 
Věřím, že tento bonus pracovníci 
využívají a že si třeba nakoupí se 
slevou i vánoční pečivo a cukroví 
na sváteční stůl. 
Co víc si přát, než aby námi 
zhotovené pečivo provonělo 
svátečně vyzdobené domovy 
i o svátcích vánočních. Přeji všem 
klidné a pohodové svátky v kru-
hu rodiny.

Antonín Illík,
majitel Pekařství Illík



Rohlíčky dodaly energii!

Snažíme se pomáhat

4

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí. Čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to štěstí větší.
Jan Werich

Už od samotného vzniku naší fi rmy se snaží-
me pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují. 
Občas se o takové pomoci zmíníme i v Pekař-
ských novinách. Ne proto, abychom se tím, co 
děláme, chlubili, ale protože chceme inspiro-
vat ostatní, motivovat je k tomu, aby také oni 
přidali ruku k dílu. Protože lidí, kterým je třeba 
pomáhat, je tolik… 
Když s manželem pročítáme jednotlivé žádosti 
o sponzorování akcí či konkrétních osob, po-
ctivě se zamýšlíme nad každým dopisem. Je 
jich tolik, že ani při nejlepší vůli nemůžeme 

vyhovět všem, byť bychom opravdu chtěli. 
A tak se tou spoustou oslovení probíráme 
a snažíme se vybrat ty, kde máme pocit, že po-
můžeme dobré věci, silnému lidskému příbě-
hu. Přiznám se, že o žadatelích, již nás nejvíc 
oslovili, chceme zjistit i něco víc. Lidí, kteří se 
nás snaží zlomit srdceryvnými historkami, není 
mnoho. Více je těch, jejichž slova a životní osu-
dy jsou pravdivé a ne příliš šťastné. Mnoho je 
i organizací, spolků a nadací, které dělají 
spoustu prospěšných činností, a potřebu-
jí podporu zvenčí. Pak je těžké rozhodnout 

se, zda podpoříme rozsáhlejší projekty, nebo 
pomoc rozdělíme mezi více jedinců. Tím si asi 
nebudeme úplně jisti nikdy. Ale nikdy nebu-
deme pochybovat o tom, že pomáhat ostat-
ním je třeba. Snad bych mohla parafrázovat 
písničku Janka Ledeckého o tom, že „sliby se 
maj plnit nejen o Vánocích“. Jsme si s manže-
lem jisti, že člověk by měl druhé obdarovávat 
nejen o Vánocích.

Martina Illíková

Zlatá notička s vůní lineckých rohlíčků

Na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku to vře. 
Stovka sportovců soutěží v nejrůznějších disci-
plínách. Tady se hází kriketovým míčkem, jin-
de se přetahují lanem, napětí stoupá při štafe-
tovém běhu na 5x 80 metrů a stejné je to i ve 
chvílích, kdy běžci vyrážejí na trať 50 a 400 me-

trů. Skok do dálky provází vteřina ticha a pak 
bouřlivý aplaus. Jednadvacátý ročník meziná-
rodní Letní sportovní olympiády v lehké atle-
tice, kterou ve dnech 21. a 22. září pořádalo 
Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, 
se opět vydařil. A tentokrát se na příjemné at-
mosféře této optimismem nabité akce poprvé 
podílelo i Pekařství Illík. Jeho linecké rohlíčky 
nejen krásně voněly, ale hlavně chutnaly!
„Byly výborné a našim sportovcům dodaly 
další energii pro ještě lepší sportovní výkony. 
Mnohokrát děkujeme nejen Pekařství Illík, 
ale také naší spolupracující organizaci BONA 
HELPO, která pro nás tento sponzorský dar 
zajistila,“ nešetří slovy chvály Antonín Žáček, 
ředitel Školy života Frýdek-Místek, a dodává, 
že olympiády se zúčastnila sportovní druž-

stva z celé České republiky, nejvzdálenější až 
z Poděbrad, i čtyři družstva z Polska. Závodila 
pětičlenná smíšená družstva. „Tento sportovní 
svátek je určen mládeží s mentálním postiže-
ním, která už ukončila školní docházku. Letos 
soutěžila i dvě družstva autistů,“ pokračuje ře-
ditel školy s tím, že – jako každoročně – byl do
programu vložen i závod žáků základních škol
z Frýdku-Místku ve štafetě na 5x 400 metrů. „Při 
slavnostních vyhlášeních bylo rozdáno 134 
medailí, 26 pamětních pohárů a 68 diplomů. 
A družstvo, které obsadilo první místo, obdr-
želo putovní pohár primátora města Frýdku-
-Místku Michala Pobuckého.
Všichni účastníci byli za své výkony oceněni 
taškami naplněnými dárkovými předměty od 
sponzorů,“ dodává.

