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Případ Sigma.
Mezi čtenáři vítězí
verze: Uplácela
» Názory čtenářů V uplynulém týdnu nebylo v Olomouckém kraji silnější
události. Okresní soud v Olomouci otevřel případ fotbalové korupce. Zvrat do celé
kauzy vnesl Jiří Kubíček, který tvrdí, že Sigma fotbalisty Střížkova uplácela.
» Ad: Sigma Olomouc a úplatkářská aféra, kterou nyní řeší olomoucký okresní
soud (celotýdenní zpravodajství MF
DNES)

O úplatkářství nejsou
pochybnosti
Nemá smysl řešit olomoucké
úplatkářství. O něm nemá nikdo
už žádné pochybnosti. Spíš by mě
zajímala budoucnost pana Kubíčka. Možná by si měl zařídit nahrávací studio. V Přerově má zásobárnu hudebních talentů jako Wykrent, Novák apod. S takovým materiálem by se mohl klidně prodrat do druhé ligy popmusic a být
tak pořád o patro výše, než budou
jeho fotbaloví konkurenti.
Z diskuze na iDNES.cz

mouc měla akorát tu smůlu, že si
proti sobě poštvala některé osoby,
které se nebály to na ní prásknout.
Ale že začne moralizovat zrovna
Kubíček, to je docela síla.
Z diskuze na iDNES.cz

Podle mne se
nestalo vůbec nic
Když si to sesumíruji, tak: Kapr
nemá žádný důkazy, půl roku vyčkával, peníze nemá, paměť má špatnou, hovory nemá, SMS zprávy asi
taky ne, jenom má povídačku o předání igelitky někde za bukem.
Jediný, kdo mluví v prospěch Kapra, je Kubíček (ironie skoro jak ze
špatné detektivky), který vše slyšel
z druhé až třetí ruky ...
Z diskuze na iDNES.cz

Je to každoroční scénář
závěru ligové soutěže

Někdo má máslo na
hlavě. Nejspíš všichni

Olomouc uplácela, nicméně to se
u nás (a nejen u nás – ještě mnohem horší případy jsou například
v Itálii nebo Řecku) děje zejména
v závěru soutěže každoročně. Olo-

Třeba to je tak že se Kapr domluvil s Gajdou a Drobiszem, pak peníze vzal a Kubíček se o tom dozvěděl. V tu ránu Kapr vymyslel
plán, že zasahoval proti korupci...

Možná to bylo ze začátku nastražené právě na Kubíčka – a když se dozvěděl od pokladníka, jak se věci
mají, tak... Jen fabuluji... Navíc stále nechápu proč uplácet Střížkov
v zápase doma! A co nechápu už
vůbec, jsou ty prodlevy mezi činem a nahlášením. Někdo tam má
máslo na hlavě, asi všichni...
Z diskuze na iDNES.cz

V téhle kauze nemluví
úplnou pravdu nikdo
V téhle kauze nemluví úplnou
pravdu nikdo. Tenhle advokát je
podle rozhovoru natolik spjatý
s klubem, že o jakékoli jeho nestrannosti a všem, co v rozhovoru
říká, lze s úspěchem pochybovat.
Na druhou stranu, Kubíček chce
evidentně klubu ublížit, protože
z něj neodešel v dobrém, a Kapr
působí jako čistokrevný mafián.
Z diskuze na iDNES.cz

Je to celé fraška
a podvod...
Kauza Bohemek, mafiáni vlastnící

LAST MINUTE - Chorvatsko
18. 6.-25. 6. VLASTNÍ DOPRAVOU
FAŽANA - rodin. chaty Tereza, BS
1 490 Kč/os.
SOLARIS - rodin. chaty Tereza, BS 1 990 Kč/os.
BAŠKA VODA - lux. vila Marić, BS 2 690 Kč/os.
BRIST - vila Marko, HB
4 490 Kč/os.
BAŠKA VODA - rodin. bungalovy, HB 3 490 Kč/os.
PODGORA - hotel Mediteran, HB 4 990 Kč/os.
RABAC - ap. Lanterna, HB
4 990 Kč/os.

