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Blesk.cz Regiony Ostrava Zhrzený manžel zfackoval podle obžaloby ženu a přerazil jí če…

Tragédie v
Přerově: Aničku
a Elišku (obě
†15) při
přebíhání silnice
zabilo auto

Meky nevychází
mezi lidi!
Žbirkova žena
řekla, jak na tom
manžel je!

Pavlína
Pořízková v
šoku: V bytě
našla mrtvého
exmanžela, tátu
svých dětí!

Co se to s Darou
Rolins děje?
Fanoušky
vyděsil její
vzhled na křtu!

Spása pro
»skleněnou«
holčičku (6):
Čtenář Blesku
dal Adélce 300
tisíc!

reklama

27. května 2019 ● 15:31 Sdílej:

Za brutální napadení vlastní ženy před třemi
dětmi hrozí Marku G. (41) z Ostravy tři roky
vězení. Ženě měl podle obžaloby zlámat čelist i Reklama

další nabídky práce >>

Pro zaměstnavatele
zadat nabídku práce >>

Řidič vnitrostátní kamionové dopravy - VOLN…

Pracovník úseku nápojů/skladník - Terno Hra…

Manager, Indirect Sourcing & Logistics

TRAINEE na středisku Vedení výroby - pouze…

Administrativní pracovník zákaznického servisu

Administrative services manager

Brigáda - sortace zásilek, Chrášťany u Prahy,…

Pracovník sortace zásilek - brigáda

Holomajzna v
Karviné rozčílila
Haška: Na suchém
hřišti se nedá hrát!

Sparta před derby:
pomohly dva štíty v
záloze i návrat lídra
Frýdka

Češi se zbláznili do
pistáciové Fabie.
Existuje ale něco
mnohem raritnějšího

Se stavbou britské
jaderné elektrárny
už pomáhá i největší
jeřáb světa.…

Vesnice v jižní Itálii
hledají nové

ISPORT.CZ

ISPORT.CZ

AUTOREVUE.CZ

E15.CZ

E15.CZ

Přihlásit seRegistrovat se To se mi líbí 121 tis.

Svátek slaví Ludmila, zítra Naděžda

Blesk.cz AHA! E15.cz Info.cz iSport.cz Auto.cz Recepty.cz Blesk pro ženy Živě.cz Reflex.cz více
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délka: 05:36.08
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Machr přes počítačové systémy se měl předloni 22. září pustit do

manželky v obývacím pokoji na sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Kvůli její

údajné čtyři roky trvající nevěře. Dle žaloby se jí snažil vyrvat z rukou

notebook, aby zjistil, zda ho podvádí.

Počítač mu dát odmítla, a tak to začalo. Marek do ní strčil tak silně, až

se skácela na sedačku. „Nejméně dvěma údery pěstí pravé i levé

ruky ji udeřil do levé i pravé lícní kosti obličeje. Udeřil ji i pěstí do

nosu,“ uvedla žalobkyně Andrea Roztomilá.

Žena měla rozbitou tvář i nos a záchranka ji odvezla na akutní operaci

zlomené dolní čelisti. Zotavovala se celý měsíc. Marek ale odmítá, že

by ženu napadl. Policii přiznal jen to, že partnerku instinktivně

plesk přes nos, nic víc. Prý ho naopak napadla ona.

Aby ženě uškodil ještě víc, zašel tři dny po útoku do školy, kde učí.

Ředitelce a zástupkyni tvrdil, že žena kvůli promiskuitě chodí po

testech na HIV a že teď nákaza hrozí žákům. I toto ale obžalovaný

označuje za lživé a cítí se zcela nevinný.

Zhrzenému manželovi hrozí za ublížení na zdraví až tři roky a za

pomluvu rok.

VIDEO: Korn ukázal novou přítelkyni a NEVĚRA! Každý druhý

Čech zanáší!

obyvatele. Odměna
za nastěhování: 18
tisíc…

Kremlík: Globální
oteplování je
podvod,
ekofašismus
navazuje na Hitlera

Petr Sokol: Sázejte
na politiku, dokud
se v českých
sázkových
kancelářích…

Microsoft
představuje „úplně
nový“ operační
systém Windows
1.0. Nechápete?…

Amazfit BIP:
Vyzkoušeli jsme
nejlevnější chytré
hodinky od Xiaomi

Hodiny před
startem: Jak se
připravují jezdci F1
na velkou cenu

Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna

Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby

Lev
Pokud jste už dlouho

neviděli své kamarády,

zajděte s nimi

odpoledne na kus řeči.