Podvečer 7. listopadu byl v  bíloveckém kul-
turním domě rušný, zpěvavý a příjemně voněl 
po lineckých rohlíčcích. Konala se tu totiž sou-
těž O zlatou notičku města Bílovce a jedním 
ze sponzorů akce bylo Pekařství Illík. Jak říká 
Renáta Fialová, ředitelka Základní školy a ma-
teřské školy T. G. Masaryka Bílovec, pekařství 
patří k  dlouholetým podporovatelům dvou 
velkých školních akcí. Tou druhou je – vedle 

zmíněného listopadového pěveckého projek-
tu – květnová mikroregionální soutěž ve skoku 
vysokém. U ní se škola, jež obě akce pořádá, 
vrátila k tradičnímu názvu Bílovecká laťka.
„S Pekařstvím Illík spolupracujeme už mnoho 
let. A jsem ráda, že mohu manželům Illíkovým 
za jejich podporu ještě jednou poděkovat. Tak 
vstřícných místních podnikatelů, jako jsou oni, 
není mnoho. Pekařství Illík, pokud vím, dlou-

hodobě pomáhá nejen naší škole, ale i jiným 
vzdělávacím zařízením v regionu. Jsme rádi, že 
tady někoho takového máme,“ nešetří chválou 
Renáta Fialová, kterou těší také úspěch obou 
velkých školních akcí. Té listopadové se zú-
častnily dvě desítky soutěžících z Bílovce, Stu-
dénky, Tísku, Bravantic a Kunína. „Soutěž, jež 
má regionální charakter, je zaměřena na žáky 
prvního i druhého stupně základních škol.  Pě-
vecká úroveň je tradičně velmi vysoká, i proto 
je o soutěž čím dál tím větší zájem nejen mezi 
soutěžícími, ale také diváky. Těch byl 7. listopa-
du dům kultury plný.“ K pohodové atmosféře 
přispěly i dobroty z Pekařství Illík, které přišly 
soutěžícím k chuti. „Díky naší letité spolupráci 
už najisto víme, že výborné pečivo této fi rmy 
děti nikdy nenechají bez povšimnutí. Každý 
kousek pokaždé zmizí jako mávnutím kouzel-
ného proutku,“ usmívá se Renáta Fialová.

- gl -



Vánoce jsou duchovní čas

Kdy začít péct jaké druhy cukroví?
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Ořechový řez aneb Nebe v hubě
Na těsto potřebujeme: 50 dkg hladké mouky, 20 dkg cukru a trochu 
vanilky, 20 dkg tuku, 2 vejce, 2 lžíce rozpuštěného medu, 2 lžičky sody 
smíchané se 2 lžícemi mléka, špetku soli.

Těsto zpracujeme a rozdělíme na dva díly. Vyválíme dvě placky a dáme 
na dva pečicí plechy. První plech pečeme asi 15 minut na 175 stupňů. 
Na druhý plech si připravíme těsto, které polijeme ještě teplou směsí 
připravenou zvlášť na pánvi z 30 dkg ořechů (čtvrtky), 12 dkg másla, 
8 dkg cukru a vanilky a 3 lžičkami medu. Pečeme opět asi 15min. Bě-

hem té doby si připravíme krém ze 3 dcl mléka, 1,5 lžíce hladké mouky, 
1,5 lžíce solamylu, 10 dkg cukru a vanilky, 20 dkg másla, šťávy z půlky 
citronu. Z mléka, mouky a solamylu uvaříme kaši. Dáme vychladnout 
za občasného míchání. Z másla a kaše vyšleháme krém. Přidáme šťávu 
z poloviny citronu. První placku pokapeme lehce rumem, pomažeme 
krémem a přiložíme druhou placku s ořechy. Celé necháme 24 hodin 
uležet v lednici.                             Šárka Vavrečková a Lucie Kysučanová

Pudinkový řez z listového těsta
Rozválíme na plech jedno listové těsto, to poklademe nastrouhanými 
jablky, rozinkami a posypeme skořicí. Následně si uvaříme pudink z jed-
noho litru mléka a tří pudinků, aby byl hustější. Sladíme podle potřeby. 
Pudinkem zalijeme plát s jablky a druhým plátem vše přikryjeme. Peče-
me dozlatova asi půl hodiny na 200 stupňů. Dezert je nutné krájet až po 
úplném vychladnutí v lednici, nejlépe druhý den.

