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Rosteme!
Cílem jsou Olomouc a Karviná

Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Neplácnu však ani trošičku,
bude-li beránek v košíčku.
Beránek sladký jak med,
pospíchej k Illíkům hned.
Abyste si Velikonoce užili co nejlépe a vaše
slavnostní tabule byla co nejbohatší, můžete si letos poprvé v našich prodejnách
objednat z rautového listu také produkty
našeho lahůdkářství. Jde o pohoštění v podobě salámových, sýrových a masových
mís, svůj stůl můžete obohatit také o chutné chlebíčky, saláty, dvojhubky a masové
rolády, k slavnostnímu obědu se bude jako
příloha určitě hodit i kvalitní knedlík… Dostanete-li chuť na něco sladkého, jsou vám
k dispozici produkty našeho cukrářství i pekařství. Pevně věříme, že vám budou naše
výrobky chutnat a že i díky nim budete o
Velikonocích dobře naladěni a plni elánu.
Za Pekařství Illík
Martina a Antonín Illíkovi

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.

Plánovaný strategický
růst Pekařství Illík pokračuje! V první polovině
letošního roku se značka Illík objeví nově na
dvou místech. Už třetí
prodejní místo, tentokrát
v podobě bistra, vznikne v Olomouci a vůbec
poprvé firma „dobude“
Karvinou, kde navíc půjde o první firemní prodejnu zřízenou z dotačního titulu Ministerstva
zemědělství ČR a první
prodejní místo se stopkynárnou, která umožňuje řízené kynutí.
„Nové olomoucké prodejní místo je pro nás
velkou výzvou,“ konstatuje majitel firmy Antonín Illík. „Olomouc je naší srdcovou záležitostí a navíc místem, kde se nám dlouhodobě daří. Proto jsme uvítali možnost dalšího
rozšíření, i když tentokrát ne až tak tradičním
způsobem. Nebudujeme novou prodejnu, ale pouštíme se do provozování bistra
v objektu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Není sice nikterak rozsáhlé, ale
– jak už jsem předeslal – představuje výzvu.
Zkušenosti s provozováním bufetu na půdě
školy už máme, takže známe všechny slabiny
i výhody tohoto způsobu podnikání. V bistru samozřejmě nesmí chybět rozpékací pec,
protože kromě baget a koláčů studenti nejlépe „slyší“ na výrobky právě vytažené z pece.
A nejen studenti… Rozhodně máme s naším
působením na půdě univerzity velké plány,
stále se zabýváme tím, jak se dané šance zhostit co nejlépe.“
Kromě příprav v Olomouci se na jaře finišovalo
také s přípravami na otevření nové prodejny
na třídě Osvobození v Karviné. „Od ministerstva zemědělství jsme dostali dotaci na tři prodejny, tato bude první z nich. Jako v mnoha jiných případech, i v tomto se nám podařilo najít strategické, frekventované místo. Prodejna

s poměrně velkým zázemím je umístěna přímo u několika zastávek autobusů, takže bude
dobře na očích,“ představuje nové prodejní
místo Antonín Illík a hned dodává, že alfou
a omegou prodejní strategie zde bude čerstvé
pečivo. „Samozřejmě že o to, aby si zákazníci mohli koupit pečivo co nejčerstvější, nám
šlo vždy. I proto rozvážíme pečivo několikrát
denně, proto jsme začali s rozpékáním přímo
v prodejnách. Teď však přicházíme s novým
systémem rozpékání prostřednictvím stopkynárny,“ pokračuje majitel firmy s tím, že novinka v karvinské prodejně bude ku prospěchu
nejen zákazníkům, ale i zaměstnankyním.
Ty nebudou muset přicházet do práce o tolik
dřív před otevřením, aby nechaly nakynout výrobky, které budou rozpékat pro první zákazníky. „Toho, že naše prodavačky nebudou muset
vstávat v tak časných hodinách, si na celé věci
cením nejvíc,“ přiznává. „Málokdo je totiž schopen ukončit spánek takřka uprostřed noci a vydat se do práce. V Karviné problém příliš časného vstávání na ranní směnu odpadne. A pokud
se stopkynárna opravdu osvědčí, postupně
toto zařízení rozšíříme do všech prodejen, kde
to bude prostorově možné,“ plánuje Antonín
Illík.

Velikonoční otevírací doba
Otevřeno v pátek, i když je teď
svátek

Pekařství Illík chce svým zákazníkům vyjít
co nejvíc vstříc, proto budou mít jeho prodejny otevřeno i na Velký pátek 14. dubna.
Prodejní doba bude odpovídat sobotní.

Nakupující snad potěší i druhá výjimka, jež se
předvelikonočního prodeje týká. Tou je páteční rozvoz produktů firemní cukrárny a lahůdkárny do prodejen, aby si zákazníci mohli
pořídit opravdu vše, co potřebují na sváteční
stůl.

V sobotu budou všechny prodejny otevřeny
jako obvykle v tento den, v neděli a pondělí
bude zavřeno a od úterý 18. dubna se vše vrátí
do zaběhnutých kolejí.

Nejnáročnější je být neustále na příjmu…
V Pekařství Illík pracuje Zdeněk Nykš takřka od
jeho vzniku, od roku 1992. Nastoupil jako řidič
a už po třech letech, kdy se zde bylo vytvořeno
obchodní oddělení, se začal věnovat odbytu
pečiva. Dnes je již dlouhá léta obchodníkem
Pekařství Illík pro volný trh…

