
Katalog
obchodů a služeb

DUBEN 2016

Společnost Žabka podpoří prostřednictvím svých prodejen dětský příměstský tábor pořádaný 

Sborem dobrovolných hasičů Praha 1. Z každé prodané igelitové tašky v hodnotě 1,50 Kč věnova-

la 0,10 Kč, tedy celkovou částku 38 667 Kč. Částka bude Sboru dobrovolných hasičů věnována ve 

formě fi nančního daru. 

„Naší snahou je být přínosnou společností pro své okolí. Vedle našich běžných služeb zákazníkům si 
klademe za cíl pomáhat v lokalitách, kde působíme. Naše snaha je vyjádřena každoroční podporou cha-
ritativní či neziskové organizace. Nyní, na počátku roku 2016, bychom rádi podpořili dobrou věc na úze-
mí Prahy 1“, řekl generální manažer Žabky Radim Lunda, který nevylučuje podporu také dalších 
prospěšných akcí na území Prahy 1.

Táborová základna bude vybudována v krásném prostředí zahrady v Loretánské ulici v blízkosti Praž-
ského hradu druhý a třetí týden v červenci. Děti se během tábora seznámí s hasičskou technikou, teorií, 
ale hlavně si všechno mohou vyzkoušet. Akce je pořádána s grantovou podporou Hlavního města Prahy, 
fi nančním přispěním Nadace Pražské děti a v neposlední řadě také díky všeobecné podpoře městské 
části Praha 1.

Pamatujete? První prodejna potravin Žabka byla 

v prostorech Městské části Praha 1 otevřena v polo-

vině roku 2008. Postupně následovaly další prodej-

ny a v roce 2011 Žabka přešla pod řetězec Tesco 

Franchise Stores ČR, a. s. 1. zástupce starosty Daniel 

Hodek byl s vedením Žabky i Tesca velice často 

v kontaktu. Díky anketám, kam píší obyvatelé naší 

městské části své názory, připomínky a stížnosti , 

měl hodně námětů k jednání. Většinou došlo ke 

zlepšení situace jak v rozšiřování sortimentu, tak 

i zlepšení vizualizace a nabídky zboží. V současné 

době jsou to prodejny v ulicích Maiselova, Kaprova, 

Pohořelec, U Obecního dvora, Karlovo náměstí 

a Pštrossova. U poslední jmenované se zastavíme.

Na rohu ulic Pštrossova a Na Struze je odnepaměti 
potravinářský obchod. V říjnu 2009 vyhrála Žabka, a. s. 
výběrové řízení na tento prostor. Provozovna je v hustě 
obydlené oblasti a o zákazníky nemá nouzi. Časem 
k obchodu bylo hodně kritických připomínek. Celkem 
shrnuto, zákazníci si přáli výrazné zlepšení nejen šíře 
sortimentu po celou otevírací dobu, ale i přístupu k zá-
kazníkovi. Vzájemná jednání probíhala bez viditelného 
výsledku, a tak přistoupila Rada městské části ke krajní-
mu řešení. V loňském roce dostala Žabka z těchto pro-
storů výpověď. Následně byl vyhlášen záměr obce na 
provozování prodejny potravin. Do soutěže se může 
přihlásit každý, tedy i stávající nájemce. Z došlých nabí-
dek komise vybrala Tesco Franchies Stores, tedy opět 
Žabku. Jejich nabídka nejenže splnila požadavky měst-
ské části – rozšíření sortimentu, zvýšenou kulturu pro-
deje a podobně, ale nabídla téměř o 100 % vyšší ná-
jem, nové uspořádání prodejny a výměnu personálu.

Na prohlídce nového uspořádání obchodu se dne
19. února 2016 sešli zástupci obou stran. Za Tesco FS a. s.
generální ředitel Radim Lunda a regionální manažerka 
Zuzana Horáčková, za MČP1 – 1. zástupce starosty 

pod drobnohledem

Žabka podpoří
dětský příměstský tábor 
dobrovolných hasičů

Daniel Hodek a vedoucí oddělení obchodu a služeb 
Dagmar Koníčková. 

„Těší nás, že místní obyvatelé hojně využívají Slevové 
karty pro rezidenty. To znamená, že se na ně vztahuje 
u vybraného druhu zboží výrazná sleva. Jednotlivé 
obchody postupně upravujeme a sortiment přizpůso-
bujeme přání zákazníků“, říká Radim Lunda.