Sylva Vernerová

Karamelové košíčky
Na těsto potřebujeme 300 g hladké mouky, 200 g solamylu, 180 g cuk-
ru, 280 g másla, 2 žloutky a šťávu z poloviny citronu. Vše smícháme 
a upečeme malinké košíčky, které následně plníme krémem z  250 g 
másla a karamelového mléka. Košíčky můžeme potáhnout čokoládou 
a ozdobit ořechy nebo ovocem.

Taťána Majerová

Házení střevícem
Tato věštba měla odhalit mladým neprovda-
ným děvčatům, jestli se v příštím roce vdají. 
Ta, která to chtěla zjistit, se na Štědrý den po-
stavila zády ke dveřím a přes rameno hodila 
svůj střevíc. Pokud po dopadu špička střevíce 
ukazovala ven ze dveří, znamenalo to, že se 
dotyčná dívka do roka provdá. Pokud ne, zů-
stane v příštím roce svobodná.

Sladká inspirace
Pečete stále stejné buchty a koláče a rádi byste zkusili něco nového? Nechejte se inspirovat oblíbenými 
recepty našich zaměstnankyň z Cukrářství Illík…

Soutěžte o naše výrobky! 
Víte, že i na naší facebookové stránce můžete 
vyhrát chlebíčky, koblihy nebo jiné pečivo? 
Stačí se přidat a soutěžit s námi. Takřka každý 
měsíc můžete vyhrát voňavé pečivo nebo cuk-
roví pro svou rodinu, třídu nebo třeba jen pro 
vás. Sledujte náš facebook! 

Štědrý večer se chýlí ke konci. Do černočer-
né zimní noci září spolu s  hvězdami na nebi 
stromečky v  oknech domů, za jejichž zdmi 
sní lidé svoje sny o štěstí. Pouliční osvětlení, 
které v  mlžném oparu připomíná obrovské 
žluté chryzantémy, ozařuje cestu i početné 
skupince, jež právě vyšla z Řeholního domu 
Misionářek lásky v  Ostravě. Cílem je kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie na ná-
městí Svatopluka Čecha, kde za pár minut 
začne půlnoční. Víra je nedílnou součástí Vá-
noc, stejně jako otevření se druhému člověku 
a snaha mu pomoci. „Vánoce jsou duchovní 
čas, ale i k němu patří materiální zabezpečení 
potřebných. Proto jsme rády, že můžeme slou-
žit lidem třeba tím, že jim uvaříme, nasytíme 
je. Například koláčky a vánočkami z Pekařství 
Illík, které vůči nám projevuje svou štědrost 
nejen o Vánocích, ale po celý rok, a to už ně-
kolik let,“ rozvíjí téma vánočních svátků sestra 
Subasia, představená Řeholního domu Mi-
sionářek lásky v  Ostravě. Právě ona společně 
s ostatními řeholnicemi každoročně na Štědrý 

den přivítá v domě v ulici Palackého až tři de-
sítky lidí, kteří v tento sváteční čas hledají tep-
lo domova a vstřícná lidská srdce. „Připravíme 
pro všechny večeři a po ní jdeme společně na 
půlnoční mši svatou,“ vypráví sestra Subasia 
o svátečním večeru, kdy myslí i na všechny, 
kteří pomáhají. „Přeji paní Illíkové a panu Illí-
kovi, aby za to dobré, co dělají, prožili pěkné 
Vánoce a také radost, že Pán Bůh se stal jed-
ním z nás,“ směřuje slova vděčnosti do Lhotky 
u Bílovce, kde v  tiché štědrovečerní noci září 
jen několik oken Pekařství Illík.

- gl -

• Jako první byste se měli pustit do perníčků 
a zázvorek. Do Vánoc by se měly řádně uležet 
a změknout, proto se do nich můžete v klidu 
pustit již měsíc předem.
• Svůj čas potřebuje i oříškové a čajové pe-
čivo. Měli byste ho mít připraveno alespoň 14 
dní předem.
• Další přichází na řadu linecké a křehké těs-
to. Ať už si letos chcete pochutnat na vanilko-
vých rohlíčcích, kolečkách, košíčcích či třeba 
medvědích tlapkách, měli byste se do jejich 
přípravy pustit alespoň 10 dní před Vánoci. 
Lepení, potírání a zdobení můžete dokončit 
klidně těsně před Štědrým dnem.