Co tato profese obnáší?
„Když jsem zde začínal, měl jsem na starosti
zhruba 35 odběrných míst v Ostravě, Havířově a dalších okolních městech. Pečoval jsem
o ně, zaučoval řidiče pro danou lokalitu, spolupracoval na časových plánech linek a zároveň
se věnoval získávání dalších odběrných míst,
abychom závozové linky, jichž v té době bylo
sedm, zcela naplnili. Dnes řeším trvale zhruba
275 odběrných míst a 16 řidičů na 16 linkách
v celém Moravskoslezském kraji a zajíždíme i
do kraje Zlínského a Olomouckého. Popravdě,
při tomto množství odběrných míst nemám
šanci je ani v průběhu roku všechna navštívit.
Ale snažím se, jelikož osobní kontakt je v obchodě tím nejdůležitějším. Mou prodlouženou
rukou jsou v mnoha případech řidiči, kteří mi
sdělují většinu podstatných informací o jednotlivých klientech i zpětné vazby na námi dodané pekařské výrobky, a na základě toho si pak
sjednávám potřebné schůzky. Tato spolupráce
je velmi intenzivní, a to oboustranně. Když
seženu další odběrná místa, musím komunikovat s vedoucím dopravy, s řidiči i s expedicí
a nastavit všechny parametry odvozu pečiva
na toto místo. Navíc dodáváme pečivo například také nemocnicím, domovům pro seniory,
lázním a školám, kde je nutné dbát, aby všechny dodávky byly na místě včas a v potřebném
množství a kvalitě. Často tedy k mým povinnostem patří i kontroly expedice.“
Pečovat o takřka tři stovky odběrných míst
musí být náročné i organizačně…
„Je to týmová práce. Každé pondělí máme
poradu s řidiči i vedoucím dopravy, kde pravidelně řešíme všechny zádrhely i nové závozy
a předáváme si potřebné informace, abychom
vše doladili. Na to pak navazuje porada celého
obchodního oddělení, to znamená obchodníků pro volný trh i manažerů prodejen. Všichni
musíme být informováni, co se kde děje, a mít
představu, jak právě v tuto chvíli funguje volný
trh i prodejny.“
Které marketingové nástroje se vám při
prodeji pečiva nejvíce osvědčily?
„Celkově s kolegyní pečujeme o 556 odběrných míst, při takovém množství je složité
vybrat správný marketingový nástroj, který
by oslovil tu správnou cílovou skupinu. Zkoušeli jsme reklamu v rádiu i tisku, ale nemá to
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pro nás ten správný efekt. Nejlepším marketingovým nástrojem, který skutečně výrobky
prodává, je samotný výrobek a jeho osobní
představení zákazníkovi. Ten musí mít možnost zboží vidět, ochutnat a teprve pak se
může rozhodnout, zda ho bude prodávat či
ne. Osobní kontakty jsou
pro nás, obchodníky, prostě
tím nejlepším marketingovým nástrojem, který navíc
utužuje vzájemné vztahy,
a spolupráce je pak i efektivnější.“
Co je na práci obchodníka
nejtěžší?
„Být neustále na příjmu.
V době pevných linek lidé
věděli, že mohou své objednávky nebo problémy
řešit pouze v určitou dobu,
dnes díky mobilům volají v jakýkoli den a často
i v nevhodné hodiny. Od
pondělí do pátku jsem zvyklý brát telefonáty i do pozdního večera, ale o víkendech je neustálé zvonění mobilu opravdu
obtěžující i pro členy rodiny. Ale pokud
chci mít dobré vztahy s klienty, musím komunikovat a řešit jejich přání a problémy
i o víkendech. A nevolají jen zákazníci, ale
i řidiči, kteří mě musejí kontaktovat, když se
jim pokazí auto nebo zůstanou někde v zácpě,
a tím pádem se zpozdí s dodávkami, a podobně. V tu chvíli je na mně, abych se zákazníkovi
omluvil a nabídl řešení. Telefon vypínám pouze v době dovolené, kterou čerpám většinou
postupně. Vedení firmy nám však asi před třemi lety doporučilo brát si alespoň jedenkrát
ročně 14denní dovolenou, abychom si odpočinuli a načerpali sílu do dalších měsíců. A musím říct, že to má něco do sebe.“
Čím vás práce naplňuje?
„Různorodostí, každý den je jiný. Není to stereotyp. Navíc mě baví práce s lidmi navzdory
tomu, že je opravdu náročná. A motivují mě
i dobré výsledky. Když se mi podaří získat nového zákazníka, který od nás začne odebírat
celý sortiment, nebo se mi podaří prosadit
nové výrobky, jež nabízíme takřka každý měsíc, je to skvělý pocit.“

NOVÉ VÝROBKY

Trubičky plněné sněhem
Tato chutná laskomina
je zákazníky velmi žádaná a denně ji ve Výrobně
lahůdek Hladké Životice vyrobí až dva tisíce
kusů. Zákusky jsou vyráběny z třícentimetrových plátů rozváleného
listového těsta, které se namotávají na železné trubičky. Následně se těsto potře vajíčkem
a při teplotě zhruba 200 °C se peče 15 minut.
Po vychladnutí se trubičky naplní sněhem vyšlehaným z bílků a cukru. V prodejnách Pekařství Illík je můžete zakoupit jen tak volně po
kusech, nebo vám je zabalí domů.

Kapsa s tvarohovou
náplní

Toto oblíbené šedesátigramové pečivo z Illíkovic pekárny má příjemnou koblihovou
chuť. Při jeho výrobě se totiž používá kromě pšeničné mouky
také koblihová směs a další běžné suroviny.
Těsto se míchá na pracovišti listové směny,
kde jsou také vyrobeny jednotlivé kapsy do
konečného tvaru a gramáže. Ty se následně naplní tvarohovou náplní, která zaujímá
28 procent, a uloží se na koblihová plata. Ta
se vloží do kynárny, po nakynutí se při teplotě 178–182 °C smaží přibližně tři až čtyři
minuty. Po okapání se tvarohové kapsy posypou moučkovým cukrem.