 „Chceme pro naše obyvatele příjemné a zásobené 
obchody, ale zároveň musíme být dobrým hospodá-

řem. V tomto konkrétním případě se tyto dva požadav-
ky naplnily. S ředitelem Fesco Franchize Stores ČR, a. s. 
Radimem Lundou jsme stále v kontaktu. Pracovnice 
oddělení obchodu a služeb jsou denně v terénu a úro-
veň provozoven mapují. Mám stále k dispozici aktuální 
informace. Hodně mi také pomáhají právě připomínky 
a názory občanů v anketách, které pořádáme. Za ně 
tímto znovu děkuji“, říká 1. zástupce starosty Daniel 
Hodek, který má obchod a služby ve své kompetenci. 

Zleva 1. zástupce starosty MČP1 Daniel Hodek, generální ředitel Tesco FS a. s. Radim Lunda, regionální manažerka Zuzana
Horáčková, Tesco FS a. s. a vedoucí oddělení obchodu a služeb MČP1 Dagmar Koníčková. 

w
w

w
.p

ra
ha

1.
cz



w
w

w
.p

ra
ha

1.
cz

V pondělí 4. dubna přivítal 

farmářský trh na náměstí 

Republiky – ulice V Celnici 

první zákazníky a slunečné 

počasí lákalo k posezení 

u tradičního dlouhého stolu. 

Své výpěstky a výrobky 

budou, jako každý rok, 

nabízet vybraní prodejci, 

kteří splňují přísná kritéria 

provozovatele tohoto trhu. 

Na dodržování nastavených 

pravidel denně dohlíží 

provozní pracovník trhu 

Farmářský trh odstartoval 
Lukáš Burián a bezpečnostní 

služba. I v letošním roce jsou 

pro návštěvníky připraveny 

tématické akce a řemeslné 

týdny. Prostřednictvím 

tohoto listu vás budeme 

seznamovat s jednotlivými 

prodejci, jejich výrobním 

zázemím a prodávanými 

produkty a výrobky.

Přejeme zákazníkům

i prodejcům příjemnou

sezónu!
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Jedním z bodů na jednání komise 

dne 21.1.2016 byly stále a právem 

kritizovány některé obchody s potra-

vinami – večerky a minimarkety. Ve-

doucí OOS Dagmar Koníčková 

předložila členům KOOS fotodoku-

mentaci k provozovnám potravin, 

které jsou v nebytových prostorech 

v majetku MČP1. Byly vybrány ty, 

jejichž hlavní nabídku tvoří alkohol. 

Provozovatelé o pořizování fotodo-

kumentace vědí a na nevhodné slože-

ní sortimentu jsou průběžně 

upozorňováni. Bohužel bez výsledku. 

Členové jednomyslně odsouhlasili, aby 
předseda Bc. Michal Valenta vybraným 
provozovatelům zaslal dopis, který otis-
kujeme v plném znění.

Kdo neposkytuje kvalitní obchody 
a služby, do obecních prostorů 
nepatří. Tímto také prosíme zákazníky 
o zpětnou vazbu pomocí anketních 
lístků, které jsou přiloženy v dubno-
vém vydání Katalogu. Předem 
děkujeme. Nejde jen o prodejny 
potravin, ale obchody celkově. Provo-
zovny v domě s majitelem ovlivnit 
nemůžeme. O dalším vývoji budeme 
informovat prostřednictvím tohoto 
listu.

POKUD NÁM

CHCETE NAPSAT:

tajemnice KOOS Vladimíra Hrůzová: 

vladimíra.hruzova@praha1.cz

vedoucí OOS Dagmar Koníčková

dagmar.konickova@praha1.cz

Každý rok dochází v katalogu k nějaké obsahové změně. V loňských anketách jste projevili zájem do něj nově zařadit 

opravny sportovních potřeb. Najdete je v sekci Ostatní služby – opravny. Pokud čtete tuto přílohu, máte blízko sebe i ka-

talog. V něm je vložena obálka s anketním lístkem. Prosíme Vás, pokud máte připomínky a různé nápady v této oblasti, 

napište nám je. Jsou opravdu dobrým pomocníkem jak v práci oddělení obchodu a služeb, tak i pro příslušnou komisi. 

