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Naše koblihy jsou na Novojičínsku 

nejchutnější!
Město Nový Jičín 
v  době masopust-
ního veselí pořádá 
každoročně tradič-
ní Novojičínský jar-
mark. Ten se letos 
uskutečnil 9. ú-
nora a doslova ho 
rozvoněly stov-
ky koblih. Stejně 
jako v  uplynulých 
letech byla totiž 
i letos jeho sou-
částí soutěž o nej-
chutnější regionál-
ní pochutinu. Po 
zelňačce, klobáse, 
tlačence a koláč-
cích tak mohla ve-
řejnost na Masary-
kově náměstí vybírat i nejlepší koblihu. 
Na již 5. ročníku této soutěže se tak sešly koblihy 
z několika pekáren z okolí, včetně koblih z Pekař-
ství Illík. Místo označení výrobce však měly be-
dýnky s koblihami pouze anonymní čísla. Nikdo 
tak netušil, ze které pekárny koblihy pocházejí 
a hlasy dávali lidé po jejich ochutnání jen na zá-
kladě toho, jak jim výrobky chutnaly. Do ankety 
se zapojilo 352 hodnotitelů, přes 150 z nich dalo 
hlas vítězné koblize.
„Skvělou zprávou ne-
jen pro nás, ale i pro 
naše zákazníky a pří-
znivce je, že tou nej-
chutnější koblihou na 
Novojičínsku je právě 
ta naše! A vzhledem 
k tomu, že jde o zcela 
anonymní soutěž, je 
toto vítězství pro nás 
o to vzácnější. Lidé si 
ve velmi silné konku-
renci mnoha koblih 
vybrali právě tu naši! 
Moc si toho vážíme,“ 
komentuje vítězství 
Antonín Illík, majitel 
Pekařství Illík.

Chystej, mámo, přijdou hosti, ať je všeho tady 
dosti! Na každý slavnostní okamžik je třeba se 
dobře připravit. V našich prodejnách si může-
te objednat velikonoční cukroví, minizákusky, 
slané aspikové dorty, prostě cokoliv, co bu-
dete o Velikonocích potřebovat na sváteční 

stůl. Prodejny Pekařství Illík budou mít v pátek 
30. března otevřeno jako v sobotu a stej-
ně tak 31. března bude probíhat běžný 
prodej jako v sobotu, v  neděli 1. dubna 
a v pondělí 2. dubna bude zavřeno. 
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Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Ještě zajdu k Illíkům,
ať mám dobrot plný dům.
Kraslice a pomlázka. Obojí je nerozlučně 
spjato s Velikonocemi, které jsou nejvý-
znamnějším křesťanským svátkem, osla-
vou jara i skvělou příležitostí k návštěvám. 
A co si budeme povídat, milé hosty je třeba 
uctít tím nejlepším… 
Budeme rádi, když vám budeme moci se 
starostmi o pohoštění alespoň trochu po-
moci, případně je převzít na svá zkušenost-
mi zocelená bedra. A to slaným i sladkým 
pečivem počínaje a obloženými mísami 
či velikonočně nazdobenými aspiky v  po-
době kuřátka či vajíčka konče. Pokud se 
spolehnete na nás, nemusíte si dělat oba-
vy, že nebudete mít hostům co nabídnout. 
Produkty Pekařství Illík i našeho cukrářství 
či lahůdkářství jsou vám plně k  dispozici. 
Vybrat si můžete ze široké nabídky výrob-
ků, která je i součástí rautového listu, jenž 
si můžete prohlédnout v  každé z  našich 
prodejen. 
Dobrou chuť a Velikonoce plné radosti vám 
za Pekařství Illík přejí

Martina a Antonín Illíkovi 
(Zdroj: www.ceske-tradice.cz)

Cenu pro vítěze – keramickou koblihu a osvěd-
čení – přebírala na novojičínském náměstí 
z  rukou starosty města obchodní zástupkyně 
Pekařství Illík Eva Urbanová. 
Po životických koláčcích, které v  této soutě-
ži získaly hlavní cenu v  roce 2015, tak jde již 
o druhý výrobek, který si vybojoval zlato pří-
mo od zákazníků.

-hal

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. 

Velikonoční otevírací doba

rárrny i lahůdkáárnny. 



Otevřeli jsme čtyřiadvacátou prodejnu 

a jedeme dál!

Právník radí
Změny v legislativě
Otcovská dovolená
S účinností od 1. 2. 2018 se změnil zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění 
pozd. přepisů, který zavedl novou dávku otcovské poporodní péče (tzv. „otcovská“). Jde o dávku 
z nemocenského pojištění, kdy bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřova-
cího základu svého výdělku. Nástup na otcovskou dovolenou bude možný v období šesti týdnů 
ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou dovolenou nebude možné přerušit. Nárok na ot-
covskou má otec zapsaný v matrice jako otec pečující o dítě, nebo člověk (muž nebo žena), který 
převzal dítě do vlastní péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud však dítě ke dni 
převzetí nedosáhlo 7 let věku. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy člověk pečuje 
o více narozených dětí současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. 
Dlouhodobé ošetřovné
Další změnou zákona o nemocenském pojištění, s účinnosti od 1. 6. 2018, je zavedení nového in-
stitutu dlouhodobé péče, a tím i nové dávky nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobého ošet-
řovného. Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání až 90 kalendářních dnů pracovního 
volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Tato úprava podporuje nejen 
pečující osoby samotné, ale i posilování mezigeneračních vazeb v rámci rodiny. Domácí péče o ne-
mohoucí přispívá ke zkvalitnění života osoby, o kterou se člen rodiny stará.

JUDr. Karla Návedlová

Jistě jste si, vážení zákazníci, zvykli na to, že 
vám pravidelně přinášíme z  našeho pekař-
ství novinky nebo zmiňujeme různá oborová 
vylepšení. Dnes přichází na řadu chléb Bo-
rodino, který už znáte. Snažili jsme se tento 
výborný chléb ještě vylepšit, a proto jsme mu 
dali novou podobu a vylepšenou chuť. Ale 
pěkně po pořádku… 