Právník radí
Otázka: Slyšel jsem, že občanský zákoník je od roku 2017 nový, je to pravda?
Odpověď: Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 460/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.
Jde o historicky první novelu občanského zákoníku stále ještě označovaného jako „nový“.
Přichází po více než třech letech jeho účinnosti a má jít, dle důvodové zprávy, o novelu reagující na některé naléhavé podněty stran vybraných problematických ustanovení a sledující odstranění některých konfliktních situací, které při aplikaci zákona vznikají.
Změny se konkrétně dotýkají například právní úpravy provádění pitev, otázky zvláštní formy
plné moci, vymezení nemovité věci a součásti pozemku, výživného k nezletilým dětem (nově
lze při prodlení s placením výživného žádat zaplacení úroků z prodlení), ale také převodu
spoluvlastnického podílu na nemovité věci (stanovuje se, že spoluvlastníci nemovité věci
mají předkupní právo, mimo převod na osobu blízkou), nájemního vztahu (nově smí pronajímatel žádat po nájemci jistotu neboli kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného,
nikoliv šestiměsíčního). Drobných změn je však ještě více, jde však o změny, které některá
ustanovení zjednoznačňují, nikoliv zásadně mění. Zákon nabyl účinnosti, avšak s výjimkou
řady ze svých ustanovení, dnem 28. 2. 2017.
JUDr. Karla Návedlová
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Vážení zaměstnanci,
obchodní partneři, čtenáři,
jsem rád, že dnes můžu prohlásit, že loňský
rok byl pro nás ekonomicky úspěšný. A nejen
to. Na základě dobrých hospodářských výsledků jsme přistoupili k plošnému zvýšení
mezd, a to v průměru o více než pět procent.
V lahůdkárně jsme začali se zvyšováním mezd
už v loňském roce, zaměstnancům pekárny
a cukrárny jsme mzdy navýšili začátkem tohoto roku. A věřím, že pokud nedojde k nečekanému zdražení vstupních surovin, mohl
by i letošní rok skončit v pozitivních číslech
a zvyšování mezd by mohlo pokračovat i v následujícím roce. Chceme, aby se průměrná
mzda našich zaměstnanců dostala k hranici
20 tisíc korun. Pekařina je časově náročný
obor, což si uvědomujeme. Pečeme sedm dní
v týdnu, 24 hodin denně a nejvíce práce zastanou naši pracovníci v noci, kdy ostatní lidé
spí. Ne každému směny vyhovují, ať již kvůli
dětem, koníčkům nebo zdraví, proto se také
takřka neustále potýkáme s nedostatkem kvalitních zaměstnanců. Fluktuace je v pekařském
oboru opravdu velká. A to bychom rádi do budoucna změnili, jedním z kroků je i zlepšení
mzdových podmínek.
Pokračovat budeme dál i v rozvoji všech tří firem. V současné době probíhají rekonstrukční
práce v lahůdkárně, kde budeme se změnami
pokračovat i v následujícím období. Cukrářství
Illík, kde jsme postupně dosáhli stabilizovaných hospodářských výsledků, prošlo kompletní rekonstrukcí už v uplynulých letech.
Jedinou připravovanou změnou je snížení
prodeje cukrářských výrobků na volném trhu
a naopak navýšení jejich počtu ve vlastních
prodejnách. Těch nyní máme 21 a už v první
polovině letošního roku se chystáme otevřít další dvě – bistro v Olomouci a prodejnu
v Karviné. Stejně tak budeme pokračovat
i v druhé polovině roku, kdy bychom rádi otevřeli další dvě prodejny. Zatím vybíráme z několika lokalit, zvažujeme Český Těšín, Rožnov
pod Radhoštěm, Frenštát, Valašské Meziříčí
a Nový Jičín.
Prodejna v Karviné i další dvě nově otevřené
prodejny budou vybaveny z projektu Pořízení

Čerstvé mazance

Chcete mít opravdu provoněné Velikonoce i jistotu,
že uhostíte i početnější návštěvu
a všem bude
opravdu chutnat?
Tak nezapomeňte, že novinkou letošních Velikonoc jsou 500gramové mazance rozpékané přímo v prodejnách Pekařství Illík.

Vánoční soutěž
nových technologií Pekařství Illík z Programu
rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
ČR. Stejný projekt zahrnuje rovněž výměnu tří
chlebových pecí v pekárně a pořízení jednoho
automobilu pro rozvoz pečiva. Celkově tak
investujeme 9,7 milionu korun, z toho dotace
bude představovat 40 procent. Tři chlebové
pece třetí generace, které mají silnější sazecí
zařízení, již byly v pekárně nainstalovány a do
plného provozu by měly být spuštěny v druhé
polovině května. Navíc v prostoru původních
pecí nově nainstalujeme velké stopkynárny, do
každé by se mělo vejít 240 plechů o rozměrech
100 x 60 cm. Chceme tak oddělit zpracování
těsta od pečení, ovšem ne mražením, ale tím,
že proces kynutí prodloužíme třeba na dvacet
hodin. Těsto ve stopkynárně kyne velmi pomalu při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. Díky
tomu je i kvalitnější a šťavnatější, což se ve výsledku odrazí v ještě lahodnější chuti pečiva.
Ale nejpodstatnější je, že stopkynárny umožní
zásadní a řekl bych, že pozitivní změnu v organizaci práce. Na ranní směně se tak budou jen
připravovat těsta, péct se bude na odpolední
a noční směně. Myslím, že tyto změny uvítají
i naši zaměstnanci, jimž nastíněné kroky zjednoduší práci. Věřím, že se nám vše podaří tak,
jak plánujeme, a že na konci celého řetězce novinek a změn budou stát spokojení zákazníci.
Antonín Illík,
majitel Pekařství Illík

Rekonstruujeme lahůdkárnu!

V první polovině roku bude kancelář vedoucí
objednávek Výrobny lahůdek Hladké Životice
přemístěna z prvního poschodí do přízemí budovy, tak aby zákazníci a řidiči, kteří sem přijíždějí pro zboží, už nemuseli procházet celou
lahůdkárnou až do patra, ale mohli vyřídit vše,
co potřebují, hned u vchodu. Navíc vedoucí
kanceláře bude mít okna nově nasměrovaná
k příjezdové cestě i do dvora, takže i dokonalý přehled o pohybu ve firmě. „Potřebovali
jsme změnit uspořádání tak, abychom zlepšili
logistiku. Kromě přemístění kanceláře do přízemí jsme už také přestavěli bývalou kotelnu
na expedici, která je takřka vedle kanceláře.
A vedle expedice jsme přistavěli i nové sklady.
Ty původní byly mimo hlavní budovu, nyní je
vše pod jednou střechou,“ popisuje Antonín
Illík úpravy, které byly v lahůdkárně zrealizovány, a pokračuje: „Ve zrekonstruované části

