
 
Zubní pohotovost
n 2. - 3. 3. MUDr. Cajthaml Jiří, 
Drozdov 29, 605 420 898
n 9. - 10. 3. MUDr. Davidová Petra, 
Beroun, Medicentrum, 775 595 704
n 16. - 17. 3. MUDr. Burka Jiří, 
Chyňava 49, 311 691 131
n 23. - 24. 3. MUDr. Burková 
Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 
508, 311 610 225
n 29. - 30. 3. MUDr. Krabcová 
Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 
64, 311 621 973
n 31. 3. - 1. 4. MUDr. Hentsch 
František, Zdice, Palackého nám. 
21, 311 685 672
Pohotovostní služba je v době 
od 8:00 - 11:00 hodin

erounskému klubíčku se  
podařilo na rok 2013 získat 

další zdroje financování. kromě 

ministerstva práce a sociálních 
věcí, evropského fondu solidarity, 
přispělo i město Beroun a další 
obce. i díky tomu může klubíčko 
poskytovat služby za mnohem pří-
znivější ceny a lidé se zdravotním 
postižením je tak budou moci vy-
užívat častěji.
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nes se zaměříme na to, jak 
zamezit finančním problé-

mům. naprostá většina z nás 
má nějaký majetek a nějaké 
pravidelné příjmy. stejně jako 
čtení a psaní, 
i nakládání 
s vlastními 
prostředky 
je třeba se naučit. dospěláci se 
do učení už moc nehrnou, a tak 
přichází průzkum bojem, často 
s trpkými následky pro celou 
rodinu. osvědčené „nebát se“ 
můžeme vztáhnout na konkrétní 
aktivity – mít odvahu zkrotit svou 
netrpělivost a zjistit si, podle 
čeho srovnávat nabídky a najít tu 
nejvhodnější. Ptát se poskytova-
telů finanční služby či zprostřed-
kovatelů na pro nás podstatné 
momenty zamýšleného smluv-
ního vztahu. identifikovat rizika 
a vztáhnout je k přínosům (nebo 

výnosům). najít si čas a na to nej-
důležitější, na zhotovení přehle-
du o svých příjmech a výdajích 
a úvahách nad jejich vývojem 
v budoucnosti. Zde můžeme pou-

žít elektronic-
ké nástroje, 
nebo i jedno-
duchou tuž-

ku a papír. když dvakrát zvážíme, 
proč a s kým plánujeme podpis 
smlouvy o finanční službě, zváží-
me rizika a vyjdeme z vlastního 
rozpočtu, nehrozí nám budoucí 
zbytečné výdaje na sankční úro-
ky a penále, poplatky právníkům 
protistran, soudní, rozhodčí 
a exekutorské poplatky. dejme 
vlastní peníze do pořádku! n
Kontakt: 
David Šmejkal, Poradna při 
finanční tísni, o.p.s.
Bezplatná pondělní zelená 
linka 800 722 722

S e r i Á l
finanční poradna

d
Vyřešte si „rozhárané“ finance

evládní organizace Centrum 
pro integraci cizinců (CiC) 

pořádá nízkoprahové kurzy češ-
tiny v prostorách berounské ob-
chodní akademie. kurzy, které se 
konají každou středu od 18:00 
do 19:30, jsou otevřeny každému. 
na znalosti češtiny, věku nebo 
zemi původu nezáleží. Zájemci 
mohou přijít rovnou na jednotlivé 
lekce, předchozí registrace není 
nutná. Cena kurzu je 50 kč za lek-

ci. Loni prošlo kurzem v Berouně 
v jarním a podzimním semestru 
téměř 40 účastníků. V rámci 23 
lekcí se studenti zábavnou formou 
naučí komunikovat v situacích, se 
kterými se běžně setkávají. kurzy 
jsou spolufinancovány evropskou 
unií z evropského sociálního fon-
du z operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Více infor-
mací na www.cicpraha.org nebo 
na tel. 222 360 834. n

Klubíčko snižuje ceny svých služeb

Cizinci se mohou učit česky i v Berouně 

n

 

