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PRO OBYVATELE, CHATAŘE, CHALUPÁŘE, HASIČE A PŘÍZNIVCE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V RADÍKOVĚ 

Letos jsme zahájili vánoční čas rozsvícením vyzdobeného Vánočního stromu 26.11.2022. Program začal ve čtrnáct 

hodin hasičským vánočním jarmarkem na hřišti za prodejnou. K dokonalé vánoční náladě nám trochu chyběl sníh, 

ale i tak bylo počasí vlídné a přišlo mnoho návštěvníků a vydrželi do pozdních večerních hodin. Ke slavnostní 

atmosféře přispěl dívčí pěvecký sbor Kassiopea. Po jejich vystoupení hasiči rozsvítili Vánoční strom a jeho v světle 

pokračoval příjemný večer. 

  
MIKULÁŠ S ČERTY V RADÍKOVĚ 

 

Starostovi hasičů se na poslední chvíli podařilo 
dovolat na příslušná místa, jinak hrozilo, že Mikuláš 
s čerty tento rok Radíkov úplně mine. Jak se můžete 
přesvědčit na fotografii, poslali nám pravého 
Mikuláše s pravými čerty. Zatím nemáme zprávy, že 
by si nějaké nezbedné dítě odnesli, z toho můžeme 
usuzovat, že se děti v Radíkově chovají v únosných 
mezích. Ale nebude to zas tak žhavé, protože Anděl 
k nám nepřiletěl. 
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SLOŽENÍ KMČ PRO NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

Rada města Olomouce na svém zasedání 15.11.2022 jmenovala novou Komisi městské části č. 21 Ol. – Radíkov ve 

složení: předseda Ing. Jan Bednář, členové – Ing. arch. Milan Obenaus, Františka Prášilová, Mgr. Aleš Morbitzer, 

Oto Kaděrka a Ing. Miroslav Rešl, který ale 22.11.2022 bohužel zemřel. Členem komise byl více jak čtyřicet let. 

Dodatečně byl Radou města dne 6.12.2022 jmenován členem komise Ing. Jan Ambrož. 

DESET VOLEBNÍCH OBDOBÍ 

Délka volebního období vedení města je čtyři roky, deset volebních období je dlouhých čtyřicet let. To je doba, po 

kterou pracoval Ing. Jan Zvěřina pro Radíkov. Ve skutečnosti je to ještě o nějaký rok víc, začal v sedmdesátých letech 

v tehdejším Občanském výboru. Kromě samotné „úředničiny“ odpracoval snad tisíce hodin na bezplatných 

brigádách a akcích „Z“. Začínal v době, kdy byla v Radíkově stavební uzávěra. To znamenalo, že se zde nepočítalo 

s výstavbou občanské vybavenosti, žádný vodovod, kanalizace nebo plyn, o modernizaci prodejny Jednota nebo 

kulturním domě nemluvě. Vše mělo být v takzvané „střediskové obci“, což pro nás byl Kopeček. Až koncem 

osmdesátých let se podařilo zlomit toto prokletí a byly vyslyšeny žádosti o modernizaci prodejny Jednota. Záměr 

byl, postavit mezi stávající prodejnu a čekárnu novou prodejní plochu se samoobslužným systémem. Ale „nahoře“ 

měli jiný názor. Buď se postaví úplně nová prodejna v „Hradiláku“ nebo nic. Byl to tzv. „opakovaný projekt“ podle 

kterého už stála prodejna v Nedvězí. Proto také máme „mrazáky“ na jižní straně…………. Stavba začala v roce 1987 

v již zmíněné „Akci Z.“ Byly velké problémy sehnat materiál na stavbu, došlo to tak daleko, že Jan Zvěřina byl v partě 

