
IN
ZE

R
C
E

KLADENSKÝ

www.kladenskydenik.cz

Kladeňačce při letu
z Indie vykradli kufr
Kladno – Nemilé překvapení
čekalo na ženu z Kladna, již
přiletěla z Indie. Její kufr totiž
někdo při cestě do Prahy, na
které měla mezipřistání
v Moskvě, vykradl. Zatím ne-
známý pachatel si vzal fotoa-
parát, stříbrný řetízek, elek-
trický depilátor, dva parfémy,
zelené tričko, koření, čaje,
doutníky, cigarety a další vě-
ci.Celkemzpůsobilškodupřes
12 tisíc korun. (dan)

Bratři Nedvědové
zahrají už zítra
Kladno – Honza a František
Nedvědi společně s Věrou
Martinovou vystoupí zítra od
19 hodin ve Sportovní hale
v Kladně. Na koncertu s ná-
zvem Souhvězdí jisker zazní
nesmrtelné hity jako napří-
klad Frankie Dlouhán, Pod-
vod, Stánky, Valčíček či Růže
z papíru. Jak v nedávném roz-
hovoru řekl Kladenskému de-
níku František Nedvěd, do
Kladna se těší. (dan)

Dobrá zpráva

pro Kladeňáky
Sládečkovo vlastivědné mu-
zeum v Kladně bude o svátcích
25. a 26. prosince otevřeno od
9 do 17 hodin. Ovšem mezi 12. a
13. hodinou je pauza. Stejné to
bude i 23. prosince. Na Štědrý
den stejně jako na Silvestra a
Nový rok bude zavřeno.

Kladno

Počasí

Při vánočních nákupech si
dávejte pozor na kapsáře
DANIELA ŘEČÍNSKÁ

Kladno – Vánoční svátky se
nezadržitelně blíží a s nimi ta-
ké přeplněná nákupní centra
a trhy na náměstí. A kde se po-
hybuje mnoho lidí, je také vel-
ké množství kapsářů a zlodě-
jíčků.

Takový poberta řádil před
několika dny v jednom z kla-
denských obchodních domů a
ukradl padesátileté ženě z ka-
belky peněženku.

„Pachatel využil chvilkové
nepozornosti, kdy žena na-
kládala nákup do tašek a ka-
belku měla položenou ve vo-
zíku,“ uvedla k případu poli-
cejní mluvčí Jana Šteinerová.
Kladeňačka přišla nejen o fi-
nanční hotovost, ale také o
platební karty a doklady.

Policisté proto varují, aby si
lidé hlídali své věci a nedávali
zlodějům šanci nepozorností.
„Ve vánočním čase se ná-
vštěvníci především zaměřují

na výběr většího množství
dárků a často opomínají vě-
novat se i svým věcem,“ uved-
la mluvčí Šteinerová.

Nakupující by neměli ne-
chávat své kabelky, kufříky,

batohy v nákupních košících.
„Je třeba si střežit i peněžen-
ky, které jsou někdy položené
v nezapnuté kabelce či do-
konce na pultu,“ dodala mluv-
čí. Stejná pravidla platí také
pro ponechávání věcí ve vozi-
dlech.

Policisté a strážníci v násle-
dujících týdnech posílí hlídky
v nákupních centrech.

A jak nejúčinněji zabránit
okradení? Základní pravidla
vyjmenovala Kladenskému

deníku mluvčí městské poli-
cie Markéta Fröhlichová.

„Muži by neměli nosit peně-
ženkuvzadníkapsekalhot,ale
v náprsní. Ženy by pro změnu
měly mít peněženku až na dně
kabelky nebo v nějaké kap-
sičce, ale navrchu. Dále radí-
me nenosit doklady, platební
karty a peníze pohromadě,
stejně jaké větší finanční ob-
nos. Důležité také je nenosit
PIN u platební karty,“ vyjme-
novala mluvčí Fröhlichová.

„Muži by neměli nosit
peněženku v zadní
kapse kalhot, ale
v náprsní.“ Mluvčí MP Kladno

Na festivalu zazní
country a bluegrass
Kladno – Minifestival ve sty-
lu country se zítra koná
v Country Steak House na kla-
denské pěší zóně. Jeho název
je WITHinDOORS. Začíná
v 19 hodin. Představí se tři ka-
pely: kladenští New Rebels (2.
místo v soutěži Talent Coun-
try rádia – 2009) produkující
bluegrass a county. Dále vy-
stoupí velmi oblíbená kla-
denskáskupinaGladlyS.W.(1.
místo Talent Country rádia
2010) nabízející folk a tramp-
ské písně. Trojici doplní praž-
ská bluegrassová formace No-
vá Sekce (vítěz celorepubli-
kové Porty z roku 1993). (rob)

Zatančí v Německu a zazpívají v Turecku
Kladno – Základní a mateř-
ská škola v Ukrajinské ulici
v Kladně byla úspěšně zařa-
zena do projektu Comenius.
Jeho cílem je mezinárodní
spolupráce, která vede k ak-
tivnímu zapojení studentů a
učitelů v jejich domácích ak-
tivitách i do výuky v zahra-
ničních školách.

