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Farmářský trh patří 

k náměstí Republiky 

a ulici V Celnici

neodmyslitelně

už šest let.

Trh má svá pevná pra-

vidla, časem prověření 

prodejci své stálé zákaz-

níky. Provozovatel trhu 

pořádá různé akce, které 

trh průběžně zpestřují. 

Podle ohlasů návštěvní-

ků se mu to daří. 

„Rád bych touto ces-

tou poděkoval duši celé-

ho trhu, provoznímu 

Lukáši Burianovi. Je na 

trhu přítomen celý den, 

má vše pod kontrolou 

a vymýšlí spousty po-

dobných akcí. Podle 

ohlasů návštěvníků jim 

úroveň trhu vyhovuje 

a rádi se sem vrací,“ říká 

1. zástupce starosty MČ 

Praha 1 Daniel Hodek.

Jednotlivá řemesla nabízela kolemjdoucím možnost si vyzkoušet práci 
kováře, hrnčířský kruh keramičky Zuzany Králové z Roztok u Prahy, tkal-
covské stavy Evžena Janeka z Ptetína u Klatov, pletení košíků u Blanky 
Kocisové z Vraňan, sedlářskou práci u Václavy Matějkové a Karla Pence 
z Velemína u Teplic a foukání skla u Michala Zahradníka z Prahy – Cho-
dova. Mnoho dalších řemeslníků ochotně předvádělo svoji práci. Příle-
žitost využilo mnoho lidí všech věkových kategorií, místní i turisté. 
Daniel Hodek nejen zvědavě přihlížel a se všemi si popovídal, ale jako 
ostatní si zkusil svoji zručnost. 

Řemeslný týden na farmářském trhu

V týdnu 12. – 16. června se pořádal

ČERVEN 2017

1. zástupce starosty MČ Praha 1 Daniel Hodek a provozní trhu Lukáš Burian

p ádal
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Dlouhé stoly s lavicemi jsou ve stálém obležení zákazníků. Posedět pod slunečníky je příjemné. Nabídka občerstvení je široká. V parné dny přijde vhod dobrá zmrzlina. Malý stá-
nek tady má Alois Vocásek BCD Znojmo. Denně nabízí čtyři druhy točené. Vanilkovou, čokoládovou a podle ovoce mění dva druhy. Térově černá zmrzlina z černých ostružin 
opravdu překvapí. Co se týká prodeje jahod, tak poslední kontrola prokázala, že se tady prodávají opravdu jen ty české. Na trhu je široký sortiment a každý si tady najde to své.

Nebytové prostory v Navrátilově 

ulici 16 jsou kolaudovány na po-

travinářské obchody. V jedné 

části byl klasický český obchod 

s potravinami a ve druhém maso 

uzeniny, ale s velice nedostateč-

ným sortimentem. Nájemce ob-

chodu potravin dal výpověď pro 

úbytek zákazníků. Druhý ob-

chod skončil podobně.

Městská část Praha 1 vypsala na 
tyto prostory záměr na pronájem 
s cílem zajištění občanské vybave-
nosti, účel nájmu řeznictví s plným 
sortimentem masa a uzenin. Komi-
se obchodů a služeb jednomyslně 
záměr navrhla a Rada MČP1 schvá-

lila uzavření nájemní smlouvy pro 
Emamaso, s. r. o.  „V tomto případě 
to bylo jasné. Všichni členové zá-
měr bez váhání doporučili,“ říká 
předseda komise Michal Valenta. 
„Jsme rádi, že se podařilo získat tak 
kvalitního provozovatele. Nyní
budou oba prostory spojeny
v jeden a bude zde široká nabídka 
masa a uzenin. Podle požadavků 
na anketních lístcích víme, že řez-
nictví v této lokalitě chybí. Věříme, 
že nový obchod přispěje k vyšší 
kultuře nakupování a příjemnému 
oživení této lokality,“ říká
1. zástupce starosty Daniel Hodek,
který má, mimo jiné, obchod 
a služby ve své kompetenci. 

Nebytové prostory Navrátilova 16

   Nebytové prostory v Tržišti 6 na Malé Straně a jejich problémy

Při předání prostoru
nové nájemkyni paní 
Michálkové bylo zjištěno, 
že se v obchodě

za posledních dvacet 
sedm let nemalovalo.
Regály nebyly po celou 
tuto dobu odtaženy

od zdí. Při předávání 
prostoru paní Michálková 
zjistila, že za regály, 
teré stály podél zdí, je 

opadaná omítka a zeď je 
plesnivá. V havarijním 
stavu je i elektrická 
instalace. Také tady si 

budeme muset na 
znovuotevření 
galanterního obchodu 
počkat.

V dubnovém vydání 

přílohy katalogu jsme 

vás informovali o dvou 

uzavřených obchodech 

v ulici Tržiště na Malé 

Straně a jejich nových 

nájemcích. Bohužel se 

vyskytly problémy, 

které nedovolí tak 

rychlou rekonstrukci, 

jaká byla původně 

zamýšlena.

Podle telefonického roz-
hovoru s nájemcem pa-
nem Žežulkou, fi rma ZERO 
Gastro, jsme v dubnu uve-
řejnili jeho informaci. Ta 
zněla, že chce obchod 

otevřít do začátku prázd-
nin. Měli jsme radost, že 
se vše pohnulo a konečně 
bude na Malé Straně 
v provozu řeznictví. 
Bohužel další komplikace 

v podobě nevyhovujících 
odpadů, odvětrání,
umístění vzducho-
techniky a dalších překá-
žek všechny termíny posu-
nuly. Rekonstrukce 

a opravy ve starém domě 
nejsou jednoduché. Vše 
musí být se souhlasem 
památkářů. Nyní pan Že-
žulka potvrdil, že jsou nej-
horší stavební práce téměř 

hotové. Vše chce stihnout 
přes prázdniny a jako 
nový termín otevření uve-
dl září 2017. Držíme palce 
a věříme, že se vše
povede.

ŘEZNICTVÍ

PRODEJNA GALANTERIE

Navrátilová 16

Řeznictví – Tržiště 6 Řeznictví – Tržiště 6


