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Charitativní Spanilá jízda

Vážení přátelé, již
v předchozích novinách
jsem zmiňovala, jak
Děkujeme všem, kdo pomohli splnit jedno velké lidské přání. Charitativní akci odstartoval 5. září online přenos
je pro všechny z nás
Spanilé jízdy motorkářského klubu Uniriders a během osmi dnů se v dobročinné sbírce vybralo neuvěřitelných
současná situace
108.838 Kč na podporu hendikepovaného Ondry. Tato částka umožní, aby Ondra, potýkající se s následky dětské
nelehká a v mnohých
případech nepříjemná. mozkové obrny, mohl absolvovat po třech letech léčebný pobyt v lázních a uskutečnit opravu invalidního vozíku.
Proto i nadace musela
pozměnit své aktivity,
jako například Spanilou jízdu, kterou jsme letos
uspořádali online. Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se této akce zúčastnili, ať už aktivně jako jezdci
motorkářského klubu Uniriders, ať už sledováním
online přenosu, a nebo příspěvkem na Ondru. Díky vám
můžeme poslat Ondru do lázní a ještě zaplatit opravu
invalidního vozíku. Děkuji všem, kterým není lhostejný
život druhých, a chtějí pomáhat.

Katarzyna Woś

předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol

Vážení čtenáři, jak již
bylo řečeno, nacházíme
se ve zvláštní době,
kdy nevíme, co se
stane zítra. Stipendijní,
grantový i pedagogický
program byl již uzavřen,
vzhledem k situaci
ale nejsme schopni
uspořádat setkání takové, jak ho známe. Věřím ale, že
se i s touto situací popereme a že nadaci zachováte
přízeň. Školám, které byly v grantovém programu
úspěšné, již byly informace oznámeny a Nadace
Unipetrol je se všemi z nich v kontaktu. Stipendijní
a grantový program je stále v procesu vyhodnocování,
určitě budeme všechny úspěšné studenty a pedagogy
brzy informovat. Děkujeme.
Tomáš Herink
člen správní rady Nadace Unipetrol

Studentská vědecká konference
Rádi bychom upozornili na změnu termínu Studentské vědecké konference. Studentská vědecká konference
je zaměřena na středoškolské studenty, kterou 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. Studentská vědecká konference se běžně koná vždy v listopadu,
vzhledem k nařízením jsme nuceni ji přesunout, a to na leden 2021. O dalších informacích ohledně této konference
Vás budeme informovat, stejně tak jako o spuštění přihlášek.

Ve zpravodaji se dočtete:
Spanilá jízda Uniriders a charitativní sbírka pro Ondru ... str. 2, Horizon Grand Prix ... str. 3, Festival vědy ... str. 3
Návštěva dětí z Dětského domova Hora Sv. Kateřiny ... str. 4, Dezinfekce od Unipetrolu a UniCRE ... str. 4

Na hendikepovaného Ondru jsme v rámci charitativní
Spanilé jízdy vybrali neuvěřitelných 108.838 Kč
Děkujeme všem, kdo pomohli splnit jedno velké lidské
přání. Charitativní akci odstartoval 5. září online přenos
Spanilé jízdy motorkářského klubu Uniriders a během
osmi dnů se v dobročinné sbírce vybralo neuvěřitelných
108.838 Kč na podporu hendikepovaného Ondry. Tato
částka umožní, aby Ondra, potýkající se s následky dětské
mozkové obrny, mohl absolvovat po třech letech léčebný
pobyt v lázních a uskutečnit opravu invalidního vozíku.

Ondra se od svého předčasného narození musí
potýkat s omezenou hybností způsobenou dětskou
mozkovou obrnou. Zrak prakticky nepoužívá, vnímá
pouze hrubší obrysy. Do svých 18 let jezdil Ondra na
doporučení lékaře na rehabilitační pobyty do lázní,
které pro něj byly vždy velkým přínosem. Po dosažení
plnoletosti mu však zdravotní pojišťovna tuto péči
odmítá hradit.