• Nepečené dobro-
ty byste měli připra-
vit jako poslední. Nej-
lépe chutnají pár dní 
po přípravě. Hlavně 
nezapomeňte na čerstvost použitých surovin!
• Chcete se letos pochlubit vlastnoručně vy-
robeným závinem či vánočkou? Pak mějte na 
paměti, že nejlépe chutnají právě v den upe-
čení.
• A pokud jako třešinku na dortu plánujete 
slané či sněhové pečivo, pusťte se do něj „na 
poslední chvíli“. Nepotřebují žádnou dobu 
k uležení a nejlepší jsou hned po přípravě.

Mír na Zemi nastane, když budeme žít Vá-
noce každý den...

Helen Steiner Rice



Provoněné chvíle v Odrách

Lidé sem chodí nakupovat rádi

„Řekla bych, že jsme na nejlepším místě ná-
městí,“ pochvaluje si strategické umístění 
Helena Siváková, vedoucí oderské prodejny. 
„Hned vedle nás je lékárna, z druhé strany pa-
pírnictví, kousek úřad, autobusová zastávka, 
odkud si lidé čekající na autobus rádi odsko-
čí sem k  nám na něco dobrého. A ve všední 
dny kolem nás procházejí studenti, kteří sice 
do školy spěchají, ale ne zas až tak moc, aby 
se k nám nestavili koupit si svačinu. Kolem půl 
osmé je jich pokaždé plný krám,“ pokračuje 
s tím, že denně tu v průměru obslouží přes 500 
zákazníků. Ti přicházejí v průběhu celého dne, 
ale silnější vlny lze kromě zmíněné půl osmé 
zaznamenat také okolo desáté, kdy se tu na 
kávu a něco dobrého zastavují lidé nakupují-
cí v místní tržnici, která je otevřena ve středu 
a pátek. „Pravidelně kolem půl dvanácté tu 
v  pracovních dnech počítáme se zaměstnan-
ci úřadu a další nápor nakupujících přichází 
po půl třetí, kdy se otevřou brány společnosti 
Optimit. Příliv klientů však nekončí ani pak,“ 
nastiňuje paní Siváková denní harmonogram 
a dodává, že v průběhu celého dne je i velký 
zájem o posezení s  kávou. „Kolikrát musíme 
přidat i židle z kanceláře, aby bylo na čem se-
dět. Tak plno tu bývá! A nejživěji je tu v pátek 
odpoledne.  Nebo když studentům odpadne 
hodina, hned to poznáme…“
V tržbě se pozitivně odrážejí i na náměstí po-
řádané kulturní a společenské akce. „Vždy se 
snažím dopředu zjistit, kdy se tu bude něco ko-
nat, protože se musíme připravit. Při takových 
příležitostech se u nás totiž dveře netrhnou 

a prodavačky nezastaví. Lidé sem chodí na 
kávu, kterou si berou s sebou ven na náměstí, 
neustále dopékáme čerstvé pečínky a jiné pe-
čivo, které zahřeje v  žaludku a návštěvníkům 
ještě víc zpříjemní zážitek z akce,“ vypráví ve-
doucí prodejny a přestože v tu chvíli je teprve 
říjen, těší se na adventní slavnosti, mikulášskou 
nadílku i tradiční rozsvěcení vánočního stro-
mu, jenž právě na Masarykově náměstí oby-
vatelům Oder připomíná, že se blíží Vánoce. 
„S těmi jsou u nás spojeny i objednávky cukro-
ví, vánoček a dalšího pečiva, lidé si na vánoční 
svátky i na konec roku zamlouvají minizákus-
ky z Cukrářství Illík. Ty tu frčí opravdu hodně! 
Zájem je také o aspikové výrobky a obložené 
mísy z našeho lahůdkářství, jehož katalogy 
tu máme k  dispozici po celý rok,“ pokračuje 
Helena Siváková a dodává, že slavnostně 
nazdobeno a rozzářeno spoustou světýlek je 
před vánočními svátky nejen náměstí, ale sa-
mozřejmě i prodejna, jejíž vánoční výzdoba 
je doménou Martiny Illíkové, spolumajitelky 
Pekařství Illík. „Příjemná atmosféra naší útulné 
prodejny pod klenbami je dána už tím, že je 
součástí domu, jenž společně s dalšími připo-
míná historii Oder a tohoto náměstí. Lidé sem 
chodí nakupovat rádi, myslím, že se u nás cítí 
dobře. A když je navíc před prodejnou i uvnitř 
vánoční stromeček, hrají koledy, čerstvé pe-
čivo krásně voní a oni pak vyjdou na světly 
ozářené náměstí s betlémem a vánočním stro-
mem, odnášejí si domů nejen naše dobroty, 

