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Letos proběhl již 10. ročník an-

kety Provozovna roku. Anketní 

lístky jdou do schránky každé-

ho občana Prahy 1. Díky vám 

máme přehled o tom, kde se 

vám dobře nakupuje, kam se 

rádi vracíte a kde se cítíte být 

opravdu zákazníky. K vítězství 

pomůže jenom vyplněný an-

ketní lístek. Ani pro letošní rok 

se kategorie nezměnily, jsou to 

Obchod, Služba a Restaurace. 

V kategorii Skokan vás nikdo 

nezaujal a Černý Petr ukazuje 

hlavně na noční hluk a cetky 

v obchodech. 

� Prodejna Švadlenka

Spálená proti Quadriu.
Obdivuji za trpělivost prodavačku 
v malém obchůdku s galanterií 
(krajky, nitě, knofl íky, zipy), ochot-
né i za korunový účet vyhovět 
přání zákaznic. Nic světoborného, 
ale v paletě obchodů významné 
pro spokojenost.
� Papírnictví Palacká, sortiment
širší než ve specializovaných ob-
chodech, milá a ochotná obsluha.
� Natur Apatyka, Klimentská 

– výběr produktů, příjemné pro-
středí

� Dobrá trafi ka, Újezd 38 – 
mírné ceny, výborná obsluha, 
atmosféra
� Bazar Růžovka, Růžová 16 

– s panem Fukou je super domlu-
va
� Biomarket Vacek

Mostecká, Ovoce a zelenina, 

Tržiště, ryby-drůbež

Mašek Karmelitská. Ochotný 
personál, velký výběr zboží, ceny 
vhodné pro normální lidi.
� Kadeřnictví Frank

Provost Nekázanka 4, Dana má 
zlaté ručičky.

� Prádelna U Elišky, Soukenic-

ká – osobní přístup, bezchybné 
služby, milá majitelka Eliška.
� Máme rádi hudbu, mladé lidi, 
společnost, starou Prahu a krásné 
prostředí. Bydlíme celý život poblíž 
Národní třídy. Jsme dva hlasy, 
muž a žena a je nám přes 60 let.
Ať žije blues a jazz !!!

� Je mi 96 let a bydlím
v Revoluční ulici. Jsem PENNY 
velmi vděčná, že je blízko, má 
rychlý dobře organizovaný po-
kladní odbyt zákazníků a dobrý 
přehled zboží. Mám mimo jiné 

úraz nohy a také srdeční potíže, 
a tak jsem měla potíže po scho-
dech do obchodu Albert, kde jsem 
měla na pojízdných schodech úra-
zy. Ale nejvíce navštěvuji PENNY, 

podle mých zdravotních sil.
– – –

� Bílá Labuť – zhoršení,
v patrech nic není.
� Lokál a ROXY,

Dlouhá 33 – noční hluk, vajgly, 
močí nám na vchodové dveře, 
perou se, hulí na ulici a pijí alkohol 
celou noc. Policie nic neřeší,
i když stále voláme.

� Kdysi bývalo na Pohořelci vše. 
Řezník, drogerie, knihkupectví 
atd. Dnes se pro vše jezdí do Břev-
nova na Prahu 6. Naprosto nevy-
hovující pro občany.
Chceme supermarket

jako jinde. 

� Minimarket nonstop

v Petrské ulici by měl mít
omezenou noční prodejní dobu. 
V noci je využíván hlavně turisty, 
kteří hlasitostí ruší okolní
obyvatele.
� Nadměrný výskyt večerek 
prodávajících v noci alkohol.
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 „Spokojenost, dobrý
pocit, příjemné zážitky. 
A o to právě v naší uspě-
chané době jde. Upozor-
nit na místa, kde posky-
tují dobré služby, jsou na 
vás milí a kde je vám 

dobře. Vítězům předáváme ocenění, které 
jim vaše hlasy připomíná. Jsme obyvatelé 
nejkrásnější městské části a pro nás staro-
usedlíky je tady pořád hodně míst, kde rádi 
nakupujeme a kam si jdeme s potěšením 
posedět a pobavit se. Malé obchody a dob-
ré služby, na které jsme léta zvyklí , k našim 
domovům patří, protože je tam sousedská 
atmosféra. Dovolte mi, abych vám všem, 
kteří jste věnovali vyplnění anketního lístku 
čas, poděkoval,“ říká 1. zástupce starosty 
Daniel Hodek.

KATEGORIE RESTAURACE pro nás byla 
tak trochu překvapením. Hodně z vás 
napsalo, že restaurace nenavštěvuje, 
přestalo do nich z různých důvodů cho-
dit, rozpadla se partička a tak dále. 
Některé restaurace jste jmenovali, ale 
tak po jednom, dvou hlasech. Jinak než 
třeba vloni. Už v minulých ročnících jste

ale dávali hlasy různým klubům, čajov-
nám apod. Letos dostal nejvíc hlasů 
Blues sklep v Liliové 10. Pochvalujete si 
příjemné místo k setkávání s kamarády, 
sousedy, hudebníky, milou obsluhu 
a krásné prostředí s dobrou hudbou. 
Zkrátka se tam rádi vracíte.