Budete se divit, co se

nos. Důvodem brutálního útoku byla údajná
manželčina nevěra. Žárlivec ještě ženu pomluvil
– rozhlašoval o ní, že má pohlavní chorobu.

REFLEX.CZ

REFLEX.CZ

ŽIVĚ.CZ

MOBILMANIA.CZ

AUTO.CZ
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Sdílej:

Zprávy: Korn ukázal novou přítelkyni a NEVĚRA! Každý druhý Čech zanáší! Blesk TV

Stěhovací popruhy - vyhněte se

zraněním zad

Výprodej funkčních, zdravotních a

Thermo ponožek. Omezte zápach

nohou a kožní problémy.

Jaroslav, 55: Jak jsem dokázal

zvítězit nad slabou erekcí? Doplněk

stravy

Reklama

manžel, zfackování, čelist, útok, agrese, nevěra, soud, Ostrava,

Moravskoslezský kraj

Opilý muž v
Pardubicích ubodal
vlastního otce: Chtěl
bych vrátit ča...

Nechutné zneužívání
dětí před soudem ve
Zlíně: Muž znásilnil
vlastn...

Nemakačenko,
kterého živí rodiče a
jen se pere, dostal 6
let: Jiřím...

Chtěla se rozvést,
tak ji v opilosti
pobodal: Ukrajince
poslal soud...

Svědek nové lásky
Vondráčkové:
Promluvil o
seznámení s
Peksou!

Zdeněk Godla o
natáčení v Ordinaci:
Jsem v p*deli!

Holomajzna v
Karviné rozčílila
Haška: Na suchém
hřišti se nedá hrát!

Sparta před derby:
pomohly dva štíty v
záloze i návrat lídra
Frýdka

aha.cz

aha.cz

isport.cz

isport.cz
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NEPROMOKAVÉ
ŠUSŤÁKOVÉ
KALHOTY

Cena 149 Kč

Pánské pyžamo
dlouhé a krátké
Sleepwalker

Cena 389 Kč

Tričko Ledové
království

Cena 70 Kč

Crocs sandálky
klasické J1

Cena 95 Kč

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

1 11314. září 2019

více info více info více info více info

FOTO: 28
sportovkyň,
které se nechaly
fotit nahé a…

Horoskop na
příští týden:
Která znamení
by se…

Nejsmutnější
příběh! Miminko
žilo jen
sedmnáct…

15 fotografií,
které dokazují,
že móda 70.
let…

Microsoft
představuje
„úplně nový“
operační
systém…

Amazfit BIP:
Vyzkoušeli jsme
nejlevnější
chytré…

Elektrické pick-
upy přijíždí.
Prohlédněte si
je ve…

Češi se zbláznili
do pistáciové
Fabie.
Existuje…

SPORTREVUE.CZ DÁMA.CZ MAMINKA.CZ ŽENY.CZ

ŽIVĚ.CZ MOBILMANIA.CZ AUTO.CZ AUTOREVUE.CZ
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Klasická verze
Mobilní verze

Výběr

Zprávy

Velká pardubická 2019
Letní olympijské hry 2020
Premier League
Lázně v Budapešti ruší pánský den. Kvůli „nezřízenému“ sexu „Samý bič a žádný cukr.“ Nový zákon jde proti soudním znalcům, tvrdí
K... Požár domu na Příbramsku vyhnal rodinu na ulici: Uvnitř zemřeli jejich...
Sport

Fortuna liga
EURO 2020 - fotbal
Fotbalové přestupy
Holomajzna v Karviné rozčílila Haška: Na suchém hřišti se nedá hrát! Nuly vzadu dobré, ale chybí nám góly, mrzí karvinského Kouřila
Barinka po dvou prohrách Kladna: Chybí mi tam lehání do střel po držce...
Zábava a celebrity

