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Inspirace z Mnichova
Nové stroje a zařízení moderních pekáren, aktuální trendy designu špičkových pekařských obchodů a především efektivní způsoby balení a nabídky výrobků, to vše zaujalo majitele Pekařství Illík
na specializovaném veletrhu v Mnichově, který se
konal ve dnech 14. a 15. září letošního roku.

dila i to, že spojení produkce pekařství, cukrářství a lahůdkářství společně s nabídkou svačin
a studených i teplých nealkoholických nápojů,
na které se jeho firma orientuje, je tou správnou
cestou. Po ní Pekařství Illík vyrazí i do nového
roku 2016.

„Připravujeme otevření nových prodejen, takže naším cílem bylo přivézt si z mnichovského
veletrhu náměty, jak by takový obchod měl vypadat a jakým způsobem by měl nabízet zboží,
aby přitahovalo co největší pozornost zákazníků.
Tento záměr se zdařil, veletrh nám dal spoustu
inspirací, z nichž můžeme čerpat,“ říká Antonín
Illík, majitel Pekařství Illík, a dodává, že jej zaujal
především moderní způsob balení i promyšlená
taktika vystavování výrobků. „Do nových prodejen se některé prvky pokusíme zakomponovat,“
uzavírá s tím, že návštěva v Mnichově mu potvr-

Tramvaje vás opět přivezou
až k prodejně Illík
Rekonstrukce ulice Nádražní
v místě, kde se nachází prodejna Pekařství Illík, pomalu
končí. Poslední listopadový týden dělníci dokončili
i zastávku Stodolní, kterou
od jara tramvaje pouze projížděly. Od prosince tak lidé
mohou opět vystoupit i nastoupit přímo před naší firemní prodejnou a čekání
na tramvaj si zpříjemnit třeba
nákupem voňavého pečiva
nebo svačinového menu.

Tichá noc, přesvatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila...
Však v pekařství ve Lhotce
do tmy okny svítí, nelze jít spát.
Vůní vánoční chceme vám
šťastné svátky přát!
Vánoční čas je zde zas a my vám přinášíme
spoustu informací o tom, co jsme během roku
zlepšili, a jaké nové výrobky pro vás pečeme.
V listopadovém vydání našeho občasníku se dočtete také o tom, jak se v Pekařství i Cukrářství
Illík připravujeme na Vánoce a jak pečeme doslova ve dne v noci, aby bylo všeho dost. A tak
budeme rádi, když i letos vaše domovy provoní
pečivo a cukroví pečené v našich pecích, a když
i tak trochu díky nám prožijete pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších. Přejeme vám
hodně zdraví, pohody a harmonie a nový rok
protkaný osobními i pracovními úspěchy.
Martina a Antonín Illíkovi
Pekařství Illík

Vánoční otevírací doba

Chcete mít vánočky i pečivo na štědrovečerním stole co nejčerstvější? Objednejte si vše
ve své nejbližší prodejně Pekařství Illík již dopředu. Všechny naše prodejny přivítají své zákazníky i 24. prosince v dopoledních hodinách,
ve dnech 25. a 26. prosince budou uzavřeny.
Silvestrovská prodejní doba bude odpovídat té
sobotní, v pátek 1. ledna otevřeno nebude.
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Královský chléb 400 g

Na pultech prodejen Pekařství Illík se nově můžete setkat s Královským chlebem. Svým netypickým tvarem je doslova nepřehlédnutelný
a nezaměnitelná je i jeho chuť. K výrobě tohoto
chutného žitného chleba se používá tradiční žitný kvas bez přídavných látek. Chléb neobsahuje
žádná „éčka“ a jeho kvas se vyznačuje výraznou chlebovou chutí, která je ovšem přírodně
vyvinutá. Královský chléb se peče ze žitné chlebové mouky a žitné mouky celozrnné, pšeničné
mouky hladké a přidává se i stabilizátor NON-E,
který vytváří vláčné střídky. Neváhejte a vyzkoušejte tuto novinku!

Cukrářství
jako z cukru

Je jako z cukru, říkávalo se dříve o úhledně
upravených slečnách. Je jako z cukru, dá se
dnes říct o zrekonstruované budově Cukrářství
Illík v ulici Čs. armády 687/45 v Bílovci.
„Objekt prošel v průběhu roku několika etapami
rekonstrukce, jejímž cílem bylo zkvalitnit pracovní prostředí i zázemí pro zaměstnance, kteří zde
pracují. Udělali jsme to opravdu z gruntu, kromě
nosných zdí, základů, střechy a stropu nezůstalo nic původního. A myslím, že se nám to povedlo,“ konstatuje majitel Antonín Illík.
Cukrářství má dnes nejen novou, zateplenou
fasádu i strop, ale také příjemný interiér, který

