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OLOMOUC Chystaný prodej měst-
ského domuna Žerotínově náměs-
tí v Olomouci naštval současné ná-
jemníky. Radní totiž chtějí dům
i s nimi prodat soukromé firmě, ač-
koliv o odkoupení usilovali i sou-
časní obyvatelé.
Nájemníkům vadí, že je politici

několikměsíců ujišťovali, že upřed-
nostní prodej jim, ale nakonec kýv-
li jen na nepatrně vyšší nabídku fir-
my Toda Ibex. Za ní stojí známý
podnikatel Ivan Kyselý, přítel exmi-
nistra vnitra a bývalého olomouc-
kého poslance Ivana Langera. Ky-
selý jen loni prostřednictvím
svých společností od města koupil
dva další domy v centru města.
Radní se kritice od nájemníků

brání, že neměli jinou možnost,
protože o odkoupení domu nako-
nec nežádali všichni nájemníci
společně, ale pouze jeden z nich
s podporou ostatních – a takovou
nabídku údajně nemohli nijak zvý-
hodnit, a rozhodli tak výhradně
podle výše nabízené částky, které
zájemci městu podali obálkovou
metodou.
V domě na Žerotínově náměstí

číslo 3 sídlí například známá olo-
moucká restaurace U Bakaláře,
v budově jsou také dva byty a něko-
lik dalších nebytových prostor.
Radní na svém poslední zasedání
rozhodli, že dům prodají za 12,2
milionů firmě Toda Ibex.

Město nedodrželo slib, že nás
podpoří, zlobí se nájemník
Ve hře byly pouze dvě nabídky. Tu
druhou městu poslal dlouholetý
nájemník Pavel Kleisl, který v bytě
s rodinou žije.
„Už řadu let usilujeme o to, aby

nám město dům prodalo po jed-
notkách, samozřejmě za tržní
cenu.Nežádali jsme žádný zvýhod-
něný prodej. Chtěli jsme za skuteč-
nou cenu koupit byt, ve kterém ži-
jeme,“ řekl Kleisl. „Jenže prodej po
jednotkách město nikdy nedotáh-
lo do konce a loni vyhlásilo, že
dům prodá jako celek.“
Přestože podle nějměli o odkou-

pení „svých“ prostor zájem všich-
ni současní nájemníci bytových
i nebytových prostor, kvůli odhad-
ní ceně celého domu 12 milionů
neměli možnost získat úvěry. Pro-

to chtěli Kleislovi s pomocí příbuz-
ných dům odkoupit celý. „Ve spo-
lečném prohlášení pak ostatní ná-
jemci napsali, že podporují, aby
město dům prodalo nám, protože
jsme dohodnutí na kontinuitě fun-
gování domu i na budoucích opra-
vách,“ řekl Kleisl, který poté městu
za dům nabídl cenu stanovenou
odhadcem. „Několikrát jsem bě-
hem té doby hovořil se zástupci
města, například s náměstky pri-
mátora Martinem Majorem nebo
Ivo Vlachem a ti mne opakovaně

ujišťovali, že město jednoznačně
upřednostňuje prodej současným
nájemníkům.“

Nešlo zvýhodnit nabídku
jediného nájemníka, hájí se radní
Radní se kritice brání. „Když se ná-
jemníci přihlásili, že by měli zá-
jem, skutečně jsem dopředu říkal,
že nemám problém s tím, aby jim
město za odpovídající cenu nemo-
vitost prodalo,“ uvedl náměstek
primátora Martin Major. „Zásadní
problém je ale v tom, že nabídku
na odkoupení domu podal jen pan
Kleisl s manželkou a tchánem, kte-
rý v domě ani nebydlí. Dům tedy
chtěl koupit pouze jeden z celko-
vých šesti nájemníků. A prohláše-
ní ostatních nájemníků, že chtějí,
aby dům dostal on, v takovém pří-
padě nehraje žádnou roli.“
„Nabídka jednoho nájemníka je

pro město to samé, jako nabídka
kohokoliv jiného. Jakmile nejde
o společnou nabídku všech nájem-
níků, tak můžeme těžko někoho
upřednostňovat,“ sdělil také eko-
nomický náměstek primátora Ivo
Vlach.
„Při respektování pravidel při

odprodeji domů jsme museli vy-
brat vyšší nabídku,“ dodal Major.
Právě rozdíl v obou nabídkách

je však další věc, která nájemníko-
vi usilujícímu o odkoupení vadí.

