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Uplácela Sigma? I tato verze je ve hře
» Názory čtenářů Kauza

žím si zachovat odstup a objektivní hodnocení. Včera mě zaujaly vysmáté fotky Kubíčka před soudní
síní. Dnes, při pohledu na jeho vysmátou tvář s titulky u jeho hlavy:
„Potrestejte je, řekla obžaloba
v kauze Sigma“ a vyhrožující titulek „Zvažuji, že na tebe podám žalobu“, mám jasný pohled na věc.
On je žalující strana, žalobce, který se mstí. Někde jsem četl, že
soud se Sigmou je pro něj nejhorším dnem v životě po smrti rodičů. Smál jste se na tom pohřbu,
pane Kubíčku? V jeho tváři je radost, škodolibost, v jeho očích nenávist! Ne, ten korupci neodhaluje, ten se mstí!
Martin Nováček,Olomouc

fotbalové Sigmy dál
hýbe Olomoucí. Fanoušci
klubu se předhánějí
v názorech, proč je
Sigma nevinná, nebo zda
naopak mohla uplácet.
Soud rozhodne v září.
» Ad: Potrestejte je, řekla obžaloba
v kauze Sigma, MF DNES 22.7.

Kubíček dobře zná
paragraf § 346 křivá
výpověď
Jako letitý kriminalista se musím
smát postupu odhalování korupce
Karla Kapra. A to se snažím oprostit od jeho bohaté kriminální minulosti (stačí zadat jméno Karel
Kapr ve vyhledavači na internetu).
Jediný důkaz, peníze, které měl
Drobisz předat, přizná Kapr po téměř roce. Když je má ukázat a
předložit policii, vloží je na konto
a pošle převodem na svaz. Proč to
udělal? Dle mého soudu proto, že
žádné peníze neměl a nechtěl riskovat jejich znalecké zkoumání,
nejen co do otisku prstů, ale v tak
velkém množství bankovek jsou
schopny banky za určitých okolností zjistit například že nějaká
bankovka byla v době, kdy se
měla předávat jako úplatek, někde
v depozitu, trezoru a podobně.
Přes čísla bankovek se to dá lehce
zjistit. Proto je podle mě poslal
přes účet, aby nešly zkoumat. Zničil tak ale přece svůj jediný údajný

Úsměv na fotkách. Je
nahrávat kolegy veselé?

Nová svědectví U okresního soudu vystoupili jako svědci Jaromír Dolníček (vlevo) a vedoucí mužstva Sigmy Adam Košař.
důkaz… O to mu ale zřejmě šlo.
A jaké peníze jsou tedy na policii?
Jiné samozřejmě. Kapr poslal peníze bankovním převodem na svazový účet, svaz je následně vybral
z účtu a vydal je policii či státnímu zástupci. K důkazu jsou nepoužitelné. Podle mě je policie zabavila jako věc získanou trestnou činností. Tedy dle tvrzení Karla Kap-

ra a dalších mají pocházet z trestné činnosti. Když pro dokazování
patrně samy o sobě nemají význam, ale svaz neměl ani důvod si
je ponechat. Zabavení věcí získaných trestnou činností, včetně peněz, je poměrně běžný postup.
Obálku však stále mají. Vzhledem
k tomu, co jsem uvedl hned na začátku, nepředpokládám, že na ní

Vyjádřete se!
Jak dopadne
v září Sigma
u soudu?

„

Kdyby existovaly nějaké
peníze předané Sigmou,
jen blázen by je nepředal
ve fyzické formě (a říct, copak jsem
blázen, abych u sebe nosil takový
balík peněz, to je výsměch). Otázkou
tedy je, zda skutečně šlo o to
prokázat korupci. Proč se čekalo
rok? Aby se nastřádaly důkazy, které
pak stejně nikdo předložil?

z diskuse na olomouc.idnes.cz

A co si myslíte vy?
Pište na redolo@mfdnes.cz,
vaše názory rádi otiskneme.

LAST MINUTE - Chorvatsko

Foto: Petr Janeček, MF DNES

budou otisky prstů někoho z klubu Olomouce. Kubíček je chytrý
jako liška, mluví opatrně, on nic
neviděl, jen o tom slyšel od pokladníka. Přesto by se i on, nejen
Kapr, měl zodpovídat před fotbalovým tribunálem za poškození dobrého jména fotbalu a u soudu za
křivou výpověď a svědectví. Ale to
snad svědek Kubíček s právním
vzděláním dobře ví a zná paragraf
§ 346 křivá výpověď. A pokud ještě někoho snad obvinil, čeká ho
i paragraf o číslo nižší – křivé obvinění… Trest u disciplinárky potom pro ně bude ještě milostiv –
doživotní zákaz činnosti.
z redakční pošty

Kubíček neodhaluje
korupci, on se mstí!
Kauzu kolem Sigmy sleduji, asi
jako každý Olomoučan, ale sna-

U soudu jsem nikdy nebyl, ale jistě to není příjemné. Z tváře svědka Kubíčka na fotkách ve vašich
novinách čiší maximální spokojenost... Ten jeho výraz svědčí
o mnohém, ale pozitivního, byť
úsměvný, v něm není zhola nic. Je
to výraz plný škodolibosti, zloby,
nuceného úsměvu. Je to opravdu
tak veselé odposlouchávat, nahrávat si telefonáty, hovory s kolegy?
Copak on je stále vážně přesvědčený, že bojuje za očistu fotbalu? Podobné praktiky v Británii dnes pobouřily celý svět. Jen Kubíček se
tomu směje...
Eduard Kratochvíl, Olomouc

Stačilo jen slovo a mohli
je lapnout při předávání
V korupční fotbalové kauze můžeme srovnávat s Tureckem. Policie
tam půl roku odposlouchávala
a monitorovala, nechala ovlivňovat další množství zápasů, a nakonec stejně Fenerbahce bude zatím
hrát letošní ročník Ligy mistrů.
A to se tam nejednalo o tak nízké
částky. Už by se někteří chytráci
měli vážně nad sebou zamyslet.
Že nejsou důkazy, to je jen a jen
chyba Karla Kapra. Stačilo to přece nahlásit a mohli Drobisze
a spol. chytnout přímo při předávání úplatku...
z diskuse na olomouc.idnes.cz

Vaším objektivem Události v Olomouckém kraji, tentokrát na snímcích Josefa Čecha

BAŠKA VODA, rodinné bungalovy - NEPTUN KLUB
6. 8. - 13. 8. VLASTNÍ DOPRAVOU polopenze
5 490 Kč/os.
polopenze
5. 8. - 14. 8. AUTOBUSEM
7 490 Kč/os.
polopenze
3. 8. - 10. 8. LETECKY
9 990 Kč/os.
PROMAJNA, pavilon Dukić A - NEPTUN KLUB
5 990 Kč/os.
6. 8. - 13. 8. VLASTNÍ DOPRAVOU polopenze
polopenze
7 990 Kč/os.
5. 8. - 14. 8. AUTOBUSEM
polopenze
10 990 Kč/os.
3. 8. - 10. 8. LETECKY

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi a dopravu vč. všech poplatků.

www.ckvt.cz tel.: 585 242 505
Akrobatické kousky
Na tuningovém srazu Tuning Day
na přerovském letišti mohli
návštěvníci kromě nablýskaných
vozů přihlížet i exhibici v sedle
motocyklu.
4x foto: 1pepa.rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Krása nejen na kolech Přerovské letiště zaplavily vytuningované vozy
všech značek. Zájemci mohli nahlédnout i pod kapotu.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