Jak Kladenskému deníku
řekla učitelka Olga Přibáňo-
vá, tento a následující školní
rok se budou žáci v turecké
Antalye, slovinské Ptuji, ang-
lickém Birminghamu, ně-
meckém Regensburgu, italské
Adrii a právě v uvedené škole

v Kladně věnovat hudbě i tan-
ci, seznamovat se s tradicemi a
zvyky jednotlivých zemí, vy-
tvářet společné písně za po-
moci učitelů, prostřednictvím
videokonferencí při výuce i
vzájemných návštěvách.

„Spojení mezi školami a žá-
ky bude dále udržováno vy-
tvořením společných webo-
vých stránek, psaním tradič-
ních dopisů i on-line lekcí,“
poznamenala pedagožka.

Škola v Ukrajinské ulici na
projekt získala evropskou do-
taci 20 000 eur. Peníze využije
především k plánovaným vý-
jezdům žáků i učitelů. Dosud

se uskutečnila dvě setkání zá-
stupců partnerských škol, a to
v Antalye a Adrii. Další schůz-

ky, kterých se zúčastní i děti,
budou zaměřeny na prezenta-
ci vlastní tvorby, hudebně po-
hybová vystoupení a projek-
tové vyučování.

„Šest našich žáků bude
v Regensburgu zpívat a tančit
lidové tance, čtyři v Bir-
minghamu představí vybra-

ného českého skladatele a
v závěru projektu se žáci kla-
denské školy zúčastní kon-
certu v Antalye, při němž za-
zní písně v jazycích jednotli-
vých partnerských zemí. Žáci
dostanou možnost poznat jiné
země, aniž by jejich cesty mu-
seli hradit rodiče,“ konstato-
vala Olga Přibáňová.

„Jedná se tedy o jedinečnou
příležitost propojit kultury,
myšlení a zpestřit školní výu-
ku, a to vše za využití znalostí
anglického jazyka, které se
budou tímto projektem u žáků
prohlubovat,“ dodala učitel-
ka. (rob)

Škola získala dotaci na
projekt – 20 000 eur

Na křižovatce se
srazily čtyři vozy
Kamenné Žehrovice – Řetě-
zová dopravní nehoda čtyř vo-
zidel se stala u Kamenných Že-
hrovic na křižovatce na Doksy
ve směru do Kladna včera
v 7.40 hodin. Na místě kro-
mě hasičů a policie zasaho-
vala také záchranná služba,
která odvezla jednoho zra-
něného člověka. „Hasiči pro-
vedli protipožární opatření a
než přijeli policisté, řídili do-
pravu,“ uvedla mluvčí stře-
dočeských hasičů Lenka Kost-
ková. Tři vozidla odjela sa-
ma, jedno musela odtáhnout
odtahová služba. V 8.40 se
hasiči vrátili na stanici. (dan)

Jak předejít
nachlazení?

Mléko, sýry, vejce, tučné
ryby a řada dalších po-
travin pomáhají k udržení
pevného zdraví ...10

JAKUB VÁGNER A JEHO FASCINUJÍCÍ ŽIVOT S RYBAMI

PROSLULÝ ČESKÝ SPORTOVNÍ RYBÁŘ a držitel několika rybářských rekordů Jakub Vágner včera představil v pražském knihkupectví Luxor svoji novou knihu Můj
život s rybami. Kniha popisuje jeho cestu za snem – zmapování největších a nejvzácnějších sladkovodních ryb naší planety. Jeho příběh fascinuje a názorně ukazuje, že nic
není nemožné, když je člověk ochoten překonávat překážky. Foto: Deník/Dimír Šťastný

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1836 (14,0 °C) a nejnižší
v roce 1915 (-11,6 °C).

Ministr obrany
Vondra končí
Vládu čeká velká
personální rošáda ...14

Změnou dodavatele
můžete ušetřit
Jak snížit účty za
elektřinu a plyn ...13
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