Chléb Borodino k  nám přišel z  Ruska. Váže 
se k  němu zajímavá historie opředená le-
gendami. Jedna ze zmínek nás zavádí 
do  doby napoleonských válek, do bitvy 
u vesnice Borodino roku 1812. Ta se sta-
la nejkrvavější a nejurputnější jednodenní 
bitvou té doby. Boje se zúčastnilo celkem 
čtvrt milionu vojáků. Bitva skončila neroz-
hodně, i když obě strany prohlašovaly své 
vítězství. A možná proto dali Rusové svému 
chlebu na počest vítězství název Borodino.
Druhá zmínka vypráví o tom, že byl tento 
chléb „objeven“ až po slavné bitvě. Říká se, že 
se začal péci v jednom klášteře poblíž místa 
bitvy, kdy představená kláštera byla vdovou 
po padlém vojákovi z  této bitvy. Společně 
s  řádovými sestrami zdokonalovala recept 
do podoby, v jaké ji známe, název dala na pa-
mátku a čest padlým. Samozřejmě se recep-
tura lety různě upravovala, propracovávala.
Lze však jednoznačně konstatovat, že chléb 
Borodino je společně s  chlebem Moskva 
nejznámějším pekařským výrobkem bývalé 
SSSR, oba si získaly oblibu v celém světě.
Výhoda tohoto chleba spočívá v  přítom-
nosti žita, otrub, žitného a pšeničného 
sladu. Žitná mouka je zdravější, obsahu-
je vlákninu, minerály a vitaminy. Otruby 
prospívají dobrému trávení a čištění střev 
a slady dodávají společně se stopovými 
prvky nezaměnitelnou a podmanivou chuť. 
V chlebu se nevyskytují žádné barvicí přísady 
nebo chemické konzervanty.
Tento výrobek u nás prošel razantní změnou. 
Borodino začínáme péct jako formový chléb 
ve tvaru kostky o váze 500 g. Nový tvar umož-
ňuje dokonalejší propečení kůrky i střídky, 
čímž se zvyšuje i chuť a trvanlivost výrobku. 
Rovněž tento tvar umožňuje servírovat krají-
ce jako sendvič. Navíc jsme navýšili i poměr 
zdravější žitné mouky oproti mouce pšenič-
né, která se do chleba přidává.
Pro ty, kdo náš chléb ještě neochutnali, při-
pomínáme, že se jedná o tmavý žitno-pšenič-
ný chléb s vysokou nutriční hodnotou, neza-
měnitelnou typickou chutí, vůní a zajímavou 
historií.                                        -misp-

Nové Borodino – v ještě 
lepší podobě a chuti!

 NOVÉ VÝROBKY
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Koncem loňského roku byla otevřena dal-
ší nová prodejna Pekařství Illík. Tentokrát 
vznikla na pěší zóně v centru Bohumína, kde si 
během velmi krátké doby získala své příznivce. 
A už v  únoru byl zahájen prodej i na 
dalším místě, a to pro změnu v  Kopřivnici… 
A v  růstu hodlá fi rma pokračovat i nadá-
le. „Ještě na jaře bychom rádi otevřeli již 
dvacátou pátou prodejnu v  pořadí, a to 
na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově. Komplet-
ně připravenou máme také prodejnu v  Kar-
viné. Tam jsme se však s  majitelem nemovi-
tosti domluvili na výměně výlohy a máme 
přislíbeno, že v  dubnu by vše mělo být ho-
tovo. Do prázdnin by tak naše pečivo mohli 
lidé nakupovat i zde. Na podzim plánujeme 
otevření bistra v Matičním gymnáziu v Ostra-
vě a další prostory máme vyhlédnuty i v Hra-

nicích,“ hlásí Antonín Illík, majitel Pekařství 
Illík.
Nově otevřená prodejna v Kopřivnici je již dru-
há v tomto městě a zájemci ji naleznou v ulici 
Záhumenní 352, přímo naproti Technickému 
muzeu Tatra Kopřivnice. „Jde o velmi frekven-
tované místo, a tak věříme, že si lidé k našemu 
pečivu brzo najdou cestu. Možná i proto, že – 
stejně jako v ostatních fi remních prodejnách – 
i zde razíme cestu co nejčerstvějších výrobků. 
A tak kromě dodávek čerstvého pečiva něko-
likrát za den, i zde rozpékáme pečivo přímo 
v  prodejně. Ke  zjednodušení práce používá-
me nový systém rozpékání prostřednictvím 
stopkynárny, která umožňuje řízené kynutí. 
A tak naši zákazníci i několikrát za den mohou 
cítit nádhernou vůni pečiva právě vytaženého 
z pece,“ doplňuje majitel.                                   -hal-

Novinky
Pekařství Illík organizuje ve svých prodejnách každoročně soutěže, jejichž úkolem je motivo-
vat zaměstnance k co nejvyššímu objemu prodeje. A pak už jen záleží na iniciativě a chuti zví-
tězit… Ve vánoční soutěži uspěla havířovská prodejna, která obsadila zlatou příčku, pomyslné 
stříbro putovalo do Fulneku, bronzová byla Poruba 1 a na čtvrtém místě se umístila prodejna 
v Ostravě-Hrabůvce. Zaměstnanci byli oceněni dárkovými poukazy, dorty z cukrárny a oblože-
nými mísami z lahůdkárny a každá prodejna, kromě té čtvrté, obdržela i diplom, který již zdobí 
jednotlivá úspěšná prodejní místa. 

Ocenění pro ty nejlepší



Vážení zaměstnanci, obchodní partneři, zákazníci, čtenáři, 

jsem rád poslem dobrých zpráv, a tak mě těší, 
že vám všem mohu oznámit, že se s  našimi 
výrobky budete nově setkávat i v dalších de-
seti prodejnách společnosti Seval, která se 
stala naším obchodním partnerem. Všech-
ny prodejny se nacházejí v  Ostravě a na je-
jich pultech již brzy objevíte nejen některé 

druhy pečiva z Pekařství Illík, ale také zákusky 
a bábovky z Cukrářství Illík a nejrůznější salá-
ty, knedlíky, chlebíčky nebo obložené talíře 
z Výrobny lahůdek Hladké Životice. Některé 
oblíbené výrobky společnosti Seval, zvlášť 
buchty na plechu, ale i další, se zase naopak 
objeví na pultech našich prodejen. A jsem 
rád, že i těch přibývá. V  únoru jsme otevřeli 
v pořadí již dvacátou čtvrtou vlastní prodejnu, 
tentokrát v  Kopřivnici naproti Technickému 
muzeu Tatra Kopřivnice, a plánujeme otevření 
dalších. 
Pomalu pokračujeme i v  další rekonstrukci 
Výrobny lahůdek Hladké Životice. Nedávno 
jsme zde dokončili opravu skladů surovin 
a pustili jsme se do rekonstrukce v patře bu-
dovy, v místě, kde se nacházely jen kanceláře 
a sklady. Ty jsme již před časem přemístili do 
přízemí, což je mnohem praktičtější, a místo 
nich vznikne nová výrobna. Ta bude zpočátku 
sloužit jako dočasná a budeme sem postupně 
přemisťovat provozy, jejichž prostor budeme 
rekonstruovat. 
A je už pravidlem, že každý rok nás čeká 
i obměna vozového parku. V  současné 