Muffin tmavý 100 g
a muffin světlý 100 g

Od poloviny června vyrábí Cukrářství Illík hned
dva nové pamlsky – muffin tmavý a muffin světlý.
Během necelého půl roku jich zde vyrobili přes
7200 kusů! Máte-li rádi čokoládu, bude tmavý
muffin pro vás doslova lahůdkou. Jeho těsto je
vláčné a chuť čokolády je navíc podtržena příchutí vaječného likéru, jimž je muffin naplněn.
Vyrábí se ze směsi Čoko muffin, mouky, cukru,
vajec, oleje. U dětí je více oblíbený muffin světlý
s rybízovou náplní, který svým tvarem připomíná
dortík. Vyráběn je ze směsi Muffin mix, mouky,
cukru, vajec a oleje. Každý druh má i svou barvu
košíčku. Oba muffiny, které si můžete dát ke snídani, svačině nebo jen tak ke kávě či čaji, najdete
ve všech prodejnách Pekařství Illík.
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Pozitivně vnímaná značka
Neustálá komunikace a udržování vazeb se stávajícími zákazníky, vyhledávání nových možností
odbytu i dalšího rozvoje firmy. To jsou tři stěžejní
úkoly Evy Urbanové, obchodní zástupkyně Pekařství Illík, která už pátým rokem prezentuje firemní
produkty v několika oblastech Moravskoslezského kraje – na průmyslovém Třinecku a Karvinsku,
v Ostravě, v jesenickém Krnově a Bruntálu i v dolní části regionu směrem na Vsetín. Tady všude je
v kontaktu s provozovnami Jednoty a společnosti
Hruška, převážnou část však tvoří drobní podnikatelé – soukromé prodejny potravin ve zmiňovaných
částech regionu.
„Všechny klienty se snažíme průběžně oslovovat
něčím novým, zajímavým. Vedle příznivé ceny
a vysoké kvality našich výrobků je totiž velmi zajímají slevové akce a novinky sortimentu,“ říká Eva
Urbanová a dodává, že v poslední době zákazníky zaujala nově zavedená houska s pečínkou. „To
je úžasný výrobek, který se velmi dobře prodává.
Úspěšná je však také novinka, kterou Pekařství Illík
uvedlo po prázdninách – croissant s párkem a hořčicí –, a aktuálně na volný trh dodávané i malé,
50gramové slezské koláčky, které byly donedávna
pouze v nabídce firemních prodejen Pekařství Illík.
To jsou v současnosti tři žhavá ,nej´ naší nabídky.
A také nové chleby křupák a královský.“
Právě základní potraviny, chléb a rohlíky, jdou
na odbyt nejvíce. „Z vlastní zkušenosti vím, že
když do některé z prodejen začneme dodávat
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odpovídá současným požadavkům
na bezpečnost i hygienu. Zatímco dříve
bylo v budově nespočet různých schůdků
a převýšení, nyní je celý objekt bezbariérový,
provozovna je kompletně vykachlíkovaná až
ke stropu. Příjemná je i denní místnost pro zaměstnance, podstatně se změnila i podoba koupelny a toalet. „Investice ve výši 3,5 milionu korun se nám rozhodně vyplatila. V nadcházejícím
roce se v cukrářství chceme zaměřit především
na zvyšování produktivity práce a zkvalitňování
i rozšíření sortimentu výrobků. Pořád je co zlepšovat,“ dívá se do budoucnosti Antotín Illík.

chléb, brzy na něj naváže dodávka rohlíků. Klient
si prostě nejdřív musí ověřit naši spolehlivost a reakci nakupujících na pečivo Pekařství Illík. V tomto směru se opravdu vyplatila strategická investice do druhé linky na výrobu rohlíků, která přispěla
jak k tvarové jednotě, tak ke kvalitě i chuti tohoto
pečiva. Lidé to oceňují a jejich zájem o rohlíky
roste,“ pokračuje obchodní zástupkyně a doplňuje, že v poslední době se portfolio produktů,
jímž společně s kolegou klienty oslovují, rozšířilo
o výrobky firemní cukrárny a lahůdkářství. „Díky
tomu nabízíme v podstatě komplexní dodávku,
což je pro zákazníky jednodušší a příjemnější,“
konstatuje s tím, že i tento fakt se odráží v rostoucím počtu nových obchodních partnerů Pekařství Illík. „Máme nové klienty v Ostravě i Karviné, mnohde jsme výhradními dodavateli. Daří se
také na rozvozové lince směrem na Vsetín. Velice
dobře se nám v tomto směru osvědčila komunikace a spolupráce s našimi řidiči, kteří pečivo
rozvážejí po kraji, všímají si různých detailů a vůbec toho o linkách, na nichž jezdí, vědí hodně.
Případně majitelé obchodů znají naše výrobky
z firemních prodejen pekařství a kontakt na nás si
najdou sami,“ uzavírá Eva Urbanová, kterou těší,
že pozitivní vnímání značky Pekařství Illík mezi zákazníky neustále roste. „Je příjemné a motivující
pracovat pro firmu, která má tak dobrou pověst
a jejíž jméno otevírá dveře k novým obchodním
partnerům.“

- gl -

Jsme na
facebooku

Vážení zaměstnanci,
obchodní partneři,
čtenáři,
letošnímu roku, v němž se naše firma opět posunula o kus dál, zbývá do finiše už jen několik
málo dnů. A pak už všichni společně vstoupíme
do roku 2016, který je pro Pekařství Illík opravdu
výjimečný. Jde totiž o rok jubilejní, v němž firma
oslaví 25. výročí svého založení. Takže je možná
čas na krátké bilancování...
Když se v myšlenkách vrátím o 25 let nazpátek,
vidím hlavně chuť samostatně podnikat a nevzdat se při prvních problémech. Naše začátky
rozhodně nebyly jednoduché, a kdyby se tenkrát
do snu o vlastním pekařství nezapojila celá rodina, značka Illík, jež nese jméno nás všech, by
dnes neexistovala. Pomáhaly babičky, rodiče,
příbuzní, svůj podíl měly i děti, které se musely
přizpůsobit obrovskému vytížení dospělých. Jen
díky tomu, že jsme vždy drželi a stále držíme
pospolu, jsme společně dokázali něco, co se
nepodařilo každému: vybudovat od základního
kamene firmu schopnou ustát výkyvy trhu i světovou hospodářskou krizi, firmu, která má dobrý
zvuk a je lehce identifikovatelná díky kvalitním
výrobkům.
Vážím si toho, že se nám během těch 25 let podařilo vybudovat společnost, která působí doslova na celém území Moravskoslezského kraje
a vydává se i za jeho hranice, má 20 vlastních
prosperujících prodejen od Bílovce až po Olo-
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Právní řád

mouc a z původního pekařství se rozšířila také
o cukrářství a lahůdkářství. Věřte, že je za tím kus
práce a řehole. Vždyť naše řemeslo je na řeholi –
brzkém vstávání, fyzické námaze i neustálém boji
s konkurencí – postaveno.
Určitě je na místě poděkovat všem, bez jejichž
spolupráce by Pekařství Illík nebylo tak solidní
a stabilní značkou jakou je. Možná mi někdo vytkne, že se uchyluji ke klišé, ale co dělat, když
pravdu nelze říct jinak: naši firmu nedělají stroje
ani budovy, ale lidé, kteří tady společně se mnou
a mojí rodinou pracují. A poděkovat se sluší i našim obchodním partnerům a také všem zákazníkům, kteří dávají přednost pečivu upečenému
u nás ve Lhotce u Bílovce.
Co víc si přát, než aby námi zhotovené výrobky
lidem chutnaly i nadále. Snad jen to, aby se firma
rozrůstala i v dalším čtvrtstoletí, v době, kdy její
otěže převezmou naše děti.
Antonín Illík
majitel Pekařství Illík

