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ŠUMPERSKO
DNES
Školáci se mohou
bavit na Komíně
Programna jarní prázdniny,
kterénynímají školáci
v šumperskémregionu, při-
pravilo volnočasové centrum
KomínvŠumperku.Napří-
kladdnesmohou zájemci od
9do 17hodin zavítat do tvo-
řivé dílny, kde senaučí, co vše
lze vyrobit z nepotřebného
textilu. Obdobnáaktivita je
taképřipravenána čtvrtek,
kdy sepro změnubudouvy-
rábět různédekorace ze skla.
Vpátekbudevolněpřístupná
tělocvična, kde si dětimohou
vyzkoušet různé sporty či se
zapojit dopřípravy zelenino-
vých salátů. (hak)

ŠUMPERSKO
VČERA
Odborníci poradí,
jak se zbavit kil
Novánutriční ambulance
zahájila provoz v šumperské
nemocnici. Zájemci nové
pracovištěnajdouvpavilonu
R, kde si lze takéna recepci
objednat termínnávštěvy, lze
takučinit i na telefonu583
335 111. V ambulanci odbor-
níci lidemporadí, jak se zba-
vit přebytečnýchkil. Kom-
plexní poradenstvímůže za-
hrnovat i zhodnocení stra-
vovacíchnávyků či sestavení
vhodného jídelníčku.Do
ambulance alemohou také
přijít lidé s opačnýmproblé-
mem, dozví se, jak kilogramy
váhynabrat. ... 3

Pomohli nemocnému chlapci
strana 9

DENÍK PLUS

Formanovy 
Vlasy slaví 
čtyřicítku

Šestiletému Jiřímu Frankovi 
přispěla nová dobročinná 
organizace Korunka Velké Losiny. 
Padesát tisíc pomůže zmírnit 
důsledky jeho vzácné nemoci Více na straně 3
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ZEMŘELA
VĚRA BÍLÁ
Romské
zpěvačce bylo
64 let
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Do dluhů spadneme
často kvůli pomoci
partnerovi či rodině
Olomoucká dluhová
poradna loni řešila
problémy 180 klientů

MAGDA VRÁNOVÁ

Olomoucký kraj – Pomoc
partnerovi nebo jinému čle-
novi rodiny je v Olomouc-
kém kraji jedním z nejčas-
tějších důvodů, proč se zdejší
lidé dostávají do dluhů. Pů-
vodně nízké částky vlivem
dlouhodobého nesplácení
a penále často vzrostou až na

statisíce korun a končí zaba-
venímmajetku. Mnozí dluž-
níci tíživou ekonomickou
situaci léta přehlížejí a od-
bornou pomoc vyhledají až
v době, kdy jim na dveře za-
klepe exekutor.

PŮJČKA PRO PARTNERA
Typickým klientem speciální
dluhové poradny provozo-
vané olomouckou charitou je
žena, která se vminulosti
snažila pomoci s finančními
problémy svému partnerovi

a vzala si kvůli němu půjčku.
„Často se bohužel stane, že
vztah skončí amatka zůstane
na péči o děti sama. Mnohdy
na ně ani nedostává výživné.
Pak stačí nečekaný výdaj
v podobě doplatku za ode-
branou elektřinu či plyn
a další půjčka, kterou se sa-
moživitelka postupně dosta-
ne až do exekuce,“ popsala
častý případ z našeho regio-
nu sociální pracovnice dlu-
hové poradny Eva Koblihová.
Pokračování na straně 2

České zdravotnictví
čekají chudší léta

Česko stárne a lidé
potřebují stále více
lékařské péče. Navíc
modernímetody jsou
pořád drahé

Pojišťovnám se tenčí
rezervy a varují,
že brzy přestanou
mít prostředky
na některé úkony
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Z DOMOVA
Firmy dostanou
úlevy za
zaměstnance
v exekuci strana 6

SERIÁL
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Švýcarsko není  
v Unii. Ale  
vlastně je

SPORT
Animedaile ani glóbus.
Biatlonistka Davidová
závod nezvládla
strana 15
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