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Milí přátelé,
srpnové Nadační
noviny přinášejí opět
informace o zajímavých
aktivitách, které se
realizovaly, nebo
k jejichž realizaci
teprve dojde. Jedno
je jisté – nadační
aktivity by se nemohly snadno uskutečnit bez vydatné
a naprosto nezištné podpory a pomoci dobrovolníků.
Právě proto je nadace nadšena projektem s názvem
Liga šampionů, jejímž cílem je ocenění kolegů, kteří
s elánem a s chutí nadaci pomáhají, aniž by obdrželi
více než naše velké díky. Blíží se akce spanilé jízdy.
Hned poté konference 4EDU. Pomozte nám vybrat při
charitativní sbírce spanilé jízdy co nejvíc, abychom
společně pomohli třem vážně nemocným dětem.
Nabídněte svou pomoc při konferenci 4EDU, aby
výsledkem byla spokojenost nejen hostů, ale i naše –
z dobře vykonané práce. Bez vás bychom to tak hladce
nezvládli. Děkujeme.

Katarzyna Woś

předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol

Vážení čtenáři, 21. září
2019 proběhne v našem
městě událost, kterou
bude Spanilá jízda
motorkářského klubu
Uniriders, která je
významná charitativní
sbírkou pro tři nemocné
děti zaměstnanců
skupiny Unipetrol. Pro některé obyvatele bude možná
hluk motorek velkou zátěží. Přesto bych i tyto občany
rád požádal o shovívavost, neboť tuto akci chápu jako
projev dobré vůle Nadace Unipetrol a motorkářského
klubu skupiny Unipetrol pomoci kolegům, jejichž
rodinný život je ovlivněn tíživými podmínkami. Važme si
toho, co máme, a podpořme společně tuto jedinečnou
akci s vírou v dobrý výsledek. Všichni jste srdečně
zváni na 1. náměstí v 11. 30 hodin.
Jan Paparega
primátor města Most

21. září 2019

SPANILÁ
JÍZDA
UNIRIDERS
PRO NADACI
Zapojte se aktivně jako jezdci
do spanilých jízd ve prospěch
charitativní sbírky Nadace
Unipetrol, společnosti Čepro
a.s. a nadace HC Vervy KONTO
NAŠEHO SRDCE anebo jako
fandové, kteří tento styl života
podporují.

www.uniriders.cz

Milí čtenáři, Spanilou
jízdu ve prospěch Nadace
Unipetrol, která je
propojena s charitativní
sbírkou pro tři těžce
zdravotně postižené
děti zaměstnanců
skupiny Unipetrol
a Čepro a.s., považuji
za skvělou akci, která si zaslouží Vaši pozornost. Přijďte
spolu s námi obdivovat jízdu stovky nablýskaných motorek
na litvínovské náměstí, které je často svědkem mnoha
krásných a velkolepých akcí. Nenechte si ujít ani závěrečnou
party na Benediktu v Mostě. Staňte se i vy součástí velké
myšlenky, jejíž smysluplnost můžete naplnit nákupem
originálního trička z dílny herečky a výtvarnice Kateřiny
Kairy Hrachovcové. Přispějete na dobrou věc, kterou město
Litvínov plně podporuje.

Kamila Bláhová

starostka města Litvínov

POMOZTE S NÁMI
Roman, 13 let

středně těžká až těžká mentální retardace, atypický autismus,
cukrovka I. typu, srdeční vada, podkovovitá ledvina – jeho
maminka pracuje ve společnosti Čepro

Jan, 23 let

od narození těžká mentální retardace s poruchami chování, od roku
2014 stav po polytraumatu s následným omezením pohybového
aparátu – tatínek pracuje ve skupině Unipetrol v Litvínově

Svatopluk, 6 let

Ichtyoza – genetické kožní onemocnění (tzv. nemoc
motýlích křídel)– tatínek pracuje ve skupině
Unipetrol v Kralupech nad Vltavou
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Rozhovory
Jan Duspěva
předseda správní rady ČEPRO a.s.

Co Vás přivedlo k motorkám?
K motorkám mne přivedl můj děda, celý život jezdil na
motorkách.