době máme okolo 40 vozidel, z  toho zhruba 
30 užitkových, zbytek jsou osobní auta. A kaž-
dé z  užitkových vozidel ujede ročně 30 až 
50 tisíc km, což znamená, že jejich životnost je 
omezená a postupná obměna je více než nut-
ná. Letos proto zakoupíme čtyři skříňová auta 
a dva furgony. A zvažujeme i změny v prodej-
nách, především grafi ckého designu. Jsme 
však na začátku, takže více prozrazovat zatím 
nebudu. Věříme však, že všechny tyto změny 
přispějí k většímu komfortu pro zákazníky.
A právě pro ně neustále vyvíjíme také nové pro-
dukty. Cukrárna oslovila spotřebitele novým 
brownies, makový hřeben je v současnosti ješ-
tě více makový a pozadu nezůstává ani pekár-
na, která nyní peče několik nových výrobků na 
zkoušku. Dopadne-li vše dobře, již brzy se s no-
vinkami setkáte na pultech našich prodejen. 
A proto neváhejte a přijďte si k nám pro voňa-
vý a ještě teplý mazanec na sváteční stůl nebo 
i jiný čerstvý produkt třeba jen k snídani. 
Přeji vám všem provoněné Velikonoce, rodin-
nou pohodu a spoustu elánu do nadcházejí-
cích jarních i letních dnů!

Antonín Illík, majitel Pekařství Illík

Padla první klapka československé 

pohádky Když draka bolí hlava!

1/2018

Zamrzala kamera, auta techniky uvízla ve 
sněhové závěji a cesta k první lokaci pokrytá 
ledem. To vše neodradilo fi lmaře ani herce od 
natočení prvních zimních záběrů nového po-
hádkového příběhu Když draka bolí hlava.  
V třeskutých, téměř arktických mrazech od-
startoval fi lmový režisér Dušan Rapoš se svým 
týmem natáčení zbrusu nové výpravné po-
hádky Když draka bolí hlava. Počasí hned první 
den připravilo fi lmařům řadu nepředvídatel-
ných překážek, mráz minus 14 stupňů Celsia 
potrápil herce i techniku a dostat se na místo 
prvního záběru k jeskyni Šipka ve Štramberku 
chtělo odvahu i fyzickou zdatnost. 
Horská stezka k jeskyni se během noci promě-
nila v ledový vodopád a četa silných chlapů 
musela princi a princezně cestu na natáčení 
doslova prosekat. Ještěže představitel prin-
ce Janka, mladý slovenský herec Jakub Jab-
lonský, je zdatným sportovcem, takže v klidu 
mohl poskytnout oporu i křehké a krásné prin-
cezně Adélce, kterou v pohádce ztvární nový 
objev Zuzana Žáková.
Mrzlo až praštělo, a přesto fi lmaři vydrželi na 
place prakticky celý den. Tuto vskutku nekom-
fortní situaci jim naštěstí zpříjemnila dodávka 
výborného pečiva Pekařství Illlík pro celý fi l-
mový šťáb i herce. I díky tomu nasbírali dosta-
tek síly na to, aby se ve chvíli, kdy auto techni-
ků zapadlo do sněhové závěje, celý štáb rázem 
proměnil ve skupinu horských šerpů. Každý se 

snažil vynést na vrchol hory aspoň něco z těž-
ké techniky.
Díky zamrzlému jezírku se na place poprvé 
střetlo i dobro se zlem a na představitele zla, 
lidského skřeta Blivajze (hraje ho slovenský 
herec Miro Noga), který je jediným přítelem 
pohádkového draka, čekala náročná scéna, ve 
které ho princ Janko doslova koupe v mrazi-
vém sněhu. Herec Miro Noga projevil velkou 
odvahu a vše brilantně zvládl i přes velký mráz 
a takřka tříhodinovou přípravu v maskérně.
„Tímto bychom chtěli Pekařství Illík poděko-
vat, že nám tuto vskutku nekomfortní situaci 
zpříjemnilo dodávkou výborného pečiva pro 
náš fi lmový štáb a herce!“ děkuje za organi-
zační tým Libor Pyško.

Natáčení pohádky Když draka bolí hlava bude 
pokračovat v průběhu května a června a Pekař-
ství Illík bude se svým pečivem u toho! „Velmi 
se nám líbí scénář této pohádky, a proto jsme se 
rozhodli podpořit její natáčení způsobem, který 
je nám vlastní – každodenní dodávkou čerstvé-
ho pečiva pro celý natáčecí štáb i herce. Věříme, 
že si každý z naší nabídky vybere to, co má rád. 
Už se těšíme na premiéru!“ usmívá se Martina 
Illíková z Pekařství Illík. 
Film se divákům představí ještě letos, a to 
24. října, jen několik dní před stým výročím 
vzniku Československa. A kromě hvězdného 
hereckého obsazení se diváci mohou těšit 
i na 3D animace. Více o pohádce najdete na 
www.kdyzdrakabolihlava.cz. 

Květná neděle:  Je poslední postní ne-
dělí. Podle bible v tento den přijíždí Ježíš 
a jeho učedníci oslavit do Jeruzaléma svá-
tek Pesach. Na Květnou neděli se nemá nic 
péct, aby se nezapekl květ na stromech a ty 
by pak neměly žádnou úrodu.
Modré pondělí: Název je pravděpodobně 
odvozen od látky, která se ten den vyvěšo-
vala v kostele. V tento den by se nemělo 
pracovat ani nic dělat.

