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Báječná hodina s chemií

Milí čtenáři, pomalu
se nám blíží konec
roku 2020 a já bych
Vzdělávací projekt Báječný den s chemií se stěhuje na internet. Již nyní můžete na YouTube kanálu skupiny
Vám ráda touto cestou
nejen poděkovala za
Unipetrol najít nové video s důvěrně známými tvářemi, které žákům základních škol a nižšího gymnázia názorně
přízeň, kterou Nadaci
předvede učivo chemie v praktických pokusech. Jaké je téma? Vánoce!
Unipetrol zachováváte,
ale také bych Vám ráda
popřála krásné svátky.
Pro všechny z nás byl
tohle náročný rok plný změn a někdy i nepříjemných
pocitů, proto bych znovu ráda apelovala na partnerství
s organizací Most k naději a Woman for woman.
Kdykoliv můžete využít jejich krizovou linku, více
informací se dočtete uvnitř zpravodaje. Nezapomeňte,
že v tom nejste sami a každý z nás někdy potřebuje
pomoci, nebo se jen vypovídat. Přeji všem čtenářům
krásné svátky plné pohody a doufám, že příští rok už se
budeme moci setkat na jedné z akcí nadace osobně.

Katarzyna Woś

předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol
Drazí přátelé, jak
již bylo řečeno, jsme
na konci roku 2020
a i já bych Vám rád
Natočili jsme edukativní video s názvem EDUcovid, které snadnou a poutavou formou připomíná dětem základní
popřál klidné svátky.
Vím, že letošní rok byl hygienické návyky. Ty je velmi důležité dodržovat zejména kvůli současné koronavirové pandemii.
komplikovaný a i my
v nadaci jsme museli
spoustu aktivit buď
pozměnit, nebo uspořádat v online režimu. Jedna z nich
je Báječná hodina s chemií. Jak jistě víte, klasicky
pořádáme Báječný den s chemií, což je vlajková loď
Nadace Unipetrol, bohužel ale vzhledem k restrikcím
jsme tentokrát museli tuto akci trochu pozměnit. I tak
jsem ale velice rád, že jsme mohli tuto akci uspořádat
alespoň touto cestou a doufáme, že se Vám BHSCH
moc líbila. Dalším online edukativním videem byl
EDUcovid určený žákům 1. stupně základních škol.
Připravujeme i další projekty online, alespoň do té
doby, než se budeme moci všichni osobně potkat.
Stejně jako Katarzyna, i já Vám přeji krásné a klidné
svátky s těmi nejbližšími a na viděnou v příštím roce.
Tomáš Herink
člen správní rady Nadace Unipetrol

EDUcovid

Ve zpravodaji se dočtete:
Rozhovor s Katarzynou Woś ... str. 2, Devatenáct základních a středních škol dostalo 2,5 milionu korun na vzdělávací projekty ... str. 3, Vánoční Báječná hodina s chemií
Nadace Unipetrol ... str. 3, Darovali jsme sto tisíc na nový babybox v Mostě ... str. 4, Děti si díky videu zopakují správné mytí rukou ... str. 5, Linka tísně ... str. 5

V nadaci pomáháme studentům, pedagogům i školám.
V době koronaviru jsme se museli přizpůsobit, říká
Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol
Nadace Unipetrol se zaměřuje na popularizaci
chemie v rámci základních, středních i vysokých
škol. Každoročně uděluje stipendia nadaným
studentům a školní granty vybraným pedagogům
a školským zařízením. „Nadace se v této těžké době
zaměřila na pomoc potřebným, musela přehodnotit
priority, ale nepřestává myslet na studenty
a školy,“ říká Katarzyna Woś, předsedkyně správní
rady Nadace Unipetrol a místopředsedkyně
představenstva skupiny Unipetrol.

střední školy mohou žádat o finanční podporu na
zajímavé projekty. V rámci grantového programu
nadace jsme rozdělili na 5,5 milionu korun mezi 30
základních a středních škol v celé zemi na podporu jejich
vzdělávacích a vědeckých aktivit. Loni tak dostalo 18
škol 2,8 milionu korun. Patří mezi ně např. Masarykova
střední škola chemická, Mensa gymnázium nebo
Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově.

