Nákupní centrum Tesco
Nákupní centrum Tesco v Tišnově mi svou velikostí a tvarem připomíná obrovský parník bez komínů. Má obdélníkový tvar a bílo-šedo-oranžovou barvu.
Zvenčí jsou po stranách světla, která celou budovu osvětlují. Nákupní centrum
Tesco je, jak jsem již řekl, velice rozsáhlé, má tři patra. V nejspodnějším patře
se nachází řada obchodů. Hned po vstupu do patra můžeme po pravé straně
spatřit lékárnu s názvem Dr. Max. Na druhé straně tudíž naproti lékárně je hračkářství Wiky. Naproti nim jsou stejnojmenné kancelářské potřeby. Hned vedle
hračkářství Wiky můžeme zahlédnout bankovnictví Partners Market. Na samotném konci téhle “uličky obchodů“ nalezneme Zoo centrum s názvem Akara
a vedle Zoo centra je obchod s různými Disney oblečky a hračkami pojmenovaný Disney obchůdek. Souběžně s dvěma obchody můžeme na konci patra
spatřit výtah, kterým se jednoduše dostaneme do 1. patra Nákupního centra
Tesca Tišnov. Ve kterém můžeme spatřit více jak 60 parkovacích míst, tabuli
s vysvětlivkami, jaké obchody můžeme ve vyšším patře nalézt, též zde jsou
jezdící schody, kterými se můžeme stejně jako výtahem, o kterém zde již byla
řeč, dostat do 2. a zároveň posledního patra budovy. Když vyjedete jezdícími
schody do vyššího patra, jednou z prvních věci, které uvidíte, je červeno-modrý
nápis Tesco Supermarket a kameru nad nápisem, protože celá budova má
funkční kamerový systém. Hned po výstupu z jezdících schodů nelze nepřehlédnout pekárnu se jménem Karlova pekárna, která má dokonce malé skromné
posezení. V tuhle chvíli můžete zabočit doprava, kde se nachází žlutý automat
na vytahování plyšových hraček. Dále zde konečně máme samotný supermarket Tesco se třemi pokladnami a samoobslužným prostorem, který čítá 4 samoobslužné přístroje. Za tímto prostorem se nachází vstup do Tesca, vedle něhož
je automat na kafe od firmy Café+CO. Naproti je vinotéka s názvem Vinná
muška, vedle ní je Pizzerie s názvem PIZZA Napoletana, vedle ní obchod s názvem Geco. Ale když se vydáme doleva, máme zde po stranách obchod Dámská a Pánská konfekce a před východem na náměstí zde je i pomník generála
Mariana Antonia Melchiora Langiewicze. A nakonec bych chtěl říci, co bych
na Nákupním centru Tesca v Tišnově vylepšil. Rozhodně bych do nejnižšího
patra přidal nějaký obchod s elektronikou, celou budovu vymaloval a v samotném Tescu bych pouze přidal více samoobslužných zařízení, protože u nich
bývá vždy řada, ale obecně jsem s Tescem v Tišnově velice spokojen.
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