Inovace prodejny Olomouc
V září letošního roku došlo v naší prodejně v Olomouci na Masarykově třídě k nevelké rekonstrukci prodejny. Naši pracovníci údržby se zaměřili
na drobné opravy a úpravy interiéru jako je výměna okrasných lišt, zakrytování topných těles,
výměna obrazové dokumentace a samozřejmě i kompletní nové vymalování celé prodejny
a technických prostor.
Naše zákazníky, kteří si u nás rádi posedí u dobré snídaně či svačinky, jistě potěší nástěnný televizor, který podbarvuje atmosféru příjemnou
hudbou či informuje o aktuálních událostech.
Aby posezení bylo komfortnější, přistoupili jsme
ke kompletní výměně stolů a židlí a nově jsme
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instalovali i kožené sedačky. V prodejně jsme
změnili také dodavatele kávy a rozšířili nabídku
druhů, stejně tak jako možnosti výběru malé či
velké kávy.
Změny se dotkly také exteriéru prodejny, kde
jsme nad vstup nechali instalovat prosvětlený nápis Pekařství, aby jasno měli i ti zákazníci, kteří
o nás ještě nevěděli. Přijďte nás navštívit a začněte svůj den třeba ranním menu v naší prodejně.
Těší se na vás personál prodejny.
Ing. Leopold Šíma
obchodní ředitel Pekařství Illík

Otázka: Dozvěděl jsem se, že v roce 2016 bude
vyšší minimální mzda. Je to pravda?
Odpověď: Vláda schválila návrh nařízení
předloženého ministryní práce a sociálních věcí,
kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun, což znamená na 9900
korun, a minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč
na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1300 korun, tj. na 9300 Kč. V návaznosti na to budou valorizovány i nejnižší úrovně
zaručené mzdy zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou
sjednány v kolektivních smlouvách, a zaměstnanců
ve veřejných službách a správě.
Zvýšení se týká také zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Do budoucna se počítá
s vyrovnáním nerovného postavení pro osoby se
zdravotním postižením. Termín pro jeho splnění je stanoven na začátek roku 2017 a od této doby by měla
být jednotná sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně
zaručené mzdy shodná pro všechny zaměstnance.
Dorovnání snížených sazeb pro zaměstnance s invalidním důchodem k základní sazbě minimální mzdy
bude provedeno postupně. V roce 2016 se sazby
zvyšují ze 48,10 Kč za hodinu na 55,10 Kč za hodinu
a z 8000 Kč za měsíc na 9300 Kč za měsíc.

Soutěž firemních prodejen

Předvánoční čas se v našich prodejnách každoročně
nese v duchu soutěžení o nejlepší prodejnu v prodeji vánočního a jiného sortimentu. Všechny prodejny
jsou již nyní tradičně vánočně vyzdobeny a letos poprvé zákazníky některých prodejen upozorní na blížící se Štědrý den i ozdobený stromeček.
A teď k soutěži, jejíž pravidla se lehce změnila. Měřítkem úspěšnosti každé prodejny bude počet zákazníků, kteří navštíví obchod, a celkové množství
prodaného vánočního sortimentu za sledované období. Doplňujícím sortimentem budou rohlíky PRO-FIT a bagety 90 g, které budeme rozpékat. Zákazníci si čím dál více cení čerstvě upečených výrobků,
například pro výrobu jednohubek. Tento doplňující
sortiment byl zařazen na základě toho, že odbyt
rohlíků PRO-FIT a baget se u mnoha obchodů liší.
Tímto chceme dát možnost realizovat se v soutěži
i prodejnám obratově malým, ovšem s dokonalou
a prestižní dodatečnou nabídkou zákazníkovi.
Soutěž začíná 16. listopadu a končí 31. prosince.
A co čeká na vítězné prodejny? Každý člen vítězného týmu získá dárkový poukaz v hodnotě 1000
korun, členové stříbrného týmu pak poukaz v hodnotě 500 korun a členové bronzového týmu poukaz
v hodnotě 300 korun. Součástí bude diplom udělený celému kolektivu vítězných prodejen.
Obchodní oddělení Pekařství Illík

Tiše a ochotn
ě
purpura na pl
otně
voní, stále vo
ní,
nikdo si nevším
á,
že život mění
se v dým.
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„Pokud je to v našich silách, rádi pomůžeme,“ říká Martina Illíková

Blešák v kožichu
Na otázku, zda by Pekařství Illík svými výrobky nepřispělo Blešáku v kožichu pořádanému ve prospěch spolku Neposedné tlapky, odpověděla
Martina Illíková bez zaváhání kladně. A tak se široká skupina jednotlivců, organizací i rozmanitých
subjektů, které Pekařství Illík podporuje, rozrostla
o opuštěné a týrané psy a kočky.
„Pokud je to v našich silách, rádi pomůžeme,“
říká Martina Illíková, majitelka Pekařství Illík,
které není lhostejný smutný osud vyděšených
zvířat bez domova. A tak lidé, kteří 6. prosince v klubu Barrák nedaleko Sýkorova mostu
v centru Ostravy navštíví charitativní Blešák
v kožichu, budou moci psům a kočkám v péči
spolku Neposedné tlapky přispět například
oceněním vánočky upečené v Pekařství Illík.
„Jedna z našich firemních prodejen sídlí na Nádražní ulici v Moravské Ostravě, takže jsme
vlastně součástí obvodu, na jehož území se

„Tváří“ Blešáku v kožichu se stal 18letý psí senitato akce bude koor Darnel, který je jasným důkazem o dlouhověnat,“ pokračuje Martina
kosti zvířat obklopených láskou a péčí lidí.
Illíková a zve na bleší
trh, který neotřelým
Blešák v kožichu je organizován pod záštitou
způsobem odstartuje tříletou sbírku ve prospěch zmíněného spolku. Ten, kdo se nePetry Bernfeldové, starostky obvodu Moravská
bude moci na charitativní akci plné pohody,
Ostrava a Přívoz. Hlavním partnerem akce podzajímavých předmětů i dobré hudby zastaporované Ostravským informačním servisem je
vit, může přispět zasláním libovolné částky
Europe Direct Ostrava.
na účet 249082806/0300 nebo zvážit adopci
Foto: Pavla Svobodová
některého ze zvířat, o nichž spolek informuje
na www.neposednetlapky.cz.

