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Kuřátka pípají, sluníčko jásá.
Jaro je tady! To bude krása!
Vejce pěkně malované,
též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprle slivovice,
tak se svátky jara slaví,
buďte veselí a zdraví.
Darujte koledníkům dobroty z Cukrářství
Illík a posilněte je při jejich putování za
pomlázkou pečivem z Pekařství Illík nebo
jednohubkami či obloženými mísami z Vý‑
robny lahůdek Hladké Životice. Beránky
i zajíčky, mazance a vánočky, a dokonce
sladké dorty ve tvaru vajíčka zakoupíte
v našich prodejnách! Užijte si nádherné
svátky jara a svůj drahocenný čas věnujte
rodině. Dobroty na velikonoční tabuli za
vás s láskou napečou naše pekařky a cuk‑
rářky. Přejeme všem Velikonoce plné smí‑
chu a hlavně pohody. Za Pekařství Illík
Martina a Antonín Illíkovi

Velikonoční otevírací doba
I my budeme Velikonoční pondělí slavit volným
dnem! Nakupte si v našich prodejnách vše po‑
třebné již v průběhu pátku a soboty. Na Velký pá‑
tek bude otevřeno jako v sobotu, v neděli a v pon‑
dělí bude zavřeno. Máte‑li specifické požadavky,
neváhejte si vše potřebné dopředu objednat
a nejpozději v sobotu dopoledne vyzvednout.
Sledujte nás na naší facebookové
stránce Pekařství Illík! Dozvíte se zde
nejen aktuální novinky, ale získáte
rovněž podrobnější informace o produktech
naší pekárny, cukrárny i lahůdkárny.
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Pohled na nově otevřenou třineckou prodejnu na autobusovém nádraží, která je posunuta o zhruba
30 metrů dál od původního místa.

Míst, kde nakoupíte naše výrobky,
bude zase více
S výrobky všech firem působících pod značkou
Illík se budete moci již brzy setkat na několika
dalších nových místech! Pekařství Illík pokra‑
čuje rok co rok v rozšiřování svých služeb, a tak
například v Opavě ke dvěma prodejnám na
Dolním náměstí a v ulici Olomoucké přibude
ještě letos ještě třetí, a to na Horním náměstí.
Na tu se zákazníci mohou těšit již začátkem
léta. „Opava je pro nás zajímavou lokalitou
a jsme rádi, že naše produkty lidé najdou i na
frekventovaném Horním náměstí, které je
historicky střediskem obchodního, společen‑
ského a hospodářského života tohoto měs‑
ta,“ vysvětluje důvody k otevření třetí opavské
prodejny majitel pekařství Antonín Illík.
V pořadí druhá firemní prodejna se do konce
roku objeví i v Hranicích na Moravě. Umístěna
je v nádherné historické a navíc památkově
chráněné budově, což také bylo důvodem
delších příprav. „Požadovali jsme po majiteli
výměnu výkladce, který už byl opravdu vel‑
mi starý a poškozený. Vše však muselo být
zrealizováno pod taktovkou památkářů, kteří
měli speciální požadavky. Dnes již ale prodej‑
nu zdobí krásný dřevěný výkladec, a tak se
těšíme, že hned poté, co se nám podaří zre‑

konstruovat vnitřní prostory, budeme i zde
nabízet všechny produkty pekařství, cukrářství
i lahůdkárny.“
A voňavé pečivo, chutné koláče, muffiny
a jiné sladkosti i nejrůznější saláty, knedlíky
nebo čerstvé bagety budou k mání velmi brzo
i v nové prodejně Illík v nákupním centru Kot‑
va v Ostravě‑Výškovicích. „Nyní zde máme ma‑
lou prodejnu Sevalu, kterou však nemůžeme
kvůli nedostatku prostoru vybavit rozpékacími
pecemi, stopkynárnou a chladicími pulty tak,
jak potřebujeme. Využili jsme proto možnos‑
ti přestěhovat prodejnu jen o dvě obchodní
jednotky vedle a už usilovně pracujeme na
úpravách. Věříme, že ji do začátku května
otevřeme, a že si lidé rychle zvyknou na větší
prostory, které jim přinesou i vyšší komfort.“
Na nové místo si zvykají už i zákazníci v Třin‑
ci. V březnu zde byla přestěhována prodejna,
která je přímo na autobusovém nádraží, a to
do budovy vzdálené zhruba třicet metrů od
původního místa. „Důvod byl stejný jako v Kot‑
vě, podařilo se nám sehnat větší prostory,“ do‑
plňuje Antonín Illík. Třinečtí tak získají nejen
nové posezení, ale pohodlnější pro ně bude
i samotné nakupování.

■ NOVÉ VÝROBKY

Čerstvé i fresh bagety

Záleží vám na tom, co jíte? V tom případě
by ve vašem jídelníčku zcela určitě nemě‑
ly chybět potraviny s vysokým podílem
vlákniny, bílkovin a tělu prospěšnými
tuky. Pekařství Seval, které je od loňského
roku součástí týmu firem Illík, nově vyrábí
hned dva zdraví prospěšné produkty –
chléb zrno-žito a proteinové krekry.
Chléb zrno‑žito
Žitný chléb s celými žitnými zrny, žitnou
a celozrnnou žitnou moukou je skvělým
zdrojem minerálních látek a obsahuje vel‑
ké množství vlákniny. Ta nejenže zasytí
na delší dobu, ale přispívá i ke zpomalení
vstřebávání tuků a cukrů. Žito obsahuje
rovněž vitaminy skupiny B a E. Pšeničná

Už čtvrtým rokem si zákazníci mohou každé
ráno koupit v prodejnách Illík oblíbené fresh
bagety. Ty jsou připravovány pracovnicemi
jednotlivých prodejen denně v brzkých ran‑
ních hodinách z čerstvě upečených rohlíků
pro‑fit a bohatě plněny kvalitními ingredience‑
mi, jako jsou šunka, sýr, vejce, kadeřavý salát,
rajče, sladká paprika, okurka. I tyto ingredien‑

ce jsou do všech prodejen přiváženy denně
čerstvé z Výrobny lahůdek Hladké Životice.
Zákazníci tak mají hned po ránu na výběr ze
čtyř kombinací náplní: bageta jen se sýrem,
bageta se šunkou a sýrem, se šunkou a vejcem
nebo se sýrem a vejcem. O tom, že připravovat
bagety každé ráno čerstvé z kvalitních surovin
se vyplatí, svědčí i velký zájem zákazníků!