Jak Nadaci Unipetrol ovlivnila pandemie koronaviru?
Celý náš národ se již několik měsíců nachází v nelehké
životní situaci. I Nadace musela posunout spoustu svých
aktivit, ale také přehodnotit priority současné činnosti.
Pomáhat nejen v krizovém období, ale také přizpůsobovat
zacílení nadačních aktivit bylo, je a bude vždy prioritou.
Například díky výrobě desítek tisíc litrů dezinfekce
v UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum) jsme
společně s hasiči skupiny Unipetrol rozvezli dezinfekci
potřebným institucím v kraji. Nadace spolu s Unipetrolem
během jarního krizového období podpořila zdravotníky
a sociální pracovníky rozvážením hygienických potřeb.
Mezi devět škol jsme již v dubnu rozdělili 900 litrů
dezinfekce. V rozvozu dále pokračujeme, tentokrát
jsme poslali 11 tisíc litrů do dalších škol, na 4 tisíce litrů
dezinfekce pak mezi neziskové organizace v Ústeckém
kraji a v Praze. Rovněž jsme navázali spolupráci se dvěma
organizacemi – Women for Women a Most k naději,
které nabízejí krizové poradenství. Jsme také potěšeni,
že jsme mohli darovat 3D tiskárnu Soukromé střední
sportovní škole v Litvínově, která poskytla prostor pro
tisk ochranných štítů do nemocnic a potřebných institucí
v Mostě a Litvínově.

Čím jste v nadaci vedle pomoci v boji proti
COVID-19 v posledních měsících žili?
Na konci září jsme podpořili šest týmů v soutěži
V roce 2019 stouply celkové výdaje Unipetrolu
A jak k tomu přijdou pedagogové?
s modely aut na vodíkový pohon Horizon Hydrogen Grand
na CSR aktivity o 67 % na 25,5 milionu korun.
I na ně Nadace Unipetrol myslí se svým grantovým
Prix. Vzhledem ke koronavirové krizi se ale letos závod
Jakou roli hraje Nadace Unipetrol v oblasti firemní programem pro pedagogy. Klade si za cíl podpořit
konal v jiném duchu, a to v omezeném počtu. Z týmů
společenské odpovědnosti?
a motivovat učitele chemie a dalších přírodních věd na
podporovaných Nadací Unipetrol se závodu zúčastnily
Skupina Unipetrol přijala společenskou odpovědnost základních a středních školách. Během tohoto programu pouze dvě školy – Střední škola Educhem a Gymnázium
jako jednu ze svých priorit při budování plánu
bylo v roce 2019 mezi sedm pedagogů rozděleno celkem T. G. Masaryka v Litvínově. UNIPETROL RACING TEAM ze
udržitelného podnikání. Naší snahou je trvalý rozvoj
370 tisíc korun.
Střední školy Educhem se umístil na krásném třetím
skupiny a jejích vztahů s místními komunitami na poli
místě. A například s Kontem našeho srdce litvínovského
vzdělávání, sociálních otázek a životního prostředí.
Pro rok 2020 jsou stipendia a granty již uzavřené.
hokeje jsme vyjeli do Starých Splavů za šestnácti dětmi
Jedním z pilířů, na kterém oblast firemní společenské
Čemu se nadace věnuje nad rámec těchto hlavních
z Dětského domova Hora Svaté Kateřiny, kde si užívaly
odpovědnosti (CSR) stojí, je Nadace Unipetrol. Vznikla
aktivit?
týdenní ozdravně sportovní pobyt. Na tuto rekreaci pro
v roce 2017 s hlavním cílem podpory vzdělávání, zejména
Stipendijní, grantový i pedagogický program byl
děti, které nemohly během prázdnin opustit svůj domov,
v oboru chemie a přírodních věd. Nadace Unipetrol se
již uzavřen, ale vzhledem k situaci nejsme schopni
přispěli rovným dílem částkou 50 000 korun Nadace
věnuje třem hlavním programům v rámci popularizace
uspořádat osobní předání. Pro všechny z nás je současná Unipetrol a Konto našeho srdce.
chemie a přírodních věd a dále speciálním projektům.
situace nelehká a v mnohých případech nepříjemná.
Proto i nadace musela pozměnit své aktivity, jako
O Nadaci Unipetrol je známé, že se angažuje na
například Spanilou jízdu, kterou jsme letos uspořádali
poli studentských stipendií a školních grantů.
online. Hlavním záměrem této akce je charitativní sbírka.
Nadace realizuje stipendijní program pro nadané
Na rozdíl od minulého roku, kdy Spanilá jízda přilákala na
studenty přírodních věd s důrazem na chemii. Otevíráme tři stovky motorkářů a pro veřejnost byl připraven bohatý
tak příležitost ke vzdělání co nejširšímu počtu studentů, doprovodný program, nasedli na své nablýskané stroje
nezávisle na původu či sociálním zázemí. Během tři let
pouze jezdci motorkářského klubu Uniriders. Veřejnost
trvaní programu získalo stipendia v celkové hodnotě
mohla jejich jízdu sledovat v živém přenosu. Během
5 milionů korun 136 studentů středních a vysokých
osmi dnů se v dobročinné sbírce vybralo neuvěřitelných
škol v přírodovědných a technických oborech. Dále
108 000 Kč na podporu hendikepovaného Ondry.