Šedivé úterý: V tento den se důkladně vy-
metalo a uklízelo obydlí.
Škaredá středa: Říká se jí též Smetná nebo 
Sazometná, podle tradice se v tento den 
mají vymetat komíny. Pověra praví, že bu-
dete-li se v tento den mračit, pak vám to 
zůstane po celý rok. Podle bible je Škaredá 
středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše.
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Nejen aspikové dobroty na svátečním stole

Chcete si o Velikonocích pošmáknou
Nejen láska, ale i nejrůznější výjimečné okamžiky 
v  životě člověka procházejí žaludkem. K  takovým 
chvílím patří i Velikonoce. Blízcí a známí se navštěvují 
a hospodyňky chystají to nejlepší, aby hosty co 

nejlépe uctily. Skvělé je, že dnes už na všechnu tu 
přípravu nejsou samy, mohou se spolehnout na 
pomoc odborníků. Třeba těch z  našeho pekařství, 
cukrářství a lahůdkářství…

Velikonoce kdysi a dnes… Vzpomínáte, jak jste slavili ANKETA:
Libuše Paprskářová, Hladké Životice, výro-
ba salátů a expedice: 
Tehdy to byly jiné šmigrusty! Když se holky 
doma nezašily, dostaly od koledníků pořád-
ně. Byla to legrace. Dnes už se to vytrácí, už to 
není takové. Bylo nás doma šest dětí, z  toho 
čtyři holky. Společně s  maminkou jsme pek-
li pokaždé beránky, malovali vajíčka, chodili 
jsme do kostela na sváteční mši a nosili domů 
první jarní pozdrav – kytičky petrklíčů. Na 
Květnou neděli jsme trhali kočičky a ty se pak 
světily v  kostele.  Když bylo krásně, chodívali 
jsme s rodiči i na procházky. Když mi bylo asi 
čtrnáct, byla jsem s  kamarádkou venku, bylo 
už kolem poledne, a viděli nás kluci, kteří se 
vraceli z koledy, a hodili mě do potoka. Směji 
se tomu dodnes. Později jsme chodívali také 

na velikonoční zábavy, které končily k  ránu 
šmigrustem. A zvyky jsem dodržovala i se svý-
mi dětmi, když byly malé. Dokonce i ten, že 
chlapi chodí na koledu dopoledne. Když pak 
jednou přišel strýc odpoledne, i s dětmi jsme 
ho pořádně polili vodou. Nasmáli jsme se hod-
ně. Dnešní mladí už jezdívají spíše na výlety 
a velikonoční zvyky neřeší. Ale občas za mnou 
přijíždějí v tento den děti nebo vnoučata, což 
je moc fajn. Mám dvě dcery a syna, šest vnou-
čat a jednu pravnučku, druhá je na cestě. 
Hana Stanovská, Hladké Životice, výroba 
knedlíků: 
Velikonoce jsme nikdy moc neslavili a nesla-
víme dodnes. V době mého dětství jsme však 
bydleli s babičkou Jarmilkou z tatínkovy strany 
a s tou jsem jako malá holka moc ráda malova-

la vajíčka a zdobila dům. Občas jsem se mota-
la i u pečení velikonočního beránka, kterého 
uměla babička naprosto skvěle. Byl výborný! 
A jelikož sama mám dva syny a dceru, když byli 
malí, dodržovali jsme ty základní zvyky – vajíč-
ka, koledu a beránka. Nic víc. Dnes už Veliko-
noce neslavíme. 
Marcela Pavlicová, Hladké Životice, cuk-
rářka: 
Kdysi se velikonoční zvyky dodržovaly a za 
holkami chodilo podstatně více šmigrustníků 
na koledu než dnes. Pamatuji si, že mě kluci 
házeli dokonce do potoka, to byl zážitek! Jed-
nou jsem tam skončila dvakrát po sobě. Kluci 
byli totiž vynalézaví. Věděli, že když jich přijde 
více najednou, že jim neotevřu, tak u dveří 
zvonil vždy jen jeden nebo dva šmigrustníci 
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O Velikonocích bývá ve Výrobně lahůdek Hlad-
ké Životice největší zájem o pařížský salát a 
topinkovou pomazánku, v sortimentu aspiků 
vítězí na celé čáře aspikové kuře o hmotnosti 
1 350 g nebo vejce stejné gramáže, případně 
lidé chtějí na stůl i jiné tvary aspikových dor-

tů. Nejpřesvědčivější jsou fakta a ta hovoří 
jasně. Ve zdejším lahůdkářství, které je zastře-
šeno značkou Illík, loni kromě jiného vyrobili 

7  400 kg pařížského salátu, 840 kg jarního, 
760 kg salátu Rumcajs, 750 kg ševcovské-
ho, 620 kg hermelínového, 550 kg vlašského, 
130 kg bramborového salátu a tak dále. „To-
pinkové pomazánky bylo 3  700 kg, ďábelské 
pomazánky 670 kg, budapešťského krému 360 
kg a vajec v majonéze 660 kg,“ pokračuje ve 
výčtu vedoucí provozovny Ludmila Štajnarová 

a upozorňuje, že jde jen o přímý prodej zákaz-
níkům. Ve skutečnosti je pařížského a brambo-
rového salátu, které jsou používány například i 
do chlebíčků a aspiků, vyrobeno mnohem víc.

Z  tun prodaných salátů je patrné, že v  Hlad-
kých Životicích je umějí udělat opravdu dobře. 
Neváhejte a kupte si je na svůj sváteční stůl 
i vy. V  kombinaci s  nejrůznějšími druhy peči-
va z  Pekařství Illík můžete vykouzlit rozma-
nité jednohubky nebo obložené chlebíčky, 
případně k  nim můžete upéct třeba naklá-
dané řízečky, na jejichž výrobu budete po-
třebovat 6 kuřecích prsních řízků, 2 vejce, 
7 utřených stroužků česneku, po lžíci dijonské 
hořčice, sójové omáčka, worcestrové omáč-
ky a kukuřičného škrobu, lžičku sladké mleté 
papriky a lžičku soli, zhruba 80 g strouhanky 
na obalení a olej na smažení. Vejce našleháte 

a postupně přidáváte hořčici, sójovou omáč-
ku, worcester, papriku, kukuřičný škrob, utřený 
česnek a sůl. Vše pořádně promícháte. Kuřecí 
řízky naklepete a vložíte do připravené směsi. 
Necháte minimálně 6 hodin odležet a poté 
rovnou obalíte jen ve strouhance a osmažíte. 
Mňam!

Zelený čtvrtek: Na Zelený čtvrtek se napo-
sled do Velikonoc rozezní zvony, říká se, že 
odlétají do Říma (znovu se ozvou až na Bí-
lou sobotu). V tento den je zdravé jíst něco 
zeleného, to proto, aby byl člověk zdravý 
po celý následující rok. A kdo se tento den 
omyje ranní rosou, ten má jisté pevné zdra-
ví (a krásu) po celý rok. Kromě zeleného se 
doporučuje jíst i med, uchrání před žihadly 
a uštknutím. Med se maže na speciální pe-
čivo, zvané jidáše, které připomíná provaz, 
na kterém se Jidáš oběsil, když zradil Ježíše. 
Na Zelený čtvrtek by se neměl nikdo s ni-
kým hádat, jinak hádky a neshody potrvají 
po celý rok. Také bychom si v tento den ne-
měli od nikoho půjčovat, ale pokud dříve 
půjčené dnes vrátíme, pak si k nám údajně 
najdou cestu i peníze. Chcete-li mít hojnost 
peněz, zacinkejte mincemi v kapse při zvu-
ku zvonů právě na Zelený čtvrtek.
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ut? V tom případě se vypravte k nám!