Velikonoční soutěž
mouka je přidávána do směsi jen v mini‑
málním množství z důvodu lepší soudrž‑
nosti těsta. Naopak slunečnicových se‑
men je zde opravdu dost, což dává chlebu
výbornou chuť i bez toho, aniž byste si ho
čímkoli namazali nebo obložili.
Výroba žitného chleba je náročnější, trvá
o zhruba hodinu déle než výroba běžné‑
ho pšeničného chleba. Složení těsta musí
být velmi přesné, důležité jsou i desetiny
litrů vody, a svůj čas potřebuje i míchání.
Každý týden rozvážíme na pulty prode‑
jen zhruba 800 balíčků 250gramového
čerstvého žitného chleba.
Proteinové krekry
Máte rádi zdravé mlsání? Již brzy budete
moci vyzkoušet naše křupavé proteino‑
vé krekry z těch nejlepších ingrediencí,
které mohou být nejen zdravou sva‑
činkou pro děti
i dospělé, ale na‑
hradí třeba i méně
zdravé smažené
chipsy u televize.
Naše krekry mají
snížený obsah sa‑
charidů a vysoký
obsah vlákniny a bílkovin i tělu pro‑
spěšných tuků, jež pocházejí ze semínek
slunečnice, lnu a sezamu. Glykemický
index této pochoutky je velmi nízký.
Chutné krekry v tomto složení nakou‑
píte v moravskoslezském regionu pouze
na pultech prodejen Illík a Seval, kde se
objeví nejpozději do léta.
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Překonejte sami sebe! I tak by mohlo znít mot
to velikonoční soutěže, kterou pro prodejny
Pekařství Illík připravilo obchodní oddělení
firmy.
Stejně jako v uplynulém roce bude cílem
soutěže celkové navýšení obratu konkrétních
prodejen. Ty tak budou v podstatě soutěžit

samy se sebou a budou se snažit překročit svůj
vlastní stín, tedy svoje vlastní loňské výsledky.
Pro získání odměny v podobě rautové mísy
z lahůdkárny podle vlastního výběru, a to pro
každého člena týmu, je třeba, aby byl obrat
dané prodejny z loňských Velikonoc letos na‑
výšen o 15 procent.

Popeleční středa – v tento den
začíná čtyřicetidenní půst.

Květná neděle – je poslední postní nedělí.
Modré (žluté) pondělí – poslední postní pon‑
dělí.
Šedivé úterý – velký den úklidu a vymetání
nečistot, řádný jarní úklid.
Škaredá středa (Sazometná středa) – den
Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou
středu, bude se mračit každou středu v roce.
Takže se usmívejte! Na škaredou středu bylo
zvykem důkladné vymetání komínů zanese‑
ných sazemi.
Zelený čtvrtek – poslední den, kdy jsou sly‑
šet kostelní zvony, poté utichnou až do Bílé
soboty (odlétají do Říma). Když zvony utich‑
nou, místo nich chodí děti po vsi s klapačka‑
mi a řehtačkami. Zelený čtvrtek je také dnem
poslední večeře Ježíše Krista. V tento den ráno
vstaňte brzy a omyjte se ranní rosou. Pokud si

raději přispíte, snězte alespoň něco zeleného,
čímž upevníte svoje zdraví. Z kynutého těsta
si můžete upéct jidáše.
Velký pátek – největší půst, den soudu a ukři‑
žování Ježíše Krista. Pokud chcete najít poklad
a zbohatnout, hledejte ho právě na Velký pá‑
tek. Zem se otevírá a ukazuje skryté poklady.
Na Velký pátek se nepracovalo v sadu a na poli,
nesmí se prát prádlo (máčelo by se v Ježíšově
krvi). V tento den si nic nepůjčujte, neprodá‑
vejte, ani nikomu nedarujte.
Bílá sobota – zdobení vajíček, pletení veliko‑
nočních pomlázek z vrbového proutí.
Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti
dnech konečně končí postní období.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) –
nejdůležitější křesťanský svátek, zmrtvých
vstání Ježíše Krista, během ranní bohoslužby
se světí jídlo.
Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda,
chlapci omlazují děvčata pomlázkou z vrbové‑
ho proutí. Někde je zvykem, že je na oplátku
děvčata polévají vodou. Chlapci si vykoledují
vajíčka.
(zdroj: http://zdarmaprodeti.topstranky.cz)
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Vážení zaměstnanci, obchodní
partneři, čtenáři,
celý loňský rok byl pro nás ve znamení postup‑
ného seznamování se s chodem nové firmy
Seval, která se stala součástí týmu Illík, s jejími
zaměstnanci i s produkty. Snažili jsme se sjed‑
notit nákupy surovin a zharmonizovat vše tak,
aby se co nejméně produktů pekárny Illík a pe‑
kárny Seval dublovalo. A povedlo se. Na pul‑
tech prodejen Pekařství Illík tak nově nabízíme
například jablečné a švestkové koláče s po‑
sypkou, tyčinky z listového těsta, marokánky
a cookies nebo skořicové šneky. A naopak
v prodejnách Seval přibyly výrobky našeho
pekařství a cukrářství, a v některých i produkty
lahůdkárny. Většina prodejen Seval však není
vybavena chladicími pulty, rozpékacími pe‑
cemi, stopkynárnami a dalším potřebným za‑
řízením. V následujících letech bychom proto
chtěli postupně všech deset prodejen zmo‑
dernizovat a dovybavit. Už v tuto chvíli pracu‑
jeme na úpravách prodejny v nákupním cen‑
tru Kotva v Ostravě‑Výškovicích, kde se nám
podařilo získat větší prostory. Ale pokračovat
budeme i v otevírání nových prodejních míst,
a to v Opavě a Hranicích. Ta už budou v no‑
vém designu, do kterého od loňského roku
postupně převlékáme všechny prodejny. Sou‑
částí jejich vybavení budou i stopkynárny, jichž
letos plánujeme zakoupit deset – tři budou
určeny pro už zmíněná nově otevřená prodejní
místa a sedmi dovybavíme některé už stabilně
fungující prodejny. Těsto ve stopkynárně kyne
velmi pomalu při nízkých teplotách a vysoké
vlhkosti. Je tak i kvalitnější a šťavnatější. Tento

