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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Neznámý 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
X-Men: První třída 14.40, 17.20, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man 19.30
Kazatel 21.30
Kung Fu Panda 2 3D 15.10, 17.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Melancholia 18.20
Rychle a zběsile 5 21.00
Westernstory 16.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kung Fu Panda 2 3D 14.20, 16.30, 18.40
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

20.50

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Pražská 41, tel. 585 809 999
Lidice 15.30, 19.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Zdrojový kód 17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Lidice 17.30, 20.00

Štěpánov
KINO
U Parku 1, tel. 585 386 309
Obřad 17.30, 20.00

Šternberk
KINO OKO
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861
Láska a jiné závislosti 19.30
Máma mezi Marťany 17.30

Šumperk
KINO OKO

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Kung Fu Panda 2 3D 16.15
Voda pro slony 18.00
Western Story 20.30

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Láska a jiné závislosti 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Hop 17.30
Všemocný 20.00
Zkus mě rozesmát 17.45, 19.45

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Králova řeč 20.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Čertova nevěsta 17.00
Dopis do Ameriky 19.30

Hranice
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Galašova 1746, tel. 581 601 700
Den dětí
Hry, soutěže a další atrakce pro děti. 13.00

Lipník nad Bečvou
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
nám. T. G. Masaryka, tel. 584 440 286
Slavnosti vodníka Kašňáka
14. ročník zábavného pořadu pro děti a ve-
řejnost na podporu tradic záhorského pí-
semnictví. 9.30

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Jan Burian: Portugalský večírek
Autor knihy Výlet do Portugalska aneb Poe-
tický průvodce na cestu tam a zpátky,
uznávaný písničkář, básník a spisovatel.

19.30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
17. listopadu 47, tel. 585 223 233
Carcassonne Tour
Turnaj je určen nejen zkušeným hráčům,
ale i začátečníkům, kteří hru neznají. 17.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
The Beatles & Queen
Dvě skupiny, jejichž členové své hudební
a pěvecké začátky datují do druhé polovi-
ny minulého století 19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Literární klub: Setkání k životnímu jubileu
profesora Miroslava Zahrádky

18.30

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Fashion market + DJ´s
Nákup bez stresu a shonu: trička, šperky,
tašky, originální výrobky, hand-made
a mnoho jiného v doprovodu DJ´s a módní
přehlídky. 17.00

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Kdo vykoukne z mechu a kapradí
Výroba postaviček a duchů míst z výtvarné-
ho materiálu, který nám poskytuje příroda,
a také z toho, co v ní člověk někdy zanechá-
vá. 16.00

Prostějov
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130
O počasí
Jak je velké Slunce a je blízko u Země?
Proč se střídá den a noc? Z čeho je mrak
a jak vzniká? Na všechny takové otázky od-
povídá vyprávění Ondřeje Sekory. 15.30
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Prostějovské dny hudby: Závěrečný
koncert žáků ZUŠ V. Ambrose 17.00
Vratká prkna
Komedie z divadelního prostředí - ale tro-
chu smutná. 19.00

Šumperk
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Hlavní 22, tel. 603 174 499
Šumperský dětský sbor
Závěrečný koncert mladších dětí. 19.00

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM JANÁČEK
Lázně Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 353
Historie lázní Teplice nad Bečvou, města
Hranice a jejich okolí 19.15

S
yn pamáka Sigmy, bývalé
korporace vlastnící spor-
tovní klub, měl k dění ve
fotbale blízko. Vím, uplá-

celo se vždy, výsledky zápasů se
často věděly předem, ale jedno
bylo jiné – fotbal tu byl pro lidi.
Mentalita korporací byla taková,
že fotbal tu byl pro dav, měl lidi od-
vádět na jiné myšlenky a zároveň
zlidšťovat firmu, která je živila. Ale
dnes?

Povím vám příběh z posledních
let fungování klubu, jeho prohláše-
ní k fanouškům a neplnění jeho sli-
bů. Začalo to krásně, slibem po-
stupného modernizování stadio-
nu. V minulosti se peníze vyděláva-
ly pro fotbal, dnes se peníze vydělá-
vají fotbalem.