Devatenáct základních a středních škol dostalo
2,5 milionu korun na vzdělávací projekty
Rozdělili jsme 2,5 milionu korun čtrnácti
středním školám a pěti základním školám
napříč republikou, které se přihlásily do již
třetího ročníku grantového programu. Školy
úspěšně obhájily své projekty v oblasti chemie
a přírodních věd. Na největší finanční podporu
půl milionu korun dosáhlo Gymnázium Sokolov
se svou přírodovědnou mobilní laboratoří.
Nadace Unipetrol se dlouhodobě zasazuje
o popularizaci chemie a přírodních věd na všech
úrovních škol. Během tří let konání grantového
programu nadace darovala na podporu
vzdělávání a vědeckých aktivit 8 milionů korun.

„Letos jsme v rámci grantového programu obdrželi
dvacet šest přihlášek základních a středních škol
z celé České republiky a nakonec jsme rozdělili
2,5 milionu korun devatenácti z nich. Nejčastěji
školy žádají o financování učebních pomůcek
a chemických kroužků. Největším překvapením byl
projekt přírodovědné mobilní laboratoře Gymnázia
Sokolov, kde žáci budou teorii chemie a fyziky
převádět do praxe,“ komentuje Tomáš Herink,
člen představenstva skupiny Unipetrol
a člen správní rady Nadace Unipetrol.
Žáci sokolovského gymnázia budou v zimě připravovat
projekty, které od jara do podzimu zrealizují v mobilní

učebně. V té bude možné zkoumat kvalitu dešťové vody,
plody rostlin, přírodní materiály nebo se soustředit na
problematiku solárních panelů, automatizaci zahrady či
projektování fontány a dalších prvků. Nadace Unipetrol
se rozhodla udělit gymnáziu na tento projekt grant
v hodnotě půl milionu korun. „Děkujeme za štědrou
finanční podporu přírodovědné mobilní laboratoře,
která nám umožní propojit chemii s fyzikou i dalšími
předměty. Praktická část bude žákům přinášet i úskalí,
což je žádoucí, jelikož překonávání těchto nástrah
pozitivně ovlivní jejich postoje, osobnostní a profesní
rozvoj. Naším cílem je, aby žák měl komplexní představu
o průběhu a realizaci odborných projektů, které využije

ve svém dalším studiu a hlavně v produktivním věku
v průběhu své budoucí profese,“ uvádí Mgr. Jitka
Soukupová z Gymnázia Sokolov.
Vzhledem k současné koronavirové situaci
se letos předání školních grantů obešlo bez
slavnostního setkání. Nadace Unipetrol alespoň
zůstává se školami v telefonickém kontaktu a těší
se z podpořených aktivit: „Nacházíme se ve zvláštní
době, kdy nevíme, co se stane zítra. Věříme, že se
s touto situací dokážeme poprat a společně budeme
pokračovat v popularizaci chemie a přírodních věd na
školách,“ uzavírá Tomáš Herink.