Velikonoce v době vašeho dětství? 

Plecovník na velikonočním stole nemůže chybět!

Sladká příchuť svátků jara
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Něco sladkého nakonec… K  chuti určitě přijde 
dobrá káva, dětem můžete udělat dnes tak po-
pulární ovocné smoothie, k jehož přípravě stačí 
dva hrnky ovoce a hrnek spritu. To vše dáte do 
mixéru, společně rozmixujete, ozdobíte kous-
kem ovoce a snítkou máty a ihned podáváte. 
A sladkou třešinkou velikonočního pondě-
lí může být některý ze zákusků vyrobených 
v Cukrářství Illík. Představte si, že loni tu upekli 
a nazdobili zhruba 37 tisíc kilogramů zákusků! 
„Mezi TOP 10 patří větrníky, věnečky, špičky, in-
diány, pařížský dort, krokantové kolečko, fl orida 
dort, jádrové rohlíčky, ovocný košíček a  maro-
kánky,“ přednáší sladký výčet dobrot vedoucí 
cukrářství Mirka Niklová a dodává, že na nejrůz-
nějších akcích a oslavách – a také o Velikonocích 
– je obrovský zájem také o minizákusky, nejvíce 
o větrníky, špičky, indiány a věnečky. „A lidé také 
rádi kupují velikonoční cukroví i jednodruhové 
krabičky s pacičkami, lineckými kolečky, vanilko-
vými rohlíčky, laskonkami a jádrovými rohlíčky,“ 
uzavírá a přeje všem dobrou chuť! 

Naše babičky často rády vzpomínají na doby, 
kdy ony samy byly malými dětmi. Za starých 
časů měla doba Velikonoc své nezaměni-

telné kouzlo, spojené s mnohaletou tradicí 
a místními zvyky. Doma pečený chléb, zvaný 
plecovník, v němž se skrývaly klobásy a pro-
rostlé uzené maso, patřil zcela neodmyslitel-
ně ke každému svátečně vyzdobenému stolu 

v mnohých domácnostech Studénky. Pro malé 
děti to nebylo jen chutné jídlo, ale zároveň 
i kousek jakéhosi tajemství, když se hospodyň-
ka chystala vychladlý plecovník rozkrojit. Vždy 
se netrpělivě sbíhaly ke stolu a s dychtivými 
pohledy čekaly, co bude uvnitř. Plecovník sa-
motný patřil mezi vybrané pochoutky veliko-
nočních i jiných významných svátků. Lidé si 
mohli dopřát nejen kousky uzeného masa, ale 
velice dobře chutnala i ukrojená střídka, která 
během pečení nasákla tukem a uzenou vůní. 
Paní Holaňová, místní historička a starou-
sedlice, nám prozradila, jak se plecovník pekl 
u nich doma… „Ze střídky, droždí a vlažné 
vody uděláme kvásek. Vykynutý smícháme 
s moukou, solí a kmínem. Vypracujeme pořád-
ně těsto a necháme kynout. Plech posypeme 
hladkou moukou, vytvarujeme bochník a pe-
čeme zprudka čtvrt až půl hodiny při teplotě 
250 stupňů a pak asi jednu až jednu a půl hodi-

ny dopékáme v mírné vyhřáté troubě při teplo-
tě 180 stupňů. V průběhu pečení bochník potí-
ráme vodou. I plech poléváme vodou, aby byla 
v troubě pára. Kdysi se dával do spodní části 
trouby, pod plech s bochníkem, litinový hrnek 
s  vodou. Po upečení nechejte vychladnout 
a můžete se pustit do hodování,“ dodává paní 
Holaňová.                                               Iva Hoňková

a zbytek kluků se schoval za roh domu. Když 
jsem pak otevřela, popadli mě a odnesli do 
potoka. Na to dodnes vzpomínám. Mé tři dce-
ry už nic podobného nezažily. Ale vždy jsem 
šla ve stopách mé maminky a na Velikonoce 
jsme vše uklidili, vymetli, naleštili a nazdobili. 
S dětmi jsem malovala vajíčka, stejně jako kdy-
si se mnou maminka. Nikdy u nás nechybí ani 
beránek a buchty na plechu. Jen šmigrustníků 
chodí čím dál méně. Tak se scházíme alespoň 
jako rodina a vnoučátka dostávají velikonoční 
balíčky.
Lenka Koňaříková, Hladké Životice, přípra-
va chlebíčků: 
Bylo nás doma sedm holek a jeden kluk, a já 
jsem byla druhá nejmladší. Pamatuji si však, že 
za staršími sestrami chodívala spousta šmig-
rustníků, za mnou už méně. Kluci už v té době 
byli línější. Ale Velikonoce byly u nás vždy plné 

smíchu a radosti.  Za chalupou nám tekl po-
tok, takže vody bylo dost. Někdo skončil v po-
toku, někdo ve škopku, zážitků mám dost. Jen 
si vše už přesně nevybavuji. Se sestrami jsme 
mamince pomáhaly s pečením i s malováním 
vajíček. Na oběd jsme mívali řízky a brambo-
rový salát a koláče. Ty uměla maminka výteč-
ně, nejvíce mi chutnaly tvarohové.  Často nám 
s přípravami pomáhal i bráška, který pak ráno 
vyrážel na koledu. A tyto tradice jsem převzala 
i já a podobné Velikonoce jsem chystala pro 
svého syna a dceru, když byli malí. A vajíčka se 
mnou rády malovaly i obě vnučky.
Markéta Venclová, Bítov, příprava baget: 
Nejvíce vzpomínám na to, jak jsem jako malá 
holka šmigrustníkům doslova práskla sou-
sedovic holky, které nikdy neotvíraly dveře 
a dělaly, že nejsou doma. Já jsem však vědě-
la, že doma jsou, a poradila jsem klukům, aby 

po žebříku vylezli do patra, kde bylo otevřené 
okno. Oni to udělali a v  tom roce všechny tři 
sousedovic holky dostaly pomlázkou a kluci 
je navíc donesli až ke studni a polili je ledovou 
vodou. Sama mám dva bratry, takže u nás po-
mlázka začínala brzo. Bráškové si nikdy nene-
chali ujít možnost mě probudit. A pak už cho-
dili jejich kamarádi a další šmigrustníci. Bylo 
u nás vždy veselo. A snažíme se, aby u nás na 
Velikonoce bylo veselo pořád, stále se všich-
ni scházíme. Bráškové už mají dohromady tři 
děti, z toho jednu holku, a oba bydlí ve vedlejší 
dědině. Chystám pro synovce a neteřinku skři-
vánky. Traduje se, že tyto balíčky přinesli skři-
vánci, a děti je pak na zahradě hledají. Co se 
týká velikonočního pečení, do toho se moc ne-
pouštím, stačí, že mi v práci projde před svátky 
rukama zhruba dvanáct tisíc beránků .
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Provoněné chvíle v Bohumíně
Lidé, kteří směřují od bohumínského vlakové-
ho nádraží do centra města, případně pospí-
chají na vlak a procházejí třídou Dr. E. Beneše, 
si na sklonku loňského roku všimli změn v čísle 
885. Právě tady se totiž začala k životu probou-
zet další z prodejen Pekařství Illík a historicky 
první prodejna této značky v Bohumíně.

