
Zastupitelé za ČSSD, Stranu zelených, Stranu svobodných občanů a o. s. Krocan

Rekonstrukce hostince U Brabců 
proběhne pod pečlivým dohledem
Zastupitelé městské části Praha 9 dne 25. dubna souhlasili s uzavřením smlouvy na směnu budovy hostince U Brabců, 
která se nachází na Starém Proseku a patří společnosti Prosek 2, s r. o., za pozemky na Krocínce, jenž vlastní MČ Praha 9. 
Budovu chtěl soukromý investor na základě platného demoličního výměru zbourat. S tím však nesouhlasili mnozí občané 
a některá občanská sdružení, proto radnice jednala s majitelem budovy a výsledkem bylo uzavření směnné smlouvy. 

O kauze jsme v měsíčníku Devítka 
podrobně informovali. Nyní přinášíme 
názory opozičních zastupitelů.

Miloslav Hanuš, ČSSD:
Směna hostince U Brabců se nám jako za-
stupitelům za ČSSD nelíbila a od samého 
počátku jsme byli proti ní, protože se pro 
radnici jednalo o nesmírně složitý úkol. 

Na druhou stranu ale musíme přiznat, 
že systém směny a výměna budovy za po-
zemky na Krocínce se nám zdá jako chyt-
ré řešení, a to proto, že radnice nepouží-
vá na získání budovy peníze z běžných 
finančních prostředků městské části. Je-li 
tedy pro radnici vlastnictví budovy s po-
zemkem na Starém Proseku důležitější 
než třeba pozemek na Krocínce a zastu-
pitelé s touto změnou struktury majetku 
souhlasili, vnímáme směnu jako logický 
návrh, byť jsme byli proti ní. 

Ovšem tím, že zastupitelstvo souhlasilo 
se získáním hostince U Brabců do vlastnic-
tví MČ Praha 9 pro nás jako ČSSD tato kau-
za nekončí. Pečlivě budeme sledovat prů-
běh rekonstrukce budovy. Víme, že to není 
jednoduchý úkol, a jsme zvědaví, do jaké 
míry bude platit prohlášení místostaros-
ty Tomáše Portlíka, že na obnovu hostince 
U Brabců bude shánět prostředky z cizích 
zdrojů, aby radnice zaplatila za rekon-
strukci co nejméně. Je to odvážné prohláše-
ní, ale pokud se ho podaří naplnit, byla by 
to cesta nejlepším možným směrem.

Co mě ale udivuje, jsou aktivisté, kte-
ří sháněli podpisy na petici, aby budovu 
U Brabců zachránili, a v momentě, kdy 
měli příležitost vyslovit se pro získání 
hostince do vlastnictví MČ Praha 9, buď 
nepřišli na zastupitelstvo, nebo hlasovali 
proti. Mohu z toho vyvodit jediné – nešlo 
jim o věc, ale jednalo se o nedůstojné po-
litikaření.

Jan Sládek a Luboš Fendrych, 
Strana zelených Praha 9:
Zelení hostinec u Brabců chtějí. Požadu-
jí ale otevřenost radnice. V květnovém 
čísle Devítky jste možná četli článek 
o směně pozemků bývalých garáží Pod 
Krocínkou za hostinec U Brabců. V něm 
jsme jako Zelení byli nařknuti z toho, že 
se nám směna „nelíbí“. Z tohoto prostého 
sdělení čtenář snadno nabude dojmu, že 
se záměrem MČ nesouhlasíme. Úsměvné, 
když jsme téměř rok podporovali snahy 
hostinec nezbourat. Na dubnovém zastu-
pitelstvu nám pouze vadila rychlost, jakou 
mělo ke směně dojít.

„Chtěli jsme tuto poměrně zásadní smě-
nu nechat prodiskutovat v komisích ži-
votního prostředí a rozvoje území. Celá 
směna se dojednala pár dnů před zastupi-
telstvem, a protože jednání s investorem 
už probíhala přes půl roku, nechápeme, 
proč radnice najednou se směnou tak spě-
chala. Jako Zelení bychom rádi viděli, že 
se drží vysoká úroveň otevřenosti při za-
cházení s obecním majetkem“, říká zelený 
zastupitel Jan Sládek.

„Bylo moudré zbavit se bez širší disku-
se lukrativních pozemků Pod Krocínkou? 
Jaký bude mít stavba dopad na životní 
prostředí a na dopravní obslužnost? Je zde 
mnoho otázek, které zůstanou nezodpově-
zeny,“ dodává předseda Zelených v Pra-
ze 9 Luboš Fendrych. 