Vánoční Báječná hodina s chemií Nadace Unipetrol.
Už teď najdete na YouTube skupiny Unipetrol.
Vzdělávací projekt Báječný den s chemií
se stěhuje na internet. Již nyní můžete na
YouTube kanálu skupiny Unipetrol najít nové
video s důvěrně známými tvářemi, které žákům
základních škol a nižšího gymnázia názorně
předvede učivo chemie v praktických pokusech.
Jaké je téma? Vánoce! Součástí Báječné hodiny
s chemií je také soutěž, v níž mohou žáci vyhrát
pro svou školu 3D tiskárnu. Programem diváky
provede herečka Kateřina Kaira Hrachovcová.

„Kvůli hygienickým opatřením nemůžeme pokračovat
v oblíbené naučně vzdělávací sérii Báječný den s chemií,
které se již zúčastnilo necelých pět tisíc studentů
a školáků, tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Proto jsme
se přesunuli na internet a Báječnou hodinu s chemií
tentokrát rovnou natočili,“ říká místopředsedkyně
představenstva skupiny Unipetrol
a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol
Katarzyna Woś.

„Děti tak mohou sledovat oblíbené účinkující v našem
novém videu s aktuální vánoční tematikou, které jsme
zveřejnili v rámci profilu skupiny Unipetrol na serveru
YouTube. Digitálnímu formátu Báječné hodiny s chemií
jsme přizpůsobili také tradiční soutěž, protože ani o ni

nechceme děti připravit. Už teď se těšíme na jejich
příspěvky do soutěže.“
Nadace Unipetrol pokračuje ve svém projektu Báječný
den s chemií navzdory nepříznivé epidemiologické

situaci. Tříhodinový program nahradí hodinovým
vysíláním z prostor Vysoké školy chemickotechnologické. Role průvodkyně se jako vždy zhostila
moderátorka, výtvarnice a herečka Kateřina Kaira
Hrachovcová, napínavé chemické pokusy předvedou
chemici Michael Londesborough, Jan Havlík, Michal
Dragoun a Adéla Marschallová Rumlerová s jejími dvěma
malými pomocnicemi.

„Natáčení bylo stejně zábavné jako naše živá
vystoupení a žáci, kteří si naše video nenechají ujít, se
rozhodně mají na co těšit,“ říká za tým chemiků
Adéla Marschallová Rumlerová. „Video nám sice
neumožňuje přímý kontakt s divákem, ale na druhé straně
jím můžeme oslovit nejen děti v Ústeckém kraji, ale i v celé
republice. Za náš tým se těším na viděnou na YouTube!“

Nechybí ani tradiční soutěž. I ta se přizpůsobila
novému digitálnímu formátu. Děti mají napsat esej
o tom, co se jim v Báječné hodině s chemií nejvíce líbilo
či kdo se stal jejich nejoblíbenějším účinkujícím. Je
potřeba součinnost i učitelů, protože za každou třídu
přijímáme pouze jednu esej. Poslední termín pro zaslání
eseje na e-mailovou adresu info@nadaceunipetrol.cz
je do konce roku. Komise ze zaslaných příspěvků vybere
nejlepší díla a základní škole výherce předá 3D tiskárnu.
Zkrátka nepřijdou ani žáci na druhém a třetím místě, na
které čeká dárkový balíček.

Darovali jsme sto tisíc na nový babybox v Mostě
Nový babybox byl v neděli 6.12. slavnostně
uveden do provozu v Nemocnici Most za přispění
Nadace Unipetrol, Konta našeho srdce HC
VERVA Litvínov a dlaších partnerů. Moderní
automatizovaný a klimatizovaný babybox nahradil
původní, který od roku 2010 zachránil život pěti
odloženým dětem. Za dobročinným projektem
stojí spolek BABYBOX se zakladatelem Ludvíkem
Hessem. Nadace Unipetrol s charitativním
projektem HC VERVA Litvínov Konto našeho srdce
přispěla na nové zařízení 140 tisíc korun.

babyboxu v areálu mostecké nemocnice jako ‚dárek‘
všem budoucím miminkům, kterým mostecký babybox
zachrání život.“