Do příprav se zapojila také Sabina Ščuková, jež 
tu dnes společně se třemi kolegyněmi prodá-
vá. „Uklízely jsme a pomáhaly se vším, co bylo 
třeba, aby prodejna mohla být ještě v prosinci 
otevřena. A to se podařilo. Zákazníci si nás na-
šli velmi rychle a my měly i spoustu objedná-
vek na cukroví a vánočky, o které byl obrovský 
zájem. Velkou výhodou je kromě kvalitních 
výrobků Pekařství Illík i to, že se prodejna na-
chází na dobrém a frekventovaném místě. Na-
víc je tu řada jiných obchodů, takže zákazníci 
už byli zvyklí chodit do této části Bohumína 
nakupovat. Dnes už máme stálé klienty, kteří 
se tu pravidelně zastavují pro konkrétní oblí-
bené pečivo. Během těch několika měsíců od 
otevření jsme vypozorovaly, že největší nával 
máme kolem deváté, kdy se lidé vypravují do 
centra a na úřady, a odpoledne, kdy se k nám 
stavují pro pečivo cestou z  práce. Ale živo je 
tu pořád,“ usmívá se žena, která loni zareago-
vala na nabídku pracovního místa vylepenou 
na výloze zdejší budoucí prodejny. „Napadlo 
mě, že by bylo příjemné mít to blízko do práce 
a že prodávat pečivo by mohla být činnost, kte-
rá by mě bavila. Je dobře, že jsem svou intuici 
poslechla, nové povolání mě baví,“ svěřuje se 
a poznamenává, že v té době už za sebou měla 
zkušenosti jako prodavačka v obchodním ře-
tězci. „Původně jsem si myslela, že i tady to 
bude jen o práci u pokladny. Ale jsme zapoje-
ny i do dopékání pečiva, přípravy fresh baget 
i dalších aktivit, takže naše práce je různoro-
dá. Ovšem když člověk sám přidá ruku k dílu 
a třeba jen částečně se podílí na přípravě vý-

robků, které prodává, má k  nim osobnější 
vztah a zákazníkům je pak nabízí s  úplně jiným 
pocitem. A to nehovořím o tom, že mi naše pe-
čivo chutná, takže je prodávám s  tím nejlep-
ším vědomím. To bohužel tak trochu ztrácím 
při pohledu na osobní váhu. Musím totiž při-
znat, že za těch několik měsíců, co tu pracuji a 

kupuji si naše pečivo, se ručička váhy přece jen 
posunula k vyšším číslům. Jenže odolat nejde 
a také si říkám, že bych měla znát chuť toho, 
co prodávám, abych mohla zákazníkům přes-
ně popsat, co jim nabízím. Jenže prodáváme 
opravdu hodně druhů, takže mi seznamování 
bude ještě nějakou chvíli trvat… Výborné jsou 
třeba Honzovy buchty nebo celozrnné koláč-
ky, pro ty mám zvlášť slabost,“ prozrazuje Sabi-
na Ščuková, která se ještě před otevřením bo-
humínského prodejního místa zaučovala v Os-
travě a v nově otevřené prodejně v Bohumíně 
pak v začátku pracovala pod vedením zkušené 
Jany Hamříkové, vedoucí havířovské prodejny. 
„Jsme jí moc vděčné, naučila nás všechno, co 
je potřeba. Bez zaučení by to rozhodně nešlo, 
už kvůli té spoustě rozmanitých povinností, 
které tu člověk musí zvládnout. Ale teď už se 
musíme spolehnout samy na sebe a na pod-
poru ze strany obchodního manažera Adama 
Illíka. Věřím, že s jeho pomocí zvládneme i ná-
por zákazníků před Velikonocemi. Máme jim 
toho hodně co nabídnout a jsme na jejich zá-
jem připraveny,“ zve Sabina Ščuková k nákupu.

Naši favorité aneb Nejvíc u nás chutná 

Nopálový chléb

Léto se blíží a pozornost se stáčí ke zdravým 
pokrmům… V tom případě by se měla upřít 
na nopálový chléb. Půlkilový bochník za 36 ko-
run, který patří do kategorie PRO-FIT, obsahuje
nopál, druh opuncie, kterou používali do růz-
ných pokrmů před 5000 lety staří Maiové,  
i velmi výrazný podíl vlákniny, minerálů, vitami-
nů A, C, K, B
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, antioxidantů a aminokyselin. 

Fresh bageta

Fresh bagety, které jsou připravovány přímo 
v prodejně, v níž si je zákazník koupí, nejprve 
učarují oku a pak jazyku. Nejenže jsou čerstvé 
už na první pohled, ale i skvěle chutnají! Jejich 
základem je kvalitní pečivo z Pekařství Illík, pr-
votřídní je také náplň, například v podobě po-
mazánkového másla doplněného o šunku, vej-
ce a ledový salát, nebo o šunku, sýr a papriku. 

Rolka s hruškovou náplní
Pro lahodné pokr-
my máme označení 
„nebe v hubě“.
Přesně tomu odpo-
vídá rolka s hruško-
vou náplní – nadý-
chaný 80gramový 
výrobek z listového 
těsta, jenž se jen 
rozplyne na jazyku. 
Tato vstupenka do 
gurmánského nebe 
stojí 13,50 korun 

a věřte, že je to po čertech dobrá investice!

6

Velký pátek: V tento den byl podle bible 
Ježíš souzen, odsouzen a ukřižován. Pro 
křesťany dnes platí přísný půst. Na Velký 
pátek se prý podle tradice otevírá země 
a vydává své poklady. V tento den se nemá 
nic půjčovat, ale ani darovat nebo prodá-
vat. Na Velký pátek neperte prádlo, nemělo 
se ani pracovat na poli nebo spát v sadu.