ale i krásný pocit, že jsou tu Vánoce.“ 

Lenka Gulašiová

Sněhové vločky se pomalu snášejí z nebe a zlehýnka přistávají na všem, co není ukryto 

pod střechou. V bělostné pokrývce, jíž zbělalo Masarykovo náměstí v Odrách, začínají sto-

py procházejících vytvářet nepravidelné ornamenty. Jedna z nejvíce prošlapaných cesti-

ček přitom vede k číslu 5. V půvabné budově z roku 1828, kterou vlastní manželé Illíkovi, 

tady přímo v centru památkové zóny sídlí fi remní prodejna.

Naši favorité aneb Nejvíc u nás chutná

Sýrové loupance 

Loupance patří k oblíbenému pečivu, které je 
i součástí nabízených menu. V  Odrách patří 
k top pečivu vyhledávanému zákazníky všech 
generací. Ti s nadšením přijali i letošní úspěš-
nou novinku menu v podobě sýrové varianty. 
Sýr je zamíchán už v těstě, ze kterého jsou tyto 
slané loupance upečeny, sýrem je sypaný i po-
vrch. Mňam!

Celozrnné koláčky

Další letošní novinkou jsou koláčky upečené 
z celozrnné mouky, plněné jablky a zdobené 
povidly. Rozhodně nejde jen o pamlsek urče-
ný lidem soustředěným na zdravé stravování, 
ale také o pochoutku, jež osloví každého, kdo 
jednou ochutná. Mají netradiční, ale doslova 
vemlouvavou chuť, kterou si zákazníci rádi 
znovu a znovu připomínají.

Honzovy buchty

Jsou jako od maminky nebo babičky. Tvaro-
hové a povidlové, jen se rozplývají na jazyku! 
Koupit si můžete jednu, nebo celý ranec a vy-
právět si u nich můžete pohádky o hloupém 
Honzovi, který vlastně vůbec nebyl hloupý, 
nebo jimi pohostit milou návštěvu. Zákazni-
ce prý říkají, že se přece nebudou zdržovat 
pečením, když si něco tak dobrého mohou 
koupit…

6

Kontakt:
Masarykovo náměstí 5/30
742 35 Odry
Tel. č.: 731 442 801
Otevírací doba:
Po – Pá: 5.30 až 17.30
So: 6 až 11

Ne: zavřeno 



Lidi kolem sebe potřebuji…
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Pracovala v bance, Telecomu, několik let v Čes-
ké televizi i v italském turistickém hotelu, dnes 
už je Světlana Klečková jedenáctým rokem 
součástí týmu Pekařství Illík. „Po dokončení 
studia na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bí-
lovci v  roce 1987 jsem vystřídala několik zají-
mavých fi rem, nejvíce se mi líbilo v České tele-
vizi, kde jsem pět let pracovala jako asistentka 
produkce. Takřka denně jsem se zde setkávala 
se zajímavými lidmi, potkávala známé osob-
nosti a hlavně pracovala ve skvělém kolektivu 
a pod dobrým vedením manželů Koskových. 
Poté jsem ještě chvíli působila v kabelové tele-
vizi v Ostravě, kde jsem měla na starosti denní 
program, a v roce 1996 jsem odjela za manže-
lem, který od roku 1993 pracoval v  italském 
sadařství nedaleko Trenta. Já jsem získala 
místo v nedalekém půvabném hotelu v Mol-
venu, kde jsem začínala jako pokojská, později 
jsem byla servírkou a nakonec barmankou. 
V severní Itálii se nám oběma moc líbilo, pra-
covali jsme v  úžasném turistickém horském 
městečku poblíž jezera, ale doma je doma, 
a tak jsme se v roce 1999 vrátili a koupili do-

