TN neděle
K: Byt v pražských Nuslích se dnes ráno změnil v ohnivou past. Podle všeho začalo hořet od
nedopalku cigarety. Pro majitelku nebylo úniku.
M: Dveře jejího bytu se totiž otevírají ven do chodby a nedaly se jednoduše vyrazit. Žena je teď
zraněná v nemocnici, kdyby ale dveře vypůjčenou sekerou neprorazili policisté, mohlo být pozdě.
A v živém vysílání už je s námi kapitán Radek Kislinger z Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky, dobrý večer, pane kapitáne! V takových případech je hodně
zmatku, paniky, v čem děláme největší chybu v podobných situacích?
2) A teď abychom naše diváky uklidnili, mají si teď okamžitě vybourávat dveře a dávat tam ty správné
panty, nebo začít uklízet chodby bytů za vstupními dveřmi ...,
Děkuju za rozhovor ...
M: Naše kamery toho ale dnes samozřejmě zaznamenaly ještě mnohem víc, třeba jednu
narozeninovou oslavu jednoho slavného zpěváka.
K: Prozradíme vám, že je to původem Slovák, který - ač na to nevypadá - oslavil šedesáté narozeniny
a říká si Meky.
M: A my vám tu exkluzivně pustíme i kousek jeho nového klipu. Určitě zůstaňte s námi!
Aspergerův syndrom neboli nemoc výjimečných. V seriálu Televize NOVA Gympl s ručením
omezeným jednou z forem autismu trpí Nikol Matulová v podání herečky Sáry Sandevy. V reálném
životě ale třeba také šestiletý Lukáš. S ním natáčel náš štáb v Janských Lázních během jeho léčebného
pobytu.

M: Inverzní počasí, které o víkendu zasáhlo Česko, si vybralo daň i na silnicích.
K: Hlavně hustá mlha pomohla k několika tragickým dopravním nehodám.
M: Jen za posledních 24 hodin při nich zemřelo pět lidí.
A co od počasí můžeme očekávat dál, především pak kde jsou a nadále budou husté mlhy, se teď
ptám reportérky Terezy Robinson... Dobrý večer, Terezo!
K: Kulatiny právě dnes slaví zpěvák Miro Žbirka. Jeho elán a pracovní nasazení sice Mekyho šedesátku
vyvracejí, ale je to tak.
M: Tajná soukromá oslava byla dnes v centru Prahy, ale Televize Nova byla u toho. Co Miro Žbirka
dostal od manželky k narozeninám a co nového chystá, to se dozvíte právě teď.
Vy teď máte možnost EXLUZIVNĚ ve světové premiéře vidět poprvé ukázu nového klipu Mira Žbirky Love Shines.

M: Někteří neúspěšní senátorští kandidáti snášejí prohru ve volbách těžce. Například sociální
demokrat a bývalý šéf sněmovny Miloslav Vlček napsal na internetu voličům vzakz, který se nedá brát
jinak než jako uražený.
K: ODS je zase zklamaná neúspěchem herce Tomáše Töp-fera. A to i přesto, že se kandidaturou za
tuto stranu moc nechlubil.
Po volebním výprasku ODS by měla odstoupit celá výkonná rada strany. Představitelé neúspěšných
regionů by se pak vůbec neměli ucházet o žádné vnitrostranické funkce. Tak reagoval na výsledky
voleb znovuzvolený senátor za ODS Jaroslav Kubera. Mluvila s ním Štěpánka Čechová. Štěpánko,
myslí to Jaroslava Kubera doslova a vážně?
K: V Televizních Novinách vám ještě řekneme o malém čtyřletém čínském chlapci, který vypadl z
balkonu, ale neuvěřitelné štěstí ho zastavilo pár metrů nad zemí, vysvětlíme to už za chvíli
M: A také se dozvíte o muži, který se z ničeho nic zjevil na služebně městké policie ve Šternberku s
granátem v ruce ..
K: počkejte si na to, za chvíli jsme zpátky
Vyšetřování neuvěřitelného případu pokračuje v Británii. Zběsilý řidič v dodávce záměrně útočil na
místa, kde byly děti. Ve velš-ském hlavním městě Cardiffu přejel čtrnáct lidí. Mezi nimi byla i matka
třech dětí.
Před dvěma hodinami zachraňovali hasiči na Blanensku mladého horolezce. U Sloup-sko - šo-šůvských jeskyní spadl ze skály. Z místa se právě vrátil Josef Svoboda.
1. Pepo, jak na tom horolezec je ..
2. To ale není jediný případ – další horolezec bojoval o život v brněnském lomu Hády. Jak tam to
dopadlo ...
K: I když byste to možná neřekli, tak rostou ... Houbařská sezona ještě rozhodně neskončila.
M: A díky relativně teplému počasí se prý dají najít i houby, které jsou pro toto období neobvyklé. A
ti, co vědí, kde hledat, nemají o parádní úlovky nouzi.
Obrovské štěstí drželo ochrannou ruku nad teprve čtyř-letým čínským chlapečkem. Spadl z balkonu,
přímo do úzké škvíry mezi dvěma domy. Bezvládně zůstal viset jen několik metrů nad zemí. Z pasti
mu pomohli až záchranáři, kteří museli vybourat stěnu jednoho z domů.
K: Co udělají hasičky, když potřebují novou výzbroj, ale nemají na ni peníze .... nafotí kalendář ...
M: Přesně to udělaly ohnivé ženy z Ořechova na Vysočině. A protože jsou mladé a pohledné, dá se
předpokládat, že o kalendář bude především mezi muži velký zájem...
M: Daniel Landa je známý a osobitý zpěvák, ale i jezdec rallye. Teď se dokonce po boku těch
nejlepších zúčastnil mistrovství světa v Sardinii.
K: Landa, jehož neodradilo ani několik hodně těžkých nehod, si v Itálii splnil svůj sen.

