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Většinou jsou to každoroční stálice 

s tradicí, ale i obchody nové, které 

si umějí udržet zákazníka. Vaše 

tipy uvádíme včetně komentářů 

z anketních lístků.

OBCHOD:
Libeřské lahůdky Na Poříčí a Vodič-

kova – výborné chlebíčky a dorty, 
široký sortiment pečiva, Řeznictví 

Kaprova – zaručená kvalita, vše čer-
stvé a voňavé, Drogerie Zlatnická 

– tradice, ochota, sortiment, Pekárna 

Dušní, stále výborná, Ovoce a zele-

nina Tržiště – pořád čerstvé zboží 
v krásném obchodě, Řeznictví Naše 

maso Dlouhá – komunikace se zá-
kazníky, úžasné maso a ochotný per-
sonál, Řeznictví Kozí – pestrý sorti-

ment, Řeznictví Perlová – čerstvé 
zboží a ochotný personál, Žabka 

U Obecního dvora, Kaprova, 

Pštrossova – široký sortiment za 
slušné ceny, Kutil Vítězná a Řempo 

Dlouhá – tady seženeme všechno, 
ochotně a dobře poradí.

SLUŽBA:
A-Z Plyn Petrská/Těšnov – spolehli-
ví plynaři s tradicí a dlouholetou zna-
lostí zákazníků, AZ Makro Truhlář-

ská 21 – perfektní profesionální 
zámečnické služby, Čistírny Karoliny 

Světlé, Martinská, Myslíkova, Prá-

delna Rybná a Mandl Hroznová 

– kvalita, ochota, profesionalita 
a nadstandardní servis, stejně hod-
notíte Opravnu téměř všeho Navrá-

tilova 12, Opravny obuvi Jungman-

nova 10, Národní 26, Krakovská 19,

Brašnářství Palác Adria a Krejčov-

ství-čistírnu Krulíková Vladisla-

vova 10, Sklenářství Stupka – mi-
mořádná vstřícnost při zasklívání 
oken vyražených vandaly na Silvest-
ra, Železářství Linhartská 6 a Hut-

ník Petrské náměstí 2 – ochotní 
profesionálové.

RESTAURACE:
Friends coff ee House, Palackého 7 

(vedle polikliniky) – pokud by byla 
samostatná kategorie Kavárna, vy-
hrála by na celé čáře – podle vašich 
příspěvků mají výbornou kávu, milý 
personál, nádherné prostředí, je 
vzdušná, čistá, příjemné posezení na 

cestě od doktora, Havelská Koruna 

– výborně vaří za dobrou cenu, Haš-

talský dědek – dobré jídlo, obsluha, 
ceny, Lidová jídelna Těšnov – výbor-
né a levné obědy, Pivnice pod Petří-

nem – příjemné posezení a personál, 
U Fílů a U Sádlů – v jednom domě 
dvojí příjemné posezení, U Zpěváč-

ků – nápaditá polední menu, U Tem-

pláře – hospoda pro místní, Beneví-

no Benediktská 5 – vysoká úroveň 
služeb, respektují večerní klid, milé 
komunitní centrum, akce i pro děti, 
Sicilly Café – netradiční vegetarián-
ské pokrmy, U Betlémské kaple – 
dobře vaří, U Parlamentu – celkově 
příjemná restaurace, U Bílé kuželky 

– nejlepší jídlo a skvělá obsluha, U Tří 

lvů – levné menu a zajímavé recepty.

Anketa Provozovna roku 2016
Letos se konal již devátý 

ročník ankety Provozovna 

roku. Pravidla jsou stále 

stejná. Soutěží se ve třech 

kategoriích: Obchod, Služba 

a Restaurace. Další kategorií 

je Skokan roku – to jsou 

vaše pohledy na ty, kteří 

zkvalitnili nabídku svých 

služeb, kulturu prodeje, 

jsou vstřícnější k zákazníko-

vi – zkrátka se natolik zlep-

šili, že to vám, zákazníkům, 

stálo za pochvalu. Kategorií 

poslední je Černý Petr. Ta je 

o tom, s čím jste nespokoje-

ni, kde jste se necítili vítáni, 

a hlavně píšete, co vám vadí 

kolem vás v ulicích. Opět to 

byl nejčastěji hluk v nočních 

hodinách, parkování, pro-

dej nevkusných cetek a rá-

doby českých suvenýrů. 