proces navíc šetří čas
prodavačkám, které
tak nemusejí chodit do
práce o hodinu dříve,
aby vytáhly těsto a ne‑
chaly ho kynout.
Jako každý rok, i letos obměníme také část vo‑
zového parku, zakoupíme dva skříňové a jeden
chladírenský vůz. Je to nutnost, auta denně
najezdí spoustu kilometrů, takže je měníme
buď po najetí asi 500 tisíc kilometrů, nebo po
osmi letech. A samozřejmě myslíme i na naše
zákazníky a nepřetržitě uvádíme na trh nové
výrobky. Kromě vzájemného zpestření sorti‑
mentu prodejen Seval a Illík jsme nedávno
začali například s prodejem ořechových ro‑
hlíčků z tvarohového těsta s ořechovou náplní.
Takřka je nestíháme vyrábět, takový je o ně
zájem. To nás těší a už pracujeme na dalších
nových produktech.
A jelikož se loni firma rozrostla na téměř 300
zaměstnanců, kteří pracují v různých městech
a často se vůbec nepotkávají, rozhodli jsme se
v záři uspořádat společnou akci pro všechny
firmy působící pod značkou Illík, a to na Lan‑
deku v Ostravě‑Michálkovicích. Věřím, že se
zde setkáme v hojném počtu a že se všichni
skvěle pobavíme.
Přeji všem zaměstnancům, obchodním partne‑
rům, zákazníkům i čtenářům nejen provoněné
Velikonoce, ale i příjemné prožití nadcházejí‑
cích měsíců roku 2019.
Antonín Illík, majitel Pekařství Illík

Knedlíky již vyrábíme v nových
prostorech
V březnu se ve Výrobně lahůdek Hladké Ži‑
votice podařilo dokončit rekonstrukci části
prostorů v místě, kde dříve byly sklady a vý‑
robna salátů. Nově je tady moderní výrobna
knedlíků, která by v brzké době měla být dovy‑
bavena i děličkou knedlíků. Tím však přestavba
lahůdkárny nekončí… „V současné době vzni‑
kají v části bývalé knedlíkárny šatny pro ženy
a vedle expedice stavíme dvě chladicí míst‑
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nosti, jednu o velikosti 10 m2, druhá bude mít
12 m2. V plánu máme postavit zde ještě další
dvě takové místnosti, abychom byli schopni
chladit nejen vlastní produkty, ale i veškeré
suroviny, jako rajčata, salát, papriku, sýr, šun‑
ku a další, které jednotně nakupujeme pro
všechny prodejny na výrobu čerstvých baget.
S přibýváním prodejen totiž stoupají i nároky
na skladování zboží,“ vysvětluje Antonín Illík.

■ NOVINKY
Blahopřejeme k narozeninám!
Jste s námi ve světě vůní a chutí,
jste součástí pekařských řad.
Jste součástí pevného týmu,
který vám touží poblahopřát.
Všem zaměstnancům společnosti Pekař‑
ství Illík, kteří v následujících měsících
oslaví životní jubileum, přejeme zejmé‑
na pevné zdraví, klidnou mysl a úspěchy
v osobním i pracovním životě.

Martina a Antonín Illíkovi

Vánoční soutěž
Blahopřejeme vítězům vánoční soutěže
prodejen! Na prvním místě se umístila
prodejna Fulnek, jejíž zaměstnanci obdr‑
želi dárkové poukazy v hodnotě tisíc ko‑
run, obložené mísy z lahůdkárny a dorty
z cukrárny. Stříbro získal tým ze Studén‑
ky, jehož členové byli odměněni poukáz‑
kami v hodnotě 750 korun a obloženými
mísami, a třetí byla prodejna Opava 2.
Tito soutěžící si vybojovali každý pětiset‑
korunový poukaz a dort z Cukrářství Illík.
Bramborovou medaili a šek v hodnotě
300 korun pro každého soutěžícího si
odnesl tým porubské prodejny.
„Měřítkem úspěšnosti každé prodejny
byl podíl počtu zákazníků, kteří ji na‑
vštívili, a celkové množství vánočního
sortimentu prodaného ve sledovaném
období,“ vrací se k soutěži manažer
Adam Illík. „Týmy, jimž se tentokrát
uspět nepodařilo, mají motivaci do
budoucna. Třeba se jim zadaří při ve‑
likonoční soutěži. Držíme všem pěsti!“
Ptáček proměněný v zajíce
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic
má své kořeny v křesťanské symbolice,
některé velikonoční symboly mohou
pocházet až z předkřesťanské doby.
Například zajíček má zřejmě původ
v pohanských rituálech oslavujících
příchod jara, avšak např. v byzantské
ikonografii představoval zajíc Krista.
Symbolika zajíce pochází z tradice oslav
svátku pohanské bohyně plodnosti Eo‑
stre. Z jejího jména je odvozeno slovo
Easter, anglický název Velikonoc.
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Oslaďte si a zpříjemněte všechny svátky jara!
I když v některých horských městech ještě
pod slunečními paprsky tají zbytky ledových
hromad, jaro už je tady. Na zahrádkách i na
polích vykukují jeho první poslové – sněženky
a bledule, přidávají se krokusy, tulipány i narci‑
sy. Sakury se obalily do růžového květu a keře
zlatice doslova a do písmene zezlátly. Dny se
prodlužují, příval sluneční energie prohřívá
vzduch, půdu i vodu. Přichází nádherné ob‑
dobí roku, kdy se vše probouzí – čápi, ale i jiní
ptáci přilétají z teplých krajin, včely vylétají
z úlů, aby se nabažily prvních rozkvetlých kvít‑

