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Trestní oznámení, které se týká podezřelého financování politické strany ODS
a dále podezření, že ODS a TOP 09 si v Psychiatrické léčebně ve Šternberku
zřídili trafiku.
Pan Ing. Dušan Navrátil podal 10.10.2013 trestní oznámení pro podezření ze spáchání
trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a úplatkářství. Dále žádá prověření financování
politické strany ODS, které s tím souvisí. Tyto a další zajímavé informace se dočtete v kopii
trestního oznámení na odkazu níže, kterou jsme na žádost výše zmíněného zveřejnili.

http://ctusi.info/download/to-trafiky_navratil.pdf
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Vítězkou soutěže Český Goodwill je majitelka kliniky Hustá
Praha – Vítězkou úvodního ročníku soutěže Český Goodwill, která oceňuje podnikatele a firmy, jichž
si lidé váží pro jejich morální kvality a etické chování vůči okolí, se stala majitelka soukromé kliniky
OČNÍ EU Michaela Hustá. Ta získala přízeň veřejnosti, která ji zvolila za Osobnost Českého
Goodwillu 2013. Informovali o tom organizátoři soutěže.

Odkaz: http://www.denik.cz/ekonomika/vitezkou-souteze-cesky-goodwill-je-majitelka-kliniky-
husta-20131011.html
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Plovoucí dřevěné podlahy
parkety a příslušenství. Dřevěné
podlahy z exotických dřevin,

Rodinné domy na klíč
staví firma Tusco. Úsporné a velmi
dobře řešené rodinné domy.

Inzerujte zde!
Máte zájem o reklamu? Kupte si
textový odkaz na této pozici!

Dnes je Pondělí 14.10.2013
Dnes má svátek: Agáta
Zítra má svátek: Tereza

  Naposledy okomentované články

Zdravotní sestry se bouří: Dřina,
šikana, málo peněz

Kramný sám proti muslimům!
Vyšetřování podivné otravy maří
náboženské zvyky!

KLDR testuje chemické zbraně na
vězních. Zabíjí celé rodiny, i děti

Češi jásají nad rozsudkem v kauze
MUS, píše Švýcarsko
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