Krajkové perníčky

Obchodní partneři, příznivci Pekařství Illík i zaměstnanci bývají koncem roku kromě jiného pravidelně obdarováváni také půvabnými perníčky
jakoby zdobenými umně tkanou krajkou. Perníčky peče Jana Římanová, manželka zaměstnance
Pekařství Illík. A protože Vánoce jsou s vůní a rozmanitými tvary perníku odedávna spojeny, přinášíme kousek perníčkové krásy i vám. Pokud vás
perníčky oslovily, můžete si je zakoupit ve dnech
5. a 6. prosince na zámku v Kravařích nebo o týden později, 12. a 13. prosince na Slezskoostravském hradě. Více na www.pernicky.cekuj.net.

Balíčky vánočního cukroví
Ten, kdo nem
á
je nikdy nena Vánoce v srdci,
jde pod strom
ečkem.
Carol Nelso
n
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I v letošním roce si návštěvníci prodejen Pekařství
Illík mohou vybírat ze čtyř různých balíčků vánočního cukroví. V nabídce je vánoční cukroví (500 g
a 1000 g), dále čajové pečivo (220 g a 450 g), čajové pečivo s fruktózou (220 g a 450 g) a máslové
cukroví (600 g a 900 g)… Na pultech prodejen
však milovníci cukroví naleznou i jednodruhové
krabičky s laskonkami, lineckými kolečky, lineckými pacičkami, jádrovými rohlíčky, kokoskami,
sněhovým pečivem a dalšími druhy. Věříme, že

se dostane na všechny, neboť i letos plánují
upéct v Cukrářství Illík zhruba stejné množství
jako loni, to znamená okolo 3200 kilogramů
jednodruhových krabiček, zhruba 2450 kilogramů vánočního cukroví, 680 kilogramů čajového
pečiva a 390 kg čajového pečiva s fruktózou
a stejné množství i máslového cukroví. Pokud
však chcete mít jistotu, že cukroví od Illíků bude
zdobit váš vánoční stůl, neváhejte a objednejte si
ho v nejbližší prodejně již nyní.

Jsme na
facebooku
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Malý vánoční dárek s velkým využitím

Firemní slevová karta
Co si budeme povídat, radost z dárku nelze
poměřovat objemem darovaného předmětu,
ale významem, který pro obdarovaného má.
A tak majitelé Pekařství Illík věří, že zaměstnance firmy potěší nefinanční benefit ve formě
slevové firemní karty, která jim umožní výhodný
nákup ve firemních prodejnách. Předmět je to
sice objemově malý, ale možnosti jeho využití
jsou opravdu široké. „Firemní slevovou kartu
v prosinci obdrží všichni zaměstnanci s hlavním

pracovním poměrem v Pekařství Illík, Cukrářství
Illík a ve Výrobně lahůdek Hladké Životice,“ říká
majitelka Martina Illíková a upřesňuje, že díky
kartě je ve firemních prodejnách možné uplatnit
30procentní slevu na veškeré pekařské, cukrářské a lahůdkářské výrobky. „Věříme, že všichni
zaměstnanci využijí možnosti výhodného nákupu ve firemních prodejnách a stanou se našimi
věrnými zákazníky,“ přeje Martina Illíková spokojené nákupy.

Zatímco jsi spal
Název filmu, v němž před neuvěřitelnými dvaceti
lety v hlavní roli zazářila Sandra Bullock, evokuje situaci, k níž dochází nejen v této romantické
komedii. Zatímco spíte, děje se něco, co mění
situaci, rodí se něco nového... Například zatímco
spíte, lidé v pekárnách pečou pečivo, abyste si
po probuzení mohli dát čerstvý, křupavý, voňavý
rohlík nebo krajíc ještě teplého chleba.
Zatímco spíte, v Pekařství Illík to doslova
a do písmene kmitá. Nejrozkmitanější je to tady
mezi dvaadvacátou a půlnocí, ale to předbíháme.
Začněme pěkně od začátku a s průvodcem, který má celý koloběh pečení v malíčku: s výrobním
technikem Tomášem Římanem.
„Hlavní výroba, která graduje v noci, začíná už
v odpoledních hodinách,“ provází děním v pekařství. „Jako první přicházejí na směnu lidé,
kteří pracují v listové výrobě. To je v jednu hodinu odpoledne. Pak ve dvě ve tři – podle objemu výroby – nastoupí chlebaři, následuje směna
pečící housky, zrněnky a koblihy.“ Výrobků je
mnoho, takže se peče průběžně už od tří odpoledne. Jako první jdou do pecí produkty s delší