ků, a vše ožívá, bzučí, zpívá. A radost se vlévá
do žil i nám, lidem, vychutnáváme si delší dny,
teplo, světlo i vůni přírody. Ne náhodou je jaro
spjato hned s několika svátky.
Tím nejznámějším jsou Velikonoce, největší
křesťanský svátek, který se slaví první pondělí
po prvním jarním úplňku. Není však jediným
svátkem, který je spojen s probouzející se
přírodou… Už 8. března, ještě v době zimy,
obdarováváme kytičkami a dárky všechny
ženy, a to na počest Mezinárodního dne žen.
Druhá květnová neděle plná vůně šeříků pak

patří všem maminkám – slaví se totiž Den
matek. O 14 dnů později, 1. června, mají svůj
den všechny děti. A protože rodina by měla
být kompletní, měli bychom ocenit i tatín‑
ky, a to třetí červnovou neděli. Na tento ter‑
mín totiž připadá Den otců. Ten se v České
republice prozatím slaví jen ojediněle, zato
únorový svátek sv. Valentýna už si u nás své
místo našel.
Co tyto svátky znamenají a jakými dobrota‑
mi si můžete jednotlivé události osladit nebo
zpestřit? Podívejte se na to společně s námi!

Provoňte si Velikonoce našimi beránky, cukrovím
nebo mazanci!
Slavnost zmrtvýchvstání Páně neboli vzkříšení
Krista, ke kterému mělo dojít tři dny od Bílé
soboty, kdy byl ukřižován, si připomínáme
v pondělí na Boží hod velikonoční. A mnozí si
tento svátek spojují hlavně s jedním ze sym‑
bolů Ježíše Krista – s beránkem.
Dříve se takřka v každé rodině před těmito
svátky rozvoněly domovy čerstvě upečeným
beránkem nebo mazancem. U nás v cukrár‑
ně tuto tradici dodržujeme a úhlední beránci
z kvalitního těsta nám zde nádherně voní rok
co rok… Jen vloni jsme upekli zhruba 10 tisíc
sedmdesátigramových a dvěstěgramových
beránků sypaných cukrem a 6 tisíc beránků
s čokoládovou polevou ve variantách 110 g
a 270 g! A to na každého beránka před zaba‑
lením ručně navážeme mašličku!
Velký zájem je každoročně také o velikonoční
balíčky cukroví, které si můžete objednávat
vždy už od poloviny března ve všech našich
prodejnách. Čtyřistapadesátigramový balí‑
ček obsahuje laskonky, kávové maryny, li‑
necké placičky, vanilkové rohlíčky a linecká
kolečka.

A po‑
kud byste svou
sváteční tabuli chtěli zpestřit
i luxusnějším výrobkem, šestsetgramový
velikonoční zajíc s polevou, zdobený marci‑
pánem a kokosem a uložený v dárkové krabici
by mohl splnit vaše očekávání. A možná by na
vašem stole neměl chybět ani symbol zroze‑
ní – vejce, a to ve formě malého 300gramo‑

vého dortu slepovaného čokoládovým nebo
vanilkovým krémem a promazaného mar‑
meládou. Na pultech všech prodejen firmy
Illík budou samozřejmě i sváteční mazance
s vylepšenou máslovou chutí.

Na svatého Valentýna darujte špaldové srdce!
Svátek lásky a náklonnosti mezi partnery připa‑
dá každoročně na 14. února. V tento den muži
obdarovávají ženy květinami, vzájemně si pře‑
dávají dárky, cukrovinky a nejrůznější dobroty.
Inspiraci mohli najít i v našich prodejnách, kde
jsme letos poprvé prodávali novinku, která si
velmi rychle našla své zákazníky – špaldové sr‑
díčko o hmotnosti 210 gramů, které je vyrobe‑
no ze špaldové směsi. Jeho vláčnost se nám daří
uchovat díky polevě, jež po rozpuštění v peci
vytvoří na povrchu krustu uzavírající póry, takže
se ze srdce nevypařuje vlhkost a výrobek nevy‑
sychá. Povrch je zdoben mandlemi, slunečnice‑
mi a arašídovou drtí. Tento mimořádně chutný
produkt však zakoupíte v našich prodejnách
pouze sezonně před jednotlivými svátky.
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K Mezinárodnímu dni žen a Dni matek věnujte srdce
nebo dort s marcipánovou ozdobou
V některých zemích tyto dva svátky spojili v je‑
den, v mnohých se však slaví odděleně, stejně
jako u nás. Oba jsou oslavou žen… Mezinárod‑
ní den žen (MDŽ), který připadá na 8. března,
je oslavou ženských práv. V době sociálních
krizí před světovou válkou se ženy začaly za‑
sazovat o svá práva a pronikat do veřejného
života. V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc
žen a demonstrovalo v ulicích New Yorku za

zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební
právo a za politická a hospodářská práva pro
ženy. Připomínat a oslavovat tento den je ve‑
lice důležité, neboť to znamená podporovat
a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy
a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině
a ve veřejném životě vůbec.
Na Den matek pak vzdáváme poctu matkám
a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha
místech po celém světě a jeho historie sahá
až do starověkého Řecka. V Česku se slaví
druhou květnovou neděli. Malé děti dávají
svým matkám vlastnoručně vyrobené dárky,
ty větší je pak obdarovávají kytičkami, drob‑
nostmi nebo cukrovinkami, třeba ve tvaru
srdíček, která zakoupí v tomto období ve
všech prodejnách firmy Illík. Dvoubarevná
50gramová srdíčka jsou potažená čokoládou,
zdobená marcipánem a chuť zpestřují mleté

ořechy, podzemnice a kakao. Srdíček se ročně
vyrobí takřka 9 tisíc kusů a prodávají se ne‑
jen na MDŽ a Den matek, ale i na Valentýna.
Kromě toho naše cukrářky připravují i malé
dorty s vanilkovým a kakaovým krémem, pro‑
mazané marmeládou, které jsou potaženy
krémem, posypané kokosem a nazdobené
marcipánovými ozdobami. Každý dort je
ozdoben rovněž nápisem, jenž připomíná
svátek, který slavíme.