„Jménem Nadace Unipetrol bych ráda z celého srdce
poděkovala všem skvělým lidem, kteří na internetu
sledovali letošní Spanilou jízdu našich motorkářů
Uniriders a v této nesnadné době zaslali finanční
příspěvek na podporu postiženého mladého muže,“
uvedla Katarzyna Woś, předsedkyně správní
rady Nadace Unipetrol a místopředsedkyně
představenstva skupiny Unipetrol, a dodala:
„Poděkování Nadace Unipetrol patří také všem
členům klubu Uniriders, kteří pomohli akci uspořádat,
společnosti Benzina, která zajistila občerstvení pro
účastníky Spanilé jízdy, a společnosti ORLEN Ochrona,
která dohlížela na její bezpečný průběh.“

Nadace Unipetrol se proto rozhodla zorganizovat ve
spojení se Spanilou jízdou Uniriders veřejnou sbírku, aby
zajistila potřebných 70 000 Kč na Ondrův rehabilitační
pobyt v lázních. Během samotné Spanilé jízdy se povedlo
vybrat více než 23 tisíc korun, do konce dalšího týdne
se nakonec na účtu sešlo neuvěřitelných 108.838 Kč od
lidí, kterým lidské osudy nejsou lhostejné. „Díky tomu
můžeme Ondrovi zajistit také opravu invalidního vozíku.
V tak velkou štědrost jsme vůbec nedoufali,“ dodává
Ondrova maminka.

„Děkujeme všem lidem, kteří prostřednictvím
charitativní sbírky peníze darovali,“ řekla s neskrývaným
dojetím Ondrova maminka. „Díky jejich dobrému srdci
může jet Ondra konečně zase do lázní na terapie, které
mu doposud přinášely největší zdravotní zlepšení.“

Letošní ročník Spanilé jízdy motorkářského
klubu Unipetrol se uskutečnil v režimu online. Na
své motocykly usedli pouze jezdci motorkářského
klubu Uniriders, jejich rodinní příslušníci a přátelé.
Navzdory nepřízni počasí se na cestu z Kralup nad

Vltavou vydala kolona více než třiceti strojů. Živý
přenos z celé akce včetně rozhovorů s Ondrovou
maminkou, Katarzynou Woś a Tomášem Herinkem
ze společnosti Unipetrol a řadou dalších zajímavých
hostů se vysílal v sobotu 5. září na facebookové
stránce Nadace Unipetrol, kde je stále možné ho
zhlédnout. Záznam je k dispozici také na kanálu
YouTube společnosti Unipetrol.

Horizon Grand Prix
Nadace Unipetrol podpořila šest týmů v soutěži s modely o napětí nouze. Celkově se závodu mělo zúčastnit 26
aut na vodíkový pohon.
týmů a Nadace Unipetrol podporovala šest z nich, a to
Střední školu Educhem, Gymnázium T. G. Masaryka
Na konci září se v areálu Trojhalí Karolina uskutečnilo
české finále Horizon Hydrogen Grand Prix, závodů
RC modelů aut poháněných vodíkem, které sestavují
studenti středních škol. Horizon Hydrogen Grand Prix
je mezinárodní program, který umožňuje studentům
propojovat teorii s praxí v oblasti techniky alternativních
pohonů na vodík.

Přestože se jedná o čtyřhodinový vytrvalostní
závod, během kterého jsou zapotřebí nejen skvělé
řidičské dovednosti, ale i týmová strategie, nebyla

v Litvínově, Gymnázium Sedlčany, Schola Humanitas,
Gymnázium Sokolov a SOŠ a SOU Neratovice. Vzhledem ke
koronavirové krizi se ale letos závod konal v jiném duchu,
a to v omezeném počtu. Na start své speciálně upravené
modely tak postavilo celkem jedenáct týmů z celé České
republiky. Z týmů podporovaných Nadací Unipetrol se
závodu zúčastnily pouze dvě školy, a to Střední škola
Educhem a Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově.
UNIPETROL RACING TEAM ze Střední školy Educhem se
umístil na krásném třetím místě s počtem 819 ujetých kol.