Existuje něco, co byste chtěl změnit na pohledu
ostatních účastníků silničního provozu, jehož účastníky
jsou i motorkáři?
Osobně mám zatím spíše štěstí na ohleduplné
řidiče, ale domnívám se, že by bylo obecně výhodné
aby v průběhu autoškoly vyzkoušel každý řidič pocit
řídit motorku, nákladní vozidlo a například traktor.
Každý účastník silničního provozu by pak více chápal
možnosti a situaci druhého. Přispělo by to jistě k většímu
pochopení.

Organizujete spanilé jízdy pravidelně, v čem jsou
spanilé jízdy pro motorkáře výjimečné?
Asi setkáváním s podobně „postiženými“ lidmi,
okouknutí zajímavých motorek a často nějaký pozitivní
skutek (motorkáři se často podílejí na sociálních
programech).

Máte nějaké sny do budoucna, které byste si chtěl
v motorkářském světě splnit?
Projet na motorce Route 66.

Na jaké jezdíte motorce nyní a na jaké jste začínal?
Aktuálně jezdím na Moto Guzzi 1200 sport, mojí první
motorkou byla Jawa 350 Californian, byla to původní
motorka mého dědy a jsem rád, že ji mám dodnes.

Kolik jezdců z motorkářského klubu Čepro motorkáři
se Spanilé jízdy 21. září zúčastní?
Očekávám cca 30 motorek.

Jste jedním z duchovních otců této Spanilé jízdy, na
Co byste vzkázal začínajícím motorkářům, kteří se
co se nejvíc těšíte a co si přejete, aby dopadlo? (když se
chystají na svou první jízdu v týmu?
zeptám, co očekáváte, řeknete jistě, že nic)?
Opatrně, vždycky když Vám v hlavě začne blikat „dnes mi to
Přeji si aby dopadlo počasí a všichni si odnesli pěknou
jde, ještě malinko přitlačím“ tak naopak přibrzdit a vzpomenout vzpomínku na prima zážitek.
si, že klíčové je z každé jízdy se v pořádku vrátit.
Jiří Klapště
ambasador motorkářského klubu Uniriders

i na straně motorkářů. Co si budeme povídat, jsme
narcisti a egoisti a jdeme občas problému naproti. Věřím,
že se začneme vzájemně respektovat, jako je to jinde ve
vyspělé Evropě.

AKROBATICKÁ LETECKÁ ŠOU

Máte nějaké sny do budoucna, které byste si chtěl
v motorkářském světě splnit?
Ano,chtěl bych si projet Offroad Balkán na motorce–
hlavně Rumunsko. K tomu ovšem potřebujete alespoň
ještě jednoho podobného blázna.
Jste jedním z duchovních otců této Spanilé jízdy,
Co Vás přivedlo k motorkám?
na co se nejvíc těšíte?
Motorky a dění kolem nich jsem měl vždycky rád, mám
Na Spanilou jízdu, a taky na pořádnou bandu motorkářů
hromadu přátel mezi motorkáři a jsou to lidé, na které
na afterparty. Doufám, že se jim bude líbit trasa Českým
je spoleh. Nenásilně jsem k tomuto koníčku přivedl
středohořím, kterou jsme jim připravili.
i svou družku, takže motorky jsou vlastně členové rodiny
a zabírají nám spoustu času (v dobrém).
Na jaké jezdíte motorce nyní a na jaké jste začínal?
No, mám vlasně dvě, podle způsobu užití – na silnici
Co byste vzkázal začínajícím motorkářům, kteří se
Suzuki BKing a do terénu KTM EXC, neumím totiž přežít
chystají na svou první jízdu v týmu?
sychravé dny na gauči. Přítelkyně vodí Kawasaki Z800 –
Věřím, že ti začínající už někde jezdili sami,takže jde
do terénu se jí nechce. Začínal jsem, jako všichni ostatní,
jen o to přizpůsobit se tempu ostatních a nebýt svou
na prskoletech typu Pionýr a podobných olejničkách.
jízdou nebezpečný ostatním.
První pořádná motorka byla Yamaha Fazer.
Existuje něco, co byste chtěl změnit na pohledu
ostatních účastníků silničního provozu, jehož účastníky
jsou i motorkáři?
U nás nejsou „autaři“ na motorkáře zvyklí, mít motorku
byl donedávna luxus, takže jsme každé jaro překvapeni
z existence motorek v provozu. Poslední léta motorkářů
přibývá, situace je ovšem stále lehce vyhrocená,
zejména starší řidiči nás těžko snášejí. Vina je ovšem

Je pravda, že se jezdci silničních motorek moc nemají
v lásce s jezdci na Harley motorkách? Proč?
I mezi motorkáři jsou extrémisté, ale drtivá většina se
mezi sebou snáší v pohodě. Je to spíš o skupinkách –
jak spolu jezdíme. Většinou se houfují k sobě majitelé
podobných strojů a s tím spojeného tempa a druhu
cesty. U stolu někde v kempu jsme si rovni.