Den otců oslavte něčím pikantním k zakousnutí
Zatímco na oslavy MDŽ, Den matek i Den dětí
nás většinou upozorní kalendář, Den otců by‑
chom tam hledali marně, na ten se u nás stále
zapomíná.
Dříve se za neoficiální oslavu otců v Česku
považoval svátek Josefa, 19. března, od roku
1966 však tento den celosvětově připadá na
třetí červnovou neděli.

Iniciátorkou oslav byla před více než 100 lety
Američanka, která tím poctila úsilí svého ov‑
dovělého otce, který vychoval ji a další čtyři
sourozence.
A že nevíte, čím svému tatínkovi udělat radost?
Co takhle skvělý česnekový chleba z naší pe‑
kárny s topinkovým mlsem, který vyrábíme
v lahůdkářství?

Slavíte MDŽ nebo Den matek?
A vzpomenou si na vás děti na Den otců?
Rostislav Zajíc, skladník: U nás slavíme
spíše Den matek. Děti donesou mamince
drobný dárek a my si pak se ženou večer
posedíme u lahvinky dobrého vína a něja‑
kých dobrot. V minulosti bylo jen MDŽ, byl
to kolektivní svátek, který se slavil spíše na
pracovišti než doma. Na to samozřejmě vzpo‑
mínám. Ale po revoluci se podle mě na MDŽ
trochu zapomnělo a do popředí se dostal
Den matek. A co se týká Dne otců, to bere‑
me spíše v legraci. Ale děti mají tento svátek
v evidenci a většinou si vzpomenou.
Martin Holek, kráječ: Jsem zapomnětlivý,
takže pokud mě naše devítiletá dcera neu‑
pozorní, mám průšvih. Naštěstí ona nezapo‑
míná a hlásí mi nejen MDŽ, ale i Den matek.
Se ženou si pak dáme vínečko a posedíme.
A chodíme na oba svátky popřát i babičce.
Na Den otců si dcerka vzpomene taky, ale
já nejsem zvyklý to slavit, takže je to pro
mě takřka vždy překvapení. Ale kávičku se
zákuskem neodmítnu.
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Zdeněk Nykš, vedoucí autodopravy:
Na Den otců si doma na mě nikdo nevzpo‑
mene, i když dětí mám spoustu. Je to málo
zažitý svátek. Děti však zapomínají někdy
i na MDŽ, pokud jim to nepřipomene Face‑
book. Já, vzhledem k tomu, že takřka celý
život pracuji v ženském kolektivu, mám
8. březen spojen s návštěvou květinářství.
Na ženu proto nezapomínám. Bereme to
jako příležitost si posedět u dobrého vína
a chlebíčků. A slavím nejen s manželkou,
ale i s maminkou. Dříve byly takzvaně dva
státní svátky, Josefa a MDŽ, a slavívalo se
to ve velkém.
Petr Steiner, technolog: Na MDŽ si na man‑
želku vzpomenu vždy. Mám k tomu svátku
už z minulosti vztah a mám ho rád. Myslím
si, že všechny ženy si za to, co vše zvládají,
zaslouží poděkování třeba formou kytičky
a nějaké sladkosti. Den matek ale neslavím,
to nechávám na našich čtyřech dětech. Já už
svou maminku nemám. A Den otců? Tak na

ten si děti vzpomněly možná jednou, dva‑
krát, a i to považuji za úspěch.
Adam Illík, manažer prodejen: Na MDŽ
i na Den matek vždy koupím mamince kyt‑
ku a nějakou cukrovinku. Tatínkovi na Den
otců ale nepřejeme, je to zatím málo známý
svátek, vlastně ani nevím, kdy se slaví.
Petr Červenka, manažer prodejen: Na mě
si na Den otců nevzpomene nikdo, mám to
asi doma špatně zařízeno. Na Den matek ale
jezdím pravidelně s kytičkou za maminkou,
ženě pak přeji k MDŽ. Tento svátek mám
zažitý z dřívějších dob, kdy se slavil ve vel‑
kém, hlavně na pracovišti. Ženy dostávaly
tulipány a chystaly se pro ně velké oslavy.
A bylo to fajn, protože ženy si to zaslouží. My
si s manželkou v tento den zajdeme větši‑
nou na nějakou dobrou večeři, ale neslavíme
to nijak zvlášť. V posledních letech slavíme
spíše svátek svatého Valentýna, ten je tak
zpropagován, že nikdy nezapomenu. Ženě
donesu dárek a jdeme někam do restaurace.
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Novinky v hlučínské prodejně
Pokud navštívíte nádherné historické ná‑
městí v Hlučíně, nemůžete minout pro‑
dejnu Pekařství Illík sídlící na jeho rohu
sousedícím s ulicí Pode Zdí. Touto frek‑
ventovanou částí náměstí prochází i díky
tomu, že jen kousek odtud je autobusové
nádraží, spousta lidí.
„Už krátce po šesté hodině ranní se u nás
zastavují lidé mířící do práce, výhodou je,
že náměstí je v tuto dobu prázdné, takže
někteří přijíždějí i autem, na chvíli zasta‑
ví před prodejnou a odjíždějí. Po sedmé
hodině přicházejí děti spěchající do školy
a v průběhu dne u nás nakupují jak mladí,
tak starší občané Hlučína a okolních vesnic,“
popisuje skladbu zákazníků hlučínské poboč‑
ky manažer Jakub Šíma. Plně klimatizovaná
prodejna, která byla otevřena teprve v listo‑
padu 2016, prošla začátkem letošního roku
rekonstrukcí pracovního zázemí, kdy hlavním
důvodem bylo navýšení výrobní kapacity. „Pro
zákazníky nejsou změny na první pohled vidi‑
telné, snad jen to, že exteriér prodejny dostal
nové polepy, které se designově liší od těch
předchozích, především pak zcela novým
logem,“ pokračuje Jakub Šíma a dodává, že
poslední změnou, kterou zákazníci budou
moci v nejbližších dnech zaregistrovat, bude
výměna stávající pece za pec technologicky
vyspělejší a především kapacitně větší. Hlav‑
ní rozdíl bude v samotném způsobu pečení,
jelikož nová pec bude rotační, a tím se docílí
rovnoměrnějšího pečení. Nová technologie se
bude od té předchozí lišit rovněž kapacitou
pečení, ta bude navýšena na dvojnásobné
množství plechů.
„Prodejna je mezi zákazníky oblíbená, lidé si
sem našli cestu. Ale stále se objevují i takoví,
kteří k nám zavítají poprvé. Neustále se snažíme
klást značný důraz na kvalitu výrobků a služeb.