Radíkováků v Cihelně v Nasobůrkách nakládat cihly přímo z pece na nákladní auto. Po dvou letech jsme prodejnu 

slavnostně otevřeli. Na jejím vzniku má lví podíl právě Jan Zvěřina. Po roce 1989 vznikly Komise městských částí a 

několik let byl formálně jiný předseda, ale faktickou činnost dělal Jan Zvěřina, takže se dá říct, že byl předsedou 

nepřetržitě až do konce roku 2022. Postupem času se podařilo vybudovat vodovod, rekonstruovat síť nízkého 

napětí, plynofikovat, kanalizovat (máme oddělenou dešťovou a splaškovou kanalizaci) a nakonec opravit vozovky a 

vybudovat chodníky ve větší části Radíkova. Málo kdo z dnešních uživatelů těchto (dnes samozřejmých) věcí ví, jaké 

úsilí tomu Jan Zvěřina věnoval. Uvedu jen příklad plynofikace. Na počátku bylo potřeba změnit energetickou 

koncepci, kterou vedení města určilo Radíkovu. Mělo se topit hlavně elektřinou. Po změně na plyn, bylo potřeba 

najít trasu pro plynovod. Jan Zvěřina vyřídil směnu lesních pozemků kolem silnice z Kopečka, v té době už Svatého, 

mezi Lesy ČR a Městskými lesy Olomouc. Představovalo to mnoho osobních návštěv všemožných institucí včetně 

výjezdu do Hradce Králové na vedení Lesů ČR. To vše ve svém volném čase. Podobně to probíhalo s ostatními 

investicemi. Jediné co se zatím nepodařilo realizovat, je rekonstrukce budovy, která byla postavena občany zase v 

„akci Z“ v padesátých letech minulého století a to hasičskou zbrojnici a tehdejší Národní výbor. Dnes je to druhá 

budova v Radíkově v majetku města a je zde mimo hasičskou zbrojnici, detašované pracoviště magistrátu, Klub 

seniorů, zasedá zde KMČ č. 21 a je zde také knihovna. Kapacitně naprosto nestačí a nedají se zde provozovat 

společenské aktivity, po kterých volají místní občané. Politické vedení mnohokrát přislíbilo realizaci, ale zatím máme 

jen územní rozhodnutí. Nedaří se získat peníze na projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt. Ale naději 

přece jenom máme. Na oslavě 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se primátor nechal slyšet, že si umí 

představit naši zrekonstruovanou budovu jako výcvikovou základnu pro dobrovolné hasiče. Ale zpátky k Janu 

Zvěřinovi. Kromě zmíněných velkých investičních akcí má „na svědomí“ nekonečnou řadu věcí, činností a akcí. Úzce 

spolupracoval s dobrovolnými hasiči, 26 – (slovy dvacet šest) let vydával Radíkovský informační zpravodaj, řídil 

pracovníka Technických služeb, zasazoval se o zachování prodejny, která byla několikrát ohrožena, jednou dokonce 

několik měsíců zavřená, staral se o provoz budovy a i čekárny u zastávky – zařizoval různé revize a opravy a tak 

bychom mohli pokračovat. Prakticky denně se věnoval Radíkovu. Když se ohlédneme za jeho víc jak čtyřicetiletým 

působením v komisi, tak můžeme konstatovat, že moderní Radíkov je jeho velkolepým dílem.    jb

              

               

VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLOVANÝCH MĚSTEM PRO RADÍKOV V ROCE 2023 

Zatím není stanovena výše financí pro naši městskou část, ale předpokládáme, že to bude přibližně jako v tomto 

roce – 150 000 Kč na opravy komunikací (chodníky, vozovka, dlažba, kanálové vpusti atp.). Tuto položku 

obhospodařuje Odbor dopravy na základě našich žádostí. 300 000 Kč na tzv. Estetizaci. Tyto prostředky se dají využít 
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na zkvalitnění občanské vybavenosti. V letošním roce byly v části Radíkova vyměněny svítidla veřejného osvětlení 

za úsporná LED svítidla. Důvod, proč píši tento článek, je ten, že nabízíme možnost občanům přijít s návrhy na použití 

uvedených finančních prostředků. Stačí poslat námět emailem na adresu kmč21@olomouc.eu nebo vhodit lístek 

s námětem do poštovní schránky na budově ve které zasedá komise.      jb 

KOMUNIKACE KOMISE S OBČANY 

Jednání komise je v úvodní části veřejné. Termíny jsou uvedeny v tomto zpravodaji na celý rok 2023 a jsou rovněž 

na webových stránkách města v menu určeném pro komise: https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-

mestskych-casti/radikov. Je zde řada dalších informací, jako např. termíny svozu odpadů a druhotných surovin, 

zápisy z jednání, archiv Zpravodajů atd. 