Novinky

Blahopřejeme všem zaměstnancům prodejen Pekařství Illík, jež bodovaly v tradiční vánoční soutěži! Na prvním místě se už
poněkolikáté umístila havířovská prodejna,
stříbro získal tým z Ostravy-Poruby, třetí byla
opavská prodejna v Olomoucké ulici a čtvrté
místo, které bylo vyhlášeno historicky poprvé, obsadil Fulnek.
„Měřítkem úspěšnosti každé prodejny byl
podíl počtu zákazníků, kteří ji navštívili,
a celkové množství vánočního sortimentu
prodaného ve sledovaném období,“ vrací
se k soutěži manažer Adam Illík. „Každý člen
vítězného týmu obdržel obloženou mísu
z firemní lahůdkárny, dort z naší cukrárny
a tisícikorunovou poukázku Sodexo. Druhé
místo bylo oceněno poukázkou v hodnotě
700 korun a obloženou mísou, třetí místo
500korunovým poukazem a dortem z cukrárny a členové týmu na čtvrtém místě převzali
poukázku na 300korunový nákup.“

Velikonoční soutěž

Překonejte sami sebe! I tak by mohlo znít motto velikonoční soutěže, kterou pro prodejny
Pekařství Illík připravilo obchodní oddělení
firmy.
Protože statistiky prodejů velikonočního sortimentu se v posledních letech v jednotlivých
prodejnách v podstatě opakují, letos bude
předmětem zájmu 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 navýšen o 15 procent.

Darovali jsme pozemek
budovy jsme samozřejmě udělali i nové rozvody, izolace, podlahy, stropy i omítky a vše
bylo vymalováno. A do roka a do dne bychom
rádi zrekonstruovali a izolovali celé přízemí,
kde zůstane prostorově nejobjemnější výroba knedlíků. Už nyní máme nakoupeny stroje, z nichž vznikne linka, která bude schopna
knedlíky vyrábět bez zásahu lidské ruky. Plánujeme i pořízení dvou nových chladicích
boxů. A navíc bude do přízemí přestěhována
šatna zaměstnanců.“

Kromě rekonstrukce lahůdkárny bylo třeba začátkem roku také vyřešit převod dvou
pozemků o zhruba 35 metrech čtverečních
na obec Hladké Životice. „Obec potřebuje
zrekonstruovat autobusovou zastávku před
budovou lahůdkárny, jež však stojí na našem
pozemku. A přitom jsme zjistili, přes náš pozemek vede i část místní komunikace. Proto
jsme se rozhodli obci tyto pozemky darovat,“
stručně informuje o poměrně zásadním rozhodnutí Antonín Illík.
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S Velikonocemi si nedělejte starosti.
prohýbal pod tíhou ne
Velikonoční svátky navazují na období půstu a jsou
časem, kdy se na rodinné stoly opět vrací hojnost. Zatímco
Velký pátek je podle tradic dnem střídmosti v jídle, o Bílé
sobotě si už lze dopřát velikonoční nádivku a mazanec –
jeden z nejznámějších velikonočních pokrmů. O Božím
hodu by na slavnostně prostřeném stole neměly chybět
buchty, mazance, pečená masa a rozhodně jej musí
zdobit i beránek jako symbol nevinnosti. Velikonoční
pondělí je od pradávna ve znamení vajec jako symbolu

nového života a znovuzrození… Rovněž je dnem, kdy se
dveře domácností netrhnou, návštěva střídá návštěvu.
A každého je třeba přivítat a pohostit, nenechat odejít
s prázdnou. Máte-li pocit, že je té přípravy na jednu
hospodyňku přece jen trochu moc a že si chcete užít
nejkrásnější svátky jara v pohodě a klidu, spolehněte
se na nás. Vaše Velikonoce mohou pevně stát na třech
pevných pilířích: Pekařství Illík, Cukrářství Illík a Výrobna
lahůdek Hladké Životice.

Beránek – nejznámější symbol Velikonoc

Velikonoční beránek je úzce spjat s biblickými
dějinami. Sladký velikonoční beránek postupně nahradil dříve rozšířené skopové maso, které bylo v době skončení velikonočního půstu
častým pokrmem. Samozřejmě si lze beránka
vlastnoručně upéct. Nebo je také možné koupit si beránka zhotoveného profesionály. Když
navštívíte kteroukoliv z prodejen Pekařství
Illík, budete si moci vybrat z utěšeného stádečka beránků, které však – čím jsou Velikonoce
blíž – utěšeně řídne…

Hody,
hody doprovody,
dejte vejce červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese
jiný.

ANKETA: Dodržujete zvyky masopustu? Snažíte se na jaře odlehč
Zdenka Barviková, Pustějov, výroba knedlíků:
Jsme evangelíci, takže masopust ani jiné
zvyky nedodržujeme. A nijak zvlášť nepeču a nevyvařuji ani na Velikonoce. Zdravé stravě se u nás celoročně věnuje jen
šestnáctiletá dcera, která si vaří nejrůznější jídla z ovesných vloček, jáhel, pohanky, sójového granulátu, peče sušenky
a zajídá to hromadou zeleniny. Vždycky říkám, že je to tak zdravé, až je to nezdravé.
Není nad vepřový řízek! Já své stravovací
zvyky neměním ani v souvislosti s přicházejícím jarem. Ale mám ráda pohanku, obsahuje
rutin, který je skvělý na žíly a cévy. Celý den
jsem na nohách, takže mi pohanka pomáhá
při prevenci křečových žil, mrtvice a podobně. A samozřejmě mě to na jaře táhne více to
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přírody, chodím ráda na procházky a na výlety.
Marie Hanzalíková, Hladké Životice, výroba
baget a chlebíčků:
Žijeme s mužem sami, takže moc zvyků už
nedodržujeme. Dříve, když byl syn, kterému
je dnes už třicet, malý, pletli jsme pomlázku,
chlapi chodili po šmigrustu a já vyvařovala
a chystala dobroty. Dnes si s mužem uděláme
bramborový salát a řízek, upeču biskupský
chlebíček a je po Velikonocích. A nijak zvlášť
se nevěnujeme ani zdravému životnímu stylu,
jíme to, na co jsme celý život zvyklí. Jen chodíme možná častěji na procházky s našimi pudly harlekýny, kterých máme v současné době
v naší chovné stanici šest.
Marcela Pavlicová, Hladké Životice, výroba
jemného pečiva:

Na jaře se vždy postíme, dodržujeme Popeleční středu i jiné velikonoční zvyky. Po dobu půstu jí prostě celá rodina zdravěji. Máme tři dcery, které se zdravějšímu životnímu stylu věnují
celoročně, a tak často dělám zeleninové saláty
s kuřecím masem, těstovinové saláty, čočkový
salát i jiné. Manžel tomu dříve neholdoval, ale
už má tento typ lehčí stravy taky rád.
Silvie Koňaříková, Hladné Životice, výroba
baget a chlebíčků:
Velikonoce nejsou mým oblíbeným svátkem,
peču jen beránka a lehce vyzdobím domov, jinak nic. A stejně tak s jarem nenajíždíme s mužem na žádnou očisťovací kúru nebo zdravou
výživu. Jsem zastáncem toho, že ten, kdo pracuje fyzicky, by měl jíst tak, jak potřebuje. Muž
navíc příliš neholduje zelenině, takže vařím
klasická jídla jako vepřo, knedlo, zelo, máme
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Zajistíme, aby se váš slavnostní stůl
ejrůznějších laskomin

Rautový list naší lahůdkárny škádlí vaši fantazii
i chuťové buňky

To si prostě nesmíte nechat ujít! Letos poprvé
budete mít možnost si na Velikonoce přímo
v prodejnách Pekařství Illík objednat salámové, sýrové nebo masové mísy, sýrové a masové rolády nebo třeba dvojhubky připravované v naší Výrobně lahůdek Hladké Životice.
K produktům, které zde vznikají, patří i chlebíčky, saláty nebo knedlíky ke svátečnímu
obědu, které však už jsou součástí nabídky
firemních prodejen delší dobu.
V Hladkých Životicích se rodí i pestrobarevné
aspiky plné chutí, o jejichž oblibě mezi zákazníky svědčí fakt, že počet objednávek se
oproti minulému roku zdvojnásobil. Svátky
jara totiž nemusí na svátečním stole symbolizovat jen ošatka s kraslicemi, ale třeba také
aspikové dorty v podobě zdobeného vajíčka,
kuřátka, čtyřlístku nebo jiných tvarů.
Ale není třeba zůstávat jen u aspiků, vždyť
nabídka lahůdkárny je opravdu přepestrá. Ke
svačině může například přijít k chuti skvělá
budapešťská pomazánka, k níž můžete přikusovat – jak jinak – pečivo z naší pekárny.

Domácí pohoda, to je vůně čerstvého pečiva
Znáte to. K velikonočním svátkům patří spousta nazdobených a hlavně natvrdo uvařených
vajíček. A ta si přímo říkají o to, aby nepřišla
nazmar, ale aby z nich vznikl kvalitní vajíčkový
salát, jehož základem jsou vařená vejce, kyselé
okurky, cibule, vařené brambory a majonéza.
Dochucuje se solí, mletým pepřem, plnotučnou hořčicí, octem nebo citronovou šťávou,
kapkou worcesteru a případně špetkou cukru. Variant salátu je víc. Kromě už uvedených ingrediencí do něj lze přidat i uzené, šunku, nakrájený tvrdý sýr nebo třeba papriku či jinou zeleninu vhodnou
do salátů. Fantazii se meze nekladou. A

čit tělu zdravější stravou?
rádi králíky, hovězí maso na nejrůznější způsoby. Vaříme ale hodně z domácích surovin, ať už
se jedná o zeleninu, maso nebo vajíčka, takže
víme, co jíme.
Renata Nováková, Hladké Životice, výroba
salátů:
Stravujeme se na jaře stejně jako po celý rok.
Vařím pro dva chlapy, kteří požadují hlavně
maso a zdravé výživě moc neholdují. V poslední době se snažím alespoň ke každému jídlu
přidávat trochu zeleniny. Syn navíc upřednostňuje kuřecí maso a rýži, je sportovec, ale samozřejmě má rád i běžná jídla. Velikonoce nijak
neslavíme a ani nepeču beránka nebo cukroví. Možná, až se stanu babičkou, vrátím se ke
zvykům, které jsme s dětmi dříve dodržovali,
a budu opět péct a zdobit obydlí.
- red -

Velikonoční perníčky

Víte, že perníčky můžete koupit rovněž
o Velikonocích? A nejde o ledajaké laskominy, ale o půvabné perníčky jakoby zdobené umně tkanou krajkou. Peče je Jana
Římanová, manželka zaměstnance Pekařství Illík, a ty velikonoční mají nejen tvar
vajíček, ale i zajíčků, beránků, slepiček nebo
kytiček. Pokud vás perníčky oslovily, můžete si je zakoupit ve dnech 8. a 9. dubna na
velikonočním jarmarku na
Slezskoostravském hradě
nebo 10. dubna na velikonočním jarmarku na
Alšově náměstí v Ostravě-Porubě.
Více na
www.pernicky.cekuj.net.

to ani při výběru pečiva,
které může vajíčkovému
salátu dodat úplně nový
rozměr. V prodejnách
Pekařství Illík si můžete
vybrat hned z několika
druhů rohlíků (slaný,
grahamový, tukový, zrněný, sójový, Pro-Fit),
baget, housek nebo
veček. Podstatné je, že
domácí a s láskou vyrobený salát doplníte pečivem stejných kvalit.

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.
Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá, uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte,
barevná vajíčka dejte.
Zdroj: Wikipedia
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Provoněné chvíle v Ostravě-Hrabůvce