» Pokračování na straně B2

VÝZVA

Má mít u městských
domů někdo přednost?

Co si myslíte o prodeji městských
domů (na snímku dům
z popisovaného případu)? Měli by
mít jejich stávající nájemníci při
koupi přednost před ostatními
zájemci? Napište nám na redakční
e-mail redolo@mfdnes.cz, vaše
názory rádi otiskneme.

Krátce
VELKÝ ÚJEZD

Nalezené tělo patřilo
muži z Olomouce
Mrtvé tělo, které na konci ledna na-
šel náhodný chodec v betonové
jímce nedaleko obce Velký Újezd
a silnice R35, patřilo jednadvaceti-
letému muži z nedaleké Olomou-
ce. Nyní to ukázala soudní pitva.
Lékaři nenašli nic, co by ukazovalo
na cizí zavinění jeho smrti. (mip)

PROSTĚJOV

Zloději nakradli věci
za půl milionu
Policie dopadla trojici zlodějů, kteří
jsou podezřelí z dvacítky vloupání
do firema rodinných domů. V něko-
lika případech se k nim přidal i dal-
ší devětatřicetiletý kumpán z Pros-
tějova. Muži brali stavební nářadí,
elektroniku, šperky, pohonné hmo-
ty, starožitnosti i peníze. Škoda je
kolem půl milionu korun. (dík)

Olomoucká radnice chce prodat další městský dům
i s nájemníky podnikateli Ivanu Kyselému, který je
přeplatil jen o 190 tisíc korun. Lidé mluví o podrazu
a nesplněném slibu, radnice se výtkám brání.

OLOMOUCKÝ KRAJ (taš) Zdá se
vám 26 stupnů pod bodem mrazu
málo? Na některýchmístech v kra-
ji můžete naměřit hodnoty i o ně-
kolik stupňů nižší, do oficiálních
rekordů je všakmeteorologové ne-
zapíší.
Ačkoliv se letité teplotní rekor-

dy, které na různýchmístech v kra-
ji padají v posledních extrémně
chladných dnech jeden za dru-
hým, k historickému maximu
-42,2 °C zdaleka neblíží, i tady exis-
tují místa, kde mráz překonává tři-
cítku. Mrazové kotliny.

„Bývají to výše položená údolí
nebomenší náhorní planiny. Fun-
gují jako jakési bazény, do kterých
z okolních vyšších poloh stéká stu-
dený vzduch, hromadí se a je-li
v takovéto oblasti dostatečná sně-
hová pokrývka, bezvětří a jasná ob-
loha, klesají teploty hodně nízko,“
vysvětluje Roman Volný z ostrav-
ské pobočky Českého hydrometeo-
rologického ústavu.
Podle něj v kraji taková místa

jsou, byť ne tak známá jako třeba
na Šumavě či jinde v republice.
„U nás je můžeme najít například

na Šumpersku, kde teploty klesáva-
jí k hodnotám kolem minus 30
stupňů Celsia. Obdobně na tom
bývá místo kolem Starého Města
pod Sněžníkem, kde v únoru roku
1929 naměřili dokonce 33 stupňů
pod bodem mrazu,“ říká Roman
Volný s tím, že takové hodnoty
však mohou být výjimečně zazna-
menány i kolem Olomouce.
„Není to nemožné, ale v okolí

Olomouce jsem se s tím zatím ne-
setkal. Je to tady taková placka
amrazové kotliny jsou většinou ob-
klopeny nějakými svahy. Zato

v podhůří Jeseníků kolegové tako-
vé teploty naměřit mohou,“ potvr-
zuje amatérský meteorolog Vladi-
mír Veselý ze Slatinic u Olomouce.
Přestože meteorologové o vyso-

kých hodnotách vědí, do oficiální-
ho zápisu rekordů se nedostanou.
„Údaje mimo měřící síť ČHMÚ

do databází neukládáme, pro po-
dobná pozorování je velmi důleži-
tá i délka měření. A s amatérskými
měřeními je to v tomto ohledu slo-
žité, protože honba za rekordy ně-
kdy trošku obchází zdravý ro-
zum,“ dodává Volný.