Pro rychlé, aktuální informování občanů máme dva tzv. rozhlasy. Jeden je starší, obsluhovaný z budovy komise a 

druhý se nazývá VIS – Varovný informační systém, který je primárně ovládaný Hasičským záchranným sborem 

(včetně hlasových sirén) a také do něj mají přístup pracovníci města. Mohou do něj vstupovat ze kteréhokoli 

terminálu ve městě.  

Ne vždy toto hlášení všichni slyší, proto jsme již dříve zavedli službu pro naše spoluobčany a text hlášení 

rozesíláme emailem. Máme už asi šedesát „abonentů“, potažmo domů, kam se tyto informace dostanou těsně 

po vyhlášení rozhlasem. Kdo má zájem se připojit, stačí poslat svoji emailovou adresu na kmč21@olomouc.eu. 

Informace rozesíláme „Skrytou“ kopií, takže vaše adresa nebude pro ostatní viditelná.    jb 

„RYCHLÝ“ INTERNET V RADÍKOVĚ 

Už delší dobu probíhá v Radíkově pokládka optického kabelu, který povede od telekomunikační věže do plastového 

boxu u prodejny a dále bude pokračovat na křižovatku Suché Louky. V těchto bude „optika“ převedena na 

„metaliku“. Z těchto dvou míst vedou „staré telefonní“ dráty prakticky do každého domu. A to bude nyní  cesta i 

pro „rychlý“ internet. Zatím se hovoří o 20 – 50 MB. Stavbu provádí firma Cetin. Nabídne takto vylepšené vedení 

některému z poskytovatelů internetu a tento poskytovatel teprve nabídne internet majitelům nemovitostí, kam je 

kabel přiveden. Cílem tohoto článku je sdružit potenciální zájemce a vyjednat co nejlepší podmínky. Kabel musí 

být položen do konce roku, jinak firma neobdrží dotace. Proto je nejvyšší čas nezávazně se přihlásit k připojení na 

internet přes tyto linky. Stačí napsat email na kmc21@olomouc.eu nebo hodit lístek do poštovní schránky na 

budově komise Náprstkova 1. Až nějaká firma přijde s nabídkou, budeme připraveni jednat.    jb 

 

(dopis od ředitele Městské policie Olomouc    

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

pro nás všechny nebyl tento rok zrovna lehký. Když už jsme si mysleli, že po dvou letech, kdy nás sevřely covidové 

kleště se nám bude dýchat už mnohem lépe, přišla další těžká zkouška. Konflikt na východě Evropy nás zasáhl 

určitým způsobem všechny (včetně energetické krize) a promítl se i do samotné práce olomouckých strážníků. V 

rámci běžného výkonu služby jsme najednou museli operativně řešit problematiku týkající se cizích státních 

příslušníků (zvýšený dohled nad veřejným pořádkem u vlakového nádraží a u KACPU nebo informační servis pro 

uprchlíky), kteří před ozbrojeným konfliktem museli opustit své domovy a na přechodnou dobu se ocitli v našem 

krajském městě.  

Světlým bodem tohoto roku je tak bezpochyby dlouhodobě plánovaná rekonstrukce operačního střediska, která v 

době vydání tohoto příspěvku bude těsně před samotným dokončením. Strážníci a pracovníci městského 

kamerového dohlížecího systému tak budou mít k dispozici zázemí, které splňuje nejpřísnější měřítka v podobě 

uživatelského komfortu, technického a technologického vybavení, odpovídající standardům dnešní doby. 