Země úsměvů

„Dobrý den, jak se máte? Dnes vám to moc
sluší,“ přitočí se šedovlasý pán s úsměvem
k Haně Tabákové a spokojeně odchází s nakoupeným pečivem. S pozdravem na rtech
však vzápětí do prodejny Pekařství Illík v Ostravě-Hrabůvce vcházejí další zákazníci. Prodávající nabízí starší paní o francouzských
holích pomoc s uložením nákupu do tašky,
pak kratičce zalaškuje s dítětem v náručí mladé ženy a bleskově odbavuje jednoho zákazníka za druhým. U pultu to kmitá, není čas se
zastavit. Šustění sáčků se prolíná s hovorem
a smíchem, pohodová atmosféra jako by sem
přitahovala další a další lidi.
„Nejrušněji máme dopoledne, od 6.30 do
11.30 hodin. Další příliv zákazníků nastává
od 14 do 16 hodin, když se vracejí z práce,“
komentuje frmol, při němž se dveře netrhnou, Hana Tabáková, vedoucí prodejny, a poznamenává, že klienti milý a vstřícný přístup
oceňují. „Vesměs sem chodí starší lidé, kteří
jsou hodně vděční za milé slovo a pozornost,
kterou jim věnujeme. Rádi by si obšírněji popovídali, ale na to bohužel nemáme dostatek
prostoru. Jenže když vidíte, že jste často jediný, na koho se mohou obrátit, snažíte se je
v rámci možností vyslechnout. Pravda je, že
s některými zákazníky máme málem rodinné
vazby. Mají i telefonní číslo prodejny, když
něco potřebují, stačí, když napíšou sms nebo
zavolají, my jim vše připravíme. Takových zákazníků, kteří si tuto službu oblíbili, máme
poměrně dost. Když poznají, že vám nejsou
lhostejní, často se vracejí právě kvůli tomu, že
se těší nejen na čerstvé pečivo, ale i na úsměv
a vlídné jednání, jež nákup provází. Někteří sice nakupují v prodejnách, jichž je v okolí
poměrně dost, ale pro pečivo chodí zásadně
k nám. A když chleba nebo rohlíky právě nepotřebují a jdou jen tak kolem, alespoň zaklepou na okno, zamávají, pozdraví a jdou dál,“
vypráví usměvavá vedoucí a poznamenává,
že v přívětivé atmosféře prodejny se určitě
odráží i souhra zdejšího pracovního týmu.
„Jsme tu s kolegyní Barborou Matějovou ve
dvou, jen od 4 do 9 hodin tu máme výpomoc
„Prodejnu v Ostravě-Hrabůvce jsme v únoru ozvučili, abychom zákazníkům co nejvíce
zpříjemnili nákup a případně i posezení u občerstvení. Doufám, že příjemnou atmosféru
v prodejně zákazníci ocení, stejně jako úpravu klidové zóny, kterou jsme provedli o měsíc
později. V březnu jsme totiž prodejní zónu
oddělili od zóny posezení zahrádkovými ploty, které přispívají k většímu pocitu soukromí
hostů odpočívajících v klidové části prodejny.
Věřím, že díky těmto změnám si naši zákazníci při poslechu příjemné hudby ještě lépe
vychutnají svačinku, kterou si vyberou ze široké škály nabízeného sortimentu. Káva, čaj,
nealko, zákusek, chlebíček nebo nejrůznější
druhy pečiva, fantazii se meze nekladou…“
zve k návštěvě nejen zmíněné prodejny manažer Adam Illík.
Lenka Gulašiová
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s pečením. Takže když má jedna z nás dovolenou, ta druhá dělá neustále odpolední a na
ranní směnu přichází brigádnice. Máme to tak
zaběhlé a vyhovuje nám to,“ konstatuje paní
Hana a poznamenává, že s kolegyní se znají už
z porubské prodejny na Hlavní třídě. „Pracovala jsem tam čtyři roky a tady jsem jako vedoucí
také čtvrtým rokem. A před tím jsem tři roky
působila přímo v Pekařství Illík ve Lhotce,“ nastiňuje svoji pekařskou historii. „Nejprve do
firmy před patnácti lety nastoupil manžel, který dojížděl do Lhotky z Příbora, kde jsme tenkrát bydleli. V roce 2005 jsme se přestěhovali
do Zbyslavic, odkud manžel pochází, a které
jsou od Lhotky vzdáleny jen šest kilometrů.
A já změnila zaměstnání a nastoupila do pekárny, kde jsem začínala u kráječky, vyzkoušela si pečení bábovek i práci v expedici. Prošla
jsem snad všemi úseky, protože když bylo třeba pomoci, zapracovala jsem se i na rohlíkové
nebo chlebové směně. Všechny zkušenosti
se mi pak hodily, když jsem dostala nabídku
pracovat v porubské prodejně,“ nevychází
paní Hana z dobré nálady, kterou podtrhují
i sluneční paprsky odrážející se ve velikonoční
výzdobě. „Ozdobený interiér ve firmě k svátkům patří, stejně jako specifické pečivo. Objednávky na velikonoční beránky a mazance
přijímáme už od začátku března a pomalu se
začínají hromadit. Třeba o Vánocích míváme
až 120 a více objednávek nejen na cukroví, ale
také na běžné pečivo. Zákazníkům vyhovuje,
že si mohou být jisti tím, že budou mít před
svátky čerstvé a kvalitní zboží, o které mají zájem. A nás těší, že jim v tom můžeme pomoci.“
Kontakt:
Dr. Martínka 1392
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Telefon: 734 611 524
Otevírací doba:
Po–Pá: 6 až 18 hodin
So: 6 až 11 hodin
Ne: zavřeno

Naši favorité aneb Nejvíc u nás chutná

Balkánská mřížka

Novinka z cereálního těsta
plněná balkánským
sýrem
zaujala hodně
zákazníků
a
prakticky okamžitě si mezi
ostatním pečivem z Pekařství Illík vybudovala velice pevnou
pozici. Tento slaný výrobek o hmotnosti 80 g,
do kterého je přidávána ljutenice, je dopékán
přímo v prodejně, takže při troše štěstí si jej zákazník může koupit ještě teplý.

Rohlíček s vanilkovou náplní
a švýcarskou čokoládou

Když přijde na
řadu dopékání
této dobroty,
line se z prodejny naprosto neskutečná
vůně,
která
omámí i zkušené
firemní
prodavačky, zvyklé na různé příjemné čichové
zážitky. Novinka v podobě jemného pečiva
z plundrového těsta, v jejímž středu je ukryta
vysokoprocentní švýcarská čokoláda společně
s vanilkovým krémem, se může bez uzardění
ujmout i role zákusku ke kávě s přáteli.

