
Koaliční kabinet premiéra Petra Nečase před půlnocí už počtvrté ustál hlasování o vyslovení 

nedůvěry. Poslanci jednali  více než sedm hodin.  

Opozice, které vadí zejména chování ministra financí v souvislosti s kauzou letounů CASA, ale  podle 

očekávání potřebných 101 hlasů nenašla. Pro vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo ve středu večer 89 

opozičních poslanců, proti bylo stejné množství  zástupců koalice.  

A teď situace, kterou si málokdo z nás dovede představit. Celých 15 let drželi rodiče z Milonic na 

Vyškovsku svou dceru v domě. Teprve před pár dny ji vysvobodili policisté. Žena byla naprosto 

zmatená a zanedbaná.  

Česká obchodní inspekce objevila padělky známých značek v jednom z  nejluxusnějších obchodních 

domů v zemi - v pražském Palladiu. Jednalo se o kryty a obaly mobilních telefonů.  

Šlo o padělky, které měly značku Louis Vuitton a Chanel v hodnotě 7 a půl tisíce korun. Inspektoři je 

objevili díky udání jednoho ze zákazníků, který měl podezření, že prodávané věci nejsou pravé. 

Obchodní inspekci to následně potvrdil i zástupce obou značek, který je do obchodu doprovázel. Nám 

se k padělkům nikdo z obchodu  zatím vyjádřit nechtěl.  

Před budovou letiště v letovisku Burgas v Bulharsku, které často navštěvují i čeští občané, včera 

explodoval autobus s izraelskými turisty. Na místě zůstalo ležet nejméně 7 mrtvých a 30 zraněných.  

A ještě vám ukážeme krásný příběh manželů z Jirkova. Jsou spolu neuvěřitelných 78 let. Oslavili 

platinovou svatbu a mají se pořád rádi.  

Fotbalový svět má nového finančního magnáta. Nejdražším fotbalistou planety se totiž stal Švéd 

Zlatan Ibrahimovič. Po odchodu do Paris St. Germain vyletěl na první místo v přestupech za celou 

kariéru.  

Jedna z nejtěžších etap na letošní Tour měla velkého francouzského hrdinu. Thomas Vekler se v 

Pyrenejích vydal na dlouhou sólojízdu a ta mu vyšla.  

Na česko- polské hranici se v podvečer střílelo. Z polského Zawidowa se snažil do České republiky s 

ukradeným nákladním vozem uprchnout zloděj aut. Po 100 metrech na českém území v obci 

Habartice havaroval a snažil se utéct. Při následné přestřelce byl zraněn a teď je v péči lékařů. Případ 

si převzali polští kriminalisté.  

Asi by málokoho napadlo, že v čaji může být salmonela...Je to tak...V čajích, které prodával obchodní 

řetězec Kaufland, se salmonela opravdu objevila. Některá z balení jsou právě stahována z prodeje a 

už asi nikoho nepřekvapí, že výrobky pocházejí z Polska - odkud před čaji přišlo varování.  

Před budovou letiště v bulharském letovisku Burgas, které často navštěvují i čeští turisté, odpoledne 

explodoval autobus s izraelskými turisty. Nejméně 7 lidí zahynulo. Dalších 33 cestujících je zraněných. 

Mezi nimi i dvě těhotné ženy a jedenáctiletá dívka.  

Většinou mladí lidé zrovna přesedali do tří autobusů , aby se jeli ubytovat. V tom okamžiku v jednom 

z vozidel explodovala předem nastražená bomba. Tel Aviv přitom už dříve bulharské úřady varoval, že 

na bulharském území může dojít k útoku na izraelské turisty. V neděli dokonce policie zabránila 

bombovému útoku přímo v Sofii. Izraelský premiér ihned po atentátu obvinil z útoku Írán.  



Atentátník v Damašku zabil tři klíčové muže obranného týmu prezidenta Asada. Při bombovém útoku 

zemřeli syrský ministr obrany, prezidentův švagr Ásif Šaukat a také šéf Asadova krizového štábu. K 

atentátu došlo během schůzky ministrů a bezpečnostních orgánů. Spekuluje se, že ho spáchal jeden z 

bodyguardů. 