V souvislosti s blížícím se koncem roku 2022 mi tak dovolte poděkovat vám všem jménem Městské policie Olomouc 

za spolupráci. Jsme si vědomi, že by účinné plnění našich úkolů na celém území města Olomouce bez úzké 

spolupráce s vámi nebylo možné.  

https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov
https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov


 

Radíkovský informační zpravodaj 4/2022                                                                                                         4   

 
 

Při této příležitosti dále považuji za potřebné poděkovat za dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení samosprávy, 

odborných subjektů v rámci Magistrátu města Olomouce, komisí městských částí a složek integrovaného 

záchranného systému. 

Poděkování za práci dále patří zejména všem strážníkům a civilním zaměstnancům Městské policie Olomouc a 

hlavně jejich rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být připraveni po všech stránkách k odvádění maxima při 

výkonu svých činností tak, abyste vnímali naši práci jako neodmyslitelnou součást vašeho života.  

Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracovního kolektivu Městské policie Olomouc popřát všem 

spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 nejen bezpečnou Olomouc, ale každému z 

nás hodně štěstí, spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním životě a zejména pevné zdraví. 

Za pracovní kolektiv Městské policie Olomouc 

        Mgr. Pavel Skalický 
       ředitel Městské policie Olomouc 
 

ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH OD 11. 12. 2022 

 
S platností od neděle 11. 12. 2022 vstupují v platnost nové jízdní řády autobusových linek DPMO, a.s.,  

Tramvajový provoz bude veden dle jízdních řádů platných od 17. 11. 2022. 

Dochází k úpravám jízdních řádů většiny autobusových linek. Nejčastěji se úpravy týkají spojů v ranních a večerních 

hodinách, kde dochází k posunům časů odjezdů tak, aby spoje navazovaly na další linky. 

Například u linky č. 11 jsou z důvodu zlepšení návaznosti přestupu na tramvajovou dopravu denně uspíšeny první 

spoje. Spoj ze zastávky Na Pile směr Lošov bude veden již v 4.28 hod. a spoj ze zastávky Lošov bude veden v 4.52 

hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 5.13 hod. 

Veškeré změny jsou k dispozici na: https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=539  jb 

KLUB SENIORŮ 
Blíží se konec občanského roku a nejkrásnější svátky - Vánoce. Proto je potřeba se ohlédnout a hodnotit uplynulé 

období čtvrt roku. Začátkem listopadu jsme byli na prohlídce málo známého hřbitova na Nové Ulici, protože vždy 

věnujeme čas i těm, co nás předešli. Jaké bylo překvapení, když i tam jsme našli známá jména! 
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Také jsme se těšili z nejdřív rozsvíceného vánočního stromečku při adventním setkání v Radíkově. Hned první týden 

jsme odjížděly do Vánoční PRAHY. Vlak jel načas tam i zpět. Tam se nám opět líbilo a lidí tam byla spousta. Jako před 

omezením z důvodu Covidu. A těch cizinců! Moc se jim líbí naše nádherné památky. Cestou z hradu jsme si dokonce 

zazpívaly Hašlerovy písničky, protože jsme právě procházely kolem jeho pomníku. A lidé okolo nám dokonce 

zatleskali!!! 

Do konce roku bude ještě dvakrát setkání s oslavami, poté procházka vánoční Olomoucí a pak se již budeme 

soustřeďovat na rodinnou vánoční pohodu. 

V listopadu jsme se s upřímnou lítostí rozloučili se členem ing. Miroslavem Rešlem, který nás navždy opustil. 

Tedy po krátkém zhodnocení mi dovolte všem obyvatelům popřát klidné a radostné Vánoční svátky a v nastávajícím 

roce 2023 hodně zdraví a radosti ze života v Radíkově.         fp 

DOBROVOLNÍ HASIČI RADÍKOV 
 
Rozloučení s prázdninami na Horním náměstí v Olomouci 

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili akce Rozloučení s prázdninami na Horním náměstí v Olomouci, tentokrát v 

úterý 30. srpna 2022. K této akci nezaměnitelně patří soutěžní klání v požárním útoku v jeho upravené variantě pro 