VÝSLEDKY ANKETY:

Kategorie Obchod: Bio Vacek, prodejna potravin, Mostecká 3, Praha 1
Kategorie Služba: Pradlenka – čistírna U Elišky, Soukenická 24, Praha 1
Kategorie Restaurace: Restaurace U Benedikta, Benediktská 11, Praha 1

„Dovolte mi poděkovat všem oceněným. Obchodníkům, kteří svým zákazní-
kům poskytují kvalitní služby, přeji jen to nejlepší. Ať se vám všem v naší 
městské části úspěšně podniká! “ řekl 1. zástupce starosty Daniel Hodek, 
který ocenění vítězům ankety předal.

KOMU ZÁKAZNÍCI POSLALI SVOJE HLASY A PROČ?

Zleva: vedoucí prodejny Petra 
Kalenská, manažer Jaromír 
Štěpán a prodavačka Markéta 
Hlaváčková.

BIO-Vacek
– Marie Ajšmanová, vedoucí prodejny, 
Ing. Pavel Linhart, MBA, manažer

Pradlenka
– čistírna U Elišky
Eliška Lenková, majitelka

Restaurace
U Benedikta
Zdeněk Píta, majitel

„Děkuji všem, kteří si 
udělali čas na vypl-
nění a poslání an-
ketního lístku. Je to 
pro naši práci velká 
pomoc a bez vašich 
hlasů a připomínek 

by to nešlo. Každoročně vydáváme 
zdarma pro vás i obchodníky Katalog 
obchodů a služeb. Jsou i takové ob-
chody, které tam právě kvůli nekvalit-
ní nabídce zařazeny nejsou. Jako 
každý rok máme všechny lístky opsá-
ny a uloženy v elektronické podobě 
k dalšímu využití. Váš zájem nás moc 
těší. Na konkrétní připomínky s adre-
sou opět rád odpovím,“ říká 1. zástup-
ce starosty Daniel Hodek, do jehož 
kompetence obchod a služby spadají. 

V kategorii Skokan roku jste 
ocenili prodejnu potravin Žab-
ka, Pštrossova 27, Praha 1. V le-
tošním roce vedení řetězce 
Tesco - Žabka provedlo úpravy, 
vyměnilo nájemce a dlouho 
očekávaná změna přinesla své 
ovoce. Chválíte široký sorti-
ment, milý přístup k zákazníko-
vi a příjemný vzhled prodejny.
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Kdo má to štěstí a v okolí jeho byd-

liště se žádná večerka nenachází, 

mávne rukou. Takových ulic je ale 

málo. Můžeme to posoudit podle 

ohlasů a připomínek jak z vašich 

anketních lístků, tak i podle 

jednotlivých stížností. Pro některé 

spoluobčany a turisty je prima 

koupit ve večerce levné víno, sed-

nout na chodník, lavičku a podob-

ně a veselit se bez ohledu na míst-

ní obyvatele. Tam, kde se to děje, 

v noci raději kvůli hluku ani neot-

vírají okna. Pak jsou tady bary, 

hospody a zahrádky.

Rada městské části Praha 1 na 
své 21. schůzi dne 18. 7. 2016 kon-
statovala, že provozovny s prodejem 
alkoholu po 22. hodině mohou vy-
tvářet předpolí pro porušování záka-
zu požívání alkoholických nápojů na 
veřejnosti. Proto musí MČP1 učinit 
vše, co je v jejích zákonných možnos-

tech, aby zajistila pro své obyvatele 
veřejný pořádek a noční klid. 

Dále přijala usnesení o omezení 
prodeje alkoholických nápojů po
22. hodině v provozovnách s potravi-
nářským sortimentem, které se na-
cházejí v nebytových prostorech 
v majetku Městské části Praha 1.

Odbor majetku oslovil stávající 
nájemce a požádal je o písemnou 
reakci na úpravu nájemního vztahu 
spočívající ve výše uvedeném zákazu. 
Počet obchodů v prostorech Městské 
části, otevřených po 22. hodině je cel-
kem 9. Z toho 7 Žabek do 23. hodin,
1 nonstop a 1 večerka do 23. hod., 
v pátek a sobotu do 24. hod.