Kapsa s tvarohovou náplní

Kdo má rád
koblížky,
ale
není až tak úplně fandou marmeládových
náplní, jistě uvítá další novinku
Pekařství Illík. Tou je kapsa s tvarohem, která
je vyrobena z klasického koblížkového těsta,
náplň je však tvarohová. Chutná snídaně nebo
svačinka oslovila snad každého, kdo dává
přednost sladké chuti.
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Odpolední směny jsou v pekárně náročnější…
Takřka každá várka pečiva, která se v pekárně u Illíků vyrobí, prochází
kontrolou technika, který je právě na směně. Ten už obvykle na první
pohled pozná, zda je vše v pořádku. Pokud ne, zjistí, kde se stala chyba,
a zajistí nápravu. Technici však zodpovídají i za to, že bude v daný den
vyrobeno správné množství pečiva, že stroje budou náležitě naprogramovány a mnoho dalších úkolů. V současné době má pekárna pouze
dva techniky, kteří se střídají na ranní a odpolední směně. Jedním z nich
je Jiří Hlobil z Bílovce…
„Vyučil jsem se nástrojařem ve Vagonce Studénka. Ale když jsem se po
vojně vrátil a začal pracovat jako montér ocelových konstrukcí a zámečník, zjistil jsem, že mě tato práce vůbec nebaví. Nastoupil jsem proto
do Pekařství Illík jako pomocník pekaře chleba, takřka šest let jsem dával chleba do pece. Pak jsem si na chvíli odskočil ještě jednou zkusit
práci ve Vagonce, abych zjistil, že to opravdu dělat nechci, a zase jsem
se vrátil zpět do pekárny. Tentokrát už na houskovou směnu, kde jsem
pracoval až do roku 2010, kdy jsem byl přeřazen na pozici technika,“
vzpomíná na své začátky v Pekařství Illík devětačtyřicetiletý Jiří Hlobil.
Ten již několik let chodí sedm dní v týdnu do práce na 17. hodinu a končí kolem půl druhé ráno, i později, podle toho, kolik je práce a jak se vše
daří. Pak má den volna, další tři dny pracuje na ranní směně od 8.30 do
17 hodin a následuje prodloužený víkend.
„Odpolední směny jsou samozřejmě náročnější, protože takřka všechno pečivo se peče právě v tuto dobu. Pečou se rohlíky, housky, chleby,
listové výrobky, jede krájecí linka a v pohotovosti je i expedice, která
vše chystá pro ranní rozvozy. Na ranní směně se peče hlavně sladké
pečivo, formový chleba a ranní listové výrobky. Kromě toho nastupují
uklízečky, které všechny úseky musejí uklidit, než přijdou lidé na odpolední,“ pokračuje pan Jiří, jehož úkolem je zajistit, aby na směnách byl
potřebný počet lidí, aby všechna pracoviště byla připravena na výrobu, jednotlivé stroje byly správně naprogramovány, a pak samozřejmě
musí na všech úsecích kontrolovat kvalitu výrobků. „Někdy je opravdu
náročné nastavit směny zaměstnancům tak, aby to i pro ně bylo přijatelné, zvlášť když nejvíce práce je třeba v pekárně udělat v průběhu
noci. Hlavně pro lidi s malými dětmi nebo zdravotními problémy je to
náročnější, ale odcházejí i mladí lidé, kterým práce v noci prostě nevyhovuje. O to těžší je to pak pro nás, když musíme ještě navíc zaučovat a kontrolovat nově příchozí zaměstnance. Právě komunikace s lidmi je podle mě na této profesi nejsložitější. Nikdy není v mých silách
vyjít vstříc všem, ale pokaždé se snažím najít alespoň nějaké řešení.“
A stejně tak přistupuje Jiří Hlobil i ke svému životu. Přestože bezmála polovinu měsíce pracuje hlavně v noci, dokázal dokonale propojit
svůj pracovní život se svým největším koníčkem – rybařením. „Čas od
času se jdu odreagovat k vodě hned po práci, kolem druhé třetí ho-

diny ranní se chytají ryby nejlépe, u vody je ticho a klid. Navíc východ
slunce u rybníka bývá nádherný a člověk si dobije potřebnou energii
a pak se i lépe usíná. A vyhovuje mi i prodloužený víkend jednou
za čtrnáct dnů, kdy mohu odjet za rybařením i dál od domova,
a to i s manželkou, která místo ryb chytá bronz. Ta sice pracuje ve
zdravotnictví také na směny, ale dokážeme to skloubit,“ dodává
pan Jiří, který je nejen otcem tří dospělých dcer, ale také dědou dvanáctileté vnučky i sedmiletého a tříletého vnuka a těší se na čtvrtého vnoučka. „V létě s sebou bereme občas i vnoučata, já rybařím,
pokud mi to ti malí dovolí, a žena se věnuje jim. Nejraději rybařím
v Moravskoslezském kraji, ale vyrážíme i na jižní Moravu a do Čech.
Po práci samozřejmě jezdím chytat ryby jen tady v okolí Bílovce, Staré Vsi a Dolního Benešova. Co mě vůbec neláká, je mořský rybolov. Na
druhé straně mě zase rybolov přivedl k zahradničení. Abych měl neustále čerstvý přísun žížal a červíků, začal jsem pěstovat u domku rajčata,
čili papričky i okurky,“ uzavírá naše povídání tento vášnivý rybář, člen
místního výboru organizace Českého rybářského svazu v Bravanticích,
mezi jehož největší úlovky patří například takřka metrový amur nebo
96centimetrový kapr. Ale, jak sám říká, tyto ryby se chytají jen kvůli památeční fotce, pak se pouštějí zpět…

Sladké pečivo pro Poděs

Již pátým rokem si malí herci pochutnávají na Illíkovic pečivu…

Manželé Illíkovi každý měsíc posílají své pečivo kromě jiného i na nejrůznější charitativní
akce. V zimních měsících jejich pečivo a laskominy rozšířily rauty hned na několika plesích
a dětských bálech a už nyní Illíkovi plánují
občerstvení pro olomoucký festival Poděs,
který se uskuteční ve dnech 22. a 23. dubna.
„Spolupracujeme s Pekařstvím Illík už od jara
2011 a jsme moc rádi, že nám manželé Illíkovi každý rok vycházejí vstříc. Nikdy nás neodmítli, naopak, vždy našli cestu, jak vše vyřešit
k oboustranné spokojenosti a jak nás podpořit. Jsou velmi otevření a vstřícní,“ popisuje
dlouholetou spolupráci Jan Němeček, manažer dobrovolníků a fundraisingu Sdružení D,
a dodává, že letos poputuje na každoroční
dvoudenní regionální přehlídku dětského
divadla hned 150 croissantů a 150 lineckých
tyčinek. Nejlepší dětské divadelní soubory
mají šanci postoupit do celostátního kola
Dětské scény, na níž se pravidelně scházejí ty
nejzajímavější a nejinspirativnější inscenace
dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé republiky. Snad i pečivo
z Pekařství Illík osladí dětem tyto dva dny plné
zábavy…
Stranu připravila Lenka Hatlapatková
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Bavte se a soutěžte s námi!

