Za explozi paneláku ve Frenštátě pod Radhoštěm může zřejmě problémový nájemník. V troskách
zemřelo 5 lidí.
****
Ústecký krajský soud rozplétá krádež obrazů Emila Fily v hodnotě 80ti milionů korun.
****
Rusko plánuje vybudování speciálního systému, který by včas varoval před dopadem meteoritů.

Hezký večer, u dnešních Nočních televizních novin vás vítá Emma Smetana. Jsem ráda, že jste s námi.

1. Smrtící výbuch v panelovém domě ve Frenštátu, který zabil nejméně pět lidí, měl pravděpodobně
na svědomí šedesátiletý Antonín Blažek. Podle jedné z vyšetřovacích verzí se tak chtěl pomstít za
nařízenou exekuci. Dva z jedenácti zraněných jsou stále v kritickém stavu a jeden člověk se pohřešuje.
Záchranáři už ale prohledávání trosek ukončili.
Reportáž

2. A přímo na místě tragédie je ted kolegyně reportérka Martina Julinová.
1. Martino, z reportáže jsme pochopili, že muž, kterého místní z exploze podezírají, se choval jako
podivín a byl už delší dobu svým okolím vnímán jako problematický. Co dalšího jsi zjistila?
2. Nemohu se nezeptat- v jakém psychickém stavu jsou teď místní a...byla jim zajištěna nějaká
speciální péče?
3. Martino, řekni nám ještě, jaký je zdravotní stav těch, kteří leží v nemocnici?
LIVE
Reportáž

3. Krádež obrazů Emila Filly začal rozplétat Krajský soud v Ústí nad Labem. Vyslechl první ze sedmi
obviněných, kteří v roce 2011 ukradli ze zámku v Peruci na Lounsku čtyři vzácné obrazy kubistického
malíře. Za krádež a podílnictví jim hrozí až deseti-letá vězení.
Reportáž

4. Koňské maso místo hovězího vyvolalo po Británii poplach už i v České republice. Dnes se objevila
informace, že se konina měla do Česka dostat v boloňských lazáních přes Lucembursko. Podrobnosti
má Pavlína Kosová.
1)Pavlíno, jak se vlastně přišlo na to, že by se u nás měly lazáně s koňským masem prodávat?
LIVE
Synchron
2) Řekni nám ještě- je koňské maso nebezpečné?
LIVE

5. Pracovníci veterinární správy dnes odebrali chovateli ze Slavic na Třebíčsku veškerá jeho zvířata.
Jak od nás víte, koně a krávy byly zanedbané a žily v otřesných podmínkách. Pokuty k nápravě
nevedly a proto se veterinární správa ***J*** odhodlala právě k tomuto kroku.
Reportáž

6. Doslova meteoritová horečka nakazila tisíce Rusů v Čeljabinské oblasti na Urale. Právě tam před
dvěma dny náhle dopadl meteorit. Jeho úlomky jsou pro vědce velmi cenné a tak je hledají jak
profesionálové, tak i amatéři. Mnoho lidí ale pád meteoritu pochopitelně vyděsil. Rusové proto
přemýšlejí o vybudování systému, který by je před dalšími dopady vesmírných těles včas varoval.
Reportáž

7. Kontroverzní exekutor Jozef Višváder, který sedí ve vězení za podvod a policie ho navíc stíhá za
zpronevěru osmdesáti milionů korun, zřejmě nepohrdl ani několika tisícovkami. Ústavní soud dnes
potvrdil, že od dlužníka chtěl peníze, aniž by za to vykonal jakoukoli práci.
Reportáž

8. Nové Město na Moravě si dnes po dlouhé době prožilo první den po Mistrovství světa v biatlonu.
Sportovní areál ale rozhodně neztichl. Začal tam totiž pořádný úklid.
Reportáž

9. Roman Janoušek, lobbista obviněný z pokusu o vraždu, bude mít možnost, prostudovat si svůj spis.
Jen připomínám, že před 14ti dny se z jeho čtení omluvil kvůli chřipce. Minulý týden byl pro změnu
hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, kde měl podstoupit operaci hlavy.

Reportáž

10. I běžná cesta do školy nebo do práce se může stát pro mnoho Plzeňanů nebezpečným
dobrodružstvím. Musí se totiž doslova proplétat mezi koly aut. Na mnoha místech totiž chybí
chodníky.
Reportáž

11. Čivavy jsou poslední dobou čím dál oblíbenějšími domácími mazlíčky. Pokud si ale myslíte, že jsou
kvůli své velikosti vhodní jen jako módní doplněk nebo polštář ve vašem obývacím pokoji, tak jste na
velkém omylu. Čivavy jsou totiž velice mrštné. A navíc- když si něco vezmou do hlavy, tak se jen tak
nevzdají. ***J***Dámy a pánové, náš záběr na závěr.
Reportáž

12. A to už je ode mě všechno. Zůstaňte ještě u sportu a počasí, a já se budu těšit opět zítra na
viděnou. Dobrou noc!