Dále RMČ1 s ohledem na 
skutečnost, že problematika prodeje 
alkoholických nápojů v nočních 
hodinách se netýká pouze 
provozoven v majetku MČ Praha 1, 
uložila úkol jednat s vlastníky 
objektů o přistoupení k výše 
uvedenému návrhu. 

V nebytových prostorech u sou-
kromníků se nachází téměř 90 
večerek a nonstopů. Dopisem jsme 
do 20. září oslovili 258 majitelů 
a spoluvlastníků objektů. Pro vaši 
úplnou informaci dopis předkládá-
me v plném znění.

Řeznictví na Malé Straně
V anketních lístcích řada z vás projevila

obavu, zda bude zachována prodejna masa

a uzenin v ulici Tržiště.  Ano, bude.

Rada městské části Praha 1 na své 22. schůzi ze dne 
24.8.2016 schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem nebytového prostoru  Tržiště 6, Praha 1 
podle doporučení Komise obchodu a služeb RMČP1. 
Ta na svém jednání ve spolupráci s přítomnými zá-
stupci Malé Strany vybrala podle přísných kritérií 
zájemce a doporučila Radě MČP1 uzavřít nájemní 
smlouvu v souladu se zveřejněným záměrem z důvo-
du zachování občanské vybavenosti. Vítěznou fi r-
mou je  ZERO GASTRO.  Účel nájmu: maso-uzeniny, 
jídelna, doplňkový prodej potravin a nápojů. 

V noci víc klidu? Doufejme …

Vážená paní

Xxxxx

V Praze dne xxxxx 2016  Č. j. xxxxx

Vážená paní Xxxxx,
obracíme se na Vás jako na majitelku objektu 
s uliční adresou XXXX Praha 1 ve věci žádosti 
o spolupráci v rámci zklidnění a zkultivování 
historického centra Prahy. 

Běžný denní či noční ruch metropole je samo-
zřejmě přirozeným koloritem každého velkoměs-
ta. Ideálním stavem je vyváženost mezi rezidenč-
ní oblastí a centrem zábavy. Bohužel pryč je 
doba, kdy v centru Prahy bylo několik nočních 
barů s provozem do dvou či tří hodin a zbytek 
nočního života tvořily restaurace, vinárny 
a kavárny, zavírající o půlnoci nebo v jednu 
hodinu. Obchody s potravinami byly večer zavře-
né. Turistický ruch nebyl na dnešní vysoké úrovni. 
Na ulicích v noci tehdejší počet strážníků a poli-
cistů hravě zvládal přiměřený počet opilců 
z těchto podniků a stížnosti občanů se spíše týka-
ly hlučnosti hostinských zařízení, z hlediska jejich 
provozu, uvnitř domů. V současné době, jen v ob-
lasti Starého Města, o rozloze cca 1,29 km2,
kde hrubým odhadem bydlí více než 9 000 ob-
čanů, eviduje živnostenský odbor více než 800 
provozů s hostinskou činností.

S touto novou nabídkou se pochopitelně 
změnil jak počet, tak především i věk a sociální 
charakter návštěvníků těchto klubů. V roce 
2009 se navíc objevil i tzv. pub crawl (organizo-
vané vymetání hospod), což do té doby byl 
fenomén naprosto neznámý. V posledních le-
tech se začal objevovat další fenomén. Hordy 
lidí, kteří si v nočních potravinových provozov-
nách kupují alkohol a ten konzumují nejen 
v parcích, ale přímo na ulici pod okny spících 
lidí. Také na tyto skupiny pak cílí stovky hlučně 

vyhrávajících či troubících vozů taxi či jiné 
smluvní dopravy.

Zatímco počet provozoven přinášejících nega-
tivní dopady na život občanů Prahy 1 stoupá, 
zcela opačným směrem se ubírá ukazatel počtu 
strážníků a policistů sloužících na Praze 1. Proto-
že Policie ČR má za úkol hlavně řešit kriminalitu 
jako takovou, je to primárně Městská policie, 
která má řešit problémy s veřejným nepořádkem. 
Městské části Praha 1 však aktuálně chybí kolem 
80 strážníků. Ti jsou zapotřebí především v noč-
ních hodinách, kdy dochází k rušení nočního 
klidu. Díky tomu v současné době není možné, 
především v nočních hodinách, efektivně čelit 
každonočnímu porušování veřejného pořádku.