Poznávej se a Něžný ženský svět

Muzeum láká na lidské smysly i módu
Pohled do historie módy, ale i moderní výstava o fungování lidských
smyslů. Dvě nové originální expozice připravilo Vlastivědné muze-
um v Olomouci. Putovní výstava libereckého science centra iQpark
s názvemPoznávej se (první dva snímky) seznamuje návštěvníky hra-
vou a zábavnou formou s fungováním lidského těla i smyslů. Na dru-
hé výstavě Něžný ženský svět jsou k vidění módní doplňky a součásti
oděvů či šperky zejména z období 19. a začátku 20. století (na spodní
fotografii secesní pár bot pro nevěstu). » Viz Muzeum zve... strana B2

Při lovu bažantů
zemřel myslivec
Tragicky skončil lov dvou mužů
v bažantnici u Uničova. Při
odstřelu bažantů byl jeden z nich
postřelen a na místě zemřel.

HANUŠOVICEZ obyčejné zámečnic-
ké dílny, se kterou Marek Kostka
začínal, se vyšvihlmezi přední svě-
tové výrobce koloběžek. Dnes jeho
firmaKostka – Kolobka sídlící vHa-
nušovicích-Potůčníku prodává ko-
loběžky po celém světě. I když je
klasická kovovýroba pořád hlavní,
produkce koloběžek se stále zvyšu-
je. A v budoucnu chce majitel sta-
vět hlavně na koloběžkách.

Jak jste vlastně přišel na to, že bu-
dete vyrábět zrovna koloběžky?
Když měl syn šest roků, přemýšlel
jsem o dárku k Vánocům. Řekl
jsem si, že už je dost velký na kolo-
běžku. Sháněl jsem po obchodech,
ale byl to velký problém. Nenašel
jsem zkrátka nic, o čem by se dalo
říct, že by mě to uspokojovalo. Po
zkušenostech s výrobou rámů na

kola jsem se rozhodl, že koloběžku
vyrobím. Zároveň jsem vyráběl ješ-
tě jednu pro synovce. Kluci měli
velkou radost. A já taky. Hned
jsem měl spoustu zájemců, tak
jsem si řekl, že bychommohli kolo-
běžky vyrábět ve velkém. Vyrobili
jsme první sérii dětských kolobě-
žek. Prodávaly se skvěle. Potom
jsem si vyrobil pro sebe větší kolo-
běžku, abych mohl jezdit se sy-
nem. A zase byla hned kupa zájem-
ců. Za první rok jsme udělali přes
tři stovky koloběžek. To bylo číslo,
o kterém se mi ani nezdálo.

Jakou jste dělal reklamu?
Všechno několik let fungovalo tak,
že si koloběžku koupil kamarád,
potom kamarád kamaráda nebo
známý známého.

» Pokračování na straně B3

Dvě nové výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Foto: Petr Janeček, MF DNES a ČTK

olomouc.idnes.cz

Mrazové kotliny jsou u nás taky. I s minus 30 °C

Sháněl jsem synovi koloběžku.
Neměli. Tak je vyrábím já
» Top manažeři Marek Kostka, pan „Koloběžka“ z Hanušovic

RADOST UDĚLÁ Z KAŽDÉHO SETKÁNÍ
NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK.

Radost miluje všestrannost. Již mnoho desítek let je BMW řady 5 díky svým jízdním vlastnostem a elegantnímu designu považováno za jeden
z nejdokonalejších vozů ve své třídě. Neuvěřitelná flexibilita BMW řady 5 Touring posouvá tento vůz na ještě vyšší úroveň. Dvoudílné víko zavazadlového
prostoru, plnobarevný Head-Up Display, léty prověřené výkonné efektivní motory nebo 8stupňová automatická převodovka učiní z každé jízdy dokonalý
zážitek. Díky inteligentnímu pohonu všech kol BMW xDrive navíc vůz ve zlomcích sekundy reaguje na jakoukoliv změnu jízdních podmínek a neustále si
zachovává perfektní trakci, stabilitu a bezpečnost. Seznamte se s BMW řady 5 Touring. Více informací Vám podají naši prodejci.

