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Vážení přátelé,
noviny nadace jsou
opět plné dojmů
a informací. Tentokrát
také z projektu, který
se v uplynulém období
stal jednou z klíčových
aktivit nadace.
Spanilou jízdu, první
událost tohoto druhu, považuji za velmi úspěšnou
a smysluplnou. Koneckonců, s pomocí 250 motorkářů
se nám podařilo vytvořit velkorysou sbírku ve prospěch
tří chlapců. Klub motorkářů Unipetrolu důstojně
reprezentoval jeho barvy a dobrovolníci Unipetrolu
strávili krásný den a s úsměvem se zúčastnili celé
této úžasné akce. Z celého srdce děkuji všem, kteří se
účastnili Spanilé jízdy, protože tyto věci dávají smysl!
Děkuji.

Katarzyna Woś

předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol

Vážení přátelé,
jsem rád, že se Nadace
Unipetrol může
pochlubit úspěšným
projektem pod názvem
4EDU konference,
která proběhla v říjnu.
Prostřednictvím
této konference,
první svého druhu na severu Čech, se nám povedlo
vytvořit platformu pro nejrůznější názory o kvalitním
vzdělávání. Podařilo se nám spojit odborníky a velmi
vyjímečné osobnosti, kteří dokázali zaujmout
účastníky konference. Dokladem toho byl obrovský
zájem o odpolední workshopy, kde ukázky dobré
praxe a sdílení metod a forem vyučování patřily
k nejžádanějším. Skvělá byla rovněž sekce Sport
a zdraví. Kromě precizně zajištěné organizace celé
akce, byla zásadní také pomoc města Litvínov. Všem
patří mé velké děkuji. Díky pozitivní zpětné vazbě
můžeme konstatovat jediné: Pěkná práce! Upřímně
začínáme přemýšlet o dalším pokračování konference
a těšíme se na tvorbu jejího programu.
Tomáš Herink
člen správní rady Nadace Unipetrol

Studentská vědecká konference
Studentskou vědeckou konferenci pro středoškolské studenty pořádá Vysoká škola
chemicko-technologická, Unipetrol RPA a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum
UniCRE pod záštitou Nadace Unipetrol. Zástupci pořádajících společností jsou členy
hodnotící komise, která vybírá nejlepší studentské práce. Autoři oceněných prací
kromě uznání odborné poroty získávají od nadace i finanční bonus. Do ročníku
2019 se přihlásilo rekordních 35 středoškolských studentů a vyhlášení proběhne 21.
listopadu v univerzitním centru VŠCHT Praha – Unipetrol.

Spanilá jízda
V sobotu 21. září projela Litvínovem, Mostem a Českým středohořím spanilá
jízda více než dvou set padesáti motorek. Akci zorganizovala Nadace
Unipetrol, HC Verva Litvínov a společnost Čepro. Po celý den se vybíraly peníze na
lékařskou péči pro tři postižené chlapce, vybráno bylo více než 108 000 CZK.

Soutěž Náš sever – vítězné snímky

EDU konference
Ve čtvrtek 3. října se uskutečnila v Litvínově konference o inovativním vzdělávání a jeho
současných trendech. Téměř tři sta účastníků včetně pedagogů, ředitelů škol, zástupců
zřizovatelů škol, studentů a široké veřejnosti absolvovalo celodenní program plný
odborných přednášek a workshopů. Akci pod záštitou města Litvínov organizovala Nadace
Unipetrol, Sportovní soukromá Základní škola Litvínov a hokejový klub HC Verva Litvínov.
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Spanilá jízda pro nadaci
V sobotu 21. září projela Litvínovem, Mostem a Českým
středohořím spanilá jízda více než dvou set padesáti
motorek. Akci zorganizovala Nadace Unipetrol, HC Verva
Litvínov a společnost Čepro. Po celý den se vybíraly
peníze na lékařskou péči pro tři postižené chlapce.
„Jsme nadšeni z toho, kolik motorkářů a ostatních lidí
se do této benefiční akce zapojilo. Vybralo se přesně 108
074 korun, které v nejbližších dnech předáme rodinám
postižených chlapců. Děkujeme oběma městům,
policistům, všem partnerům a návštěvníkům za podporu
a účast. A také všem účinkujícím, kteří vystoupili bez
nároku na honorář. Všichni společně svým dílem přispěli
k vytvoření neskutečně pozitivní atmosféry,“ uvádí
Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace
Unipetrol.
Spanilá jízda, která odstartovala z Litvínova,
pokračovala přes České středohoří a vrátila se do
mosteckého sportovního centra Benedikt, byla spojena
s charitativní sbírkou na zdravotní péči pro tři rodiny
s postiženými chlapci. Zdravotní stav těchto chlapců
komplikovaně zasahuje do běžného života celé rodiny.