Návštěvníci letošní Spanilé jízdy Uniriders pro
Nadaci Unipetrol se opravdu mají na co těšit, i po
tom, kdy dozní burácení jednostopých motorů.
Na Afterparty v areálu Benedikt v Mostě totiž
zazní jeden speciální šestiválec. Z oblak zaduní
letadlo akrobatického pilota Marka Hyky, který
nad areálem předvede sestavu, se kterou letos
reprezentoval Českou republiku na mistrovství
světa v letecké akrobacii ve Francii.
Co je to vůbec letecká akrobacie? Jedná se
o sportovní disciplínu, ve které během osmi
minut pilot s letadlem provádí různé akrobatické
prvky a obraty ve vymezeném vzdušném prostoru
o rozměru 1x1 km – boxu. A kolik toho za těch pár
minut zvládne! Rychlost 350 km/h, kopaný výkrut
na vertikále, přetížení 8G nahoru a na záda, výkrut
a -7G střemhlav dolů. A jak po takto intenzivním
vystoupení vypadá pilot zpátky na zemi? Stavte
se v areálu Benedikt pro autogram nebo pro malý
dáreček a zjistěte to sami!

Libor Weber
ředitel nadace Konto našeho srdce HC Vervy Litvínov

Co Vás přivedlo k motorkám?
Už od mládí, kdy mi kolo nestačilo, jsem chtěl jezdit
na čemkoli co má motor a dvě kola. Nejdříve jsem chtěl
Babetu, pak Simsona a nakonec i Emzetu z NDR. Starší
kamarádi už některé stroje vlastnili a já jen pokukoval
a vybíral, co by mě nejvíc bavilo.
Co byste vzkázal začínajícím motorkářům, kteří se
chystají na svou první jízdu v týmu?
Pokud vás to chytne a budete chtít jezdit na motorce,
nikam nepospíchejte. Nejdříve si musíte „osahat“
slabší stroje, než vlítnete na silné silniční mašiny.
Sólo jízda je o tom, že nejste nikým vedeni, nemusíte
dodržovat rozestupy pro formaci. Pokud jedete v týmu,
máte svou funkci, kterou musíte dodržovat. Především
sledovat nejen situaci před sebou, ale i za sebou. Včas
WOMEN FOR WOMEN

upozorňovat všechny jezdce vzadu o neočekávané
se na její provedení symbolu Konta našeho srdce, které
situaci před sebou. Především si zkontrolujte brzdy
pomáhá při HC VERVA Litvínov především nemocným
a dotankujte plnou nádrž před samotnou Spanilou jízdou. a postiženým dětským pacientům a nejen jim.
Existuje něco, co byste chtěl změnit na pohledu
ostatních účastníků silničního provozu, jehož účastníky
jsou i motorkáři?
Existují různé pohledy na motorkáře. Na druhou
stranu i motorkáři nejsou všichni stejní. Pokud jedete
ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu
a dodržujete pravidla, pak vám problémy v dopravě
udělají jen výjimečně nepozorní nebo psychicky labilní
řidiči. I s těmito nepozornými řidiči musíte při svých
jízdách počítat. Přesto si myslím, že tady u nás se
situace v provozu zlepšuje a většinou se setkávám
s ohleduplnými řidiči.

Organizujete spanilé jízdy pravidelně, v čem jsou
spanilé jízdy pro motorkáře výjimečné?
Spanilé jízdy jsou většinou spojeny s akcí. Já žádné
Spanilé jízdy neorganizuji, jen jsem se několika účastnil.
Motorkáři jsou jedna velká a stále se rozrůstající rodina.
Každá rodina si užívá každý společný čas a Spanilá jízda
je vlastně takové úžasné rodinné setkání a pokud navíc
přinese pomoc pro nemocné děti, je radost ze setkání
o to větší. Tady propojujeme průmysl, sport a charitu
z jednoho regionu a jdeme stejnou cestou.
Kolik jezdců z motorkářského klubu Čepro motorkáři
se Spanilé jízdy 21. září zúčastní?
My jsme Verva Heart Gang a za náš klub nedokážu
odhadnout, kolik motorkářů pojede. Jde o nultý ročník
této skvělé akce a myslím si, že jsme na úplném startu.
Protože cítím sílu lidí s moto srdcem, věřím, že tato
Spanilá jízda se stane pravidelnou jízdou pro dobrou věc.