 V KATEGORII OBCHOD jste
nejvíc hlasů poslali malému krámku 
v Soukenické ulici 14, kde paní
Milena Huňková provozuje prodej-
nu elektromateriálu. Majitelka není 
neznámá. Od roku 1999 provozova-
la obchod s elektrem v pasáži
Divadla v Dlouhé a od roku 2008
je v Soukenické ulici. Má hodně
věrných zákazníků a ráda si s nimi 
popovídá. Napsali jste, že obchod
je sice malý, ale je milé jít tam,
kde se znáte. 

V KATEGORII SLUŽBY jste svými hlasy určili ví-
tězem společnost A-Z Plyn, která sídlila v ulici 
Bílkova a nyní má provozovnu v Petrské ulici 24, 
roh Petrské a Těšnova. Provádí revize, záruční 
a pozáruční servis, výměny a opravy plynospotře-
bičů a nyní nově instalatérské a topenářské práce. 
Dále nabízí poradenskou službu a prodává plyno-
vé spotřebiče. Jejich vítězství není překvapením, 
na Praze 1 majitelé fi rmy jako opraváři plynových 
spotřebičů působili už v Kovoslužbě. V roce 1992 
založili společnost, která nabízí komplexní služby. 
Znají zákazníky, historii domů a bytů. Podle ohla-
sů v anketě jsou zákazníci se službou spokojeni. 

VÝSLEDKY ANKETY:

Kategorie obchod:
PRODEJNA ELEKTRO, Soukenická 14, Praha 1

Kategorie služba:
A-Z Plyn, Petrská 24, Praha 1

Kategorie restaurace:
Blues sklep, Liliová 10, Praha 1

Zleva: David Pešek Dvořák – Blues sklep, Milena Huňková – Elektro, 1. zástupce starosty 
Daniel Hodek, Jiří Nettl a Zdeněk Bohata – A-Z Plyn
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Veletrh řemesel, který uspořádal ve 
dnech 7.-8.9.2017 Magistrát hl.m. 
Prahy, potěšil všechny návštěvníky. 
Cílem veletrhu bylo představit od-
borné školy a učiliště, zaujmout 
ukázkami řemeslného umění a mož-
ností nákupu výrobků a služeb. Bylo 
tady k vidění i ochutnání opravdu 
hodně. Ve stáncích předváděli nád-
herné a chuťově výborné výrobky 
budoucí mistři cukráři a pekaři, dále 
se tady představili truhláři, zámeční-
ci, čalouníci, švadleny, květináři 
a další. Všichni zástupci škol měli pro 

Dlouho očekávané otevření řez-

nictví v Tržišti je konečně tady. 

Velmi špatný stav nebytového 

prostoru potřeboval rozsáhlou 

rekonstrukci, delší, než všichni 

předpokládali. Nyní jsou nutné 

stavební úpravy hotové a prodej-

na je celá v novém. Už zbývá je-

nom kolaudace z hlediska 

stavebního a hygieny a řeznictví 

může svůj provoz zahájit. Pohodl-

ný je i prostor pro konzumaci 

z teplého pultu, jako jsou polév-

ky, masa všech úprav a ostatní 

pochoutky.

Zástupce fi rmy ZERO Gastro pan 
Žežulka věří, že si k nim zákazníci 
najdou brzy cestu. Teď zbývá do 
otevření pár dnů a místní už chodí 
nakukovat, jak obchod vypadá. Pro-
tože na Malé Straně jiné řeznictví 
není, bude kvalita prodávaného sor-
timentu pod drobnohledem zákaz-

ŘEZNICTVÍ

V TRŽIŠTI 6

na Malé Straně

OVOCE

ZELENINA 

Masná 19
Původně tady sídlily potra-

viny, ale jen velice krátce. 

Záhy bylo těch pár základ-

ních potravin nahrazeno 

alkoholem. I díky stížnos-

tem místních a blízkosti ško-

ly dostali nájemci od MČP1 

výpověď. 

Volný prostor radnice nabízela 
ve výběrovém řízení, ale nikdo 
se nehlásil. Malá plocha, vyso-
ké stropy, nutnost mnohých 
stavebních úprav. Až nyní 
tady bude nová prodejna 
Ovoce a zelenina. Počítá se 
i s doplňkovým prodejem zá-
kladních potravin.

Zahájení provozu chystá pro-
vozovatel na 20. října. Věříme, 
že obchod bude sloužit
k plné spokojenosti místních 
občanů. 

VELETRH ŘEMESEL    na Ovocném trhu
zájemce připravené propagační ma-
teriály a ukázky svých výrobků. 
MČP1 byla zastoupena stánkem 
s poradenstvím pro podnikatele. 
Oba dny doprovázel bohatý kulturní 
program.

 „Všechny podobné akce přispívají 
k propagaci a podpoře řemesel a ře-
meslného podnikání, aby si k nim 
nacházelo cestu stále víc mladých 
a šikovných lidí. Dobrých řemeslníků 
je třeba si vážit “, říká 1. zástupce sta-
rosty Daniel Hodek. 

níků. „ Jsme si toho plně vědomi 
a můžeme slíbit, že spokojenost zá-
kazníků a kvalita prodávaného zboží 
jsou pro nás na prvním místě. Zá-
kazníci se můžou spolehnout, že se 
rádi s výrobky a sortimentem při-
způsobíme jejich chutím a požadav-
kům“, vzkazuje pan Žežulka.
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