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Mostecký autodrom dostal nový povrch
Karel Otcovský
Část závodního okruhu v areálu mosteckého autodromu bude
mít nový povrch.
Najatá firma nejprve vyfrézovala úseky vozovky, které už nevyhovovaly kritériím mezinárodní
automobilové a evropské motocyklové federace, a na trať položila
nový asfalt.

Výměna asfaltu a vybudování odvodnění bude provedeno na 630 metrech závodního okruhu.
čkáme,“ zadoufal Marek. V úseku
dlouhém 630 metrů pracují nyní
dělníci na přípravě a betonáži

bezpečnostních obrubníků a odvodnění, aby dešťová voda rychleji odtékala z dráhy. Povrch v da-

Už jedenáct let poskytuje obecně prospěšná společnost Zajíček
na koni pomoc rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé
s tělesnými, mentálními i kombinovanými handicapy. „Teď před
Vánoci se kromě toho zaměřujeme i na děti, jejichž rodiny se nenadále dostaly do finančně tíživé
situace a nejsou proto schopny
jim zajistit vysněný vánoční dárek. Podporujeme je v rámci našeho projektu Pomoc na blízko,“
říká Lenka Mansourová ze Zajíčka s tím, že některé příběhy dětí
jsou zveřejněny na stránkách
www.jezisek.zajiceknakoni.cz.
„Stačí rozkliknout vyhlédnutý
příběh a zjistíte nejen, jaké životní potíže dítě překonává, ale také
co za dárek by si přálo. Některé
chce přispět na výtvarné potřeby,
další na kroužek, jiné koupit tašku do školy. Přání se pohybují od
pár set do několika tisíc korun.
Není ale třeba dát celou částku,
záleží na rozhodnutí dárce. Každopádně všechny peníze půjdou
přímo dítěti. Na dárky jich u nás
čeká více než 85, jsou z celé republiky,“ upozorňuje Lenka.
Kdo se stane Ježíškem, může
si podle ní i vybrat, jak dárek obdarovanému doručí: „Dá se poslat nebo přinést do naší nově

Foto www. zajiceknakoni.cz

Zajíček na koni chce na Vánoce
obdarovat i méně šťastné děti

Klienti Zajíčka na koni v nové kavárně AdAstra.
otevřené kavárny AdAstra
v pražské Podskalské ulici a položit pod připravený stromeček.
Ten rozsvítíme hned na začátku
adventu.“
Kavárna ve francouzském stylu
je jednou z možností společenského pracovního uplatnění klientů Zajíčka na koni – jméno
společnosti je odvozeno od příběhu, v němž velký a silný kůň

chrání malého zajíčka s poraněnou packou. „Vzhledem k tomu,
že Zajíček funguje už jedenáct
let, z bývalých dětí jsou dospělí
a muselo se pro ně najít uplatnění. Dnes v kavárně pracuje 23 lidí
s handicapem. Obsluhují hosty,
připravují utopence a nakládaný
hermelín a teď absolvovali i baristický kurz,“ uzavírá Lenka
Mansourová.
(PEH)

ném úseku byl podle Marka už
velmi hrbolatý, v některých místech byl nahrazen dokonce pů-

vodní asfalt z roku 1983. „Na dráze bylo také mnoho asfaltových
záplat, každá z nich jinak drsná,

Sdružení přátel piva ocenilo nejlepší
Jaká piva či pivovary jsou
u nás nejlepší i kdo se stal pivovarskou osobností roku, vyhlásilo Sdružení přátel piva (SPP)
v Mžanech u Hradce Králové.
Nezávislá soutěž je na českém
trhu nejstarší anketou o kvalitní
a chutné pivo, konala se už popětadvacáté. SPP předalo ceny
v 11 kategoriích.
Nejvyšší ocenění za světlý ležák převzal Bernard za sváteční
ležák s jemnými kvasnicemi. Na
druhém místě se umístil Benedict 12° z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha. Pivovar Ferdinand si odnesl 3. místo
za svou jedenáctku Max.
V kategorii polotmavých piv
bez rozdílu stupňovitosti zvítězil
opět pivovar Bernard za Bernard
Jantar, na druhé příčce se umístil
Sv. Norbert Amber Lager z Klášterního pivovaru Strahov, Pivovar
Ferdinand získal za polotmavý
ležák Sedm kulí třetí příčku.
Po prestižním ocenění České
chuťovky za dvanáctistupňový
ležák Premium, který letos v říjnu osobně v Senátu ČR převzal
sládek pivovaru Ferdinand Jaroslav Lebeda, získal tak nyní benešovský pivovar další dvě ceny.
Bylinkami ochucené pivo Sedm
kulí a plná hořkosladká chuť Maxe oslovily nejen porotu, ale
především všechny milovníky piva. Všechna piva, která anonymní

Ilustrační foto pivorferdinand.cz

Kromě nápravy nevyhovujícího stavu dráhy přinese podle
sportovního ředitele společnosti
Autodrom Most Michala Marka
výměna povrchu také posun
v kvalitě sportovních výkonů.
„Předpokládám, že po stavebních úpravách se okruh zrychlí.
Očekávám proto nové traťové rekordy, a to v kategorii motocyklů
a kamiónů. Zatímco u trucků by
mohlo jít o zlepšení v řádu desetin vteřin na jedno kolo, u motorek to vidím o vteřinu i více. Výjezd na cílovou rovinku bude
totiž po úpravách výrazně rychlejší,“ upřesnil sportovní ředitel.
U aut se ale diváci traťových rekordů zřejmě nedočkají. Dosavadní totiž drží vůz DTM, jemuž
mohou konkurovat jen velké formule. „I když, třeba se také do-