Chceme, aby si zde po celý den mohl každý
příchozí koupit výrobky čerstvě vytažené přímo
z pece, a to takové, na které má zrovna chuť.
Což bylo před rekonstrukcí výrobně náročnější
právě kvůli pracovnímu zázemí. Prostory vza‑
du jsou relativně malé. Když jsme se sem před
dvěma lety stěhovali, zařídili jsme prodejnu tak,
jak nám to původní dispozice umožňovala. Chy‑
běla nám však stopkynárna, která by zkvalitnila
kynutí těsta a časově zjednodušila práci pěti
zdejších zaměstnanců. Na rozdíl od klasické ky‑
nárny pod pecí můžeme stopkynárnu nastavit
tak, aby zahájila kynutí kdykoli, ve dne nebo
v noci. Aktuálně máme nastavené řízené kynutí
v průběhu celé noci, tím vytvoříme ty nejlepší
možné podmínky pro nakynutí výrobků při
dané teplotě a vlhkosti.“
Rekonstrukcí zázemí, jež zahrnovala probourá‑
ní příček, se podařilo prostor otevřít a vybavit
ho tak nejen novou stopkynárnou, ale i dal‑
ším zařízením pro chlazení výrobků a mrazení
klonků těst. „Zhruba sedmdesát procent peči‑
va pečeme přímo v prodejně. Nemáme však
zamrazené hotové produkty, které bychom
následně jen rozpékali, jako v mnoha jiných
prodejnách pečiva, ale skladujeme pouze malé

klonky těsta například ve tvaru vánočky,
croissantů a podobně. Ty po vytažení
z mrazicích zařízení necháme povolit přes‑
ně stanovenou dobu a následně pozvolna
nakynout v kynárně nebo stopkynárně,
pak výrobek zdobíme nebo “mašlujeme“
a dáme péct. Kvalita takto zhotovených
produktů je mnohem vyšší, pečivo je na‑
dýchanější a vláčnější.“
Rekonstrukce zázemí přispěla k tomu, že
zákazníci mají denně hned po otevření
prodejny k dispozici minimálně 80 procent
čerstvě napečených pekařských výrob‑
ků. A stejně jako v ostatních prodejnách
Pekařství Illík si i zde klienti mohou vybírat
rovněž ze široké nabídky produktů cukrářství
a lahůdkářství a nechybí ani čtyři druhy fresh
baget. Ty jsou každé ráno připravovány z čer‑
stvých surovin přímo v prodejně. „Jsme rádi,
že i zájem o dorty, zákusy, dvojhubky nebo
obložené masové či sýrové mísy stoupá. I proto
jsme potřebovali další lednici a chladicí zaří‑
zení, abychom vše měli kvalitně uskladněno,“
dodává Jakub Šíma.
Hlučínská prodejna je kromě kvalitních vý‑
robků a komfortních služeb výjimečná i svou
výzdobou. Zatímco v předvánočním čase ji
zkrášloval jedinečný ručně pečený betlém,
dnes na oknech stojí nádherné velikonoční
kytice a nechybí ani vyřezávané a zdobené
kraslice, které jen tak někde neuvidíte.
Kontakt:
Mírové náměstí 10
748 01 Hlučín
Tel. č.: 734 142 041
Otevírací doba:
Po až Pá: 6 až 18 hodin
So: 6 až 11 hodin
Ne: zavřeno

Naši favorité aneb Nejvíc u nás chutná
Švýcarský rohlíček
K nejoblíbenějším výrobkům zákazníků hlu‑
čínské pobočky Pekařství Illík patří stodeseti‑
gramový švýcarský rohlíček, jehož název je
odvozen od výborné náplně složené ze švý‑
carské čokolády a vanilkového krému. Rohlí‑
ček nejen skvěle vypadá, ale i výborně chutná!

6

Balkánská mřížka
Zastánci neslazeného pečiva pak dávají
přednost osmdesátigramové balkánské
mřížce plněné balkánským sýrem a zeleni‑
novou směsí. Kombinace cereálního těsta
a chutné náplně patří k příjemným gastro‑
nomickým zážitkům.