BLAHOPŘEJEME

Ani tentokrát jsme nezapomněli na oblíbenou soutěž, i dnes máme pro vás
dvě soutěžní otázky. Ale nebojte se. Čtete-li Pekařské noviny opravdu bedlivě, nebudete mít se správnými odpověďmi problém. Takže s chutí do toho!
1/ Kde bude v Moravskoslezském kraji otevřena další nová prodejna Pekařství Illík?
2/ Kolik váží kapsa s tvarohovou náplní?
Odpovědi na obě otázky zasílejte nejpozději do 30. 4. 2017 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.

Soutěžte o naše pečivo i prostřednictvím facebooku!
Víte, že i na naší facebookové stránce můžete vyhrát chlebíčky, koblihy nebo jiné pečivo? Stačí se
přidat a soutěžit s námi. Koncem března skončila
soutěž o Honzovy buchty pro celou třídu, ale již
brzy vyhlásíme další. Sledujte facebook!
A která ze soutěží byla zatím nejúspěšnější co
do počtu zapojených aktérů? Jednoznačně
soutěž o krabici koblih! V komentáři jste měli
doplnit větu: Koblihy bez marmelády jsou
jako… A věřte, že jsme opravdu měli problém

I mistr tesař se utne

„Dobře vyřízená reklamace je mnohdy lepší než
skvělý obchod,“ stojí si na svém Antonín Illík,
majitel Pekařství Illík. „Každý člověk je omylný
a každý z nás může udělat chybu. Stalo se nám
například, že jsme dodali stálému odběrateli
bednu koblih bez marmelády. Jednoduše se
ucpala jehla a problém byl na světě. On si samozřejmě stěžoval a byl hodně rozhořčený. Ale
ve chvíli, kdy jsme mu vysvětlili, jak k celé záležitosti došlo, a nabídli jsme mu výměnu koblih
za ty s marmeládou, uklidnil se a od té doby
ví, že reklamace u nás není problém. Stejně

vybrat vítěze. Pro ukázku, jak tvořiví jste, přinášíme jen některé z komentářů, všechny naleznete na naší facebookové stránce. Koblihy
bez marmelády jsou jako… sex bez vrcholu,
... pracovní doba bez pauzy, … operace bez
narkózy, ... pohádka bez šťastného konce, …
Jágr bez bruslí, ...hrad bez Zemana, … pivo
bez pěny, … kinder vajíčko bez překvapení,
… Zlatý slavík bez Karla Gotta, … láska bez
vášně a další.

tak, když nám
pošle kterýkoli
zákazník oprávněnou stížnost
na nekvalitní
výrobek a samozřejmě uvede na sebe kontakty, snažíme se reklamaci vyřídit k co největší spokojenosti,“ dodává Antonín Illík s tím, že pokud však někdo
pošle stížnost anonymně, není se komu omluvit.

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

TEL.
737 238 629
733 501 823
733 608 700
733 364 228
733 391 341
733 384 636
733 173 012
733 172 983
731 442 801
731 442 943
731 475 726
734 672 427
734 611 524
733 736 856
733 734 385
734 141 987
734 141 527
734 142 041
730 152 210
730 898 452
730 894 060

PO–PÁ
5.30–17.00 hod.
6.30–18.00 hod.
6.00–18.00 hod.
5.30–18.00 hod.
5.00–18.00 hod.
7.00–14.15 hod.
6.00–18.00 hod.
6.00–18.00 hod.
5.30–17.30 hod.
6.30–17.30 hod.
6.00–18.00 hod.
5.15–17.00 hod.
6.00–18.00 hod.
6.00–18.00 hod.
6.30–18.00 hod.
6.00–18.00 hod.
5.00–17.00 hod.
6.00–18.00 hod.
5.00–17.00 hod.
6.00–18.00 hod.
6.00–18.00 hod.

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

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.
Leden
Únor
Duben

Daniel Nauč, 30 let
Lucie Šanovcová, 30 let
Věra Valachovičová, 60 let
Jaroslav Zagozda, 40 let
František Mucska, 60 let

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 firmě nesoucí jméno Illík
budoucnost a mohou počítat s kariérním postupem. Takových příkladů není v pekařství
rozhodně málo, o čemž svědčí hned několik
životních příběhů zdejších pracovníků. Hledáte-li místo, neváhejte, zájem o spolehlivé
zaměstnance stále trvá!

Velikonoční pohyblivé svátky
Popeleční středa je začátkem čtyřicetidenního postu, do kterého se však nezapočítávají
neděle. Je tedy vždy 46 dní před Velikonoční
nedělí (letos 1. března).
Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, kde mu byly na cestu kladeny zelené větve a pláště jako symbol úcty
(9. dubna).
Nejdůležitější událostí Zeleného čtvrtka je
památka poslední večeře Ježíše. Český název
je zřejmě chybný přepis z němčiny, kdy se původní greinen zaměnilo za grün (13. dubna).
Velikonoční triduum začíná od večerní mše
na Zelený čtvrtek a končí nešporami na Velikonoční neděli.
Velký pátek je den umučení Ježíše.
Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na
neděli pak vstal Ježíš z mrtvých.
Velikonoční neděle je dnem vzkříšení.
Svátek Nanebevstoupení Páně se slaví čtyřicet dní po vzkříšení Ježíše a je tedy vždy ve
čtvrtek (25. května).
Deset dnů potom, v neděli, se slaví Seslání
ducha svatého – Letnice (4. června).
Týden po Seslání ducha svatého se slaví Nejsvětější Trojice (11. června) a za další čtyři
dny Boží tělo (15. června).
Zdroj: http://kalendar.beda.cz/kdy-se-slavicirkevni-svatky-spojene-s-velikonocemi
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