Zelení dlouhodobě kritizují nízkou míru 
otevřenosti radnice směrem k občanům. 
Spolu s plány vybudovat parkovací dům 
Billa hned vedle oblíbeného parku nebo 
zastavět náměstí OSN ve Vysočanech je 
směna pozemku U Brabců dalším příkla-
dem neochoty radnice s občany vést dia-
log o tom, jak se naše městská část bude 
rozvíjet.

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan:
Krocan reaguje! Měli jsme pravdu... A jak 
se ukázalo v květnové Devítce, nebylo to až 
tak těžké. Tiskový mluvčí radnice zde na 
str. 6 otiskl text chválící politiky za skvělý 
tah, jímž získali hostinec U Brabců výmě-
nou za pozemek po garážích v ulici Pod Kro-
cínkou. Budiž. Ovšem v tom samém článku 
napadá spolek Krocan, jemuž se tato směna 
„nyní nelíbí, i když právě sdružení Krocan 
se ještě před pár týdny profilovalo jako 
ochránce budovy U Brabců a vyzývalo rad-
nici k tomu, aby získala stavbu...“

Ano, Krocan se celou dobu snažil radni-
ci k získání (a záchraně) budovy přimět. 
A jsme samozřejmě rádi, že k tomu nako-
nec došlo. Jedno však tiskový mluvčí zata-
jil. Nám se totiž nelíbilo, jakým způsobem 
se radnice pozemku po garážích zbavila. 
Dlouhodobě jsme žádali, aby nejdřív ne-

chala zpracovat studii, koncepčně řešící 
příští podobu této části Krocínky. A tepr-
ve pak něco s pozemkem podnikat. Místo 
toho se jej v nebývale krátké lhůtě a za 
podivných okolností zbavila. Bez možnosti 
dále ovlivnit, co se s ním bude dít.  

Opakovaně jsme na to poukazovali. Pro 
připomenutí – i tiskovému mluvčímu – 
uvádím část interpelace našeho předsedy 
ze zasedání zastupitelstva 25. dubna 2017: 
„Závěrem bych rád zdůraznil, že spolek 
Krocan v žádném případě není proti tomu, 
aby radnice získala do svého majetku hos-
tinec U Brabců... Nám pouze vadí podivné 
okolnosti, za nichž by radnice měla hosti-
nec U Brabců získat, a podivný spěch ce-
lou záležitost co nejdříve vyřídit.“ 

Zuzana Haberlová, Strana svobodných občanů:
Co se hospody U Brabců týče, byla jsem 
od samého začátku jednoznačně proti 
tomu, aby MČ Praha 9 usilovala o její zís-
kání do svého vlastnictví. Jakkoliv chápu 
nostalgii mnohých k této budově, hospoda 
U Brabců nemá status historické památky 
a opravdu není reálné, aby městská část 
skupovala a zachraňovala všechny staré 
budovy ani aby zasahovala do vlastnic-
kých práv jejich majitelů.

Cena hospody a příslušných pozemků 
byla stanovena na hodnotu cca 30 milio-
nů korun, další desítky milionů bude stát 
její rekonstrukce. Ty peníze budou chy-
bět někde jinde. Chápu, že aktivisté, kteří 
o záchranu hospody usilovali, tuto strán-
ku věci v potaz neberou, ale zastupitelé by 
to mít na mysli opravdu měli. Proto jsem 
byla šokována reakcí některých zastupi-
telů poté, co byl oznámen záměr o směně 
„Brabců“ za pozemky na Krocínce. Zastu-
pitelů, kteří společně s aktivisty bojova-
li za záchranu této budovy, hlasovali pro 
směnu za jiné pozemky a obrátili po zjiš-
tění, o jaké pozemky se jedná. Já této smě-
ně nefandím, ale je to směna naprosto lo-
gická. Těžko mohl někdo předpokládat, že 
se investor spokojí s nějakými bezcenný-
mi pozemky (a ani si nejsem vědoma toho, 
že by Praha 9 takovými pozemky dispono-
vala), a co se hodnoty týče, je tato směna 
pro Prahu 9 dokonce o něco výhodnější 
než pro druhou stranu.

Ano, i já bych si představovala pro po-
zemky na Krocínce jiné využití, ale pokud 
bych hlasovala pro záchranu „Brabců“, 
ztrátu těchto konkrétních pozemků bych 
brala jako naprosto očekávatelný důsledek. 
Byla bych ráda, kdyby i ostatní zastupitelé 
přemýšleli o důsledcích svého hlasování. 

Budova hostince U Brabců dnes
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