Restaurace Citadela v pevnosti FORT XVII v Křelově nabízí pomoc:
 s dodávkami jídel a potravin
 dodávkami vody
 hlídání dětí s odborným pedagogickým dozorem pro zaměstnance Integrovaného záchranného
systému (IZS)

 pomoc s dodávkami jídel, potravin, s dodávkami vody seniorům a občanům Olomouce a okolním
obcím.
Vedení firmy a personál restaurace dává tímto k dispozici své zkušenosti, prostory i zařízení při
pomoci v v této těžké době a zhoršující se situaci se zajištěním stravování a potravin pro osoby IZS i
pro občany Olomouce a okolí.
Jsme jediná schválená restaurace v pevnostech kolem Olomouce, mimo dosah velkého počtu
kumulace obyvatelstva a jediná restaurace, která mimo možnosti vaření, může poskytovat zázemí i
pro velké množství skladovacích prostor pro potraviny, logistický materiál a zázemí .
Naše firma má zkušený personál a personál v oboru gastronomie, logistiky, vodohospodářství,
pedagogiky pro děti 1-9 ročníku ZŠ, dopravy.
Jazyková vybavenost : angličtina, němčina, ruština, italština, základy čínštiny, ukrajinština.
Jelikož naše činnosti nesouvisí jen z uvedenými činnostmi na úseku gastronomie, ale i ve
vodohospodářství, můžeme poskytnou i v případě potřeby zajištění dodávek vody a rozvoz vody i do
nepřístupných míst.
Vedení firmy a restaurace má bohaté zkušenosti se zajištěním nezbytných potřeb obyvatelstva,
stravy a logistického zabezpečení, kdy se aktivně podílelo na povodních z první i druhé vlny v 90
letech společně s vedením IZS a vedením humanitární organizace ADRA, kdy jsme i za tyto činnosti
byli oceněni.
Zaměstnanci s několikadesetiletou praxí s řešením případných problému v gastronomii, jsou čerstvě
hygienicky proškoleni p. Ing Stejskalovou, registrovanou pracovnicí na úseku potravinářství, s kterou
jsme neustále v kontaktu.
Každý den se informujeme na Krajské hygienické stanici o změnách a úpravách ohledně dodávek
jídel a aplikujeme to v praxi při osobním odběru a ROZVOZU jídel, který pro občany zavádíme.
Hygienické prostředky pro vykonávání uvedených nabízených činností jsme si zajistili dle pokynů
vlády.
Kontakty
Jakub Tomáš
IČO 06484450
provozovatel
Ředitel firmy
Zdeněk Tomáš
739504550

Provozní restaurace
Pavlitová Ilona
739504558