BMW ŘADY 5 TOURINg S PAKETEM JOY NYNÍ
S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM AŽ 63 990 Kč.*

*Cenové zvýhodnění včetně DPH. Platí pro vybrané motorické varianty BMW řady 5 Touring s paketem JOY. Informace o cenových zvýhodněních konkrétních motorických variant
BMW řady 5 Touring s paketem JOY Vám podají naši prodejci. Zvýhodněná nabídka paketů JOY je platná do 31. 3. 2012.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 5 Touring: 4,9–10,7 l/100 km, 130–250 g/km. Fotografie vozu je ilustrační.

Horimex cars s.r.o., Sokolská 15, 77200 Olomouc, Tel.: 585 208 920, www.bmwolomouc.cz

BMW řady 5
Touring

www.bmwolomouc.cz Radost z jízdy

5,7 l/100 km 190 kW (258 k)530d xDrive

INZERCE

Olomouc nás podrazila,
nadávají nájemníci
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» Pokračování ze strany B1
Byla to taková klasická šeptanda,
ale v dobrém, kdy si koloběžky je-
den druhému doporučovali. To je
úplně nejlepší reklama, jaká existu-
je. Potom už to šlo v násobcích.
Jestliže první rok jsme vyrobili tři
sta koloběžek, další rok už šest set.
Výroba rychle roste pořád. Nikdy
mě nenapadlo, že to může být tak
zajímavý byznys.

Koloběžka vypadá oproti kolu
jako velmi jednoduchý stroj...
Pokud se týká toho, že nemá žád-
né převody a je poháněna jenom
odrazy jezdce, tak ano. Ač to tak
nemusí vypadat, za výrobou kolo-
běžky je spoustu hodin vývoje,
zkoušení, ladění, testů. Dá se říct,
že vývoj i výrobu máme ve svých
rukou. Rámy si vyvíjíme a vyrábí-
me sami. Dokonce jsme vymysleli
i stojánek, protože nic takového
koloběžky neměly. Klasický stojan
na kola by na koloběžce překážel.

Bylo těžší vyrábět rámy na kola,
nebo koloběžky?
Každýmá svá specifika. U rámu na
kole si můžete dovolit spoustu
ústupků, jelikož u devadesáti pro-
cent kol se rám skládá z uzavřené-
ho trojúhelníku, který je sám
o sobě velmi pevný. Má mnohem
vyšší tuhost než otevřená L-kon-
strukce používaná u koloběžek,
u kterých tak víc záleží na dokona-
lém zpracování.

Jak to přijde, že si řeknete: Tak,
uděláme zase novou koloběžku?
Zákazníci sami řeknou, co chtějí,
a my to zkrátka vyrobíme. Hodně
velký zájem je nyní například o tak-
zvané psí koloběžky, které jsou
speciálně upravené pro jízdu s při-
poutanýmpsem.Dokonce jsme vy-
vinuli i koloběžku přímo pro spor-
tovní mushing.
Trochu to vypadá, že minimálně

Hanušovice nebo okres Šumperk
musí celý jezdit na koloběž-
kách...
To by bylo samozřejmě ideální
(smích). Tady ale nejsou koloběž-
ky tak populární jako v některých
jiných místech v republice. Kolo-
běžkářský sport je zakořeněn už
mnoho desetiletí například v zá-
padních Čechách nebo kolemRož-
nova pod Radhoštěm. Tam jdou
koloběžky mnohem víc na odbyt.

Okouknete občas něco u konku-
rence?
Beru ji, porovnávám, ale že by-

chom něco takzvaně opsali nebo
okopírovali, to mě nikdy nena-
padlo. Jdeme pořád svojí cestou
a určitě se to vyplácí. Dá se říct, že
už jsme v pozici, kdy do výroby ko-
loběžek vnášíme trendy.Máme od-
lišnou konstrukci koloběžek, jinou
geometrii rámu.

Výrobu vašich rámů na kola vy-
tlačila čínská konkurence. Ne-
zkoušel jste přesunout do Číny
výrobu koloběžkových rámů?
Je pravda, že se mě lidé ptají, proč
je nedovážím z Číny. To odmítám.
Já chci vyrábět tady, protože vím,
že ten stav je takový jenom díky
tomu, že v Číně lidé pracují za
směšnémzdy, nemají žádné sociál-
ní a zdravotní zajištění. Až se ta si-
tuace změní, všechno se víc srov-
ná. Určitě to není dobrá cesta
všechno vyrábět v Asii.