Žitný chléb
Mezi chleby si v Hlučíně medailovou pozici
vybojoval 800gramový klasický žitný chléb,
jehož hlavní ingrediencí je žitná mouka.
Chléb se peče přímo v prodejně a ve většině
případů si ho zákazníci odnášejí ještě teplý.
Spojení zdravé a lahodné chuti prostě vítězí!
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Od těžby ropy a zemního plynu k zákuskům
a chlebíčkům…
Když si v létě 1990 vyrazil Jaroslav Prusák, rodák ze Spišské Nové Vsi,
na motorce na dovolenou po českých krajích, netušil, že se tato země
brzy stane jeho domovem. Osudové setkání s dívkou, která se poz‑
ději stala jeho ženou, ho zaválo do Bílovce, kam se také přestěhoval.
A o pár let později, v únoru 1998, se stal součástí týmu Pekařství Illík.
„Vystudoval jsem na Slovensku Vysokou školu báňskou, obor těžby
ropy a zemního plynu, a po
škole jsem několik let podnikal
v jiném oboru. A když jsem pak
dostal nabídku stát se vedoucím
výroby v Pekařství Illík, řekl jsem
si, že to zkusím. A zůstal jsem
u toho dalších deset let,“ vzpo‑
míná své začátky v pekařství
Ing. Prusák. „Poté jsem se na tři
roky vrátil ke svému podnikání.
V roce 2011 jsem ale nastoupil
zpět do Pekařství Illík jako ve‑
doucí nákupu. A od chvíle, kdy
firma koupila cukrářství a lahůd‑
kárnu, zastávám navíc i funkci
vedoucího výroby těchto dvou
společností.“
A jak vypadá den vedoucího
výroby Cukrářství Illík i Výrobny
lahůdek Hladké Životice a vedoucího nákupu firmy Illík? „Každé ráno
v pět hodin přicházím do cukrářství, kde zkontroluji, zda je personál
v plném počtu a zda má vše potřebné pro splnění plánu daného dne.
Kolem sedmé hodiny přejíždím do Hladkých Životic, kde zhruba dvě
hodiny řeším zdejší provozní záležitosti, jež jsou podobné. A vracím se
zpět do cukrářství. V obou firmách mám na starost kromě personalis‑
tiky také mzdy zaměstnanců, kontrolu kvality výrobků, řeším provozní
problematiku, do níž spadá i normování nových výrobků, a další. Oba
provozy musím vždy projít, zkontrolovat a upozornit na případné nedo‑
statky,“ popisuje svůj běžný den Jaroslav Prusák, k jehož povinnostem
patří také veškerý servis strojů a zařízení v obou firmách, a dohlíží i na
realizaci všech rekonstrukcí a modernizací. „Co se týká nákupu surovin,
neřeším ho fyzicky, hlídám hlavně ceny na základě příjemek. Mám na
starost smlouvy s dodavateli a jakoukoli odchylku od dohodnuté ceny
okamžitě řeším. V množství, které odebíráme, znamená i navýšení o pár
haléřů ve finále velkou částku. Podepisuji proto každou fakturu od do‑
davatelů surovin. Pokud tam můj podpis chybí, znamená to, že je třeba

vyřešit nějakou odchylku. Ale nestává se to často. V jedné dodavatelské
společnosti například vyhořely kanceláře a nějaký čas jsme dostávali
faktury s mnoha odchylkami. Nebo klient navýší ceny a pošle nám fak‑
turu v nových cenách, aniž by si uvědomil, že my s ním máme smluvně
dohodnuté ceny do určitého termínu.“
Celý loňský rok se pan Prusák kromě jiného významně podílel i na
sjednocení dodavatelů, na ku‑
mulaci složek nákupu a snížení
cen vstupních surovin v nově
zakoupené společnosti Seval.
„Bylo to náročné období, ale
povedlo se. Dnes už je nákup
pro Seval propojen s ostatními
firmami Illík, což znamená, že
například mouku pro všechny
firmy odebíráme u jednoho
dodavatele, cukr u jiného a tak
dále.“
Pracovní den pana Prusáka kon‑
čí obvykle mezi 14. a 15. hodi‑
nou, pokud ovšem není před
Vánocemi, Velikonocemi nebo
jiným svátkem, který podstatně
zvýší produkci cukrovinek i la‑
hůdkářských výrobků. „V tomto
hektickém čase odcházím až je vše hotovo, jinak to nejde. Ale to k této
profesi patří,“ dodává muž, který je na telefonu doslova 7 dní v týdnu,
24 hodin denně. „Telefon nevypínám nikdy, jelikož vím, že i když jsem na
dovolené, dokážu problémy například s dodavateli vyřešit na základě
dobrých osobních vazeb během pár minut, zatímco pro mé zástupkyně
by to bylo časově náročnější.“ A když je řeč o spolupracujících ženách…
Kolektiv, v němž pan Jaroslav léta pracuje, je takřka ženský, výjimku
tvoří jen řidiči, kteří jsou však většinu dne na cestách. „Už jsem si za těch
skoro dvacet let zvykl, ale pracovat se ženami není vůbec jednoduché.
A tak, když mi to čas dovolí, sednu po práci na motorku a vyrážím si
vyčistit hlavu do okolní přírody. Naprosto spolehlivě se odreaguji také
při sekání trávy na zahradě a v minulosti jsem chodíval často i na ryby.
A samozřejmě milujeme se ženou dovolené, ať již letní u moře či na
horách nebo zimní na lyžích. Nikdy nejezdíme dvakrát na stejné místo,
na to je život příliš krátký, a tak stále poznáváme nové krásné lokality,“
dodává otec osmadvacetiletého syna a dvaadvacetileté dcery, který se
společně se ženou těší i na vnoučata.