Takřka třiatřicet let u chlebíčků a aspiků

Koláče pro Sluníčkové odpoledne
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Lenka Koňaříková se narodila v malebné ves-
nici v podhůří Beskyd, v Čeladné, jako sedmé 
dítě z osmi sourozenců. Prožila krásné dětství 
v domě, v jehož blízkosti byla i stodola s chlé-
vem, kde rodiče chovali dvě krávy, prase, sle-
pice i husy. Na poli pěstovali brambory, řepu, 
zeleninu, vše, co bylo potřeba. Později chovali 
i ovce a přes léto všichni společnými silami 
sušili seno, pracovali na poli a pečovali o své 
malé hospodářství. „Pamatuji si, že jsme jako 
děti chodívaly dvakrát denně do Podolánek 
pást krávy na pastvu a později jsme dohlížely 
i na ovce,“ vzpomíná paní Lenka, která po zá-
kladní škole zvažovala, že se stane kadeřnicí. 
„V místním kadeřnictví potřebovali další sílu, 
a tak hledali holku, která by se vyučila a praco-
vala tu. Než jsem se však rozhodla, vzali jinou 
dívku. A tak jsem nastoupila do Frýdku-Místku 
a vyučila jsem se kuchařkou se zaměřením na 
základní školy, jesle a mateřské školy. Říkali 
nám kotloví kuchaři, jelikož jsme vařili ve vel-
kých kotlích. A jsem ráda, že jsem se tak roz-
hodla. Celý život jsem měla jistou práci, kucha-
ři chybí stále.“ 

Jak jinak by pekárna mohla pomáhat lidem, 
než pečivem?! I proto manželé Illíkovi posí-
lají pravidelně výrobky rodinného pekařství 
na nejrůznější charitativní akce… V  zimních 
měsících mohou pečivo i laskominy ochut-
nat lidé hned na několika plesích a dětských 
bálech a požadavky na voňavé občerstvení 
přicházejí celoročně jak z okolních organiza-
cí a škol, tak i z těch vzdálenějších. Manželé 
Illíkovi tak pomáhají, kde mohou. Od roku 
2016 se Pekařství Illík stalo rovněž partnerem 
Charity Opava při pořádání tradičního Sluníč-
kového odpoledne. „Tato akce, která se koná 
v našem areálu a otevírá období prázdnin, má 
v naší organizaci dlouholetou historii. Při hra-
vém a zábavném odpoledni se setkávají za-
městnanci, dobrovolníci, tříkráloví koledníčci, 
příznivci Charity Opava i lidé z řad široké ve-
řejnosti, kteří k  nám zavítají, aby spolu strá-
vili příjemný čas, zjistili, co je u nás nového, 
a užili si společné chvíle. Především se však 
jedná o poděkování Charity Opava všem, 
kteří s  námi sympatizují, podporují nás, 

pomáhají spolu s námi pomáhat lidem, kte-
ří to potřebují. I proto si velmi vážíme po-
moci Pekařství Illík, které se letos zapojí 
již potřetí a díky jeho štědrosti se návštěv-
níci akce budou moci občerstvit výbornými 
koláčky,“ děkuje Vendula Konečná z  Charity 
Opava. 

S  podporou Pekařství Illík vyšla nedávno 
také kniha Genius loci Moravy a Slezska od 
Dušana Fajkoše. „Máme s  manželkou velmi 
rádi historii a samozřejmě i Moravu a Slezsko, 
takže nás kniha nadchla natolik, že jsme se 
rozhodli její vydání podpořit,“ dodává Anto-
nín Illík, majitel pekařství, které už od roku 
2011 podporuje svým pečivem také jarní 
přehlídku dětských divadelních souborů Po-
děs v Olomouci. A tak pečivo Pekařství Illík 
zpříjemňuje nejrůznější akce mnoha dětem 
i dospělým… Poděkování přišlo také ze Stře-
diska SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s., 
od pana Jana Kučery: „Chtěli bychom co nej-
srdečněji poděkovat Pekařství Illík za výbor-
né velké vánočky, které nám každoročně po-
skytuje zdarma. I díky tomu je můžeme již ně-
kolik let pomáhat osamělým spoluobčanům 
a lidem bez rodinného zázemí v rámci soci-
álního projektu Vánoce pro osamělé. Moc 
děkujeme i za naše vděčné klienty.“ 

Stranu připravila Lenka Hatlapatková

Bílá sobota:  Končívá půst, který trval ce-
lých 40 dní. Na Bílou sobotu se uklízí, pečou 
se mazance a velikonoční beránci, zdobí 
se vajíčka a pletou pomlázky. Přípravy na 
Velikonoce jsou v plném proudu. Zvláštní 
tradice se v tomto dni váže k ovocným stro-
mům. Kvůli „probuzení“ k příští úrodě byly 
postřikovány vodou, nebo jimi lidé třásli.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoč-
ní): Pro křesťany jde o nejdůležitější svátek 
roku, je to den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. 
V kostele se světí jídlo, které se pak podává 
u slavnostní tabule.
Velikonoční pondělí (Červené): Je někdy 
nazýváno i Červené pondělí, následuje 
po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V českých 
zemích je zvykem chodit s pomlázkou, ta 
je spletena ze šesti až dvanácti vrbových 
proutků. Mrskání má děvčatům předat část 
jarní svěžesti. Při koledě se odříkávají různé 
říkanky. 

Po škole, v roce 1976, nastou-
pila paní Lenka jako kuchařka 
do Mateřské školy v Kunčicích 
pod Ondřejníkem. Chvíli pů-
sobila také v  mateřince v Če-
ladné a pak se zase vrátila zpět 
do Kunčic. „V roce 1978 jsem 
se vdala a o rok později jsem 
se přestěhovala za manželem 
sem, do Hladkých Životic, a po 
mateřské dovolené se synem 
jsem začala pracovat v Mateř-
ské škole ve Stachovicích. Po 
druhé mateřské s dcerou jsem 
se však už nevrátila a využila 
nabídky nastoupit do místní 
lahůdkárny, kde hledali uklí-
zečku. Ne že by se mi vaření 
nelíbilo, ale ve školce jsem byla 

