
Z auta sebral sedmdesát korun
Přerov – Zatím neznámý pachatel se mezi 11. a 16. červ-
nem vloupal do osobního automobilu značky Hyundai,
které bylo zaparkované u garážového komplexu v Žela-
tovské ulici v Přerově. „U auta rozbil jedno z oken a ukra-
dl z něj 70 korun,“ uvedla Irena Urbánková, krajská po-
licejní mluvčí. Škoda byla přitom vypočítána na šest ti-
síc korun. „Pachateli teď hrozí až dva roky ve vězení,“ do-
dala Irena Urbánková. (ina)

Zloději prošli pokladnou bez zaplacení
Hranice – Hned dva případy krádeže řešila policejní
hlídka během úterý ve stejné prodejně v Hranicích.
„První ze zlodějů byl přistižen dopoledne, když si za opa-
sek strkal drogistické zboží, a přešel s ním přes poklad-
nu bez placení,“ uvedla Irena Urbánková, krajská poli-
cejní mluvčí. I když se dal osmnáctiletý muž posléze na
útěk, nebylo mu to nic platné. Policejní hlídka ho zadr-
žela. Mladý pachatel, který žije v Hranicích, se dopustil
obdobné trestné činnosti již dříve, teď mu hrozí až dva
roky ve vězení. Ve druhém případě přišel devětadvace-
tiletý muž do obchodu odpoledne. Do tašky a batohu si
naskládal konzervy a opět prošel přes pokladnu. Krátce
poté ho zadržela ostraha. „Jedná se o muže z Karvinska.
Ani on nebyl pro policisty nováčkem, nedávno se do-
pustil obdobné trestné činnosti,“ dodala Irena Urbán-
ková. Druhému pachateli hrozí až tři roky za mřížemi.
Hodnota ukradeného zboží činí v prvním případě
1106 korun, v druhém 3265 korun. (ina)

Z cirkulárky chtěl i motor
Lobodice – Že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, by si
měl pamatovat jednadvacetiletý zloděj z Kojetínska. Ten
se vloupal v pondělí večer na zahradu v kolonii Za
Mlýnem v Lobodicích na Přerovsku. „Přelezl plot a z cir-
kulárky odřezal a ukradl čtyřkilový měděný kabel dlou-
hý třicet metrů,“ popsala krajská policejní mluvčí Irena
Urbánková. Na stejný pozemek se mladík vrátil také
v úterý v noci. „Tentokrát se pokusil ukrást motor z cir-
kulárky, vyrušil ho ale majitel, a tak utekl,“ doplnila
mluvčí. Policisté podezřelého ještě v noci zadrželi. Pa-
chateli hrozí za krádež až tři roky vězení. (pu)

Chtěl jsem přestat před sedmi
lety, pořád však závodím
Spolu s dalšími hasiči z kraje trénuje Zbyněk Hradil na mistrovství České republiky

MAGDA VRÁNOVÁ

Olomoucký kraj – Každý třetí
den trénuje Zbyněk Hradil vý-
stupy s hákovým žebříkem na
cvičnou věž a běh na sto met-
rů. Dvakrát týdně pak má at-
letickou přípravu, svůj volný
čas olomoucký profesionální
hasič věnuje běhu. A nejsou to
zdaleka jediné aktivity, kte-
rými se připravuje na Mis-
trovství České republiky v po-
žárním sportu. Klání se usku-
teční na konci června a ná-
ročný trénink s ním absolvují
hasiči z Přerovska, Olomouc-
ka i Prostějovska.

S přípravou na mistrovství
v Českých Budějovicích začal
Zbyněk Hradil už loni v říjnu.
„Kromě atletické přípravy,
výstupu s žebříkem a běhu
přes překážky máme také jed-
nou týdně atletickou přípravu
s trenérem, jednou měsíčně
s fitness trenérem. Dva dny
v měsíci jsme na soustředění,
kde se věnujeme konkrétním
disciplínám požárního spor-
tu. Od května navíc jezdíme po
přípravných závodech a sou-
těžích,“ popisuje přípravu
Zbyněk Hradil, který nejen
soutěží, ale své kolegy také
trénuje.

Družstvo tvoří deset profe-
sionálních hasičů z Olomouc-

ka, Přerovska a Prostějovska
ve věku od 24 do 44 let. Každý
z nich má svůj individuální
tréninkový plán. Mimoto se
pravidelně sjíždějí také na
společné tréninky, sportovní
soustředění, soutěže a pří-
pravné závody. Mistrovství
republiky v požárním sportu
zahrnuje čtyři disciplíny.
„Specializuji se na výstup na
cvičnou věž a štafetový běh.
Na mistrovství republiky sou-
těžím každoročně už od roku
1999, ani jednou jsem ještě ne-
vynechal. Protože už ale mám
44 let, příští rok zřejmě sou-
těžní kariéru ukončím a zů-
stanu už jen jako trenér,“ plá-
nuje Zbyněk Hradil.