Celá akce se uskutečnila na základě dobrovolné
účasti a bez účasti veřejnosti. Letošní závody se mohly
konat pouze v případě dodržování nejpřísnějších

bezpečnostních opatření. Nadace Unipetrol jako jeden
z partnerů poskytla všem účastníkům dezinfekci
vyrobenou společností UniCRE, kterou dodávala spolu
s Unipetrolem do škol již během první vlny koronavirové
pandemie. Společnost Brano Group pak poskytla
ochranné štíty pro piloty.

Jsme partneři Festivalu vědy!
Festival vědy je největší venkovní populárně naučná
akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol
a akademických a volnočasových institucí již od roku
2011. Letos je ale pouze ONLINE na webu Festivalu vědy
(www.festival-vedy.cz), nikoliv naživo.

Akce nabízí návštěvníkům zábavným a hravým
způsobem vědu ve všech jejích podobách a nabízí
to nejzajímavější ze světa přírodních, technických
a společenských věd i praktické využítí vědy
v každodenním životě.

Akci pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, České
vysoké učeních technické v Praze, Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze za podpory Městské
části Praha 6 a České společnosti pro biochemii
a molekulární biologii, z.s.

Za Nadaci Unipetrol můžete shlédnout video Vodík
jako palivo budoucnosti. Vodík je totiž základním
stavebním prvkem celého vesmíru, vyskytuje se jak
ve všech svítících hvězdách, tak v mezigalaktickém
prostoru. Podle současných měření se podílí ze 75 %

na hmotě a dokonce z 90% na počtu atomů
přítomných ve vesmíru. A možná se stane i palivem
budoucnosti.
Nezapomeňte se tedy na web Festivalu vědy podívat,
videa jsou ke shlédnutí do konce listopadu a určitě to
stojí za to!

Návštěva dětí z Dětského domova Hora Sv. Kateřiny
S Kontem našeho srdce jsme vyjeli do Starých Splavů
za šestnácti dětmi z Dětského domova Hora Svaté
Kateřiny, kde si užívaly týdenní ozdravně sportovní
pobyt. Na tuto rekreaci pro děti, které nemohly během
prázdnin opustit svůj domov, přispěli rovným dílem
Nadace Unipetrol a Konto našeho srdce, a to částkou
50.000 Kč.

Šek na tuto částku přijeli předat ředitelce domova paní a kouzel. Po chemické půlhodince jsme se šli s dětmi
Mgr. Martině Vainholdové a všem dětem zástupci Nadace projít k pláži, nechyběl tu i Honza Ptáček z ropácké
rodiny. Jsme rádi, že jsme mohli takto společně podpořit
Unipetrol a hráči A-týmu Jan Ščotka a Lukáš Doudera.
šestnáct dětí z Hory Svaté Kateřiny.
Nadace Unipetrol připravila pro děti překvápko
v podobě mladého chemika Jakuba Štěpánka, studenta
VŠCHT, který předvedl několik chemických pokusů

Desítky tisíc litrů dezinfekce od Unipetrolu a UniCRE
Díky výrobě desítek tisíc litrů dezinfekce v UniCRE
(Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum) jsme společně
s hasiči skupiny Unipetrol rozvezli dezinfekce potřebným
institucím v kraji. Nadace spolu se skupinou Unipetrol
během těžkého krizového období podpořily zdravotníky
a sociální pracovníky rozvážením hygienických potřeb.
Mezi devět škol jsme již v dubnu rozdělili 900 litrů
dezinfekce. V rozvozu dezinfekce dále pokračujeme,
tentokrát jsme rozdělili 11 tisíc litrů dezinfekce mezi další
školy, další 4 tisíce litrů dezinfekce pak mezi neziskové
organizace v Ústeckém regionu a v Praze.

