
6/2019

Je mnoho aktivit, se 
kterými se seznámíte 
v našem zpravodaji. 
A je jedna událost, 
kterou připravujeme 
avšak chci vás na ni 
upozornit již nyní. Ráda 
bych vás touto cestou 
pozvala na spanilou 

jízdu motorek ve prospěch nadace. Cílem nebude nic 
jiného, než představit nově založený motorkářský klub 
skupiny Unipetrol, který bude sdružovat zaměstnance 
s vášní pro silné a rychlé stroje a který bude sdílet 
stejné vize a cíle. Motorkářský klub bude reprezentovat 
skupinu Unipetrol a ve spolupráci s Nadací Unipetrol 
samozřejmě pomáhat druhým. Tato velkolepá exhibiční 
jízda silných strojů bude otevřena i pro veřejnost 
a uskuteční se 21. září 2019. Poznamenejte si toto 
datum a těšte se spolu s námi na skvělou podívanou 
a den plný zážitků. 
 Katarzyna Woś

Vážení přátelé,
zpravodaj Nadace 

Unipetrol je pro mě 
samotného zajímavým 
souhrnem informací 
o všech našich 
nadačních aktivitách. 
Všechny považujeme 
za stejně důležité, 

přesto bych rád upozornil na jednu z nich, a tou je 
program Horizon Grand Prix. Mimořádně vynikající 
výsledky všech týmů v národním kole, ale také týmu 
HC Verva Racing v závodě na mezinárodní úrovni, mě 
velice potěšily. Mimořádně nadaní studenti z celého 
světa věnovali veškerý svůj volný čas překonání 
vlastní hranice poznání, naučili se pracovat v týmu, 
vzájemně se respektovat a přijímat názory druhých. 
Kromě získaných zkušeností a znalostí v oblasti 
alternativních pohonů, konkrétně pohonu vodíkového, 
má tento program další významnou přidanou hodnotu. 
Pomáhá budovat vztah mezi studenty samými, ale 
i vztahy studentů a pedagogů, kteří se dobrovolně 
a s nadšením ujali role vedoucích týmů. Právě proto 
mám obrovskou radost, že se české studentské týmy 
také úspěšně a důstojně zapojily. 
 Tomáš Herink

Výroční zpráva nadace za rok 2018
Vydali jsme historicky druhou výroční zprávu Nadace Unipetrol za rok 2018. Celkem jsme v roce 2018 poskytli dary v celkové 

hodnotě 9 306 597 Kč. Celou výroční zprávu naleznete na www.nadaceunipetrol.cz 

O naší nadaci
Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního 

programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů 
v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol 
již rozdělila 5,5 milionu Kč třiceti středním školám z celé republiky. Nadace se také věnuje podpoře speciálních 
vědeckých projektů a šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů 
nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici 
na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz
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Předání daru ZŠ Veltrusy 
Nadace Unipetrol darovala výtěžek z charitativního plesu ve výši 45 700 korun 

Základní škole Veltrusy na nákup chemických výukových sad. Dar předaly společně 
předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol Katarzyna Woś a herečka a malířka 
Kateřina Kaira Hrachovcová. 

„Děkuji s láskou nadaci za pozvání na ples, jehož součástí byly mé obrazy. 
Tímto způsobem jsem mohla darovat kus sebe a mám ohromnou radost z toho, že 
získaná částka za obrazy podpořila vzdělávání žáků základní školy v obci Veltrusy,“ 
uvedla Kaira, autorka obrazů. „Pro mě i pro nadaci je velmi příjemné předávat dar, 
který umožní žákům základní školy proniknout do tajů chemie díky speciálnímu 
chemickému vybavení a podpoří jejich zájem o chemii, jako takovou,“  
doplnila Katarzyna Woś. 

„Děkujeme Nadaci Unipetrol a Kateřině Hrachovcové za finanční podporu pro naše 
žáky. Vážíme si jejich pomoci. Výukové sady pro rozvoj chemie na naší škole budou 
využity na sto procent,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Světlana Racková.

Horizon Grand Prix
Dvacet týmů z deseti zemí světa bojovalo o titul světového šampiona v mezinárodním finále závodu středoškolských týmů Horizon Grand Prix, které se letos jelo 8. června 2019 

v Praze v areálu PVA EXPO. Prostřednictvím divoké karty se mezinárodního finále zúčastnili také studenti z Gymnázia T.G. Masaryka v Litvínově, jejichž HC Verva Racing Team 
podpořila Nadace Unipetrol společně s dalšími pěti týmy a stala se tak druhým největším partnerem programu Horizon Grand Prix ročníku 2018. Své auto postavili studenti na 
hokejkách z karbonu, aby tak snížili jeho hmotnost. 

