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Z měst a obcí

Čtvrtek Berounsko: Beroun,
Hořovice, Hostomice, Zdice a další

Pátek Nymbursko: Nymburk,
Poděbrady, Lysá nad Labem a další

Sobota Z okolí Prahy: Klecany,
Odolena Voda, Čelákovice a další

Pondělí Kolínsko: Kolín, Český
Brod, Kouřim, Velký Osek a další

Zadlužených lidí v Berouně a okolí přibývá. V minulém roce jich svoje potíže
přišlo řešit do občanské poradny o 24 procent víc než v roce 2009.
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Úterý Rakovnicko: Rakovník, Nové
Strašecí, Jesenice, Křivoklát a další

Krátce
BEROUN

Berounské trápí
dluhy a finanční
negramotnost
BEROUN Do občanské poradny
v Berouně přišlo loni více lidí, kteří
potřebovali od odborníků poradit,
jak zkrotit své dluhy.
„Náš klasický klient žije v páru.
Plánuje budoucnost a se svou druhou polovičkou si půjčí například
na bydlení či auto. Potom však přijde o zaměstnání. Dvojice není
schopna pokrýt půjčky a náklady
na život z jednoho platu,“ vypráví
Jiří Aron z poradny. Nejhorší je
podle něj situace, když o práci přijdou oba ve stejnou dobu.
Většina lidí vidí podle odborníka takovou situaci jako bezvýchodnou.

Rozpad manželství,
nemoc a ztráta zaměstnání

Plesová sezona

Noc protančí maturanti i rybáři
Plesová sezona v Berouně je v plném proudu. Ve Společenském
domě Plzeňka se bude o pátcích a sobotách tancovat až do března.
Své plesy pořádají motoristé, rybáři i myslivci. „Vyhlášený Městský
bál se uskuteční 4. března. Už tento pátek si zatančí maturanti z obchodní akademie,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Švédová.
(kc)
Tanečníci na plese
Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Berounskou poradnu loni navštívilo celkem 183 zájemců, kteří potřebovali s dluhy poradit. To je téměř
o čtyřiadvacet procent víc, než
tomu bylo v průběhu roku 2009.
Někteří dlužníci začnou s poradnou spolupracovat včas, ale stále
hodně lidí podle Arona překrývá
půjčku půjčkou. „Lidé si půjčí další peníze a těmi splácejí předchozí
úvěry. Nevyřeší nic, dostanou se
do spirály, ze které se jim pak bude
ještě hůře unikat. Ti uvědomělejší

FAKTA

Dlužníci na Berounsku
V loňském roce navštívilo
občanskou poradnu kvůli
neschopnosti splácet své dluhy
183 lidí. To je téměř o 24 procent
víc než v roce 2009.

Proč dlužníci
splácet přestanou
Mezi nejčastější důvody, proč
dlužníci přestanou být schopni
splácet své dluhy, patří
nečekaná ztráta zaměstnání,
náhlé dlouhodobé onemocnění,
rozpad manželství či rozchod.
Zdroj: Občanská poradna Beroun

začnou naštěstí situaci řešit hned
po první či druhé upomínce a přijdou se poradit,“ říká Aron.
Takřka tři čtvrtiny klientů na Berounsku mělo loni dluh do půl milionu korun. Ve třech případech
dluh přesahoval 1,5 milionu. Nejvyšší zaznamenaný dluh činil 1,7
milionu korun.
Na Berounsku se do problémů

se splácením dluhů dostávají nejčastěji lidé, kteří nenadále přijdou
o zaměstnání.
Na pomyslném druhém místě
v neschopnosti splácet jsou lidé,
kteří nečekaně dlouhodobě onemocněli. Mezi další nejčastější důvody, proč se lidé v dluzích utopí,
patří podle Arona rozpad manželství nebo neuvážené uzavírání finančních půjček. „Jen čtyři naši klienti se minulý rok dostali do problému kvůli gamblerství,“ podotýká Aron.
A proč se počet lidí neschopných splácet rok od roku zvedá?
„Podle mě za to z části může finanční negramotnost. Lidé si neuvědomují své možnosti. Když si
půjčku berou, vidí jen ty peníze.
Navíc ne každý se naučil do detailu číst smlouvy,“ uzavírá Aron,
podle něhož jsou právě tím
nejmenším písmem vypsané
ve smlouvě závazky či sankce, které nastanou, když člověk dvakrát
nezaplatí.
Klára Conková

Koledníci vybrali
zhruba 17 tisíc
Takřka sedmnáct tisíc korun vybrali v uplynulých dnech dobrovolníci a skauti během Tříkrálové sbírky
v Berouně. Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a matkám s dětmi v tísni. (kc)
BEROUN

Muž se pokoušel
vloupat do aut v centru
Podnapilého muže, který se včera
ráno pokoušel vloupat do několika
zaparkovaných aut v centru Berouna, zadrželi místní strážníci.
Na muže zkoušejícího, zda jsou
vozy zaparkované u hotelu Best
Western Grand zamčené, upozornila městskou policii recepční. (kc)
BEROUN

Zatancujte si
v restauraci U Štiky
Taneční večer s živou hudbou si
můžete užít 21. ledna v restauraci
U Štiky. Začíná se ve 20 hodin. (kc)
BEROUN

U textilky vyroste
možná Tesco
V areálu bývalé berounské textilky
Tiba by mohl vzniknout obchodní
dům Tesco. Investor chce v rozlehlém areálu vybudovat i několik desítek bytů a parkoviště. Stavět se
podle plánu bude na pozemcích,
které jsou v územním plánu označeny jako výrobní zóna a nejsou
v majetku města.
(kc)

INZERCE

Vaším objektivem Fotografie čtenářů, které nás zaujaly natolik, že jsme jim dali místo v novinách.

Ukaž, co umíš Akce pro děti ze Základní školy Amálská
v Kladně dokázala, že v každém z nich se ukrývá mnoho
schopností a dovedností.
Foto: rajce.net, Eva Vondrušková

Nechyběli hudebníci Kouzelníci, gymnastky i malí
hudební géniové se předháněli v prostorách družiny.
INZERCE

SPeCIÁLNÍ NaBÍDKa*
Skladempohovka
ihned k odběru
pohovka
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UŠETŘETE AŽ 30 %*
* Objevte naše speciální ceny: slevy až 30 % na vybrané pohovky,
křesla, nábytkové stěny a bytové doplňky z expozice. Nabídka je
platná od 10. 1. do 6. 2. 2011. Více informací získáte v obchodech
Natuzzi.
www.natuzzi.cz

NATUZZI OBCHODY:
V Jámĕ 3, Praha 1, Tel.: 224 162 056
Rubín Office Centre, Pobřežní 50/52,
Praha 8, Tel.: 296 579 410