Začalo to dostavbou severní tri-
buny a zrušením veškerého místa
na stání, slibem stavby tribuny již-
ní a kompletního zastřešení veške-
rých tribun. S penězi nebyl pro-
blém, část měla jít na úvěr, stejně
jako tomu bylo v případě tribuny
severní, část měla být dotována
z prodeje hráčů, vždyť se Sigmě po-
vedl mistrovský kousek – byl pro-
dán Roman Hubník do Ruska za
částku kolem 100 milionů a kaž-
dou sezonu pravidelně odcházel
hráč pod heslem: je potřeba do klu-
bu každý rok donést 20 milionů na-
víc!

Realita dneška? Tréninkové pro-
story ve sportovním areálu jsou ob-
klíčené novým kongresovým cent-
rem, nově postavenými tenisový-
mi kurty, hotelem, skvělé! Podle
mého však o sport a výchovu mlá-
deže v tomto případě prakticky ne-
jde, je to spíše investice s očekáva-
nou návratností a způsob, jak pro-
stavět peníze. SK Sigma Olomouc

je akciovou společností, má právo
na vytahování zisků z týmu, to je
nepopiratelné, ale o tom má úva-
ha není. Pozastavuji se nad neustá-
lým stěžováním si vedení klubu na
klesající návštěvnost týmu, na špat-

né fanoušky a na opakování, kolik
toho tým pro fanoušky dělá. Já ja-
kožto dlouhodobý pozorovatel ne-
vidím jediný krok, který byl činěn
pro fanoušky, fotbal či výchovu
mládeže, vše je tak nějak bokem
kšeftíků a hledání cest, jak prosta-

vět peníze. Nutno dodat, že zde
mluvíme o klubu dotovaném statu-
tárním městem, které vlastní třeti-
nu majetku v klubu.

Jižní tribuna již stojí, sen a pů-
vodní předpoklad, že ji bude vlast-
nit klub, se rozplynul. Situace je vy-
kládána tak, že se Sigmě povedl mi-
strovský krok, kdy dostala do pro-
nájmu celou jižní tribunu za sym-
bolický poplatek a stavební společ-
nost si vzala na starost rozprodej
z nově postavené budovy (rozu-
mějte nově vzniklé bytové budovy
dvě minuty pěšky do centra města
Olomouc). No ráj na zemi!

Zůstává však otázka, kde je
oněch 100 milionů z Romana Hub-
níka a další finance z prodeje hrá-
čů. Peníze na mládež reálně platí
město ve svých štědrých příspěv-
cích klubu, na komerční účely by
podle mého názoru měly v kase

být slušné částky. Nejsou... ales-
poň je nám to tak tvrzeno.

A nyní jižní tribuna a akce pře-
jmenování stadionu. Nutno vylo-
žit, jak se situace vyvíjela. Svatostá-
nek olomoucké Sigmy se od pra-
dávna jmenuje Andrův stadion,
není na něm běžecká dráha tak,
aby mohl být považován za arénu.
Při stavbě jižní tribuny bylo slíbe-
no a oficiálně ohlášeno, že na jejím
vrcholu bude umístěná světelná ta-
bule, stylové a rozumné řešení. Si-
tuace dneška? Zaslechl jsem úvahy
nad přejmenováním Androva stadi-
onu na Sigma arénu, zrušením
umístění světelné tabule na vrchol
jižní tribuny a její nahrazení zchát-
ralým znakem kdysi slavné společ-
nosti Sigma Lutín pumpy Hranice.
Podle mne je to jednoduše psycho-
logická příprava fanoušků na kom-
pletní přejmenování svatostánku

dle toho, kdo zaplatí nejvíc, s vel-
kým billboardem na vrcholu jižní
tribuny. A také pojmenování stadi-
onu dle jména sponzorů tak, aby to
fanoušci co nejlépe snesli. Fotbalu
je ubíráno čím dál víc tradic, od ná-

zvu svatostánku a logického pojme-
nování stadion na nelogickou aré-
nu přes záhadné mizení financí
z prodeje hráčů po stavění komerč-
ních objektů a neplynutí reálných
zisků pro klub jako takový z této sta-
vitelské činnosti.