15. 6.-22. 6. LETECKÉ zájezdy z Ostravy
BAŠKO POLJE - lux. klim. domky, BS 7 490 Kč/os.
BRIST - vila Marko, HB
9 490 Kč/os.
BAŠKA VODA - rodin. bungalovy, HB 9 990 Kč/os.
22. 6.-29. 6. LETECKÉ zájezdy z Ostravy
BAŠKA VODA - rodin. bungalovy, HB 10 990 Kč/os.
BRIST - vila Marko, HB
11 490 Kč/os.
PODGORA - hotel Mediteran, HB 11 990 Kč/os.

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze) a dopravu vč. poplatků.

www.ckvt.cz tel.: 585 242 505

Zvedne se? Petr Drobisz, brankář Sigmy a jeden z hlavních aktérů kauzy.
Slavii, sparťanské „cinklé jaro“,
olomoucká kauza, Horník na Viktorce, Starkovo údajné praní peněz v Příbrami a spousta dalších...
Jak ukazují ty kauzy, tak náš fotbal
nebyl o nic lepší v minulosti než
v přítomnosti a pochybuji, že budoucnost bude nějaká růžová...
Na ligu chodí pár tisíc lidí, v pohárech naše kluby povětšinou vyhoří, osmdesát procent zápasů
v naší lize je absolutně nekoukatelná. Co víc chcete...
Z diskuze na iDNES.cz

Olomouc uplácela,
to je jasné
To, že Olomouc uplácela, bylo jasné od začátku. Takový Kincl by si
to těžko vymýšlel a postava Drobizse a jeho vystupování to potvrzovalo od samého počátku. Svaz
to ale nechtěl vidět, rozhodl se využít této kauzy ve svůj prospěch
a napravit škody, které dříve sám
způsobil vlastním diletantstvím,
když se rozhodl zlikvidovat legální
nástupnickou Bohemku. V podstatě jenom v případě Sigmy strčil
hlavu do písku v naději, že to nějak vyšumí, jako v případě korupčního chování rozhodčího Pučka...

Teď by měli všichni zainteresovaní činovníci nést osobní zodpovědnost a platit odškodné minimálně
v řádech, které dostali kdysi Bohemians.
Z diskuze na iDNES.cz

Jiří Kubíček
dost přestřelil
Pane Kubíčku, to musí být hrozný
pocit, když vás váš vypiplaný synek po dosažení plnoletosti odhodí jako kus hadru.. Po tom, co jste
ztratil moc na svazu, vám přes hlavu přerostl i Psotka, když si nenechal mluvit do sestavy, a začal mít
u hráčů a fanoušků větší autoritu
než vy... Jste podle mne zručný
manipulátor, ale teď už jste dost
přestřelil. Pokud máme věřit vám,
musíme věřit i panu Obermajerovi. Pokud padne Sigma Olomouc,
padnete i vy...
Doufám že máte tu nahrávku
i přesně datovanou a podepřenou
stvrzenkou z pokladny. Doufám,
že pokud Sigma bude potrestána,
bude to zářným příkladem pro celou naší zem. Je tolik afér, kde jde
o sto a tisícinásobně vyšší částky,
kde i důkazy jsou a celé se to zahraje k ledu. Konečně díky tomuto

Foto: MF DNES

případu zavládne v naší zemi spravedlnost a přestane se uplácet
a rozkrádat! Stačí notářem ověřená výpověď...
Z diskuze na iDNES.cz

Když něco nevíte,
skočte si pro odposlechy
Když se člověku postupem času vytratí z paměti nějaká událost
a říká si: „Jak to tenkrát bylo?“, má
možnost skočit si za Jiřím Kubíčkem, ten vytáhne své soukromé
odposlechy a vše je hned jasné.
Z diskuze na iDNES.cz

Nebojte se, tresty
budou mírné
Hašek a spol. budou trestat nemilosrdně: trenér Psotka dva zápasy
na tribuně a Sigma pokuta pětadvacet tisíc korun. Po odvolání
bude obojí sníženo na polovinu,
pokud si ovšem předsedkyně odvolací a revizní komise najde čas
na její svolání. Počítám, že pan
Kapr dostane za znevážení českého fotbalu špatným oblečením
u soudu pět milionů pokutu a sestup do divize.
Z diskuze na iDNES.cz

Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich fotografiích

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Děti v akci
Oslavy Dne dětí na olomouckém
Horním náměstí zachytila Eva
Holásková. Akce se zúčastnili
například tanečníci z Taneční
školy Lola's dance Olomouc,
žáci ZŠ Heyrovského či mladí
fotbalisté Sigmy Olomouc.
4x foto: ef-holas.rajce.idnes.cz