O tom, že se závoděním v po-
žárním sportu na vrcholové
úrovni skončí, přemýšlel už
před sedmi lety. Také tehdy se
chtěl věnovat jen trénování
krajského družstva. „Když
jsem ale zadal kolegům nějaké
náročnější úkoly, tak tvrdili,
že se to nedá zvládnout. Chtěl
jsem jít příkladem a ukázat, že
já to po čtyřicítce zvládnu,
a tak to musejí zkusit taky.
Tím, že se s nimi udržuji v dob-
ré kondici, závodím pořád dál.
Trénování mě moc baví, urči-
tě u požárního sportu zůstanu
v pozici trenéra také v bu-
doucnu,“ dodal závodník.

NÁROČNÝ SPORT. V Českých Budějovicích se hasiči utkají v disciplínách výstup na cvičnou věž, štafetový běh, běh přes překážky a požární
útok. Foto: 3x HZSOLK

Mistrovství České republiky v požárním sportu je nejdůležitější spor-
tovní akcí pro profesionální a dobrovolné hasiče. Organizaci a hosti-
telství letošního klání má na starosti Hasičský záchranný sbor Jihočeské-
ho kraje. Republikový svátek požárního sportu se koná od pátku 27. do ne-
děle 29. června v Českých Budějovicích. Zúčastní se jej krajská repre-
zentační družstva mužů a žen profesionálních i dobrovolných hasičů ze
všech krajů. Z Olomouckého kraje zamíří do Českých Budějovic deset
hasičů z Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Mistrovství České re-
publiky zahrnuje čtyři disciplíny: výstup do čtvrtého podlaží cvičné vě-
že, běh na sto metrů s překážkami, štafetu na 4x 100 metrů s pře-
kážkami, požární útok. Více na www.mrps2014.cz.

Termín konání: 27. – 29. června
Místo konání: České Budějovice
Program:
Pátek 27. června
8.00–12.00: trénink HZS ČR – věž (výstaviště)
8.00–12.00: trénink HZS ČR – běh na 100 metrů s překážka-
mi (TJ Sokol)
8.00–16.30: trénink SH ČMS – požární útok (výstaviště)
12.00–17.00: trénink SH ČMS – běh na 100 metrů s překáž-
kami (TJ Sokol)
13.00–17.00: výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, semi-
finále a finále o absolutního mistra ČR (výstaviště)
17.30: slavnostní zahájení, výsledky věže (výstaviště)
Sobota 28. června
7.30–14.00: běh na 100 metrů
SH ČMS i HZS ČR (TJ Sokol)
14.30–19.00: 4x 100 metrů s překážkami, SH ČMS i HZS ČR
(TJ Sokol)
Neděle 29. června
8.30–14.00: požární útok, HZS ČR i (muži a ženy) SH ČMS
(TJ Sokol)
14.30: zakončení (TJ Sokol)

MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU:

Firemní vůz nemá katalyzátor
Velká Bystřice – Nepříjemné překvapení čekalo na ři-
diče, který ve středu ráno přišel k firemnímu automobi-
lu značky Citroën Jumper. Vůz stál v Havlíčkově ulici
ve Velké Bystřici na Olomoucku. „Během uplynulé noci
pachatel demontoval z výfukové soustavy vozidla kata-
lyzátor. Škoda dosáhla 25 tisíc korun,“ sdělila krajská
policejní mluvčí Marie Štrbáková. (mak)

Ze servisu zmizely pneumatiky
Šternberk– Šestnáct značkových pneumatik ukradl
v noci z pondělí na úterý zloděj z areálu autoservisu ve
Šternberku. „Majitel vyčíslil celkovou škodu na 235 ti-
síc korun,“ upřesnila krajská policejní mluvčí Marie
Štrbáková s tím, že zloději hrozí až pět let vězení. (mak)

V lese našel vojenskou munici
Kladky – Na granát z druhé světové války narazil v pá-
tek před osmou hodinou ráno pětadvacetiletý muž v čás-
ti Ošíkov v Kladkách na Prostějovsku. „V lese našel vo-
jenskou munici. Přivolaný policejní pyrotechnik zjistil,
že se jedná o dělostřelecký granát z druhé světové vál-
ky,“ informovala mluvčí policistů Irena Urbánková
s tím, že odborník granát odvezl k likvidaci. (ham)

Přelezl dvoumetrový plot a vzal kabel
Prostějov – Čtyřicet metrů dlouhý elektrický prodlužo-
vací kabel zmizel z pondělí na úterý ze zahradní chatky
ve Sportovní ulici v Prostějově. „Zloděj musel nejprve
překonat dvoumetrové oplocení, aby se dostal na poze-
mek,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková. Maji-
telka vyčíslila škodu na 4200 korun. (ham)