většinou na všechno sama a ještě jsem v me-
zičase pomáhala učitelkám s oblékáním dětí. 
Bylo toho na jednoho docela dost. Jako uklí-
zečka jsem měla sice také dost práce, ale ne-
bylo to tak náročné. Po dvou letech mě navíc 
tehdejší majitel přemístil do výroby chlebíčků, 
kde jsem ostatně i dnes, a myslím, že tady už 
do důchodu zůstanu,“ popisuje svou životní 
cestu paní Koňaříková a pokračuje: „Ale neby-
la jsem stále jen tady, vyzkoušela jsem si po-
stupně všechna pracoviště. Jednu dobu jsme 
se musely dokonce střídat po třech měsících 
na pracovišti bourání masa, to byla snad jedi-
ná práce, která mě opravdu nebavila. Naštěstí 
jsem se vrátila zpět do chlebíčkárny. Oproti 
kuchyni tady není takové horko a práce mě 
opravdu baví. Děláme různé druhy chlebíč-
ků, aspiky, dvojhubky, prostě celou studenou 
kuchyni. A kupodivu mě to baví dělat i doma, 
i když tam chlebíčky tolik nezdobím. Máme je 
rádi pěkně placaté, lépe se jí.“ 
V době nástupu do Výrobny lahůdek Hladké 
Životice pracovala paní Lenka od 6 do 14.30 
hodin, dnes už je zhruba deset let v invalid-

ním důchodu a má zkrácenou pracovní dobu. 
Začíná v pět hodin ráno a kolem desáté ho-
diny jde domů, pokud není potřeba s něčím 
pomoci. „Jsem ráda, že mohu pár hodin den-
ně pracovat. Neunaví mě to tolik, ale zároveň 
nesedím doma a jsem stále mezi lidmi. Ale 
v  době před Vánocemi nebo Velikonocemi, 
kdy je hodně práce, jsem tady několik dnů 
po sobě přesčas, a to jsem pak po příchodu 
domů tak unavená, že si musím zdřímnout.“ 
Zdravíčko paní Lence neumožňuje mnoho 
aktivit, ale velmi ráda plete a háčkuje a stará 
se o dům a zahradu. Když má dovolenou, jezdí 
i s manželem alespoň na malé výlety, větši-
nou za sourozenci i do Beskyd. „Letos bych 
se ráda zajela podívat na Bumbálku, odkud 
pocházela maminka, a mám tam stále svou 
křestnou a stařinku,“ dodává dvojnásobná ba-
bička již dospívajících vnuček, která v březnu 
oslavila krásné kulaté životní jubileum. 



Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblíbenou soutěž, i dnes pro vás máme Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblíbenou soutěž, i dnes pro vás máme 

dvě soutěžní otázky. Ale nebojte se. Čtete-li Pekařské noviny opravdu bedlivě, dvě soutěžní otázky. Ale nebojte se. Čtete-li Pekařské noviny opravdu bedlivě, 

nebudete mít se správnými odpověďmi problém. Takže s chutí do toho! nebudete mít se správnými odpověďmi problém. Takže s chutí do toho! 

1/ Kde byla otevřena čtyřiadvacátá prodejna Pekařství Illík?  1/ Kde byla otevřena čtyřiadvacátá prodejna Pekařství Illík?  

2/ Jaký tvar má nový chléb Borodino?2/ Jaký tvar má nový chléb Borodino?

Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 20. 4. 2018 na e-mail: soutez.illik@seznam.Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 20. 4. 2018 na e-mail: soutez.illik@seznam.

cz. Nezapomeňte uvést své jméno, kontakt a prodejnu, do níž chodíte nakupovat. Ze všech 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 správných odpovědí vylosujeme pod notářským dohledem deset výherců, pro které jsou již 

nyní připraveny zajímavé ceny. nyní připraveny zajímavé ceny. 

Bavte se a soutěžte s námi! 

Soutěžte o naše pečivo i prostřednictvím facebooku!
Víte, že i na na-
ší facebookové 
stránce může-
te vyhrát chle-
bíčky, koblihy 
nebo jiné pe-
čivo? Stačí se 
přidat a soutěžit 
s  námi. V  po-
lovině března 
skončila soutěž 

na téma, jak byste nejraději strávili první jarní 
den a jakou první letošní jarní svačinku byste 
si dali? Soutěžili jste také o nejoriginálnější 
fotku s pečivem Illík, posílali jste nám básnič-
ky i předsevzetí a další. A která ze soutěží byla 
nejúspěšnější co do počtu zapojených aktérů? 
Zatím stále vede loňská soutěž o krabici kob-
lih! V komentáři jste měli doplnit větu: Koblihy 
bez marmelády jsou jako… A sešla se velká 

spousta skvělých a zábavných odpovědí! Ale 
že jste tvořiví, to nám dokazujete stále a nám 
se to líbí! Pro ukázku přinášíme některé z ko-
mentářů s  básničkami, všechny naleznete na 
naší facebookové stránce:

Jdeme okolo, sliny tečou, 
u Illíka zase pečou… 

Dietu ať vezme ďas, 
v ruce mám topinkový mls – zas!... 

Co se děje na náměstí? 
Městem už se nesou zvěsti. 
Že Illík auto tam denně parkuje, 
a v zavřené prodejně se pilně maluje. 
Už se můžeme začít těšit, 
že budeme mít kam chodit hřešit, 
dobrot nás tam bude čekat plno, 
sbohem předsevzetí, jak budeme hubnout. 

Děkujeme, že sledujete náš facebook! 

 BLAHOPŘEJEME

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!

Malované perníčky

Víte, že perníčky můžete koupit i o Veliko-
nocích? A nejde o ledajaké laskominy, ale 
o půvabné perníčky jakoby zdobené umně 
tkanou krajkou. Peče je Jana Římanová, man-
želka zaměstnance Pekařství Illík, a ty veliko-
noční mají nejen tvar vajíček, ale i zajíčků, be-
ránků, slepiček nebo kytiček. Pokud vás per-
níčky oslovily, můžete si je zakoupit ve dnech 
24. a 25. března  na Velikonočním jarmarku na 
Slezskoostravském hradě. Více na www.per-
nicky.cekuj.net. 
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Vážení zaměstnanci, toto místo našich novin 
je určeno jubilantům, kteří slaví své kulaté 
narozeniny (v případě zaměstnanců starších 
60 let blahopřejeme i k  půlkulatinám). Všem 
oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví, do-
mácí pohody a hlavně životního elánu.

Leden Martina Mýdlová, 50 let
 Jana Zelenková, 40 let
 Dušan Liška, 40 let

Únor Věra Grygarová, 50 let
 Romana Niklová, 40 let
 Klára Rozehnalová, 30 let
 Alžběta Langrová, 30 let

Březen Lenka Koňaříková, 60 let

Duben Jana Bardoňová, 30 let
 Anna Hillová Vráblová, 30 let
 Lenka Nováková, 50 let
 Jaroslav Siba, 50 let

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.

Kopřivnice II, Záhumenní 352 725 505 935 6.00–18.00 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.)
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