Ano, většina fotbalových klubů
je soukromou akciovou společnos-
tí, její majitelé mají jakési právo
odírat svou firmu o zisky, ale pod-
statou toho, co jsem chtěl říct, je
to, že dnes jsou už fanoušci na ved-
lejší koleji. Nezáleží na tom kolik
jich na fotbal přijde, když si mů-
žou za návštěvnost napsat libovol-
né možné číslo, nezáleží, kdo tu
ligu hraje, neboť situace v celé
Gambrinus lize je obdobná – od
krachující Slávie po potápějící se
Zbrojovku.

Jediné, co mi chybí, je pravda,
ale ta být oficiálně prozrazena ne-
smí. Přiznáním faktu, že ve fotbale
je peněz dost, se stane jediné –
města, kraje i stát přestanou tento
sport tak mohutně dotovat, jak jej
dotují. Jde to z našich daní a stejně
to není to nejhorší, co mě na celé
situaci mrzí. Byl jsem srdcem fa-
nouškem Sigmy, situace došla tak
daleko, že se cítím podveden a zra-
zen. Ve fotbale jde o všechno, ale
určitě v něm nejde o fotbal a fa-
noušky.

Historka na závěr? Jel jsem na
zápas v Liverpoolu s Evertonem,
využil jsem zájezdu, na který byla
reklama na stránkách Sigmy, také
prodej lístků probíhal ve fanshopu
Sigmy Olomouc. Mělo jít o poho-
dový zájezd, Olomoučtí ultras
měli jet zvlášť vlastním autobu-
sem. Bylo nám řečeno, že to nema-
jí vůbec zařízené, také proto náš zá-
jezd stál o dva tisíce víc. Jak to do-
padlo? Autobus na nás čekal před
stadionem, po naložení slušně vy-
padajících fans objel stadion, na-
bral ultras a po dojezdu do Liver-
poolu jsme zjistili, že nemáme zaří-
zené ani vstupenky. Ultras měli
vše – šály zdarma, vstupenky
v ruce. Zájezd si kupovali někde
v hospodě. Mám věřit klubu, který
se nakonec i distancoval od tohoto
zájezdu, a přitom dělal vše proto,
aby tento zájezd vypadal jako ofici-
ální záležitost Sigmy? Omluvy
jsem se nedočkal, každý dělal, že
se ho to netýká. Opravdu zvláštní
poměry v českém fotbale, o stále
stejném podivném pískání rozhod-
čích se už raději nevyjadřuji.

Fotbal je vše, jen ne fotbal!
Jaromír Kaňák, blog.idnes.cz

Pod deštníkem Na Recesefest v Mezicích u Olomouce,
který se konal o víkendu, dorazily desítky posluchačů. Užili si
soutěže pro všechny věkové kategorie i koncerty.

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.

Kino Sci-fi snímek Melancholia v CineStaru

» Názory čtenářů
Uplatila Sigma zápas
s Bohemians? Případ
fotbalové korupce nyní
řeší olomoucký okresní
soud. Je uplácení ve
sportu běžné a je dnes
fotbal tím, čím býval dřív?

Volný čas Portugalský večírek Jana Buriana

Legenda Na mezickém festivalu
vystoupil zpěvák Petr Spálený se
svým Apollo Bandem (na snímku)
či kouzelník Richard Nedvěd.

Začalo to krásně, slibem
modernizování stadionu.
Dřív se peníze vydělávaly
pro fotbal, dnes se
vydělávají fotbalem.

Jižní tribuna na stadionu
již stojí, sen a původní
předpoklad, že ji bude
vlastnit klub,
se však rozplynul.

Fotbal a peníze Jde ve fotbale hlavně o peníze a jsou fanoušci na vedlejší koleji? Na snímku brankář olomoucké Sigmy Petr Drobisz. Foto: MF DNES

Deštivé osvěžení Na Recesefestu i pršelo,
déšť ale zábavu nepokazil. 3x foto: ivo33.rajce.net

Sbohem Sigmo aneb Zpověď fanouška

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje očima čtenářů, tentokrát na snímcích Ivo Kotase