Jste jedním z duchovních otců této Spanilé jízdy, na
co se nejvíc těšíte a co si přejete, aby dopadlo? (když se
zeptám, co očekáváte, řeknete jistě, že nic)?
Rád bych, aby vyšlo počasí a všichni jsme si to
užili na náměstích v Litvínově, v Mostě i na afterparty
na mosteckém Benediktu. Především se těším, že
se nejen projedeme, ale také pomůžeme Romanovi,
Na jaké jezdíte motorce nyní a na jaké jste začínal?
Honzovi a Sváťovi. Rád bych, aby tato Spanilá jízda
Začínal jsem na dvourychlostní Babetě. Následovala
pomohla všude tam, kde je třeba. Těším se také na nová Jawa 350 klasická tovární verze, dále pak upravená
charitativní trička pro Konto našeho srdce, která bychom Jawa 350 jako chopper a v současné době jezdím BMW
měli převzít od autorky Katky Kairy Hrachovcové. Těším K1200 GT.
KONTO NAŠEHO SRDCE

Celý den, 21. září, je o pomoci. Spojili jsme se, Nadace
Unipetrol, ČEPRO a.s. a KONTO NAŠEHO SRDCE, abychom
podpořili největší charitativní sbírku ve prospěch tří dětí,
jejichž rodiče pracuji ve skupině Unipetrol a ČEPRO a.s..
A pozvali jsme naše přátele z dalších významných
nadací, kteří s námi budou celý den a představí svoje
služby, aplikace a nabídky s pomocí.

Charitativní projekt Konto našeho srdce hokejového
klubu HC Verva Litvínov vznikl relativně nedávno, přesto
jeho prostřednictvím, stihli hokejisté pomoci mnoha
nemocným dětem. Konto našeho srdce přispívá na
léčebné pobyty dětí s vážným handicapem, pomáhá
dětem s onkologickým onemocněním a přispívá i jiným
nadačním fondům. V rámci Spanilé jízdy uvede Konto
našeho srdce speciální edici trička, jak jej navrhla
WOMEN FOR WOMEN byla založena v říjnu 2012 manželi kreslířka a herečka Kaira Kateřina Hrachovcová.
Ivanou a Pavlem Tykačovými s cílem pomáhat sólo
matkám, které se ocitly v akutní tíživé životní situaci,
Výtěžek podpoří charitativní sbírku Spanilé jízdy
kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně
a doprodej triček bude probíhat ve fanshopu HC
přistupují k řešení svých problémů. Cílovou skupinou
Vervy. Kaira podpoří osobní účastí prodej svého trička
jsou samoživitelé, převážně sólo matky a jejich děti,
navrženého pro Konto našeho srdce na Spanilé jízdě na
které se dostaly do tíživé životní situace.
náměstí v Litvínově v 10:00 hodin a na náměstí v Mostě
v 11:30 hodin.

Děkujeme všem partnerům akce

ČEPRO MOTORKÁŘSKÝ KLUB

Velmi atraktivní program připravili pro návštěvníky
afterparty kolegové z ČEPRO, a.s.. V jejich stanu
proběhne prezentace společnosti a na své si přijdou
i děti, které si mohou zahrát šipky do velikého terče
o zajímavé ceny.
Společně s ČEPRO se bude na místě prezentovat také
ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu
a obchodu) a diváci si v 16:00 hodin mohou poslechnout
přednášku pana Louly o PHL. Přistavené bude take
zásahové vozidlo hasičů a autocisterna s prezentací.

