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Zlodějka vytrhla ženě náušnici z ucha 
1.1.2021 16:10  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 30. prosince bylo přijalo operační středisko českobudějovické městské 

policie oznámení o napadení ženy v Jírovcově ulici. Na místo události okamžitě vyjela hlídka. Na místě 

nalezla ženu s krvavým zraněním na uchu.  

Žena hlídce sdělila, že jí napadla zlodějka a z ucha jí utrhla náušnici. Strážníci předali podrobný popis 

pachatelky svým kolegům a během několika minut se jiné hlídce podařilo ženu najít v Riegrově ulici. 

Pětadvacetiletá pachatelka z Hluboké nad Vltavou nebyla strážníkům neznámá. V minulosti s touto 

ženou řešili již několik přestupků proti veřejnému pořádku. Žena skončila v rukou policistů. 

 

Sobota, 2. ledna 2021 
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Výbuch petardy způsobil zlomeniny prstů    
JIŽNÍ ČECHY Od světlic nebo petard hořel odpad v Budějovicích i Krumlově, také vzplála dodávka v 

Sedlici na Strakonicku. Pyrotechnika opět bouchala ještě v ruce. 

 I přes tyto události mohli hasiči či policisté vyhodnotit silvestrovské oslavy a příchod roku 2021 na jihu 

Čech jako klidné. Od 19 hodin do novoroční půl třetí ráno hasiči vyjeli k devíti zásahům týkajících se 

drobných požárů. "Jednou jsme nouzově otevírali dveře a zasahovali u nehody v Ratibořských horách 

na Táborsku," doplnila Vendula Matějů, mluvčí jihočeských hasičů. 

 Ani policisté nemuseli řešit žádné závažné případy. Byly to desítky oznámení převážně na rušení 

nočního klidu nebo konflikty v rodinách. "Dostali jsme také několik hlášení o použití zábavní 

pyrotechniky na veřejně přístupných místech. Většinu řešili kolegové pouze domluvou," vysvětlila 

Lenka Krausová, mluvčí jihočeských policistů. Po 21. hodině, kdy začíná platit zákaz vycházení, měli 

policisté méně zásahů. 

 Ambulance měly napilno 

  

Více práce však měli lékaři jihočeských úrazových ambulancí. Zdravotníci v českobudějovické 

nemocnici museli v noci hospitalizovat osm lidí. Nejvážnější úraz zaznamenali u pacienta se zlomenou 

stehenní kostí. "V dalších případech to byly poúrazový absces ruky a nohy, poranění ledvin či stabilizace 

zlomeniny obratle. Kvůli pyrotechnice jsme ošetřovali také otevřené zlomeniny prstů," řekl 

traumatolog Daniel Mahovský. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/zlodejka-vytrhla-zene-nausnici-z-ucha/
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 Stejný počet hospitalizovaných hlásila také strakonická nemocnice, kde kromě drobných úrazů řešili i 

dva silně podnapilé pacienty. "O jeden úraz navíc se museli postarat v táborské nemocnici, hlavně to 

byly zhmožděniny po napadení na oslavě, tržné rány v důsledku přepadení a zhmožděniny posádky z 

autonehody u Ratibořských hor," uvedla mluvčí jihočeských nemocnic Iva Nováková.  

Kvůli platným vládním opatřením českobudějovická městská policie posílila své hlídky o desítku 

strážníků, kteří dohlíželi především na noční zákaz vycházení. Podle mluvčí strážníků Věry Školkové byli 

v některých rizikových částech města nasazení i asistenti prevence kriminality.  

  

 

 

  

 

 

 