Akci zorganizovala Nadace Unipetrol, hokejový klub
Verva Litvínov a společnost Čepro. „V Čepru děláme
motorkářské srazy již čtyři roky, a tak jsme letos uvítali
nápad Nadace Unipetrol na společnou akci, během níž se
podpořili ti, kteří nemají to štěstí být zdraví,“ upřesňuje
Jan Duspěva, předseda představenstva společnosti
Čepro.

„Před rokem jsme založili transparentní účet, který
jsme nazvali Konto našeho srdce a jehož motem je
pomáhat tam, kde je potřeba. A proto jsme byli součástí
i této dobročinné akce,“ sděluje Jiří Šlégr, generální
ředitel HC Verva Litvínov.
Vybrané finanční prostředky budou spravedlivě
rozděleny na lékařskou péči pro nemocné chlapce,
jejichž rodiče pracují buď pro skupinu Unipetrol, nebo
pro společnost Čepro. Konkrétně třetinu vybrané částky
dostane rodina třináctiletého postiženého Romana, který
se potýká i s dalšími vážnými zdravotními komplikacemi,
druhou třetinu získá rodina mentálně postiženého Jana,
který je navíc pohybově omezen, a poslední část získá

Předávání počítačů – PC bazar
Nadace Unipetrol pokračuje v realizaci svého projektu
PC bazar. Po dubnovém předání dvaceti počítačů dětem
ze Základní a Mateřské školy v Meziboří u Litvínova,
rozdělila další čtyři desítky kvalitně repasovaných
monitorů mezi tři školy v Litvínově, Mostě a Hoře Svaté
Kateřiny. „V rámci PC bazaru chceme postupně předat až
tři sta funkčních počítačů, které používali zaměstnanci
skupiny Unipetrol, a to celkem šestnácti základním
školám. Cílem naší snahy je zlepšit technickou
vybavenost škol v regionu,“ uvádí člen správní rady
Nadace Unipetrol Tomáš Herink.

za darované počítače, které nám umožní modernizovat
naše počítačové učebny.“
Jitka Nováková, ředitelka Základní školy a Mateřské
školy na Hoře Svaté Kateřiny, obdržela pro svou školu
deset monitorů. Šestnáct monitorů pak putovalo do
Střední školy technické v Mostě, reprezentované jejím
ředitelem Karlem Vokáčem.

„Mám velkou radost, že náš projekt PC bazar vyvolal
mezi školami v našem regionu velký zájem. U příležitosti
zahájení nového roku jsme proto připravili pro tři
Tomáš Herink, člen správní rady Nadace Unipetrol,
školy čtyři desítky kvalitních monitorů, které přispějí
a Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol, předali 40 ke zkvalitnění výuky informatiky, bez jejíchž základů
vyřazených, ale zcela funkčních monitorů. Radost budou se dnes už neobejde prakticky žádný obor,“ říká člen
správní rady Nadace Unipetrol Tomáš Herink.
dělat žákům tří škol, které se do unikátního PC bazaru
přihlásily.
Nadace Unipetrol spustila PC bazar letos na jaře.
Nadace Unipetrol věnuje školám nejen počítače, ale také
Za Základní školu speciální a Praktickou školu
použité, nicméně zcela funkční a bezpečné, chemické
Litvínov převzala 14 monitorů ředitelka Eva Sekyrková
a laboratorní vybavení, které by jinak pro školy z důvodu
se slovy: „Velmi si vážíme přínosných projektů, jako je
počítačový bazar Nadace Unipetrol, a srdečně děkujeme vysoké pořizovací ceny bylo mnohdy nedostupné.

rodina šestiletého chlapce Svatopluka, který trpí kožním
onemocněním nazvaným nemoc motýlích křídel.

„Chceme z této charitativní akce udělat tradici a již
nyní začínáme plánovat pokračování spanilé jízdy na jaře
příštího roku,“ uzavírá Katarzyna Woś.