Cyklista i motorkář jsou zraněni
Ptení – Lehkými zraněními skončila srážka cyklisty
s motorkářem, která se stala v úterý před půl šestou ve-
čer ve Ptení na Prostějovsku. „Sedmašedesátiletý cyk-
lista, který jel po pravé straně, náhle odbočil vlevo přes
silnici. V ten okamžik ho však předjížděl jednatřicetile-
tý řidič motocyklu. Po srážce oba muži upadli na zem
a s lehkým zraněním byli převezeni do nemocnice,“ in-
formovala mluvčí policistů Irena Urbánková. Jako pří-
činu nehody vyloučili policisté u motorkáře alkohol, na-
opak cyklista nadýchal 1,43 promile alkoholu v dechu.
Při nehodě vznikla škoda za 21 tisíc korun, okolnosti pří-
padu policisté nadále vyšetřují. (ham)

Zdrogovaný mladík nesmí na kolo
Prostějov – Mladého cyklistu pod vlivem drog chytili
v úterý kolem šesté hodiny ve Svatoplukově ulici v Pro-
stějově policisté. „U dvacetiletého muže provedli de-
chovou zkoušku na alkohol, která byla negativní, nao-
pak další test ukázal přítomnost amphetaminu a me-
thamphetaminu,“ informovala mluvčí policistů Irena
Urbánková. Řidič odmítl vyšetření v nemocnici, poli-
cisté mu další jízdu zakázali. (ham)

Za cigarety mladíci nezaplatili,
policie hledá svědky krádeže
Litovel – Cigarety, motorový
olej a potraviny ukradli v úte-
rý ráno dva mladíci z čerpací
stanice v litovelské městské
části Unčovice. O půl páté rá-
no si nechali od prodavačky
vyložit na pult několik krabi-
ček různých cigaret. „Mladík
tvrdil, že útratu uhradí pla-
tební kartou kolega, který se
prochází po prodejně. Místo
placení však oba vyběhli z pro-
dejny i s cigaretami. Nasedli
do automobilu černé barvy,
zřejmě značky opel a odjeli,“
popsala krádež krajská poli-
cejní mluvčí Marie Štrbáko-
vá.

Obsluha později zjistila, že
dvojice vzala také dva litry

motorového oleje, dva ener-
getické nápoje, dvě bagety
a časopis. „Oba byli ve věku
kolem pětadvaceti let. Mladík,
který si vybíral cigarety měřil
asi 165 centimetrů, měl krátké
černé vlasy. Jeho komplic mě-
řil asi 170 centimetrů a měl
krátké blond vlasy. Oba na so-
bě měli letní oblečení,“ po-
psala zloděje Marie Štrbáková
s tím, že způsobili celkovou
škodu za téměř devět tisíc ko-
run.

Policisté nyní žádají svěd-
ky, kteří by jim mohli pomoci
s objasněním krádeže a s do-
padením pachatelů, aby se ob-
rátili na bezplatnou tísňovou
linku 158. (mak)

Ve vazbě chtěl mimořádnou
návštěvu, dostal podmínku
Olomouc – S osmiměsíčním
podmíněným trestem odešel
včera od Krajského soudu
v Ostravě údajný boss lihové
mafie Radek Březina. Byl od-
souzen za to, že vloni v dubnu
v ostravské vazební věznici
nabídl vrchnímu dozorci pat-
náctitisícový úplatek za vyří-
zení mimořádné návštěvy.

Stejný trest Březinovi letos
v dubnu vyměřil Okresní
soud v Ostravě. Březina se
proti tomuto verdiktu odvolal
ke krajskému soudu, který
ale jeho odvolání nyní zamítl
jako nedůvodné.

Dozorce uvedl, že jej Březi-
na oslovil při odvádění na ce-
lu. „Řekl, že by byl ochoten

dát i patnáct tisíc korun, kdy-
by někdo mimořádnou ná-
vštěvu schválil,“ prohlásil
dozorce. O Březinově nabídce
se dozorce zmínil svému ko-
legovi. Případem se později
začala zabývat policie. Březi-
na vinu popřel. „Žádný úpla-
tek jsem nenabízel,“ prohlá-
sil u soudu. Když hovořil
o patnácti tisících korunách,
měl podle svých slov na mys-
li náklady na návštěvu práv-
níka.

Březina byl uznán vinným
z nepřímého úplatkářství, za
které dostal osm měsíců
s podmíněným odkladem na
zkušební lhůtu patnácti mě-
síců. (per)

Pes bránil svého pána, kousl policistu
Moravičany – U rodinného incidentu v Moravičanech
na Šumpersku museli v úterý zasáhnout policisté. Při-
volal je otec osmačtyřicetiletého muže, který ničil oplo-
cení kolem domu. V tom pokračoval i po příjezdu hlíd-
ky, ochránce zákona navíc urážel. Policisté proto chtěli
agresivnímu muži nasadit pouta, na pomoc mu ale při-
běhl jeho pes. „Kousl policistu do lýtka, ten pak musel vy-
hledat lékařské ošetření, podobně jako zadržený muž.
Uněj zkouška ukázala 1,63 promile alkoholu,“ informo-
val krajský mluvčí policie Josef Bednařík. (hak)
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