1. Jeden mrtvý, osm lidí zraněných a pět nezvěstných - taková je bilance dnešního výbuchu a
následného požáru v panelovém domě ve Frenštátu pod Radhoštěm. Za vše pravděpodobně může
exploze plynu. Záchranáři trosky stále prohledávají, jelikož mají obavu, že v nich mohou být další lidé.
Pohřešovány jsou bohužel i tři děti.
Reportáž

2. A my se teď živě podíváme přímo na místo tragédie za reportérem Tomášem Petrželou.
Tomáši, jak pokračují záchranné práce a podařilo se někoho z pohřešovaných najít?
LIVE - Rozhovor s hasičem

3.Už pátý den sužuje severní Moravu a Slezsko smog. Na mnoha místech proto meteorologové
vyhlásili regulaci, což znamená, že tamější firmy musí částěčně omezit svou výrobu. Podrobnosti
zjišťoval reportér Jakub Bystrzycki.
LIVE
1. Jakube, kde je ta situace nejhorší?
2. Jakube, je naděje, že se kvalita vzduchu zlepší?

4. V pražské Zoo včera pětiletá žirafa Fara porodila své první mládě. Jak se mu daří, se dozvíte už za
okamžik. Odpolední Televizní noviny pokračují, zůstaňte s námi.

5. Prahou dnes plula šedesátimetrová loď bez posádky. Neznámý vandal podle všeho odvázal
kolesový parník Hradčany a pustil ho po Vltavě. Po několika stech metrech parník ukončil svou plavbu
o pilíř Palackého mostu. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Reportáž

6. Kolega Ondřej Špalek teď ještě jednou a živě. Ondřeji, ví se, kdo mohl parník odvázat?
LIVE

7. A teď tu máme varování pro všechny, kteří vlastní dům, nebo pozemek. Aniž byste to věděli,
můžete o svůj majetek přijít. Policie řeší už několik případů, kdy na základě falešných kupních smluv
byly pozemky bez vědomí majitele přepsány na cizího člověka.

Reportáž

8. A nyní Vás pozveme do pražské Zoo. Televize Nova tam jako jediná pořídila záběry čerstvě
narozené žirafí samičky. Přímo u pavilonu žiraf je právě teď reportérka Tereza Šnoblová.
Terezo, řekni nám, jak se jednodenní žirafí holčičce daří?
LIVE

9. V brzkých ranních hodinách nedaleko Lovosic neznámý muž pravděpodobně spáchal sebevraždu.
Skočil z dosud neotevřeného dálničního mostu přes Opárenské údolí.
Reportáž

10. Jeskyně poblíž naší nejznámější propasti Macocha dnes měla nezvyklé návštěvníky. Do ledové
řeky si přišla zaplavat dvacítka otužilců. Na místě byl i Josef Svoboda. Josefe, jaký byl důvod?
LIVE

11. Okresní soud v Hradci Králové dnes poslal do vazby notorického zloděje aut. Policisté se totiž bojí,
že by auta kradl dál. Několikrát ho už při krádežích zatkli, ale zloděj v nich vždy znovu pokračoval.
Reportér televize Nova Filip Pultar o tomto muži dnes natáčel už několikátou reportáž.
Filipe, řekni nám, k čemu zloděj kradená auta používal?
LIVE

12. Paní Ilona Dušková z Chlumu u Volar řeší složitou situaci. Auto, kterým vozí svého postiženého
syna do nemocnice, totiž dosloužilo. Žena vozidlo ale nemůže prodat, protože by musela vracet
příspěvek od státu, který na jeho koupi dostala. Na nové auto peníze nemá.
Reportáž

13. Už půl roku policisté pátrají po Renátě Gašparové z Uherskohradišťska, která se záhadně ztratila
loni v létě. Tou dobou byla devětadvaceti letá žena těhotná a před několika dny tedy měla porodit.
Reportáž

14. Škodu za sto tisíc korun mají na svědomí zatím neznámí zloději v jednom z domů v historické části
Tábora. Dům byl delší dobu neobydlený a svůj azyl tam často hledali bezdomovci.
Případem se zabývá kolega Jiří Bydžovský.
1/ Jiří, je možné, že právě bezdomovci jsou těmi zloději? A co bylo na domě poničeno?
LIVE

A to je z dnešních Odpoledních Televizních novin téměř vše. Na řadě je počasí a sport. Mějte se
krásně a zítra opět na viděnou. Těším se na Vás!