ANKETA

mek v  Bravanti-
cích, který jsme 
postupně opra-
vili. Manžel ještě 
několik let jezdil 
pracovat do Itá-
lie, ale já zůstala 
doma, jelikož se 
nám v  roce 2000 
narodila dcera 
Veronika a o dva 
roky později syn 
Vojta. Když mi 
pak v  roce 2006 
končila druhá 
mateřská, zva-
žovala jsem, co 
dál a narazila 
jsem na inzerát 
Pekařství Illík. Po-
pravdě, i když žiji 
jen zhruba pět 

kilometrů od Lhotky, musela jsem poprosit 
sousedy, aby mi vysvětlili, kde tato fi rma sídlí. 
Vůbec jsem netušila, že mám doslova kousek 
od domova tak velké pekařství. O to více mě 
potěšilo, když jsem výběrové řízení vyhrála 
a mohla v  roce 2006 nastoupit do zdejší ob-
jednávkové kanceláře,“ popisuje svou cestu, 
která ji přivedla až do rodinné fi rmy Illíků, 
Světlana Klečková, rodačka z  Kyjovic. Ta je již 
čtvrtým rokem navíc vedoucí objednávkové 
kanceláře Pekařství Illík. „Každý den zpraco-
vávám pravidelné i telefonické objednávky, 
objednávky z  dodacích listů a další. Vedu 
pokladnu, takže přijímám peníze, faktury 
i dodací listy od řidičů, zajišťuji potřebnou 
fakturaci a mnoho dalších věcí. Oproti před-
chozím povoláním je tato práce možná jed-
notvárnější, ale mám mnohem lepší pracovní 
dobu a jsem blízko domova, takže zvládám 
i péči o děti, jejich převoz do kroužků a spor-
tovních klubů. Takže i v  době, kdy byly děti 
malé a muž ještě jezdil za prací do Itálie, jsem 
byla soběstačná a zvládla jsem péči o děti 
sama,“ pokračuje paní Světlana, jejíž dcera již 

Když celý den v  práci pečete cukroví a zá-
kusky, baví vás péct ještě doma? Na to jsme 
se zeptali zaměstnankyň Cukrářství Illík.

Lucie Kysučanová, cukrářka-mistrová, Bílo-
vec: „Nepeču sice nijak pravidelně, ale zhruba 
dvakrát nebo třikrát v měsíci se k tomu dosta-
nu. Většinou na popud sedmileté dcerky, která 
miluje ořechový řez a olejovou bábovku a má 
ráda i perníkové buchty z plechu. A před Váno-
cemi samozřejmě pečeme i klasické perníčky 
a trochu cukroví, ať provoníme dům. Bydlíme 
s  mužem a dcerou u rodičů, tak když peču, 
peču pro všechny.“ 

Sylva Vernerová, cukrářka, Lukavec: „Pečení 
je pro mě nutnost. Nejenže mě to živí v práci, 
ale mám doma i tři mlsné děti, z toho dva vel-
ké syny, jeden má patnáct a druhý dvacet jed-
na let. A oba jsou schopni spořádat štrúdl na 
posezení. Takže, abych jim takzvaně zalepila 
pusy a zahnala jejich chutě na sladké, musím 
péct často. Naštěstí máme velkou ovocnou za-
hradu, takže sklízíme vlastní ovoce, které pak 

dávám do buchet. Ty miluje i nejmladší pětile-
tá Johanka, která mi při pečení ráda pomáhá. 
Nejoblíbenější jsou u nás ale tvarohové a povi-
dlové koláče.“ 

Michaela Kozáková, cukrářka, Velké Al-
brechtice: „Dříve mě pečení bavilo, byl to můj 
koníček. Pekla jsem opravdu často, ať již buch-
ty, nebo různé cukroví. Ale v  poslední době 
takřka nepeču. Zaprvé toho mám dost v práci 
a zadruhé mám čtyřletou, velmi aktivní dceru, 
která neposedí a stále chce něco dělat, takže 
mi na pečení už nezbývá čas. Ale když už se do 
toho dám, malá mi vždy chce pomáhat, a to 
je pak kuchyně vzhůru nohama. Občas spolu 
děláme domácí marcipán, který má moc ráda, 
anebo linecké cukroví slepované marmelá-
dou, které miluji zase já.“ 

Taťána Majerová, cukrářka, Stará Ves: „Vět-
šinou záleží na tom, jestli máme s  mužem 
a naším pětiletým synem na něco sladkého 
chuť. Někdy se ozvou i rodiče, s nimiž žijeme 
v  domě, že by si dali oblíbené tvarohové ko-

láče nebo něco jiného. Takže peču, jen když 
nás honí mlsná. Nejraději dělám ovocné nebo 
tvarohové buchty na plechu, které jsou rychlé 
a dobré. Musím ale přiznat, že dřív nám buchty 
na stole voněly častěji.“ 

Šárka Vavrečková, cukrářka, Slatina: „Když 
peču celý den v práci, doma mě to už nebaví. 
Naštěstí žiji jen s manželem, který sladké moc 
nevyžaduje. Takže jednou za čas udělám o ví-
kendu ovocné buchty nebo tvarohové či povi-
dlové koláčky ke kávě, které máme rádi, a před 
Vánocemi trochu cukroví. Více nepeču.“ 

Kouzlo vánoční
Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.