Vzdělávací program Horizon Grand Prix je projekt, který propojuje teorii s praxí. Středoškolští studenti zapojení do projektu, se pod vedením svých pedagogů naučí pracovat 
s obnovitelnými zdroji, uvědomí si změny klimatu, a navíc dokáží sestavit prostřednictvím získaných vědomostí auto na dálkové ovládání s vodíkovým pohonem, které vydrží 
jezdit na závodní dráze šest hodin.

Školní grantový program v praxi
Nadace Unipetrol v tomto roce podpořila finančně 18 škol částkou 2,8 milionů korun a jednou ze škol je Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích, které naplánovalo za 

finanční příspěvek cyklus Vědecké laboratoře, které probíhají na základních školách. Výjimečné na projektu je, že v projektu jsou zapojeni studenti kvarty gymnázia pod vedením 
profesorky Adéky Marschallové. Pro studenty je to fantastická příležitost osvojit si prezentační dovednosti a komunikaci se žáky a větší skupinou lidí. První laboratoř proběhla 
v červnu na základní škole Boženy Němcové v Litoměřicích. Profesorka Adéla Marschallová to komentuje: „Naším cílem je předat co nejvíce podnětů i pedagogům a v rámci 
Vědecké show nebo Vědeckých laboratoří jim předvést experimenty, které mohou sami zapojit do výuky.“ 



Jeden splněný sen
Minulý rok Nadace Unipetrol společně s běžeckým klubem finančně podpořila studenta Jana, jehož snem je stát se hasičem. Honza se nedávno zúčastnil Středoškolského 

mistrovství republiky v požárním sportu a vedl si skvěle. Skončil na 52. místě z téměř 150 účastníků.

Stipendijní program 
Byl otevřen stipendijní program, přihlášky naleznete na webu www.nadaceunipetrol.cz. Stipendijní program Nadace Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní 

výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku. O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky, nezapomeňte 
tedy, že mezi nimi může být i kdokoliv Vám známý s aktivním zájmem o přírodovědecké obory.

Pedagogický grant 
Nadace Unipetrol ve spolupráci s Univerzitním centrem VŠCHT Praha-Unipetrol a Unipetrol výzkumně-vzdělávacím centrem (UniCRE) spustila nový program nazvaný 

Pedagogický grant. Jeho cílem je podpora a motivace učitelů chemie na základních a středních školách. Učitelé z celé České republiky se mohou o poskytnutí grantu přihlásit do 
konce srpna 2019. Nadace v letošním roce mezi učitele rozdělí až jeden milion korun. Více informací a online přihlášku zájemce najde na www.nadaceunipetrol.cz 

BDSCH po roce opět v Plzni 
Již podruhé přivezla nadace chemickou šou Báječný den s chemií do Plzně, kde na 650 žáků sledovalo v úžasném prostoru Techmania Science Center tříhodinové představení. 

Byla to již pátá šou v řadě a s nejstaršími diváky, ve věku 14 a 15 let. Přijali nás dobře, polovina dotázaných uvedla, že jsme v nich probudili zájem o chemii. Žáci ocenili možnost 
sledovat pokusy, které ve škole nemají možnost zažít. Tradičně vystoupili vynikající popularizátoři chemie Michael Londesborough z AV ČR, Jak Havlík z VŠCHT, Jakub Štěpánek, 
čerstvě odmaturovaný student plzeňského gymnázia a Adéla Marschallová, profesorka gymnázia JJ Litoměřice. 



Fotosoutěž 
Náš sever 

Pod záštitou měst Most a Litvínov jsme vyhlásili fotografickou soutěž pro všechny žáky a studenty  
ze severních Čech. Cílem této soutěže je ukázat velké množství krásných míst, které život lidí ze severu 
Čech obohacují a činí je šťastnými. Všechny fotografie jsou k vidění na www.nassever.cz, soutěž trvá  
až do konce prázdnin.

Buď šik a pomáhej
Pokračujeme v unikátním projektu pomoci školám „Buď šik a pomáhej“ ve spolupráci s herečkou a malířkou 

Kateřinou Kairou Hrachovcovou. Po velmi úspěšné předvánoční kolekci následuje nyní nová kolekce s motivem 
motýla. Výtěžky z prodeje originálních triček jsou určeny na podporu pedagogů, mimo jiné i v rámci nově 
spouštěného programu Pedagogický grant Nadace Unipetrol. Ta tímto podporuje a motivuje učitele chemie na 
základních a středních školách.

Nadace Unipetrol 
v Třinci 

Podpořili jsme konání festivalu PZKO (festival polského 
svazu kulturní osvěty v Česku), který proběhl v Třinci na 
konci května.

Buď šik 
a pomáhej!
Druhá limitovaná 
kolekce triček by Kaira

www.nadaceunipetrol.cz