šestičlenná soutěžní družstva, kdy se na dlážděné ploše náměstí, na trati o délce dostatečné pro roztažení jedné 

hadice B a jedné hadice C objeví i překážka v podobě okna. Obyčejně si soutěžící, diváci i náhodní kolemjdoucí užijí 

při jednotlivých pokusech spoustu zábavy, jelikož jen zřídkakdy proběhne některý pokus zcela hladce. Právě okno, 

ke kterému od terčů po odstartování pokusu nejprve přiběhne strojník, proskočí, a utíká k základně nastartovat 

stroj, aby mohl ze startovní čáry vyrazit zbytek týmu a rovněž oknem proskočit se vším vybavením směrem k terčům, 
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zatímco zadáci nabírají vodu, bývá bodem zlomu každého pokusu. Protože strojník přes překážku nevidí, jak se daří 

kolegům vpředu, často se stane, že voda z rozdělovače vytryskne ještě před zapojením všeho materiálu. O zábavu 

a mokré prádlo je tedy vždy dobře postaráno. Nám se však pokus po zkušenostech z dřívějších let a dobře zvolené 

taktice provedení podařil pěkně a tak jsme nakonec utržili 2. místo ve výsledném pořadí. Lepší byli už jen zástupci 

chválkovického sboru, kteří obsadili vítěznou příčku. Za náš tým se zúčastnili Tomáš Herzog, Jan Šándor, Tomáš 

Hudec, Petr Milata, Dominik Veverka a Sebastián Sitko. Na místě byl rovněž Michal Titz. 

 10. 9. 2022 – Holické kombajn 2022 

V sobotu 10. září 2022 jsme se vydali v sestavě Tomáš Herzog, Jan Šándor, Sebastián Sitko a Dominik Veverka do 

Olomouce, podpořit naší účastí soutěž Holické kombajn a taky si po dlouhé době zkusit, co v nás je, jelikož se jedná 

o soutěž typu železný hasič/TFA. Trať je, stejně jako ji pamatujeme, rozdělena do tří úseků, kde na každém úseku 

bojuje za tým jedna dvojice členů týmu, v čemž vlastně spočívala naše nevýhoda, protože kvůli našemu počtu 

musela jedna dvojice odběhnout hned dva úseky. Na trati čekaly ke zdolání následující překážky. 1. úsek s párem 

kanystrů pro každého z dvojice, s kterým bylo třeba překonat nízkou bariéru a doběhnout k věži. Poté vyšplhat po 

žebříku na věž a na laně vytáhnout další těžký kanystr. Po absolvování těchto překážek a doběhnutí na místo 

„předání štafety“ zahajuje další dvojice 2. úsek, který se kromě zásahového úboru běží také s dýchacím přístrojem 

na zádech a má pro druhou dvojici připravenou pneumatiku, kterou bylo za úkol převrátit dvakrát tam a dvakrát 

zpátky. Následovalo prolezení tunelem a předání štafety poslední (v našem případě první) dvojici. 3. úsek měl na 

soutěžící připravené hammer boxy s povinností 30 úderů nahoru a 30 úderů dolů. Na závěr číhala k překonání 

zpravidla velmi oblíbená bariéra. Náš první soutěžní pokus Sebastiána značně zmohl a tak jsme na to zůstali ve třech. 

A protože ze tří zkrátka dvě dvojice nevytvoříte, nezbylo nám, než abychom se pokusili zvládnout všechny tři úseky 

v jediné dvojici nebo se druhého kola nezúčastnit. Zvolili jsme první možnost a v týmové kategorii obsazujeme 4. 

místo. V kategorii jednotlivců, ve které se za náš tým zúčastnili Tomáš Herzog a Jan Šándor jsme si vedli lépe a 

vybojovali 2. a 3. místo.  
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24. 9. 2022 – Majetínský Tvrďák  

(foto na straně 6) 