Městská část Praha 1 není se současným sta-
vem veřejného pořádku především v nočních 
hodinách spokojena, přijímá řadu aktivních i pa-
sivních opatření. Mezi ně patří již zmíněná pod-
pora městských strážníků, rozšiřování 
městského kamerového systému, zbudování 
dvojjazyčného informačního systému pro 
návštěvníky centra, který upozorňuje na plat-
nost konkrétních obecně závazných vyhlášek 
i faktu, že v okolních domech bydlí lidé, legisla-
tivní iniciativa v případě návrhů či úprav obecně 
závazných vyhlášek, atd. 

Soubor těchto opatření byl v nedávné době 
rozšířen o další, které se týká omezení prodeje 
veškerých alkoholických nápojů po 22. hodině 
v provozovnách fungujících v nebytových pro-
storech Městské části Praha 1. Přílohou tohoto 
dopisu Vám zasíláme předmětné usnesení Rady 
městské části Praha 1, kterým jsme na tomto 
opatření začali pracovat. Je však zřejmé, že ome-
zení se dotkne pouze těch obchodníků, kteří 
jsou v našich nebytových prostorech. 

S ohledem na výše uvedené bychom Vás rádi 
požádali o zvážení přijetí opatření ve stejném 
duchu s naší iniciativou. Tedy, aby se alkohol ve 

vašem nebytovém prostoru po 22. hodině již 
nemohl prodávat.

Zcela rozumíme, že se směrem k vašemu ná-
jemci jedná o nepopulární krok, který může mít 
vliv na jeho tržby. Nicméně dlouholetá praxe 
ukazuje, že bez sousedské spolupráce nemá 
Městská část Praha 1 nástroje, jak problémy spo-
jené s veřejným nepořádkem řešit. Pokud jsou 
problémy v soukromých provozovnách, pak 
nám může pomoci jedině majitel objektu. 

Jedná se samozřejmě o věc danou na základě 
dobrovolnosti a vaší dobré vůle. Nelze předem 
identifi kovat, zda opilci konzumují alkohol za-
koupený právě z dané provozovny, ale toto 
opatření bude pochopitelně fungovat v plném 
rozsahu pouze tehdy, pokud jim společnými 
silami neumožníme nákup alkoholu ve vedlejší 
ulici. 

Městská část Praha 1 udělala v této věci první 
krok a další budou dle přiloženého usnesení 
následovat. Je tedy jen na Vás, zdali nám 
s řešením problematiky veřejného nepořádku 
v nočních hodinách pomůžete či nikoliv. Jsme 
připraveni k osobnímu setkání a jednání, které si 
můžete domluvit přes naše sekretariáty. 

V úctě a víře v zahájení spolupráce

Městská část Praha 1
 Vodičkova 18, CZ-115 68 Praha 1, 
tel.+420 221 097 666, 523

Daniel Hodek
1. zástupce

starosty
MČ Praha 1 

JUDr. Ivan Solil
radní pro oblast

bezpečnosti, prevence 
kriminality a veřejného pořádku

Komu také posíláte hlasy

Libeřské lahůdky,
roh Biskupská / Na Poříčí

Opravy oděvů, kabelek,
zakázkové šití, čistírna,
kadeřnictví, Dlouhá 27

FRIENDS COFFEE HOUSE,
Palackého 7

OTIŠTĚNÝ DOPIS

„Jsme potěšeni zpětnou vazbou majite-
lů a spoluvlastníků, kteří se dotazují na 
ideální znění textace doplnění nájemních 
smluv. Proto si zde dovolujeme uveřejnit 
návrh možné formulace zakazující prodej 
alkoholu po 22. hodině, tak jak jej používá 
Městská část Praha 1 ve svých nebytových 
prostorech“, říkají souhlasně Daniel Ho-
dek, 1. zástupce starosty, a předkladatel 
návrhu JUDr. Ivan Solil, člen RMČ P1, 
kteří za splnění úkolu zodpovídají.
N á v r h :  „Nájemce je povinen dodržovat 
zákaz prodeje alkoholických nápojů v ne-
bytovém prostoru v době od 22:00 hodin 
do 6:00 hodin. Porušení tohoto zákazu se 
považuje za užívání nebytového prostoru 
v rozporu se smlouvou.“

O dalším vývoji a reakcích na výše 
uvedené usnesení budeme informovat. 
Věříme, že společná snaha povede 
k tomu, aby byl v centru města pro 
všechny místní obyvatele větší klid
a pořádek. 


