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Zdroj: polícia

Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 20-ročnej Lucii Uchnárovej zo Sniny.
Z domu odišla ráno 3. septembra a odvtedy sa príbuzným neozvala.
Nezvestná Lucia je 170 cm vysoká, štíhlej postavy, má dlhšie rovné vlasy špinavý blond,
sivomodré oči. Pri pravom obočí má dvojcentimetrovú jazvu a na chrbte pigmentovú
škvrnu. Naposledy mala oblečené svetlomodré riﬂe, čiernu mikinu na zips s kapucňou, na
prednej strane s logom Puma, obuté mala biele tenisky.
Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, možno oznámiť na ktoromkoľvek
policajnom oddelení, prípadne na linke 158.
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MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
• Polícia vypátrala stratených súrodencov
https://www.aktuality.sk/clanok/171882/patranie-po-lucii-sa-zlahla-zem/

1/5

30.7.2017

PÁTRANIE: Po Lucii sa zľahla zem

• V Malom Dunaji pátrajú po mladom dievčati
• Vlak zrazil človeka pred Dubovou
• V slovenských väzeniach vyhľadávali drogy aj výbušniny
• Nemecká polícia stále pátra po ozbrojencovi zo školy v Esslingene
• V Kvetoslavove zhorel dom, žena požiar neprežila
Zdroj: Aktuality.sk, pk
Foto: polícia

Nahlásiť chybu

m

Zahraničné správy

Bombardéry USA preleteli nad Kóreou, aby varovali
Kim Čong-una

Médiá

Markíza ulovila do Let`s Dance veľkú športovú
hviezdu

Príbehy

Marek Geišberg: Zdravotné problémy si vyriešil
chodením naboso

Cestovanie

Jazierko v Kalamenoch čelí náporu turistov. Obec
bojuje s odpadom

Magazín o zdraví

Preventívne prehliadky u lekárov na Slovensku sa
rozšíria

Domáce správy
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Prehovoril o ﬁnancovaní Smeru. Vyhrážali sa mu
fyzickou likvidáciou

Šport

Ramos prilial po El Clasicu olej do ohňa: Dúfam, že
Neymar prestúpi

Šport

Gáborík by rád napodobnil v NHL Hossu: Pokoriť
magickú päťstovku

Šport

Žilina v kríze? Túto prekážku zvalíme a preskočíme,
tvrdí Guľa

Diva

Najmama

Kevin zo Sám doma je opäť vo
forme: Zahodil drogovú minulosť a
fanúšikom vyrazil dych

Rodičia, neriskujte! Aspoň do 2
rokov s deťmi do tropických krajín
necestujte
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Živé

Živé

Prelomový objav: Za hranicami
našej sústavy našli obrovský mesiac

Lenovo spraví z telefónu konzolu.
Gamepad je ako prídavný modul

NAJPOPULÁRNEJŠIE

Príbehy

Drogy a neviazaný život ju obrali o rodinu. Po otcovi zdedí milióny
NAJČÍTANEJŠIE

1. Na pumpe pod Tatrami si zabudol státisíce eur v ruksaku
2. Dovolenkárom meškal let zo Sliača vyše 20 hodín
3. Miliardár Andrej Babiš sa oženil
4. Prehovoril o ﬁnancovaní Smeru. Vyhrážali sa mu fyzickou likvidáciou
5. Bombardéry USA preleteli nad Kóreou, aby varovali Kim Čong-una

NOVÝ ČAS
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Čas.sk

Jakub Prachař o nevere a kríze v manželstve: Všetkých
odbil jednou vetou

Čas.sk

Nečakaná facka pre Slovákov, ktorí smerovali na
dovolenku do Bulharska: Uväznení na letisku!

Čas.sk

Nela Pocisková o živote s Tůmom: Prečo sa Filip
vysťahoval z našej spálne

Čas.sk

Hrôzostrašná tragédia v Nemecku: V klube strieľal
ozbrojený muž, dvaja ľudia prišli o život!

Čas.sk

Andy Kraus o chystaných projektoch: Hlava v smútku
zo slovenských divákov

Čas.sk

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

NAJČÍTANEJŠIE

1. Dopravné policajné hliadky na dnes
2. Čitateľ odfotil na bratislavskom letisku známeho slovenského politika: Páni, ten ale zostarol!
3.

Sekundy hrôzy zachytené na Milanovej kamere: Uvidíte, čo spravil šialený kamionista,
zabudnete dýchať!
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