V sobotu 24. září jsme se vydali zakusit, co to stojí stát se majetínským tvrďákem na soutěž jednotlivců v TFA. Na 

místě bylo početně soutěžících všech věkových kategorií a trať se stanovišti se rozprostírala okolo majetínského 

rybníčku Hliník. Kousek za startovní čárou na prvním úseku trati stál stroj, do kterého se zapojovaly dvě zásahové 

hadice B, každá o celkové délce 60 metrů. Ty pak bylo nutno roztáhnout. Druhou disciplínou byla bariéra, za ní pak 

tunel, kterým se závodník musel proplížit, přičemž před sebou tlačit plný kanystr. Další kus trati byl spíše běžecký, 

dokud soutěžící nedoběhnul k hammer boxu přes krátký, ale o to prudší kopec. Padesát ran nahoru, padesát dolů a 

hurá motat béčka. Po smotání dvou hadic B a umístění do bedny následovalo převracení pneumatiky. Třikrát tam a 

zpět. Velkou specialitou byla poslední disciplína, kde závodník musel na veslici přeplout rybník do cíle. Na tohle je 

jen málokdo dobře připraven. Celou trať bylo nutno absolvovat kromě zásahové výstroje i s naplněným dýchacím 

přístrojem. Tomáši Herzogovi se podařilo vybojovat 4. místo, Janu Šándorovi pak 5. příčku. Zvládnout lépe veslici, 

určitě bychom si ve výsledném pořadí ještě polepšili.         jš 

 
 
KABEL NÍZKÉHO NAPĚTÍ OD TRAFOSTANICE  DO LOKALITY NA SUCHÝCH LOUKÁCH 
 
V současné době probíhají projektové přípravy, zadané firmou ČEZ Distribuce, na položení kabelu nízkého napětí 

od trafo stanice za čekárnou do ulice Na Suchých Loukách. Údajně z důvodu kolísání napětí v síti. Projektanti hledají 

cestu pro položení kabelu. V komunikaci a pod chodníky už není místo. Zvažují použít travnatý břeh vlevo od silnice 

při pohledu z Radíkova, případně nějakou okliku. Vyřizování povolení bude nějakou dobu trvat, ale v příštím roce 

nás asi nemine další rozkopávka.          jb 

 
 
PLÁN JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – RADÍKOV V ROCE 2023 

Komise zasedá v budově Náprstkova 1 vždy v 19 hodin v termínech 9.1.;6.2.;6.3.;3.4.;2.5.; 5.6.; 

10.7.;7.8.;4.9.;2.10.;6.11.;11.12.2023 

O případných změnách termínu budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu, 

rozesláním emailů registrovaným a na webu města. 

Zápisy z jednání KMČ jsou umístěny ve vývěsní skříňce naproti zastávky MHD nástup v Olomouci - 

Radíkově a na stránkách http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/radikov   jb 

 
 
SVOZ ODPADU A DRUHOTNÝCH SUROVIN V ZÁVĚRU ROKU A V ROCE 2023 
 
Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních 
hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2022 do března 2023. 
 (sudý pátek)  16. 12. 2022  27. 1. 2023  10. 3. 2023 
 
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začne znovu v průběhu března 2023 - 10. týden – od 10. 3. 2023). 
 
Směsný komunální odpad se sváží celý rok v liché týdny ve středu. 
 
Papír: 24.1.; 21.2. ;21.3. ;18.4.; 16.5.; 13.6.; 11.7.; 8.8.; 5.9.; 3.10.; 31.10.; 28.11.; 26.12. 
 

Plasty:10.1. 7.2. 7.3. 4.4. 2.5. 30.5. 27.6. 25.7. 22.8. 19.9. 17.10. 14.11. 12.12. 

Další informace na: https://www.olomouctridi.cz/ a Technických služeb města Olomouce. 
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NAŠE PRODEJNA VÁS ZVE K NÁKUPŮM  
 

Vaše nákupy u nás pomohou udržet provoz naší prodejny.  
K dispozici je 6 parkovacích míst před prodejnou, další poblíž.  
 
Možnost platby nákupů kartou. Je zde terminál Sazky.  
 
Zásobování prodejny je na velmi dobré úrovni, nakoupíte široký sortiment 
všech potravin, čerstvou zeleninu i ovoce, je dostatek mastných výrobků 
a dalšího zboží. S připomínkami se obraťte na vedoucí prodejny, určitě 
zkusí vše projednat s manažerkou, která obchod pravidelně kontroluje.  
 
Personál se těší na vaši návštěvu. 
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