trvanlivostí. Hotové, případně
nakrájené a zabalené pečivo je odváženo do expedice
a tady chystáno pro jednotlivé odběratele. Ale to zase
trochu předbíháme...
„V listovém úseku je velký
podíl ruční práce, protože
mnoho výrobků vyžaduje
plnění, mazání nebo sypání. Proto tato směna začíná
nejdřív,“ objasňuje pravidla
složitého chodu pekárny Tomáš Říman. „Naopak zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě rohlíků, začínají až kolem osmnácti
hodin. Tady většinu práce odvede moderní linka,
takže to frčí, je jen třeba kontrolovat chod strojů.“
Listovka, jak této směně v Pekařství Illík říkají, tedy začíná v jednu odpoledne. „Prvními výrobky jsou veky, které je třeba následně nechat
zchladnout, nakrájet a zabalit. Musejí být první,
abychom stihli expedici. Mezitím se rozjíždí i výroba na dalších úsecích a vše se prolíná. Mezi
desátou a půlnocí
celý proces vrcholí,
pekárna chrlí do expedice, která začíná
ve tři odpoledne,
obrovské množství
produkce,“
neustává výrobní technik ve vyprávění,
do kterého vstupují
řidiči. Ti první vyjíždějí v půl jedné
v noci, poslední
noční rozvoz bývá
kolem půl třetí.
Odpolední výroba
končí
postupně,
většinou mezi třiadvacátou až jednou

hodinou ráno. A to už přicházejí zaměstnanci,
kteří na ranní směnu chodí do práce na jednu
v noci. „První výroba začíná kolem půl jedné
v noci rohlíky, které budou ráno rozváženy.
Rohlíky končí mezi devátou a půl desátou, mezitím probíhají ranní rozvozy. Ty jsou dva: kolem
sedmi a kolem deváté. Pečivo se k zákazníkům
musí dostat co nejčerstvější,“ pokračuje – pomůžeme-li si filmovou terminologií – nikdy nekončící příběh. Směna věnující se pečení chleba
začíná mezi druhou a třetí hodinou ranní, kolem
třetí přicházejí lidé pečící formové výrobky. To už
jsou v plné polní zaměstnanci sladkého úseku,
kterým práce začíná ve dvě ráno. Nejprve vyrábějí housky, kaiserky a pak vánočky, koláče.
„Ráno opět pečeme chléb, koláče, koblížky,
rohlíky znovu. Takže lidé v obchodech nebo
v našich firemních prodejnách brzy ráno koupí
pečivo vyráběné v noci, a když se odpoledne
vracejí z práce, čeká na ně chléb, který byl upečen v sedm ráno,“ blíží se Tomáš Říman k závěru vyprávění, které finišuje spolu s koncem
výroby. Chlebaři z práce odcházejí mezi osmou
a půl devátou, zaměstnanci z rohlíkové linky kolem půl desáté a pro sladkou směnu se pracovní den uzavírá mezi desátou a dvanáctou dopoledne. Lidé, kteří se – zatímco jste spali – starali
o to, abyste měli co jíst, jdou spát. Dobrou noc!

Lenka Gulašiová
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Pekařské
noviny
NAŠI FAVORITÉ ANEB
NEJVÍC U NÁS CHUTNÁ

Zbojnický rohlík

Zvlášť v chladných dnech přijde k duhu ještě
horké pečivo právě vytažené z pekárny. K oblíbeným horkým pochoutkám, které však na chuti neztrácejí ani po vychladnutí, patří například
zbojnický rohlík. Kombinace kvalitního pečiva
s anglickou slaninou patří k příjemným gastronomickým zážitkům.

Šunková bageta
s mirindou

Novinkou podzimního a zimního menu v prodejnách Pekařství Illík je obložená 190gramová šunková bageta s mirindou v plechovce, to
celé za pouhých 40 korun. Nabídka menu se
tak rozšířila o novinku, která má stejnou naději
na úspěch jako letní menu, v němž byl zkombinován zbojnický rohlík s pepsi colou.

Menu s kávou

No, nekupte dva loupance nebo dvě koblihy
a k tomu velkou kávu (330 ml), to vše za příjemných 33 korun! Rychlá snídaně nebo svačina
rozjasní den, navíc si zde můžete během konzumace vyřídit i vše nezbytné. Nicméně pokud
ke kávě zvolíte jiné pečivo, nikdo vám bránit nebude. Výběr je opravdu široký!

Provoněné chvíle v Olomouci I

Vánoce s vůní čerstvého
pečiva
Je kolem osmé, čas, kdy žáci a studenti vyrážejí do škol. Prodejna Pekařství Illík na Masarykově třídě 802/10 v Olomouci je plná
dětí a mladých lidí toužících po voňavé školní svačině. Prodavačky kmitají a s úsměvem plní kupujícím jejich přání...
„Školou povinná mládež tvoří velké procento
našich zákazníků,“ konstatuje Oldřich Süsser,
vedoucí prodejny Olomouc I. Číselné označení je nasnadě, dobroty z Pekařství Illík mohou
lidé nakoupit i v prodejně na Dolním náměstí č. 32. Takzvaná jednička je na hlavní třídě,
kudy za vzděláním putují nejen žáci základních
a středních škol, ale také vysokoškoláci z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. „Největší zájem mají studenti o teplé pečivo, takže
po ránu málem nestíháme dopékat. Fakt je, že
vůně se neustále otevíranými dveřmi line ven
a přitahuje další zájemce,“ pokračuje vedoucí
prodejny s tím, že zájem studentů o snídaně
a svačiny vlastně stál u prvopočátku oblíbených Illíkovských meníček.
„Studenti se u nás často zastavují nejen před
vyučováním, ale i v odpoledních hodinách.
Využívají připojení k wi-fi, koupí si menu s kávou a s notebooky a tablety se u nás připravují na další den nebo diskutují s přáteli,“ líčí
každodenní rituály mladých zákazníků Oldřich
Süsser, který v této prodejně pracuje bezmála sedm let, třetinu doby jako vedoucí. „Tip mi
dala kamarádka, která tu pracovala. Já právě
uvažoval o změně zaměstnání, zašel jsem se