Foto Autodrom Most

Ambiciózním plánem
je i vybudování
hotelu přímo
v areálu autodromu

což mělo samozřejmě vliv na dosažené výkony jezdců, ale také na
jejich bezpečnost,“ vysvětlil.
Nezbytná obnova asfaltového
povrchu dráhy a výměna obrubníků je součástí výrazných investic, které v následujících deseti
letech společnost plánuje. Vyžádají si náklady mezi 100 až 150
milióny korun. Souvisejí zejména s inovací celého areálu.
„Dokončili jsme generální rekonstrukci servisních boxů, administrativní budovy na polygonu i v paddocku mají novou
omítku. Plánujeme výstavbu nové startovní věže a medical centra. Nově jsme otevřeli pneuservis
s rychloservisem a nabídkou
kompletního vyčištění vozu
a prodejem doplňkového sortimentu pro všechny motoristy,“
říká generální ředitel společnosti
Jiří Volovecký.
Od modernizace areálu si vedení společnosti slibuje příchod
další partnerů, kteří budou na
Mostecku utrácet své peníze například v místních restauracích.
Ambiciózním plánem je proto
i vybudování hotelu přímo v areálu autodromu, což koresponduje
se zvýšenou poptávkou po ubytování zákazníků.
„Všechny naše významné akce
jsou dvou- a vícedenní. Prvotřídní zázemí bez nutnosti přesunů
pro jezdce, jejich týmy a samozřejmě i diváky je nezbytností,“
doplnil Volovecký.

porota hodnotí, jsou SPP zakoupená v běžných obchodech, tedy
veřejně dostupná a ve volném
prodeji.
Sdružení, které vzniklo v roce
1990 z iniciativy plzeňských studentů, soustřeďuje dnes odborníky z oboru a znalce pivovarnictví, piva a pivní kultury v Česku.

V současné době má sdružení
1373 registrovaných členů, kteří
o samotných vítězích rozhodují.
Letos se hlasování zúčastnilo
40 procent z nich. Na jejich hlasovacích lístcích se objevilo rekordních 317 různých značek.
Více na www.pratelepiva.cz.
(PEH)

Vědci z Českých Budějovic našli nové druhy mravenců
Nové druhy mravenců objevili
na Šalamounových ostrovech
českobudějovičtí vědci. Tým entomologů z Biologického centra
Akademie věd ČR se podílel na
tamní vědecké expedici. V tropických pralesích ostrova Guadalcanal narazil na dosud nepopsané druhy.
Právo o tom informovala Blanka Procházková z Biologického
centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. „Jedna z největších vědeckých expedic, jaká
se dosud na Guadalcanalu odehrála, měla za cíl zdokumentovat
biologickou rozmanitost rostlin
a živočichů. Více než dvacet vědců z osmi zemí světa zde za pomoci místních obyvatel v odlehlé
horské oblasti ostrova sbíralo
a určovalo rostliny, hmyz a obratlovce,“ uvedla Procházková.
Expedici organizovala letos na

podzim Univerzita Jižního Pacifiku, státní agentury Šalomounových ostrovů a Americké přírodovědné Muzeum v New Yorku.
Tým entomologů vedený Milanem Jandou z biologického centra dva týdny sbíral v těžko přístupném terénu v centrálním
pohoří ostrova hmyz, především
mravence. „Již z předběžných
výsledků je jasné, že se jedná
o unikátní oblast s vysokou druhovou diverzitou i početností některých skupin. Zaznamenali
jsme téměř 90 druhů mravenců,
z nichž řada je dosud nepopsaná,
a také druhy, které byly dosud
známy jen z jednoho exempláře,“ konstatoval Janda. Zajímavým zjištěním bylo, že některé
druhy mravenců vyskytující se
jinde mají na Guadalcanalu velmi odlišné chování.
Mezi další významné výsledky
expedice také patří nález druhu
ledňáčka Actenoides bougainvil-

lei excelsus, který byl znám jen
ze tří jedinců objevených před
šedesáti lety. Vědcům se podařilo
poprvé odchytit i samce tohoto
druhu, který dosud nebyl popsán
a zdokumentován.
Expedice byla součástí mezinárodního programu, který si
klade za cíl popsat biologickou
diverzitu na Šalomounových ostrovech a pomoci místním obyvatelům vytvořit novou chráněnou oblast ve vnitrozemí, jež by
pomohla zachovat alespoň část
místní flóry a fauny. Guadalcanal
a okolní ostrovy jsou v současné
době vystaveny intenzivnímu odlesňování a degradaci krajiny při
těžbě zlata, přičemž řada společností zde nedodržuje postupy šetrné k životnímu prostředí.

Foto Milan Janda

Pavel Orholz

Mravenec Gnamptogenys albiclava, který byl dosud znám jen z jednoho exempláře sebraného před
100 lety. Vědci z biologického centra nalezli několik kolonií v horské oblasti ostrova Guadalcanal
a zdokumentovali jeho biologii.