Jarní a velikonoční kuchyně našich babiček
Hospodyně stála o velikonočním čase před
nelehkým úkolem, musela z mála uvařit hod‑
ně. Sklep i komora zely po zimních masopus‑
tech prázdnotou a výběr surovin, z nichž by
se dalo vařit, byl velmi omezený. A tak se
vařily zejména brambory, pekly bramborové
placky, na řadu přicházel i hrách nebo krou‑
py. Z toho mála, co ještě zbývalo, se snažila
hospodyně ušetřit co nejvíce na přicházející
Velikonoce.
Téměř obřadními pokrmy v tento čas byly
především různé druhy pečiva – jidáše, ma‑
zance, později i beránek. K přípravě nádivky
nebo jarní polévky se využíval špenát, kopři‑
Pekařské noviny 1 / 2019

vy, šťovík a různé jarní bylinky. Ovšem nej‑
důležitější byla vejce, která nesměla chybět
v žádné jarní kuchyni.
A co vařit podle našich babiček třeba na
Zelený čtvrtek? Určitě něco zeleného! Co
třeba hrachovou polévku s praženou žemlí
a špenát s pečenými vejci? Na Velký pátek
se pak vyhněte masu a v pondělí připrav‑
te slavnostní velikonoční tabuli se sladkým
beránkem, mazancem, vajíčky a spoustou
dalších dobrot. A k obědu si dejte třeba vep‑
řovou pečeni s houskovým knedlíkem z naší
lahůdkárny a s dušeným zelím.
Krásné Velikonoce!
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Setkání zaměstnanců
týmu Illík
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
Olomouc II, Dolní nám. 32
Opava II, Olomoucká 23a
Třinec, Poštovní 445
Hlučín, Mírové náměstí 10
Ostrava-Marián. Hory, 28. října 81/203
Kopřivnice, Štefánikova 984/8
Studénka, nám. Republiky 699
Bohumín, tř. Dr. Eduarda Beneše 885
Kopřivnice II, Záhumenní 352
Olomouc III, Hněvotínská 976/3
Karviná, třída Osvobození 1676/31
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 134
Ostrava, Matiční, Dr. Šmerala 2565/25

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
733 734 385
734 141 987
734 141 527
734 142 041
730 152 210
730 898 452
730 894 060
725 505 935
725 505 935
601 156 979
722 448 506
721 957 065
721 048 857

PO–PÁ	   SO
5.30–17.00 hod. 6.00–11.00 hod.
6.30–18.00 hod. 6.30–12.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.30–18.00 hod. 6,00–11.00 hod.
5.00–18.00 hod. 6.30–10.00 hod.
7.00–14.15 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–12.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.30–17.30 hod. 6.00–11.00 hod.
6.30–17.30 hod. 6.30–11.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.15–17.00 hod. 6.00–11.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
6.30–18.00 hod. 6.30–11.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.00–17.00 hod. 5.00–11.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.00–17.00 hod. 6.00–11.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–12.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
6.00–18.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.00–18.00 hod. (v PÁ do 13.00 h.)
5.00–17.00 hod. 6.00–11.00 hod.
5.00–17.00 hod. 6.00–11.00 hod.
6.45–14.00 hod. ZAVŘENO

SEZNAM PRODEJEN SEVAL spol. s r. o
ADRESA PRODEJNY
TEL.	   
PO–PÁ	  SO
Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790
724 784 489 5.30–14.00 hod.	  ZAVŘENO
(vestibul fakultní polikliniky)
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 3042
724 784 485 5.30–18.00 hod. 6.00–12.00 hod.
Ostrava-Poruba, 17. listopadu 642/20
724 784 484 5.30–18.00 hod. 6.30–11.00 hod.
Ostrava-Poruba, Alšovo náměstí 691
724 784 486 6.30–18.00 hod. 6.30–11.00 hod.
Ostrava-Poruba, 1. čs. arm. sboru 6173
725 090 592 6.00–18.30 hod. 6.00–14.00 hod.
Ostrava-Poruba, Opavská 824/59
724 784 482 5.00–18.00 hod. 6.00–12.00 hod.
Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1295
739 030 929 5.00–18.30 hod. 6.30–12.00 hod.
Ostrava-Hrabůvka, Na Fojtství 1558/3
724 784 488 5.30–17.00 hod. 6.00–10.00 hod.
Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 21
724 784 490 5.30–18.00 hod. ZAVŘENO
		 PO–ČT
SO
Ostrava-Moravská Ostrava,
725 090 593 6.00–16.00 hod. ZAVŘENO
Prokešovo nám. 3		
PÁ 6.00–14.00 h.		

Vážení zaměstnanci, srdečně vás zveme
na společné setkání pracovníků všech
firem působících pod hlavičkou Illík, které
se uskuteční 14. září od 14 hodin v areálu
Landek Parku v Ostravě-Michálkovicích.
Těšíme se na vás!

Martina a Antonín Illíkovi

Bavte se a soutěžte
s námi!
Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblí‑
benou soutěž, i dnes máme pro vás dvě
soutěžní otázky. Ale nebojte se. Čtete‑li
Pekařské noviny opravdu bedlivě, ne‑
budete mít se správnými odpověďmi
problém. Takže s chutí do toho!
1/ Kolik se vloni v Cukrářství Illík vy‑
robilo beránků s čokoládovou pole‑
vou?
2/ Čím je na povrchu zdobeno špal‑
dové srdce?
Odpovědi na obě otázky zasílejte nej‑
později do 30. dubna 2019 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 zají‑
mavé ceny. Kompletní pravidla soutě‑
že naleznete na webových stránkách
www.illik.cz

Vyhrajte naše pečivo!
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 vy‑
hrát voňavé pečivo nebo cukroví pro
svou rodinu, třídu nebo třeba jen pro
vás. Sledujte náš Facebook!

Nahlédněte do katalogu
a objednávejte!
Rauty, oslavy, narozeniny, žádná z těch‑
to akcí se neobejde bez chutného
a nápaditého občerstvení. A to není
třeba náročně připravovat doma, pokud
víte, na koho se obrátit… Skvělým ti‑
pem je Výrobna lahůdek Hladké Živo‑
tice, jež je součástí značky Illík. Objed‑
nat si zde můžete svíčkovou, rolády,
zabijačkové i masové mísy, obložené
mísy a talíře, dvojhubky a další.

Pekařské noviny vydává vedení společnosti Pekařství Illík, spol. s r. o., 743 01 Bílovec, Lhotka 8, tel./fax: 556 410 435, www.illik.cz
Redakční práce: Lenka Hatlapatková, e-mail: lenka.hatlapatkova@seznam.cz. Grafika a tisk: Moravapress.
Redakční rada a foto: Martina Illíková. Své připomínky, dotazy a reakce zasílejte na asistent@illik.cz.
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