EDU konference
Ve čtvrtek 3. října se uskutečnila v Litvínově
konference o inovativním vzdělávání a jeho současných
trendech. Téměř tři sta účastníků včetně pedagogů,
ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol, studentů
a široké veřejnosti absolvovalo celodenní program plný
odborných přednášek a workshopů. Akci pod záštitou
města Litvínov organizovala Nadace Unipetrol, Sportovní
soukromá Základní škola Litvínov a hokejový klub HC
Verva Litvínov.

celé konference 4EDU, která nás opět posunula o kus
dál ve snaze zvyšovat kvalitu vzdělávání nejen v našem
regionu, ale v celé České republice,“ vysvětlil Tomáš
Herink, člen správní rady Nadace Unipetrol.

publicista Tomáš Feřtek a o výchově mládeže spojené
se sportem promluvil Jiří Šlégr společně s Radimem
Valigurou a Filipem Šumanem.

Po přednáškovém bloku čekalo na účastníky
Na konferenci vystoupilo na 9 významných
konference 4EDU třicet jedna odpoledních workshopů na
odborníků z oblasti vzdělávání. Účastníci si vyslechli
téma děti a technologie, chemické pokusy, popularizace
například přednášky bývalého dlouholetého ředitele
vědy, inspirace pro třídnické hodiny apod. Pokud Vás
prestižního pražského gymnázia PORG Václava Klause konference zajímá, na Youtube Nadace Unipetrol je
mladšího, prorektora VŠCHT Praha profesora Zdeňka k dispozici záznam živého přenosu celé konference,
„Rád bych touto cestou poděkoval všem přednášejícím Bělohlava nebo konzultanta a mentora Radima
stejně jako video reportáž.
i posluchačům za jejich přispění ke zdárnému průběhu
Valigury. Příležitosti pro současnou školu rozebíral

Granty a stipendia
Nadace Unipetrol udělila pedagogické granty na podporu
inovativních způsobů výuky na českých školách v hodnotě
440 tisíc korun. Převzalo si je celkem devět učitelů, kteří
před nadační komisí obhájili svůj nadstandardní přístup
k výuce. Současně nadace předala studijní stipendia
padesáti jedna středoškolským a vysokoškolským
studentům v hodnotě 1,67 milionu korun. Slavnostní
setkání se uskutečnilo 3. října v litvínovském kulturním
domě Citadela.
„Studentská stipendia jsme udělovali již potřetí. Letos
jsme k nim poprvé přidali také pedagogické granty na
podporu učitelů. Mezi oceněnými je například učitelka
litoměřického gymnázia Adéla Marschallová Rumlerová
nebo student Univerzitního centra v našem výrobním
areálu Michal Dragoun. Oba se mimo jiné podílejí na
organizaci našich vzdělávacích akcí Báječný den s chemií
pro žáky základních škol a zároveň pracují na řadě
dalších záslužných projektů,“ říká Tomáš Herink, člen
správní rady Nadace Unipetrol.
Adéla Marschallová Rumlerová, v současnosti učitelka
na gymnáziu v Litoměřicích, je přesvědčena o tom, že
budoucnost chemie na českých základních a středních
školách je v rukou pedagogů. Ostatně sama se na studium
chemie dala právě proto, že v ní zájem o tento obor
probudila její učitelka již na základní škole. Tento motiv
stál také za jejím rozhodnutím, že z akademické půdy
před deseti lety přešla do pedagogického sboru základní
školy s jasným cílem nabízet dětem zcela odlišný pohled
na chemii, který v nich vzbudí přirozený zájem o tento
obor. Jednou z nadstandardních aktivit Adély Marshallové

Rumlerové je pořádání Benefičních vědeckých workshopů
pro děti a jejich rodiče, resp. prarodiče. Výtěžek z těchto
oblíbených akcí putuje na léčbu nemocných dětí v okolí.
„Pokud má mít naše společnost více přírodovědně
vzdělaných jedinců, potřebujeme kvalitní a nadšené
učitele chemie, fyziky, matematiky a biologie. Je potřeba
veřejnosti ukázat, že studovat tyto obory má smysl,“
zdůrazňuje Adéla Marschallová Rumlerová.