Nejlepší filmy 2019
Tvoje tvář 2019
StarDance 2019
Opilec zavrávoral a spadl do rybníka: Zasáhl anděl strážný, byl to pol... 7 mýtů o šedém zákalu: Komu hrozí nejčastěji? Děti (3 a 5)
vyrazily samy na vandr po Praze: Šly „na vláčky“, rodiče ...
Pro ženy a maminky

Lázně a wellness
Horoskopy
Dokonalá svatba
Kdy byste měli chodit spát podle znamení? Býci v deset večer, Střelci ... Trápí vás mušky octomilky? Zbavit se jich není tak obtížné!
Kdy pustit školáka poprvé samotného do školy? Ve druhé třídě už to zvl...
Auto-moto

Alko kalkulačka
Autosalon Frankfurt 2019
Formule 1
Hodiny před startem: Jak se připravují jezdci F1 na velkou cenu Jak by vypadala moderní interpretace závoďáku z roku 1901?
Mercedes má... Ferrari bude podle Wolffa v Singapuru silnější než v Maďarsku
Věda a technika

Katalog mobilů
Televizní vysílání DVB-T2
Testy mobilních telefonů
8K video včetně HDR už se dá enkódovat v reálném čase. Pomohl 64jádrov... Mobilem v Česku voláme 28 let. Podívejte se, čím se
tehdy volalo Sony SA-Z1: nové aktivní High-End reproduktory z řady Signature Series
Ekonomika a byznys

Kryptoměny
Ceny bytů
Výpočet čisté mzdy
Výrobce papírenských strojů Papcel je v úpadku. Pohledávky věřitelů jd... ČEPS v pololetí vydělal přes dvě miliardy. Zaměří se na
posilování pře... Věznice rekordně vydělávají. Daří se jim zvyšovat počet zaměstnaných o...
Recepty

Palačinky
Bramboráky
Bublanina
Hamburger karamelizovanou cibulí a kozím sýrem Kozí sýr v palačince se špenátem Grilovaný kozí sýr se salátem
Cestování

Lidé a země
Výlety s dětmi
Kam na lyže
Trek okolo nepálské hory Manáslu aneb Výšlap Himálajem plný vřelých ná... Cestovatelé na bicyklech aneb Jaké byly počátky české
cykloturistiky? Chorvatským Dubrovníkem po stopách Hry o trůny: Tyhle místa musíte vid...
Servis
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Katalog rostlin
Grilování
Předpověď počasí
MK engineering s. r. o. - v likvidaci - 25260081 Společenství pro dům č.p. 803/II v Poděbradech - 28421086 Nejkrásnější podzimní
věnce: Vyrobte si podzimní dekoraci na dveře i n...
Zdraví

Katalog nemocí
Tipy jak zhubnout
Jak být zdravý
Jak vybrat nejlepšího lékaře? Zkuste internet, ale opatrně Co se v mládí naučíš… a pokud jde o hygienu, platí to dvojnásob Uchovejte
si chutě a vůně léta ve skleničce! Ty nejlepší recepty z raj...
Pro nejmenší

Recenze počítačových her
Esport
Vystřihovánky ABC
Fotbálek FIFA 20 odhaluje kompletní soundtrack ze hry Hardcore RPG Nioh 2 dostane v listopadu otevřenou betu Vyzkoušejte si první
kapitolu z adventury A Plague Tale: Innocence
Video

Štrunc!
Branky, body, kokoti
Fortuna liga
Princezna z Řachandy vynesla nejvíc sexy šaty! Ale ve filmu ukázala ví... Chyceno v síti: Toto je nejnebezpečnějsí aplikace plná
pedofilů! Má ji... Zuzana Bubílková o Gottově nemoci: Šimek ji přeprat nedokázal...
Nákupy

hledejceny.cz sleviste.cz azz.cz zbozi.blesk.cz mimibazar.cz mimibazar.sk mimiaukce.cz mimiaukcie.sk
Mimibazar

Letní šaty Sandály Sluneční brýle Dámské plavky Klobouky Cestovní kufry Nafukovací bazény Domečky pro děti Dětské koloběžky
Dětské letní boty
Doporučujeme

Black Friday Apple iPhone XS LEGO hračky Televize za skvělé ceny Pračky na Mall.cz Youradio Talk Koule.cz Youradio Frekvence 1
Evropa 2

Inzerce
Redakce
RSS
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