Zprávy z Komise pro obchod a služby
Rady městské části Praha 1

Katalog obchodů a služeb

Revoluční Skořepka

DlážděnáRevoluční

Truhlářská

Truhlářská



Trocha historie. Opraváři plynových spotřebičů 

pracovali společně dvacet let v tehdejší Kovo-

službě. V roce 1992 společně založili fi rmu 

A-Z Plyn a sídlo našli v Bílkově ulici na Starém 

Městě. Ročně provedou kolem devíti tisíc oprav. 

„ Naši technici se téměř nemění. Znají technický 

stav domů, domácností a obyvatelé znají mobil-

ní čísla techniků. Jsme tak připraveni přijet na 

pomoc v kteroukoliv hodinu“, říká Jiří Nettl, 

který se na Praze 1 narodil, dokonale zná ji 

i svoje zákazníky, žije zde a opravy a revize pro-

vádí už 44 let.

DALŠÍ SLUŽBY:

� Prodej plynových spotřebičů

� Revize

� Záruční a pozáruční servis

� Poradenská služba

� Prodejní výstavy výrobců plynových spotřebičů

Provozovna sídlila v ulici Bílkova v domě s majitelem. 
I přes dobré vztahy měl majitel s nebytovým prosto-
rem jinou představu a tak nedošlo k dohodě v pokra-
čování nájmu. Plynaři se obrátili s prosbou o volný 
nebytový prostor na Městskou část Praha 1. V té době 
byl opakovaně v nabídce právě prostor v Petrské ulici 
24. Byl bez zájemce. Přece jenom je mimo hlavní turis-

tickou trasu. Ale pro opravnu plynu je na ideálním 
místě. Hustě zabydlená oblast a přímo u tramvajové 
zastávky Těšnov. Firma A-Z Plyn se přihlásila k záměru 
obce zachovat občanskou vybavenost. Žádost přišla na 
Komisi obchodu a služeb, kde ji členové jednohlasně 
doporučili. 

„ Zachování základní občanské vybavenosti je pro nás 
prioritou. V tomto případě byla volba jasná, protože 
většina domácností jede na plyn. Opravna tohoto dru-
hu je v naší městské části jediná, má dlouholetou tradi-
ci a u místních se její technici těší velké důvěře. To je 
pro nás rozhodující “, říká předseda komise Bc. Michal 
Valenta.

A-Z Plyn
na nové adrese Petrská 24, tel.: 222 329 016, 222 310 871

Pro obchodníky, kteří jsou uvedeni v Katalogu obchodů a služeb
Pokud máte zájem o otištění slevového kupónu, pošlete e-mail na adresu:

dagmar.konickova@praha1.cz
Musí obsahovat:

 název prodejny, telefon, otevírací dobu, rozsah slevy a dobu platnosti.

Otištění kupónu je zdarma.

KREJČOVSTVÍ
MARTA KRULÍKOVÁ
VLADISLAVOVA 10, PRAHA 1, TEL.: 605 283 904
PO, ST 9–18, ÚT, ČT 9–14

SLEVA 10 % NA OPRAVU 

NEBO ÚPRAVU ODĚVŮ
PLATÍ PO PŘEDLOŽENÍ KUPÓNU DO 31. 8. 2016
SLEVOVÉ KUPÓNY SE NESČÍTAJÍ

TEXTILNÍ
GALANTERIE, LÁTKY
VLADISLAVOVA 3, PRAHA 1
TEL.: 728 675 222, PO–PÁ 10–18

PŘI NÁKUPU NAD 500,-
SLEVA 10 %
PLATÍ PO PŘEDLOŽENÍ KUPÓNU DO 31. 5. 2016
SLEVOVÉ KUPÓNY SE NESČÍTAJÍ

KVĚTINÁŘSTVÍ
MILENIUM
HAVLÍČKOVA 5, PRAHA 1, TEL.: 222 222 719, PO–PÁ 7–19

15 % NA CELÝ SORTIMENT,
NEPLATÍ NA AKCE
A JIŽ ZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ
PLATÍ PO PŘEDLOŽENÍ KUPÓNU DO 30. 6. 2016
SLEVOVÉ KUPÓNY SE NESČÍTAJÍ

PRADLENKA
– ČISTÍRNA U ELIŠKY
SOUKENICKÁ 24, PRAHA 1, TEL.: 222 313 538
PO–PÁ 10–18

SLEVA 10 %
NA NAPÍNÁNÍ DEČEK

PLATÍ PO PŘEDLOŽENÍ KUPÓNU DO 30. 6. 2016
SLEVOVÉ KUPÓNY SE NESČÍTAJÍ

�

�

�

�


