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Dovolte mi touto 
cestou poděkovat 

za Vaše vyplněné
anketní lístky, které 
byly součástí Katalogu 
obchodů a služeb. Jak 
jsem už mnohokrát 
řekl, Vaše připomínky 

Vážení a milí spoluobčané,Vážení a milí spoluobčané,
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blleeeeeeeemmaticce:
DDU

icce:  

k rozmístění a kvalitě
obchodů a služeb ve Vaší 
lokalitě jsou pro mě 
opravdu velmi cenné. Jak 
z důvodů pracovních, tak 
slouží i k navázání přímé 
komunikace s těmi, kdo 

uvedou jméno a adresu. 
V případě zájmu jsem 
vždy připraven k osobní-
mu jednání.

Na této stránce je otiš-
těno vyjádření jen několi-
ka z těch, kteří uvedli 

jméno a adresu. Tak mohu 
poděkovat paní Květě 
z Dlouhé, paní Věře z ulice 
U Půjčovny, paní Ivetě ze 
Spálené, paní Karle z Ryb-
né, paní Daniele z Miku-
landské, paní Janě z ulice 

Na Poříčí, paní Janě 
z Křemencovy, panu
Antonínovi z Navrátilo-
vy, paní Marii z Lannovy, 
paní Janě z Pařížské
ulice a mnoha dalším.

Mám radost z každé 
připomínky. To zname-
ná, že Vám není situace 
v Praze 1 lhostejná
a pokud je to v mých
silách, rád pomohu. 

S poděkováním a úctou

Váš Daniel Hodek
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V roce 2008 se v Praze 1 
otevřely obchody sítě Žabka. 
Mezi prvními byl i obchod 
v Kaprově ulici, kde léta pro-
vozovala obchod s potravina-
mi rodina pana Havelky. Ten 
po převzetí nebytového pro-
storu Žabkou zůstal u této 
fi rmy jako nájemce obchodu. 
Zákazníci z řad místních 
zůstali, jen sortiment byl 
trochu jiný. Žabka, která 
spadá pod řetězec Tesco, má 
pro své obchody pravidla 
rozsahu a odběru sortimentu. 
Tím je centrální sklad Žabky 

od dodavatelů Tesca. „Zákaz-
níci nebyli s nabídkou, hlavně 
pečiva, moc spokojeni. Proto 
jsem od začátku jednal s ge-
nerálními manažery Žabky 
o možnosti rozšíření dodava-
telů o lokální pekaře. To se 
povedlo. Časem Žabka na-
bídla zákazníkům s trvalým 
bydlištěm na Praze 1 slevové 
zákaznické karty,“ říká 1. zá-
stupce starosty Daniel Ho-
dek, do jehož kompetence 
obchody a služby spadají. 
Častá jednání mezi generál-
ním manažerem Žabky Radi-

mem Lundou a Danielem 
Hodkem stále probíhají. Řeší 
spolu možnosti rozšíření sor-
timentu podle přání zákazní-
ků. Výsledkem je i to, že 
Žabka uzavřela smlouvu 
s několika lokálními dodava-
teli, kteří do obchodů podle 
objednávky dodávají přímo. 
Jedná se o mléčné výrobky 
od farmářů, různé čerstvé 
balené zeleninové a těstovi-
nové saláty a další produkty.

Koncem května vyměnil 
Úřad městské části Praha 1 
v obchodě v Kaprově ulici 

výkladce a vstupní dveře, 
které byly v havarijním stavu. 
Když už byla nová okna, do-
šlo i na změnu názvu a pole-
py výloh. „Dohodli jsme se 
s vedením Žabky na novém 
názvu tohoto obchodu – Ko-
loniál u Havelků. Je to takový 
pilotní projekt, který by měl 
předznamenat změny do 
budoucna. Pan Havelka má 
léta důvěru svých zákazníků. 
Právě on nejvíce využívá 
možnosti změny sortimentu 
a případné požadavky zákaz-
níků předává dál. Já díky ko-

munikaci s občany osobně 
i prostřednictvím anket vím, 
co chybí. Podle toho pak pro-
bíhají jednání s vedením 
Žabky, které je velmi vstřícné 
a snažíme se najít vstřícné 
řešení. Vím, že hodně záleží 
na nájemci, který má zájem 
plnit zákazníkova přání. 
Věřím, že se díky našim jed-
náním a požadavkům 
zákazníků možnosti volby 
sortimentu budou i nadále 
rozšiřovat. Naše společná 
jednání to naznačují,“ říká 
Daniel Hodek.

Navrátilova 16
Často se nás ptáte, proč je nebytový prostor na rohu ulic Navrá  lova a Školská stále prázdný a co bude dál. Cílem záměru obce 

z června 2017 na pronájem nebytového prostoru bylo zajištění s cílem zajištění občanské vybavenos  . Firma, která tento prostor
získala, ho nyní vrá  la městské části. K realizaci obchodu Maso – uzeniny nedojde. Nebytový prostor tak půjde opět do nabídky. 

Farmářský trh na náměstí Republiky V Celnici má letos 

trochu jinou podobu. Je za tím oprava vstupu do metra 

a s tím spojené zábory a umístění ohrad. Zákazníci si ale 

pochvalují, že se posezení u stolů pod slunečníky přemís-

tilo do středu trhů. Ve vedrech, která panují, je příjemné 

posedět a dát si studené nápoje nebo výbornou zmrzlinu. 

Žabka
v Praze 1

mění
svou tvář

FARMÁŘSKÝ TRH 