Sledujte Sportovní noviny a dozvíte se, jak dopadla ve fotbalové lize pražská Sparta. Mohla jít do čela
ligy, ale povedlo se jí to?
No a také uvidíte, co se může stát, když neposlušný divák vběhne mezi hráče amerického fotbalu.
Sport hned po Televizních novinách!
V Praze-Žabovřeskách zřejmě řádí žhář. Dnes nad ránem tam schořelo 14 aut na vrakovišti. Velitel
hasičů, kteří na místě zasahovali, je přesvědčen o tom, že požár musel někdo založit úmyslně. Navíc je
pravděpodné, že se pachatel na místě pohyboval ještě při příjezdu záchranářů. A otázka na Ladislava
Hrušku, Láďo, co tomu napovídá?
Kdo bude novým olaš-ským králem po zemřelém Janu Lipovi. Otázka, na kterou vám teď nikdo
neodpoví. Nehodí se to a ještě rok se to ani hodit nebude. Tak dlouho bude totiž rodina truchlit, ženy
budou chodit v černém a vyhýbat se zábavám. Jedno je ale jisté, nový olaš-ský král to nebude mít
rozhodně vůbec jednoduché.
K: Už jen deset dní máme na to, abychom vyměnili letní pneumatiky za zimní. Cena zimních
pneumatik letos poroste, mělo by to být o deset procent. Mohou za to dražší energie a suroviny.
M: Řidiči přesto podle provozovatelů pneuservisů volí kvalitnější, dražší a ověřené značky.
K: Jenže všechny nové pneumatiky nemusejí být kvalitní. Ve skladech mohou ležet i několik let.
Ostravsko opět dusí smog. Meteorologové tu naměřili více než dvojnásobné překročení limitů prachu
v ovzduší. Marek Švidrnoch o tom ví víc, Marku, ty jsi přímo v Ostravě, ale kde u vás v kraji je situace
momentálně nejhorší?
Přemíra telefonování může způsobit rakovinu. K tomuto tvrzení se přiklonil italský soud, když se na
něj obrátil muž s rakovinným nádorem v hlavě. V zaměstnání totiž telefonoval dvanáct let šest hodin
denně. Pokud toto nebezpečí opravdu existuje, týká se nás všech. Schválně, znáte někoho, kdo
nepoužívá mobil?
Vykrádání kufrů trápí každé letiště. Televizi Nova se podařilo s pomocí skrytých kamer natočit, jak se
to snaží vyřešit na pražském letišti. Stali jsme se svědky tajné schůzky najatého detektiva s
podezřelým zaměstnancem.
Britská popová hvězda Adele je matkou. Na svět přivedla syna a společně s partnerem jsou z něj
alespoň podle médií nadšeni. Slavná zpěvačka ale zatím šťastnou novinku nechce potvrdit, a
neprozradila tedy ani jméno svého prvního potomka.
K: Čtyřiceti letý horník zahynul v sobotu večer v podzemí Dolu Staříč na Frýdecko-Místecku.
M: Neštěstí se stalo při jízdě důlním vlakem, příčiny stále vyšetřují policisté i specialisté báňského
úřadu.