Nadace Unipetrol letos udělila studijní stipendia 18
studentům středních škol a 33 studentům vysokých
škol. Celková výše stipendií dosáhla částky 1 670 000
Kč, z toho 330 000 Kč pro středoškolské studenty a 920
000 Kč pro vysokoškolské studenty. Dalších 330 000 Kč
rozdělila studentům, které nominoval Nadační fond Livie
a Václava Klausových. Celkem 90 000 Kč získali hráči
juniorského týmu hokejového klubu HC Verva Litvínov.
Pedagogické granty v celkové výši 440 000 Kč obdrželo
Dalším oceněným se stal Michal Dragoun, student oboru devět pedagogů. Celkově vynaložila Nadace Unipetrol na
Alternativní energie a životní prostředí v Univerzitním
studijní a pedagogické granty ve školním roce 2019/2020
centru VŠCHT Praha – Unipetrol, který se nachází přímo
částku 2 110 000 Kč.
ve výrobním areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Michal
Dragoun v roce 2018 úspěšně složil maturitní zkoušku
na Gymnáziu v Teplicích a v současnosti je společně s
Adélou Marschallovou Rumlerovou čerstvým členem týmu
Nadace Unipetrol, který organizuje naučně-zábavné akce
Báječný den s chemií pro žáky základních škol. Michal měl
ve škole vždy rád předměty, jako je matematika, fyzika
nebo chemie, a nyní se snaží, aby mezi žáky a studenty
probouzel živý zájem o tyto vědy, jejichž studium považuje
za zajímavé a přínosné. „Nyní na základní škole v Meziboří
spouštíme projekt tandemové výuky předmětu chemie.
Vzhledem k chybějícím praktickým zkušenostem to pro
nás znamená zcela novou výzvu. Jsem ale přesvědčen,
že ji díky našemu elánu, zázemí a podpoře od Nadace
Unipetrol úspěšně zvládneme. Věřím, že už příští rok
budeme moci na další konferenci 4EDU prezentovat
tandemovou výuku jako dobrý příklad z praxe,“ vysvětluje
nadšený vysokoškolský student chemie Michal
Dragoun.

Báječný den s chemií – shrnutí 2019
BDSCH se koná od začátku ve spolupráci Nadace Unipetrol, VŠCHT Praha a UniCRE. Vyjmenovaní partneři se podílí stejnou měrou na lidských zdrojích, práci na organizaci,
vymýšlení nových konceptů, vyhodnocování proběhlých šou a v neposlední řadě také kontaktu a práce se školami, které BDSCH navštívili.

• Celkem BDSCH navštívilo 4 240 studentů, za rok 2019 je to 2 240 studentů
• Vždy pod záštitou města, s účastí zástupců města, v Kralupech vystoupili a první polovinu programu
i sledovali starostové Marek Czechmann a Filip Volák
Rok
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Celkem studentů

Výtěžek sbírky ze
zaměstnaneckého
dne v Litvínově
Dne 28.9.2019 se již tradičně konal Unipetrol Fun Park.
Výtěžek z občerstvení bude darován Základní škole Karmel
v hodnotě 8 840Kč na podporu inovativního vzdělávání. Škola
pořídí učební pomůcky pro první stupeň ZŠ a podpoří další
vzdělávání učitelů v rámci individuálního vyučování.

4240

BÁJEČNÝ DEN

S CHEMIÍ

V kralupském kulturním středisku se 8. a 9. října uskutečnilo zábavné
dopoledne nazvané Báječný den s chemií. Program plný pokusů
navštívilo během dvou dnů 840 žáků základních škol v Kralupech nad
Vltavou a Veltrusech. Naučně-vzdělávací akci uspořádala Nadace
Unipetrol ve spolupráci s oběma městy a za účasti obou starostů,
Marka Czechmanna a Filipa Voláka. Součástí programu byla i soutěž
s chemickou tématikou. Pro vítězné týmy byla připravena 3D tiskárna
a mobilní chemická výuková sada.
Báječný den s chemií se poprvé uskutečnil v roce 2017 a od té doby ho
shlédlo celkem 4 240 dětí ve Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

Exkurze v Chemparku
bourají rekordy
Zájem ze strany škol o exkurze v Chemparku je obrovský a jen za loňský školní rok navštívilo Chempark
téměř 700 studentů. VŠCHT Praha a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum společně organizují nejen
exkurze pro školy, ale i studentskou vědeckou konferenci a další akce i ve spolupráci s Nadací Unipetrol.