Nadace Vodafone - aplikace Záchranka
Mobilní aplikace Záchranka slouží k rychlému
kontaktování zdravotnické záchranné služby. Po
stisknutí nouzového tlačítka je odeslána vaše přesná
poloha a zároveň je vytáčena tísňová linka 155. Pokud se
nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS
signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské
službě v dané oblasti.
A jak se liší kontaktování záchranné služby z mobilní
aplikace od standardního volání čísla 155? Po přidržení
nouzového tlačítka po dobu 3 vteřin dochází k odeslání
nouzové zprávy s vaší přesnou polohou. Zároveň je
standardním způsobem vytáčeno tísňové číslo 155.
Nouzové tlačítko tedy slouží jako zrychlená volba
kontaktování zdravotnické záchranné služby.
Obsahem nouzové zprávy je vaše zeměpisná poloha,
jméno a příjmení, stav baterie v mobilním telefonu

Afterparty BENEDIKT
Srdečně Vás zveme na after party Spanilé jízdy klubu
Uniriders, která se koná ve prospěch charitativní sbírky
pro tři nemocné děti. Afterparty se uskuteční 21. září 2019
od 14.00 hodin v areálu Benedikt v Mostě.
Organizátoři Spanilé jízdy – Nadace Unipetrol,
společnost Čepro, a.s., a klub HC Verva – připravili
pro všechny návštěvníky after party bohatý a pestrý
program. Cílem této akce je, abyste se s námi bavili až
do úplného konce a abyste svou hojnou účastí podpořili
charitativní sbírku.

a další informace zadané v sekci „Můj profil“ (zdravotní
údaje, kontakty na osoby blízké a další informace).
V současné době je aplikace plně funkční na území
České republiky, Rakouska a na slovenských horách,
kde kontaktuje Horskou záchrannou službu SR.
Aplikace Záchranka funguje pouze na dotykových
telefonech a hodinkách Apple Watch. Nemůžete ji spustit
z tabletu, notebooku ani počítače.
Další informace na:

https://www.zachrankaapp.cz/

k tomu, že se bude losovat ze jmenného seznamu
všech návštěvníků, je žádoucí, abyste své jméno
vyplnili i na seznam při vyzvednutí vstupenky na
recepci.
• Výtěžek ze vstupného je také součástí charitativní
sbírky.
Na co se můžete těšit?
Začátek celého programu bude patřit přivítání všech
návštěvníků organizátory. Poté bude následovat
vystoupení mistra akrobatického létání Marka Hyky.
K vidění bude i prezentace Nadace Unipetrol, Konta
našeho srdce hokejového klubu HC Verva, Vodafone
Foundation, Women for Women a Nadace hasičů
a policistů. Nebude chybět ani hudební vystoupení
skupiny Pipes and Pints, které odstartuje v 18 hodin.

Jak na to?
• Pro vstup do areálu je nutné mít vstupenku, kterou
si můžete vyzvednout na recepci budovy Main
Přijďte i Vy se svými blízkými podpořit charitativní
Point Pankrác v Praze, administrativní budovy
sbírku Spanilé jízdy Uniriders a sdílejte spolu s námi
v Litvínově, administrativní budovy v Kralupech
báječnou zábavu ve prospěch ušlechtilé myšlenky celé
nad Vltavou, nebo administrativní budovy
akce. Budeme se na Vás těšit!
v Neratovicích.
• Vstupenka je oceněna na symbolickou minimální
částku 20 Kč, kterou Vás požádáme uhradit přímo
Poděkování, které nás moc potěšilo
u vstupu na after party do zapečetěné kasičky.
Dostali jsme krásné poděkování žáků 4.B ze ZŠ Most, Rozmarýnová 1692,
• Vstupenka bude mít podobu slušivého svítivého
za splnění velkého „snu“, a to získání interaktivní tabule. Tabule je již
náramku, kterou Vám i Vašim rodinným
nainstalovaná a zpestří výuku fyziky i chemie. Zdravíme paní učitelku
příslušníkům vydají recepční na Vaše jméno.
Bernardovou, která pro žáky tabuli získala v rámci grantového programu
• V rámci programu after party se každou půl hodinu
Nadace Unipetrol.
uskuteční losování o hodnotné ceny a vzhledem

ZVEME VÁS NA

AFTERPÁRTY
SPANILÉ JÍZDY PRO NADACI
21. září 2019 Areál Benedikt
od 14:00
v Mostě

Akrobatická letecká
šou Marka Hyky |
Autogramiáda hokejistů
HC Verva Litvínov |
Kaira Kateřina
Hrachovcová |
Pipes and Pints | Soutěže |

www.uniriders.cz