Jaroslav Vrchlický

dnes studuje na stejném gymnáziu jako před 
lety ona. „I Vojta už je na střední škole, nastou-
pil na obchodní akademii v Ostravě se zamě-
řením na sport a management. Od dětství 
se totiž věnuje intenzivně fotbalu, začínal ve 
fotbalovém klubu v  Bravanticích, pak hrál 
za Bílovec a nyní působí v Baníku Ostrava. 
Jsou tak s  mužem, který již pracuje nastálo 
v  Ostravě, každý víkend na fotbale. Verunka 
sice také sportuje, hraje tenis, ale ne závod-
ně, takže má více volného času. Odjakživa se 
ale snažíme trávit alespoň nějaký čas společ-
ně, nejčastěji chodíme na procházky s  naším 
rhodéským ridgebackem, jezdíme na výle-
ty, nebo pracujeme na zahradě. Z  Itálie jsme 
si přivezli spoustu ovocných stromů, kterým 
se zde daří, a tak pravidelně sklízíme jablka, 
broskve, meruňky i třešně a také nějakou zele-
ninu. Jíme vše nejraději čerstvé přímo ze stro-
mu.“ A právě zahrada a procházky pomáhají 
paní Klečkové takzvaně vyčistit hlavu, práce 
s  lidmi totiž patří mezi nejnáročnější profese. 

„Někdy je komunikace se zákazníky složitější, 
to je pravda, ale když má člověk dobrou vůli, 
vše se dá v pohodě a rychle vyřešit. Jsem ko-
munikativní a lidi kolem sebe potřebuji, takže 
mi práce s  nimi neva-
dí, naopak. Mám tuto 
profesi ráda, a navíc 
i mí kolegové jsou 
moc fajn,“ uzavírá po-
vídání vedoucí objed-
návkové kanceláře Pe-
kařství Illík Světlana 
Klečková. 



ADRESA TEL.          PO–PÁ          SO 

Lipník, nám. T. G. Masaryka 77/17 737 238 629 5.30–17.00 hod. 6.00–11.00 hod. 

Olomouc I, Masarykova tř. 802/10 733 501 823 6.30–18.00 hod. 6.30–12.00 hod. 

Bílovec I, Čs. armády 226/1 733 608 700 6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod. 

Přerov, Kratochvílova 135/17 733 364 228 5.30–18.00 hod. 6,00–11.00 hod. 

Ostrava, Nádražní 536/29 733 391 341 5.00–18.00 hod. 6.30–10.00 hod. 

Ostrava-Poruba, Gymnáz. O. Havlové 733 384 636 7.00–14.15 hod.  

Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 1023/55 733 173 012 6.00–18.00 hod. 6.00–12.00 hod. 

Opava, Dolní nám. 114/5 733 172 983 6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod. 

Odry, Masarykovo nám. 5/30 731 442 801 5.30–17.30 hod. 6.00–11.00 hod. 

Hranice, Zámecká 101 731 442 943 6.30–17.30 hod. 6.30–11.00 hod. 

Bílovec II, 17. listopadu 440/6 731 475 726 6.00–18.00 hod.    6.00–11.00 hod. 

Fulnek, Masarykova 59 734 672 427 5.15–17.00 hod.    6.00–11.00 hod. 

Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1392 734 611 524 6.00–18.00 hod.    6.00–11.00 hod. 

Havířov, Národní třída 594 733 736 856 6.00–18.00 hod.    6.00–11.00 hod. 

Olomouc II, Dolní nám. 32 733 734 385 6.30–18.00 hod.    6.30–11.00 hod. 

Opava II, Olomoucká 23a 734 141 987 6.00–18.00 hod.    6.00–11.00 hod. 

Třinec, Staroměstská 534 734 141 527 5.00–17.00 hod.    5.00–11.00 hod. 

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

Ostrava-Marián. Hory, 28. října 81/203 730 152 210 5.00–17.00 hod.    6.00–11.00 hod. 

Kopřivnice, Štefánikova 984/8 730 898 452 6.00–18.00 hod.    6.00–12.00 hod. 

Studénka, nám. Republiky 699 730 894 060 6.00–18.00 hod.    6.00–11.00 hod.

