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Zpěvák Kolář m ěl 
v ruce záhadný 
pytlíček s bílým  
práškem  

Havlová je i na 
mapách: před 
sm rtí m anžela ji 
před domem 
vy fotil Google 

Michaela 
Ochotská 
porodila: Vím e, 
jak se miminko 
jmenuje! 

Smrt mim inka na 
D1: Kam ion 
sm etl 
porouchané 
auto, ve kterém  
spalo! 

10letý terorista: 
Chtěl jsem vás 
porazit jako 
doby tek a 
zastřelí dva 
ruské špiony 

Znalec měl pomoci pirátovi 
silnic! Soud ho za to poslal na 
rok za mříže

JDI NA HLAVNÍ STRÁ NK U BLESK. CZ

„Cítím se nevinný! Jsem souzený za odborný technický názor, který byl 

správný a prokazatelný,“ hájil se včera u Krajského soudu v Brně soudní 

znalec Miloš Štěrba. Městský soud mu původně napařil roční podmínku 

s tříletým odkladem. (Foto Blesk - Ondřej Požár)

9. července 2014 ● 14:39Sdílet 0 Tweet 11To se mi líbíTo se mi líbí

Rok si má odsedět v base znalec Miloš Štěrba, který měl 

křivě svědčit a pomáhat pirátovi silnic Pavla Domšovi. 

Ten už dřív dostal 11 let za napadení řidičky a smrt 

chodce!

Neuvěříte, co 
Zemanovou 
inspirovalo k zelené 
kartě!

10 věcí, u kterých 
byste zdražení 
nečekali!
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Čtvrtek 15. leden 2015 • Svátek slaví Alice, zítra Ctirad AHA! Reflex iSport.cz Auto.cz VYHLEDAT

CELEBRITY ZPRÁVY SPORT DALŠÍ HOROSKOPY 
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SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY ČLÁNKY ODJINUD

Rozhodl o tom včera odvolací soud v  Brně, který znalci změnil 

podmínku na pobyt ve vězení. „Podám si dovolání k Nejvyššímu 

soudu,“ řekl k pravomocnému ortelu Miloš Štěrba.

Ten podle soudu sepsal posudek ve prospěch Domši, který u brněnské 

Olympie narazil do oktáv ie řidičky. Tu ještě napadl a ujel. Štěrba v  

posudku tvrdil, že řidička mohla nacouvat i do avie.

Autor: op

AAA AUTO - 7000 vozů
Kvalitní vozy za nízké ceny. Bonus 4 zimní pneumatiky.

Levné vozy Opel
Využ ijte novoroční výprodej. Kupte si vůz za skvělou cenu!

Seznam.cz reklama

MÁTE K ČLÁNKU PODNĚT NEBO PŘIPOMÍNKU?
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0 1 Toto se l íbí  jedné osobě. 
Zaregistruj te se a prohlédněte si , 
co se vašim přátelům líbí .

To se mi líbíTo se mi líbí

KLÍČO VÁ

SLOV A

Štěrba znalec soud pirát

DALŠÍ ÚTOK v Paříži: Auto přejelo 
policistku před…  (TN .cz) 

KOMPLETNÍ PROGRAMPRAVĚ V TV

OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY

Odborný referent- pracovník přepážky Turnov

CHCETE MÍT I 40.000KČ MĚSÍČNĚ? Telefonní 

operátor na HPP!

Obchodní manažer-/ka pro Liberecký  kraj, Jičín 

a Českou Lípu

SKLADNÍK/SKLADNICE-EXPEDIENTKA

Pokojská/Pomocná síla v kuchyni

další nabídky práce >>

Katalog aktivních firem

Auto-moto

Bazary

Elektro a foto

Kosmetika a kadeřnictví

Nábytek a vybavení interiérů

Reality

Restaurace a ubytování

Textil,  obuv a dětské zboží

Zdravotnictví

Přejít na Živéfirmy.cz

tn.cz DALŠÍ  ÚTOK v Paříži: 
Auto přejelo policistku 
před sídlem 
prezidenta

Denní sprchování 
škodí, tvrdí experti! 
Jak často se máme 
mýt?

SLEVIŠTĚ

3denní nebo 5denní 
pobyt pro 2 osoby v 
penzionu…
1290  2420

SKI V  ČESKÉM 
ASPENU! Pobyt v 
penzionu Modřanka…
2650  5890

Autoškola - řidičský 
průkaz sk. B 
(osobní…
12240  14440
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