Vítání občánků
n Vítání občánků se v březnu 
uskuteční hned dvakrát. A to 
ve středu 13. (termín je již obsa-
zen) a 20. března vždy od 14:00. 
Nejmenší občané Berouna obdrží 
malý dárek, maminky květinu. 
Na obřad jsou zváni i další ro-
dinní příslušníci. Slavnostní akt 
zpestří vystoupení dětí z beroun-
ských mateřských škol. Rodiče 
dětí, kteří mají zájem se zúčastnit 
slavnostního vítání v obřadní síni 
berounské radnice, se mohou 
hlásit na tel. 311 654 202, e-mail: 
posta@muberoun.cz n

Pravidelně i nárazově mohou 
lidé se zdravotním postižením 
ve věku 1 - 64 let využívat službu 

osobní asistence. 
Přibližně jednou 
za měsíc pořádá-
me odlehčovací 
pobyty v různých 
rekreačních zaříze-
ních s cílem umož-
nit postiženým 
kontakty s dalšími 
postiženými i zdra-
výmilidmi.

V rámci soci-
álně aktivizačních 
služeb jsme rozší-
řili také nabídku 
integrovaných po-
bytů pro samotné 

děti, mládež a dospělé se zdravot-
ním postižením, děti se zdravot-
ními problémy, děti zdravé nebo 

pro celé rodiny. nabízíme osvěd-
čené pobyty v termálech ve Šturo-
vu, v rekreačních zařízeních v čr 
i na táborové základně. 

na rodinných pobytech na-
bízíme možnost zajištění osobní 
asistence a hlídání dětí.

Postupně se bude rozšiřo-
vat sociální firma klubák. Ta 
přednostně zaměstnává lidi se 
zdravotním postižením a pečující 
osoby. V letošním roce přijmeme 
zaměstnance s tělesným postiže-
ním, kteří budou mapovat (bez)
bariérovost v Berouně, a další 
zaměstnance s různými typy zdra-
votního postižení, kteří budou 
kompletovat a natírat lavičky, za-
jišťovat zahradnické práce a dal-
ší veřejně prospěšné práce pro 
obce, státní i nestátní instituce, 
malé firmy i veřejnost. Alena Pec-
ková n

Popřejte svým blízkým 
v radničním listu
březnu oslaví 80. narozeniny 
paní Jiřina Mottlová. Pře-

jeme jí především pevné zdraví 
do dalších let! slavit bude také 
paní Ludmila Odlasová, která 
11. března oslaví 85. narozeni-
ny. Hodně zdraví a spokojenosti 
jí přejí synové a vnoučata s ro-
dinami. a my se s gratulací rádi 
přidáváme.

Pokud chcete i vy zveřejnit 
přání svým příbuzným a známým 
v radničních listech, napište 
nám! stačí poslat potřebné údaje: 
jméno jubilanta, věk a kontaktní 
adresu či telefon. kvůli ochraně 
osobních údajů totiž nesmí pra-
covnice úřadu již vyhledávat ju-
bilanty v žádné databázi. Pokud 
oslavenec slaví kulaté či půlkula-
té výročí, tedy 70., 75., 80. a 85. 
narozeniny, obdrží od nás navíc 
pamětní list, lidé starší devade-
sáti let získají i dárkový balíček. 
informace o jubilantovi odevzdá-
vejte písemně v podatelně, telefo-
nicky na číslo 311 654 202 nebo 
elektronicky na mail posta@mu-
beroun.cz n
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Do domácností 
míří statistici

ned dva výzkumy se budou 
v následujících dvou měsí-

cích provádět v Berouně a jeho 
okolí.

český statistický úřad organi-
zuje výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v čes-
ké republice. Cílem je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situaci 
v celkem 30 evropských zemích. 
Šetření se uskuteční na území 
celé republiky. Všechny domác-
nosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru 
počítačem. Vlastní šetření pro-
bíhá od 23. února do 12. května 
prostřednictvím speciálně vy-
školených tazatelů. Pracovníci 
se budou prokazovat průkazem 
tazatele a příslušným pověřením, 
které je ve spojení s občanským 
průkazem opravňují k provedení 
šetření.

Televizní výzkum v domác-
nostech 2013 provádí společnost 
sC&C. Cílem je zachytit současný 
životní styl české společnosti. Vý-
zkum potrvá do 13. června, a to 
i v Berouně. Také v tomto případě 
byly domácnosti vybrány podle 
přísných zásad náhodného výbě-
ru.  n
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