zeptat a slovo dalo slovo,“ vzpomíná na své začátky i na to, jak se seznamoval s prací i lidmi,
kteří do prodejny přicházejí nakoupit. „K našim
pravidelným zákazníkům patří i zaměstnanci
státního zastupitelství a firem v okolí a samozřejmě obyvatelé přilehlých domů. Je pravda,
že některé zákazníky znám po celou dobu, co
tady působím. Z holčiček, které jsem obsluhoval v době, kdy jsem začínal, jsou už slečny,
některým zákazníkům přibylo pár vrásek. S kolegyněmi toho o našich stálých zákaznících
víme hodně. Nejen to, co u nás rádi kupují,
ale také jsme se za tu dobu dozvěděli spoustu podrobností o jejich pejscích, vnoučatech,
bolestech i radostech. Když je čas, rádi se zákazníky prohodíme pár slov. Možná by stačilo
je jen perfektně a s úsměvem obsloužit, ale je
pravda, že nás lidé, kteří k nám chodí, zajímají.
A oni mají zase na oplátku pocit, že chodí někam, kde jsou vítáni a kde o ně mají upřímný
zájem,“ usmívá se a dodává, že část stálých
zákazníků se už na začátku listopadu dopředu
zajímá o objednávky vánočního cukroví a svátečního pečiva. „Rádi vyhovíme, ostatně naše
nabídka je široká i během roku. Lidé si u nás
mohou objednat zákusky, dorty, chlebíčky,
koláče, pečivo. Když na to přijde, může celé
pohoštění na rodinném setkání nebo firemní
oslavě pocházet jen od nás!“ inspiruje Oldřich
Süsser k jednoduchému a pohodlnému řešení
poněkud hektických okamžiků.
K nim při každodenním shonu patří i Vánoce,
které znamenají i výzdobu všech prodejen Pekařství Illík už během adventu. A tak bude vánoční atmosférou dýchat i ta olomoucká. Až se
setmí a do tmy hemžící se sněhovými vločkami
bude zářit výloha lákající do provoněné prodejny na Masarykově třídě, neváhejte. Tady Vánoce voní čerstvým pečivem!
Text: Lenka Gulašiová

Olomouc I
Masarykova tř. 802/10
779 00
telefon prodejny: 733 501 823
Otevírací doba:
Po – Pá: 6.30 až 18 hod.
So:
6.30 až 12 hod.
Ne:
zavřeno
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Jsme na
facebooku

Prožité
zkušenosti
vás posouvají
dál…
Před třinácti lety, kdy Leopold Šíma nastoupil
na úsek obchodního oddělení Pekařství Illík, byla
tato lhotská firma ve srovnání se současností o dost
menší a obchodní úsek představoval pouze jednu
pozici, do které tehdy nastoupil. Firma byla mladá
a dynamicky se rozvíjející jak na poli nabízeného
sortimentu, tak v počtu smluvních obchodních partnerů. „V té době se vedení společnosti orientovalo především na rozšiřování sortimentu a zvyšování
obratu, aby se firma rozvíjela. Důležitým cílem však
bylo najít cestu, jakou by se Pekařství Illík mělo ubírat do budoucna. Orientace na spolupráci se zahraničními řetězci přinášela a přináší sice zajímavé obraty, ale ekonomicky nemusí být výhodná a nezajistí
firmě stabilní růst. Hledali jsme tedy další možnosti
a začali realizovat myšlenku, kterou jsem s majitelem firmy rozebíral na společných setkáních ještě
v době, kdy jsem zaměstnancem firmy nebyl, a to
postavit síť vlastních firemních prodejen specializovaných jen na prodej všech firemních pekařských
výrobků,“ vzpomíná na své začátky v Pekařství Illík
Leopold Šíma, rodák z Ostravy, kterého do Lhotky
u Bílovce přivedlo dlouholeté přátelství s Antonínem
Illíkem. „Po vystudování VŠB jsem od roku 1984
pracoval na Dole Odra, dříve Dole Vítězný únor. Začínal jsem jako technik a postupně jsem přecházel
na vyšší a zodpovědnější řídící funkce. A zde jsem
také potkal pana Illíka, který nastoupil do mého
týmu čtyřiceti techniků.“ V té době ani jeden z nich
netušil, že jednou budou místo s uhlím pracovat
s moukou, a že jejich spolupráce potrvá tolik let.
„Po odchodu ze šachty jsem nastoupil do ostravské telekomunikační firmy, kde už jsem se věnoval
jen obchodu a získal tak zcela jiné pracovní zkušenosti. S Antonínem Illíkem jsem však byl v kontaktu
i nadále, stali se z nás přátelé. A tak jsme se čas
od času scházeli a probírali své nápady, vize a plány… Nakonec jsem v říjnu 2003 do této rodinné
firmy nastoupil a od té doby se nepřetržitě věnuji
její obchodní strategii. Majitelé investují, modernizují,
staví a rozšiřují nejen pekařství, ale dnes i cukrářství
a výrobnu lahůdek a úkolem obchodního oddělení,
které představují tři manažeři firemních prodejen,
dva obchodní zástupci pro volný trh a technolog
PATT, je vše, co se zde vyprodukuje, prodat. Společnost má sice 21 vlastních prodejen, kromě toho
však v současnosti spolupracujeme již se zhruba

ANKETA

Jaký je váš nejkrásnější
zážitek letošního roku
a podílíte se jakkoli
na pomoci druhým?