Koloběžka byla pořád vnímána
jako dětská hračka, přitom je to,
zdá se, regulérní sportovní po-
můcka. Myslíte, že jste i vy při-
spěli ke změně tohoto vnímání?
Určitě řada lidí i u nás začíná chá-
pat koloběžky jako alternativu ke
kolům. Znám řadu kolařů, kteří
přesedlali na koloběžky a na ko-
lech už téměř nejezdí. To je i můj
případ. Ve světě je koloběžka pou-
žívána už i jako pomůcka pro re-
konvalescenci po úrazech. Ano,
svým dílem jsme k tomu přispěli
i my.

Zatím zájem o koloběžky podle
vás pořád roste. Jak vidíte bu-
doucnost?
Je jasné, že růsty se zpomalí, i když
máme technologii umožňující vy-
robit až čtyři tisíce koloběžek mě-
síčně. V každém případě chci svou
firemní výrobu převážit ve pro-
spěch koloběžek, protože zatím je
pořád u nás rozhodující kovovýro-
ba. Je to reálné, protože naše kolo-

běžky mají trvale rostoucí tenden-
ci. Určitě s nimi máme větší šanci
než s výrobkem, který by byl dnes
módní, a zítra už ne.

Máte v rukávu nějaký trumf?
Chystáme výrobu lehkých skláda-
cích koloběžek zvláštní konstruk-
ce, která oproti klasice neztrácí na
výkonu.

Vrátím se ještě na začátek. Kdy
jste s podnikáním vlastně začal?
Firmu jsem zakládal v roce 1992.
Bylo mi dvacet a o podnikání jsem
neměl ani páru. Neměl jsem kon-

takty, takže jsem začínal od nuly.
Přišel jsem z vojny a firma, u které
jsem pracoval, propouštěla. Práce
bylo málo a já jsem tam neviděl
perspektivu. Navíc nejsem typ, kte-
rý by se spokojil s tím, že bude dě-
lat práci, kterou dostane příka-
zem, tak jsem se pustil do podniká-
ní.

Vaši vrstevníci se vrhali hlavně
do obchodu, protože tam viděli
rychlou cestu ke zbohatnutí. Vás
nenapadlo dát přednost přece
jen snazší obživě než kterou nese
výroba?
Přiznám se, že jsemna to ani nepo-
myslel, protože mě vždycky bavilo
něco tvořit, vyrábět, organizovat.
Rozhodnutí podnikat jsem bral
jako výzvu, jestli to dokážu. Záro-
veň jsem si říkal, že nemámco ztra-
tit. Začátky byly opravdu krušné.
V prvních letech se moc nedařilo.

Přišla chvíle, kdy už hrozil defini-
tivní konec?
Nebylo k tomu daleko. Dokonce
jsme se ocitli před krachem. Teh-
dy jsem hodně špatně spal. Těch
neúspěchů bylo v prvních letech
dost, ale ověřil jsem si ono známé,
že co člověka nezabije, to ho posí-
lí. Když jsem viděl, žemířímdo sle-
pé uličky, něco jsem změnil, udě-
lal jinak. Asi to bylo dobře, protože
jinak bych se nedostal do stavu,
kde jsem dnes. Rostislav Hányš

Marek Kostka vlastní firmu Kostka – Kolobka.
Už z jejího názvu je celkem jasné, čím se zabývá.
Koloběžky v jeho podání jsou stroje do hor, do města,
ale i třeba upravené pro jízdu se psem.

DOTAZNÍK

Marek Kostka
Marek Kostka je výkonným
ředitelem a majitelem firmy
Kostka – Kolobka.
Věk:
40 let, ženatý, jedno dítě.
Vzdělání:
Průmyslovka.
Motto:
Co tě nezabije, to tě posílí.
Co se mi líbí:
Cílevědomost, preciznost,
spolehlivost, schopnost týmové
práce.
Co se mi nelíbí:
Přesný opak toho, co se mi líbí.
Koníčky:
Fotografování, jízda na koloběžce.
Moje nejdelší jízda na koloběžce:
Z Uherského Hradiště do
Hanušovic, což bylo po okrskách
nějakých sto sedmdesát kilometrů.
Zvládl jsem to za deset hodin.

