8 OLOMOUCKO
I vy můžete přispět do svých novin.
Podělte se s ostatními čtenáři o vše,
co vás ve vašem okolí zaujalo, potěšilo, nebo naopak rozzlobilo. Neostýchejte se ukázat ostatním čtenářům snímky svých čtyřnohých miláčků, dětí, kamarádů, oslav, zážitků
z cest a všeho, co je pro vás důležité.
Pochlubte se fotografiemi z výletů,
dávejte tipy ostatním čtenářům na
zajímavé společenské akce v našem
regionu. Pište na e-mailovou adresu
reporter.olomoucky@denik.cz.

deník

Čtyřnozí tahouni
Jak vypadá rozvojová spolupráce v závodech uspěli
Poslali jste nám:

Poradna Deníku
Potřebuji pojistit nový
byt. Na co si mám dát
pozor?
Rozhodněte se, zda potřebujete pojištění domácnosti nebo
nemovitosti. Jak je rozlišit? Když
obrazně řečeno vezmete dům
a otočíte ho vzhůru nohama,
co by se vysypalo, patří do domácnosti, zbytek je nemovitost.
Mezi základní rizika patří ochrana
proti požáru, vichřici, krupobití
a vodovodním škodám. Například před vandalismem nebo
odcizením se musíte připojistit.
Majetek byste měli pojišťovat na
cenu, za kterou byste si dokázali
pořídit danou věc novou, nikoliv
na hodnotu, za kterou ji lze
v danou chvíli prodat. Důležité
je i nastavení pojistných limitů
a hlavně pravidelná aktualizace
smlouvy, jinak může dojít k podpojištění a při plnění dostanete
od pojišťovny méně.
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Při sdělení hesla „Deník“
obdržíte dárek.
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ. Studenti Univerzity Palackého spolu se studenty střední školy ve Vulcanesti,
kteří se podílejí na transformačním projektu Charity ČR v moldavské Gagauzii. Foto: Kateřina Procházková

M

oldavsko je nejchudším
evropským státem a také jednou z prioritních zemí
České republiky v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Do Moldavska v září jeli
studenti Katedry mezinárodních rozvojových studií Univerzity Palackého, aby zjistili,
jak projekty rozvojového charakteru fungují v praxi.
Exkurze studentů byla podpořena z grantu České rozvojové agentury v rámci Evropského roku pro rozvoj. Moldavsko lze označit za rozvojovou zemi. Je to malý východoevropský stát, sousedící z jedné strany s Rumunskem
a z druhé s Ukrajinou. Trpí
mnoha problémy, způsobenými například odchodem obyvatelstva v produktivním věku za lepší prací do vyspělých
západních zemí.
Po nich tu zůstávají sociální sirotci a také staří rodiče,
kteří potřebují sociální péči.
Tu zajištuje například Charita České republiky prostřed-

nictvím projektů rozvojové
spolupráce v oblasti sociální
péče a zdravotnictví.
Na území celého státu se nacházejí dvě autonomní oblasti
– Podněstří, podle všeho živoucí skanzen východoevropského komunismu, a Gagauzsko. V gagauzské oblasti
studenti v rámci exkurze navštívili transformační projekt
Charity ČR na střední škole ve
Vulcanesti, kde se snaží mladí
studenti svými aktivitami
měnit okolí k lepšímu.

Podpora turismu
Za dalšími projekty se studenti vydali do severní části
Moldavska, na vojenské letiště v Marculesti. Tam v rámci
projektu české společnosti
Dekonta realizují dekontaminaci půdy kerosinem. Tento
projekt poukazuje na to, že
v rozvojové spolupráci hraje
významnou roli i soukromý
sektor, nejen neziskovky
a univerzity, ale i firmy.

Na programu terénní exkurze byly také návštěvy organizací a institucí jako: delegace EU v Moldavsku či
UNDP, rozvojový program
OSN. Zájem o střetnutí se studenty projevil jak český a slovenský velvyslanec Moldavska, tak i zástupci různých
místních organizací. Pan Revenko z konzultantské organizace ACSA během přednášky poukázal na problémy
a příležitosti zemědělství, které je nejdůležitějším hospodářským odvětvím v zemi.
Moldavsko má co nabídnout v oblasti cestovního ruchu, ale stát musí zapracovat
kromě zabezpečení politické
stability v zemi či boji s korupcí na jeho propagaci. Za celý rok zemi navštíví přibližně
jedenáct tisíc zahraničních
turistů. Ve srovnání s Českou
republikou je toto číslo vážně
titěrné. Jen na horu Sněžku
totiž zavítá v průběhu jednoho víkendu pět tisíc turistů.
Martina Benediktová

Komárov – Hned několik vítězství ve svých kategoriích
vybojovali na závodech psů
v tahu břemene čtyřnozí svěřenci mushera Jaroslava Charouze z Komárova na Olomoucku.
Tradiční závod Ostrožský
tah se konal v Uherském Ostrohu. „Zároveň se jednalo
o mistrovství ČR v této disciplíně a všichni čtyři psi se
umístili do sedmého místa. Na
závody jsme se doma poctivě
připravovali a trénovali. Psy
to bavilo a postupně se zlepšovali, jinak bychom do toho nešli,“ sdělil musher a majitel
psů Jaroslav Charouz.
Pes Bárt vyhrál svou kategorii psi do osmadvacetikilogramů, když utáhl 2568 kilo,
a pes Caesar svým výkonem
získal titul mistra ČR a nejsilnějšího psa závodu. „Utáhl

2153 kilo, což je stopětinásobek jeho hmotnosti. Pro zajímavost, šlo o nejsilnějšího psa
za sedmnáctiletou historii konání závodů,“ podotkl ještě
Jaroslav Charouz.

Sáně už chystají
na Šediváčkův long
Závodní tým teď před sebou
má několik mistrovských závodů doma i v zahraničí v jízdě
se psím spřežením, které je jejich hlavní aktivitou. Mimo jiné i obhajobu mistrovského
titulu.
V lednu nás opět čeká Šediváčkův long, nejtěžší evropský zimní závod v jízdě na saních se psím spřežením. „Tak
doufám, že nás sníh nezklame,
aby se mohli pejsci dobře připravit,“ doplnil Jaroslav Charouz.
(paš)

SILÁCI. Svěřenci Jaroslava Charouze z Komárova na Olomoucku
uspěli na závodech v Uherském Ostrohu. Pes Bárt vyhrál svou kategorii, pes Caesar (na snímku) získal titul mistra ČR. Foto: J. Charouz
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