700 odběrnými místy,“ pokračuje pan Šíma, který
prý v dětství neměl zcela jasnou představu, čím jednou bude – chvíli chtěl být vojákem, pak řidičem kamionu. Dnes je rád, že je obchodníkem… „Jedenáct
let práce na šachtě člověka opravdu zocelí. Je to
velmi drsné prostředí, plné improvizací, rychlých rozhodnutí, stresových situací a hlavně vysoce odpovědné. Jsou to však především prožité zkušenosti,
které vás posunují dál. O to více si dnes vážím svého
současného zaměstnání. A nejen to, obchodování
mě prostě baví. Naštěstí. Jinak to totiž ani nejde. Je
jedno, jaký sortiment nabízíte, ale musíte ho nabízet
se zápalem, musíte o tomto výrobku vědět co nejvíce, abyste byl co nejpřesvědčivější a nejlepší. Prostě
musíte mít toto povolání rád, musí vás naplňovat.
Samozřejmě se často stává, že i v zaměstnání jsou
různé stresující situace, ale to k tomu patří.“ A k práci v pekárně patří i to, že předvánoční čas je zde nejhektičtější dobou roku. „Nápor začíná již v listopadu,
kdy se hromadí objednávky a začíná se s výrobou
vánočních výrobků. Zcela nejhektičtější je pak Štědrý den, a to jak výrobně, logisticky, tak i dopravně.
V tento den všichni chtějí mít své čerstvé vánočky,
rohlíky, veky a další pečivo včas na svém stole a je
na nás, aby se nikde nestala chyba, případně aby
byla rychle napravena. Je to velký nápor pro všechny zaměstnance pekárny,“ dodává pan Šíma, který
osobně má Vánoce velmi rád. „Snažím se předvánoční stres z práce nechat za dveřmi kanceláře,
protože Štědrý den i následující svátky by měly
být o pohodě a klidu. Pro mě jsou to krásné chvíle
strávené v rodinném kruhu. Dárky si můžeme dávat
průběžně celý rok, ale atmosféra, když se všichni sejdeme u štědrovečerního stolu, je prostě jedinečná
a nenahraditelná.“ A jaké sny a plány do budoucna
má tento otec dvou dnes již dospělých dětí? „Když
člověk dělá sedavou a psychicky náročnou práci
a musí denně komunikovat s mnoha lidmi, potřebuje
si vyčistit hlavu. A to dokážu jen při sportu. Aktivně či
pouze jako divák. Sportovně založená je celá naše
rodina, jezdíme na kolech, plaveme, hrajeme badminton, míčové hry a další, takže volný čas trávím
s rodinou a tím, co mě baví. A vize do budoucna?
Rád bych absolvoval cyklistický maraton, zdokonalil
jazykové vybavení a doplnil manažerské vzdělání.“

Petra Jagiellová, Studénka, chlebová linka:
Nejvíce vzpomínám na letošní rodinnou dovolenou v Donovalech na Slovensku. Byli jsme tam
s manželem, pětiletou Natálkou a dvanáctiletou
Kristýnkou. Všem se nám líbily výlety po horách,
holky byl nadšené z jeskyně i akvaparku Tatralandie a líbilo se nám také na lanovce. A co se
týká pomoci, pomáháme celoročně našim známým, kteří jsou již nemocní nebo staří. Vozíme je
k lékařům, pomáháme s nákupy i úklidem. Když
je třeba, tak něco i napeču. Celý rok peču totiž
na zakázku dorty i cukroví, takže ráda potěším
i takovou pomocí.

Lenka Hatlapatková

Eliška Skřontová, Bílovec, balička:
Nejdůležitějším okamžikem letošního roku je pro
mě získání práce v Pekařství Illík. Od ukončení
studia v Šilheřovicích, oboru cukrářka, v roce
2013 jsem byla bez zaměstnání. Podařilo se mi
sice sehnat pár brigád, ale díky Illíkům mám teď
stálý příjem. A nejen to, nabídli mi dokonce firemní byt v Bílovci, takže nemusím dojíždět denně z Opavy, což je
fajn. A to také souvisí s mým druhým důležitým životním milníkem
– mým osamostatněním. Do té
doby jsem bydlela s rodiči a svými
dvěma mladšími sestrami.

Jsme na facebooku!
Sledujte naše webové stránky www.Illik.cz, včetně naší facebookové stránky! Na obou těchto
informačních kanálech vás informujeme o aktuálním dění nejen v Pekařství Illík, ale i v cukrářství
nebo lahůdkárně, a nejen to. Naleznete zde především širokou nabídku našich výrobků, novinky
i vychytávky, které pro vás pravidelně přípravujeme. Název facebookové stránky je Pekařství Illík.
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Gabriela Krzikallová, Lhotka, housková
a zrněnková směna:
Pro mě jsou asi nejkrásnějším okamžikem právě
Vánoce. Je krásné, když s mužem vidíme nadšení sedmileté i dvanáctileté dcery nejen u stromečku, ale už i v době příprav. Proto se snažíme
už v době adventu vše uklidit, nazdobit a samozřejmě s holkami peču cukroví. Ta vůně nás vždy
příjemně vánočně naladí. Přípravy ale hodně
necháváme na holkách, samy tvoří adventní věneček, zdobí dům i vánoční stromeček. Manžel
zase rád dělá salát i řízky, takže na mě zbývá jen
prostřít stůl. Vánoce si prostě užívám.
Zdeňka Návratová, Bílovec, pomocník
pekaře na listové lince:
Vyrůstala jsem se svými pěti sourozenci na vesnici a měli jsme koně, o kterého jsme pečovali
a vyjížděli s ním i na velikonoční jízdu v Lukavci.
Od té doby koně prostě miluji a začala jsem navštěvovat i Velkou Pardubickou, kde jsem byla
i letos. Měla jsem možnost mluvit i s panem
Váňou, což bylo moc fajn. Jinak toho už moc
nestíháme, manžel je v invalidním důchodu a já
stále v práci. Ale přes Vánoce pravidelně jezdíme
na celý víkend do Prahy na nějaký muzikál, což
máme s mužem moc rádi. A samozřejmě se snažíme i pomáhat. Sbíráme víčka pro děti, posílám
DMS různým projektům, přispíváme Světluškám
a v době povodně jsme osobně předali peníze
jedné z postižených rodin.
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Pekařské
noviny
BLAHOPŘEJEME
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, domácí pohody a hlavně životního elánu.
Červenec
Helena Tomíčková
Iveta Lanáková
Srpen
Monika Miková
Miroslava Škrabaňová
Dagmar Rybariková
Září
Roman Vaněk

Bavte se a soutěžte s námi!

Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblíbenou soutěž, i dnes máme pro vás dvě
soutěžní otázky. Ale nebojte se. Čtete-li Pekařské noviny opravdu bedlivě, nebudete
mít se správnými odpověďmi problém. Takže s chutí do toho!
1. Kolik kilogramů vánočního cukroví se loni u Illíků napeklo?
2. Kolik muffinů se vyrobilo během půl roku v Cukrářství Illík?
Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 31. 12. 2015 na e-mail: soutez.illik@seznam.
cz nebo prostřednictvím sms na tel. č.: 734 750 727. Nezapomeňte uvést své jméno, kontakt a prodejnu, do níž chodíte nakupovat. Ze všech správných odpovědí vylosujeme pod notářským dohledem
deset výherců, pro které jsou již nyní připraveny zajímavé ceny.