Bohumín, tř. Dr. Eduarda Beneše 885 725 505 935 5.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.

Olomouc III., Hněvotínská 976/3 601 156 979 5.00–18.00 hod. (v PÁ do 13.00 hod.)

 ADRESY PRODEJEN A OTEVÍRACÍ DOBA

Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblíbenou soutěž, i dnes máme pro vás dvě soutěžní otáz-

ky. Ale nebojte se. Čtete-li Pekařské noviny opravdu bedlivě, nebudete mít se správnými od-

pověďmi problém. Takže s chutí do toho! 

1/ Kolik druhů donuts z originálních surovin a podle amerického receptu a postupu Pe-

kařství Illík nově nabízí?

2/ Ve kterých čtyřech městech plánuje vedení Pekařství Illík otevřít své nové prodejny?

Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 31. 12. 2017 na e-mail: soutez.illik@seznam.

cz. 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. 

Bavte se a soutěžte s námi! 

Co přináší štěstí a co smůlu?

 Blahopřejeme

Nahlédněte do katalogu 

a objednávejte! 

Rauty, oslavy, narozeniny, žádná z těchto akcí 
se neobejde bez chutného a nápaditého ob-
čerstvení. A to není třeba náročně připravo-
vat doma, pokud víte, na koho se obrátit… 
Skvělým tipem je Výrobna lahůdek Hladké 
Životice, jež je součástí značky Illík. Objednat 
si zde můžete svíčkovou, rolády, zabijačkové 
i masové mísy, obložené mísy a talíře, dvoj-
hubky a další. Katalog lahůdkářských výroků 
je na požádání k dispozici v každé fi remní pro-
dejně Pekařství Illík. Neváhejte a objednejte si 
dobroty na váš sváteční stůl včas!

Máme zájem o spolehlivé 

zaměstnance!

Pekařství Illík je po celou dobu své existence 
zodpovědným zaměstnavatelem, který má na 
trhu práce své nezastupitelné místo. Kromě 
jiného dlouhodobě spolupracuje s  Úřadem 
práce ČR a nabízí šanci na zaměstnání lidem, 
kteří se stali jeho klienty. Spolehliví a pracovití 
zaměstnanci mají ve fi rmě nesoucí jméno Illík 
budoucnost a mohou počítat s kariérním po-
stupem. Takových příkladů není v  pekařství 
rozhodně málo, o čemž svědčí hned několik 
životních příběhů zdejších pracovníků. Hle-
dáte-li místo, neváhejte, zájem o spolehlivé 
zaměstnance stále trvá!

Vážení zaměstnanci, toto místo našich 
novin je určeno jubilantům, kteří slaví 
své kulaté narozeniny (v případě za-
městnanců starších 60 let blahopřejeme 
i k půlkulatinám). Všem oslavencům pře-
jeme hodně štěstí, zdraví, domácí poho-
dy a hlavně životního elánu.

Květen Drahoslav Matúška, 50 let

Červen Marie Hanzalíková, 50 let

 Jana Kaniuková, 60 let

Červenec Lenka Hájková, 30 let

 Vlastimil Kučeřík, 50 let

Srpen Petr Holub, 60 let

 Sylva Vernerová, 40 let

Září Lenka Chaloupková, 40 let

Říjen  Eva Školová, 60 let

Listopad Eva Richterová, 50 let

 Gabriela Krzikallová, 40 let

PEKAŘSKÉ noviny vydává vedení společnosti Pekařství Illík, spol. s r.o., 743 01 Bílovec, Lhotka 8, tel./fax: 556 410 435, www.illik.cz
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Redakční rada a foto: Martina Illíková. Své připomínky, dotazy a reakce zasílejte na asistent@illik.cz.

A i t t k

Co přináší smůlu?
• před půlnoční mší se nesmí šít, plést – protože by pak myši dílo zničily
• na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal
• na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí do domu
•  na Štědrý den nepište své milé nebo milému zamilované psaní, jinak by to mohlo znamenat 

rozchod

Co přináší štěstí?
• když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci
•  čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená 25. 12. 

– mají kouzelnou moc
• Štědrý den v pondělí – dobrá úroda, hodně medu
• Štědrý den v úterý – bude hodně vína a obilí
• Boží hod ve čtvrtek – podařilo se výhodně prodat dobytek
• Boží hod v pátek – bude horké léto a krásný podzim

Pověry u štědrovečerní večeře
• Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
• Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
• Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy.
• Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.

 