Firma Kostka – Kolobka
Firma vznikla v roce 1992. Oborem
její působnosti byla kovovýroba
a zámečnictví. Později firma začala
s výrobou rámů jízdních kol pro
tuzemské odběratele a následně
začala s výrobou koloběžek vlastní
konstrukce. Firma vyváží koloběžky
do většiny evropských zemí. Kromě
toho taky třeba na Nový Zéland,
do Austrálie, Kanady, USA. Má
šedesát zaměstnanců.

Směšný případ
Edelmannova paláce
»Ad Barnet ke kauze Edelmann: Město
řeklo, vyber si, co chceš,
MF DNES 2. 2. 2012
V případu prodeje Edelmannova
paláce v Olomouci mne pobavily
výroky někdejších zúčastněných,
kdy každý háže vinu na někoho ji-
ného. Stejně jako každý háže na
někoho druhého otázku, kdo vlast-
ně mohl o paláci rozhodovat a jak.
Nakonec z toho vznikla motanice,

kde máte pocit, že za celý pro-
blém kolem paláce vlastně nemů-
že vůbec nikdo. Jako by problém
nevznikl, ale z čista jasna se vyskyt-
nul. Je to směšné.
Myslím si, že na olomoucké radni-
ci by si měli dohledat, kdo je pod
jakým rozhodnutím podepsaný
a vzpomenout si, kdo s čím a kdy
přišel. Stejně jako by si měli vzpo-
menout, kdo s panem Barnetem,
který palác chtěl koupit, mluvil,
a kdo ne. Ostatně, myslím si, že to
stejně všichni vědí. Jen si to ne-

chtějí přiznat. A už vůbec ne na ve-
řejnosti.
Josef Havlík

Na zimním stadionu
je opravdu zima
»Ad Na hokeji v Olomouci: drsné dvě
a půl hodiny v mrazáku,
MF DNES 10. 2. 2012
Na hokeji jsem sice v Olomouci ne-
byla, ale vzala jsem tam své vnuky
na balet na taneční show na ledě.
Děti jsem pořádně navlékla, vzali

jsme si deky a taky termosku s hor-
kým čajem. Dvě hodiny jsme tam
seděli zachumlaní. Zima nám byla
i tak. Navíc stačilo, aby se jedno
dítě pohnulo a ostatní o dekové zá-
zemí přišli a musela jsem všechny
přikrývat znovu. Děti to sice bavi-
lo, včetně jejich večerního zážitku,
kdy přišly domů amazaly všechny
najednou do horké vany, ale správ-
ně to není. Prostředí olomoucké-
ho stadionu je opravdu nedůstoj-
né.
Jana Mráčková

Řada kolařů přesedlala
na koloběžky
a na kolech už téměř
nejezdí. To je
i můj případ.

Ač to tak nemusí
vypadat, za výrobou
koloběžky jsou hodiny
vývoje, ladění,
zkoušení, testů.

Fórum čtenářů

Kovovýroba
Základem

firmy je stále
kovovýroba.
Marek Kostka
ale chce, aby
koloběžky

v jeho dílnách
převážily.

výběr z dopisů, kráceno

Kostka
a kolo
Firma Kostka –
Kolobka
vyváží
koloběžky
prakticky do
celého světa.

1992 Budoucí výrobce koloběžek začal podnikat v roce 1992. Bylo mu dvacet.

Sháněl
jsem
koloběžku.
Nakonec je
vyrábím já

» »

Pan „Koloběžka“
Marek Kostka vyrobil koloběžku
synovi, synovci, pak sobě,
několika známým a nakonec
je začal vyrábět ve velkém.

4x foto: Petr Janeček, MF DNES

INZERCE

Automobily-popt.
Jakoukoliv Š - Felicii. T: 604 118 269

Onhledá ji
55 VŠ podnikatel hledá nezadaný půvabný
protějšek 35-45 roků se zájmem o aktivní ži-
vot a cestování. Znalost cizích jazyků vítána.
Pište prosím na e-mail: chanas@centrum.czKoupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105