Říjen
Marie Timošová

Obiloviny a jejich přínos pro lidské zdraví

Listopad
Zdeňka Kubíčková
Eliška Blaschová

Taky jste se v časopisech nebo na internetu dočetli, že pšenice je jed? Poměrně masivní mediální
kampaň proti obilovinám, která má své kořeny
v USA a postupně míří i do Evropy, je založena
na spoustě nepřesností. Přesto se pšenice i další
obiloviny staly předmětem útoku, který našel i své
označení „battle against wheat“ (boj proti pšenici).
Obiloviny však mají svou nezastupitelnou roli v lidské výživě. To věděli už i naši předkové…

Prosinec
Dagmar Reháková
Zdeněk Novák

VÁNOČNÍ ZVYKY

Krájení jablka

Po štědrovečerní večeři vezměte jablíčko a napříč
ho rozkrojte. Objevíte-li v jablku jádřinec ve tvaru
hvězdičky, pak se můžete těšit na zdraví a štěstí.
Pokud najdete jádřinec ve tvaru křížku, ohlašuje to
příchod nemoci nebo smrti. Je-li jablko červavé,
čeká vás podle tradice nemoc.

Házení střevícem

Dívka se postaví zády ke dveřím a přes rameno,
či přes hlavu hodí směrem k nim střevíček. Pokud
střevíc dopadne tak, že ukazuje špičkou ke dveřím, dívka se provdá a odejde z domova. V opačném případě, když špička střevíčku neukazuje
ke dveřím, zůstane doma.

Pouštění lodiček

Do prázdné půlky skořápky vlašského ořechu pomocí vosku připevněte vánoční svíčka. Tu zapalte
a pusťte lodičky na vodu, doprostřed hladiny. Ten,
kterému se lodička udrží nejdéle nad vodou, bude
mít dlouhý a šťastný život. Ten, kterému se lodička
bude držet či přibližovat k okraji nádoby, zůstane
doma a nečeká ho žádná dlouhá a náročná cesta.
Ten, kterému se lodička bude držet spíše ve středu umyvadla, může očekávat odloučení od svých
blízkých i na delší dobu.

Šupinka pod talířem
a v peněžence po celý rok

Při štědrovečerní večeři dáváme šupiny pod talíř, aby tak přinášely po celý rok dostatek peněz.
Kapří šupinku si pak dejte na celý rok, do dalších
Vánoc, do peněženky tam, kam dáváte mince. Kapří šupinka bude
svým kouzlem držet penízky
v peněžence, aby se rychle nerozkutálely.

• Samotná pšenice, ale zejména také žito, ječmen a oves jsou pro člověka nejen zdrojem dostupné snadno využitelné energie šetrné k našim
organismům, neboť nezatěžují při trávení tak jako
jednoduché cukry nebo tuky, ale jsou i zdrojem
celé řady dalších nutričně velmi důležitých látek.
Největší význam je dnes přikládán některým frakcím vlákniny ( β-glukany, arabinoxylany, které jsou
předmětem několika zdravotních tvrzení EFSA).
Obiloviny jsou také významným zdrojem některých vitaminů (zejména skupiny B), minerálních
látek a podobně.
• Obiloviny a výrobky z obilovin jsou podstatným
zdrojem sacharidů a přispívají tak k pokrytí energetické potřeby člověka více než dvojnásobným
podílem v porovnání s masnými a mléčnými vý-

robky. V řadě obilovin se navíc vyskytují biologicky
aktivní látky sacharidové povahy, které mohou vykazovat pozitivní nebiotické účinky.
• Fakt, že dnešní odrůdy pšenice jsou významně bohatší na obsah lepku než odrůdy dřívější, se
nezakládá na pravdě. Například pšenice špalda,
která je často brána za vzor tradiční „přirozené“
plodiny, obsahuje podstatně větší podíl proteinů
endospermu než pšenice setá.
(Čerpáno z časopisu Pekař a cukrář 6/2015
a 7/2015)

ADRESY PRODEJEN A OTEVÍRACÍ DOBA
Adresa
Lipník, nám. T. G. Masaryka 77/17
Olomouc I, Masarykova tř. 802/10
Bílovec I, Čs. armády 226/1
Přerov, Kratochvílova 135/17
Ostrava, Nádražní 536/29
Ostrava-Poruba, Gymnáz. O. Havlové
Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 1023/55
Opava, Dolní nám. 114/5
Odry, Masarykovo nám. 5/30
Hranice, Zámecká 101
Bílovec II, 17. listopadu 440/6
Fulnek, Masarykova 59
Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1392
Havířov, Národní třída 594
Olomouc II, Dolní nám. 32
Opava II, Olomoucká 23a
Třinec, Staroměstská 534
Ostrava-Marian. Hory, 28. října 81/203
Kopřivnice, Štefánikova 984/8
Studénka, Nám. Republiky 699

Tel.
737 238 629
733 501 823
733 608 700
733 364 228
733 391 341
733 384 636
733 173 012
733 172 983
731 442 801
731 442 943
731 475 726
734 672 427
734 611 524
733 736 856
733 734 385
734 141 987
734 141 527
730 152 210
730 898 452
730 894 060

Po–Pá
5.30-17.00 hod.
6.30-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
5.30-18.00 hod.
5.00-18.00 hod.
7.00-14.15 hod.
6.00-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
5.30-17.30 hod.
6.30-17.30 hod.
6.00-18.00 hod.
5.15-17.00 hod.
6.00-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
6.30-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.
5.00-17.00 hod.
5.00-17.00 hod.
6.00-18.00 hod.
6.00-18.00 hod.

So
6.00-11.00 hod.
6.30-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6,00-11.00 hod.
6.30-10.00 hod.
–
6.00-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.30-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.30-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
5.00-11.00 hod.
6.00-11.00 hod.
6.00-12.00 hod.
6.00-11.00 hod.
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