„Máme velkou radost, že jsme v Nadaci Unipetrol našli
tak velkorysého dárce, a mohli díky tomu uskutečnit
další krok v našem programu modernizace již fungujících
babyboxů,“ říká Ludvík Hess, předseda spolku
Spolek BABYBOX se dohodl s Nemocnicí Most na
BABYBOX. „Narodit se jako nechtěné dítě je těžký úděl,
výměně původního babyboxu pro novorozence za
ale s našimi novými babyboxy chceme těmto dětem
zařízení nové generace. Mostecký babybox zachránil
vytvořit pro jejich nesnadný vstup do života co nejlepší
od roku 2010 život pěti dětem, ale nyní již nevyhovuje
podmínky. Záchrana každého dítěte nás hřeje u srdce,
současným požadavkům, mimo jiné i kvůli nedostupnosti ale největší radost samozřejmě máme, když se maminky
dílů pro jeho nezbytnou údržbu. Nový babybox
se svými dětmi do takových situací vůbec nedostávají.
z ušlechtilé oceli v hodnotě 300 000 Kč má automaticky Věřím proto, že i nový mostecký babybox bude zapotřebí
co nejméně.“
Nadace Unipetrol přispěla na výměnu mosteckého
babyboxu částkou 100 000 Kč. Dalších 40 000 Kč
darovalo Konto našeho srdce HC VERVA Litvínov spolu se
společností Kovosreal s.r.o.

„Doba adventu a vánočních svátků je spjata
s oslavou narození, a tím i se všemi dětmi,“ říká
místopředsedkyně představenstva skupiny
Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace
Unipetrol Katarzyna Woś. „Proto jsme se letos
v Nadaci Unipetrol rozhodli podpořit projekt výměny

Společenská odpovědnost je pro skupinu Unipetrol
strategickou prioritou. „Záleží nám na tom, abychom
byli v regionech, kde působíme, vnímáni jako dobří
sousedé,“ vysvětluje Katarzyna Woś. „Proto
pomáháme také neziskovým organizacím a projekt
Babybox vnímáme jako velmi smysluplný počin,
který vyžaduje naši podporu.“ Skupina Unipetrol
kromě toho spolupracuje s obcemi, městy i kraji
a podporuje řadu projektů a institucí z oblasti životního
prostředí, zdravotnictví a vzdělávání, kam směřuje
hlavní část podpory poskytované Nadací Unipetrol. Do
společensky odpovědných aktivit se finančními dary či
dobrovolnickou prací zapojují také zaměstnanci skupiny
Unipetrol.
ovládaná dvoukřídlá dvířka s bezpečnostním systémem,
který chrání odložené dítě. Klimatizovaný vnitřní prostor
boxu zajistí novorozenci potřebný tepelný komfort.
Dalším bezpečnostním prvkem je náhradní zdroj energie
a mnohonásobně jištěná signalizace s napojením na
stálou službu a mobilní telefony.

Spolek „BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess
pomáhají odloženým dětem“ si klade za cíl zachraňovat
novorozence, kteří by jinak byli matkou odloženi za
podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví
nebo smrt. Celkem 78 provozovaných babyboxů v celé

České republice pomohlo během 15 let již 212 děťátkům,
z toho třinácti jen v letošním roce. Spolek kromě
montáže, revize, servisu a modernizace bedýnek pro
nechtěné děti postavil také azylový dům se čtyřmi pokoji
pro maminky s novorozenci, kteří nemají střechu nad
hlavou. Spolek BABYBOX plánuje v příštím roce výměnu
současných babyboxů v Jablonci nad Nisou, Teplicích
a Karviné a zřízení nových bedýnek pro odložené děti
v dalších okresních městech – Tachově, Lounech,
Prachaticích a Rokycanech. Více informací naleznete na
www.babybox.cz.

Děti si díky videu zopakují správné mytí rukou
i další hygienické zásady
Natočili jsme edukativní video s názvem
EDUcovid, které snadnou a poutavou formou
připomíná dětem základní hygienické
návyky. Ty je velmi důležité dodržovat
zejména kvůli současné koronavirové
pandemii.
Onemocnění COVID-19 se bohužel nevyhýbá ani
dětem, a proto je nutné, aby i ony věděly, jak se před
ním účinně chránit. Tím nejjednodušším způsobem
je důsledné dodržování základních hygienických

návyků, jako je například mytí rukou či správný
postup při kýchání. V průběhu pandemie ale byla
přijata i řada dalších nových opatření, se kterými se
děti ve svém životě setkaly poprvé.

spolupracuje, a to jak na jednotlivých projektech,
tak na Báječném dni s chemií. V patnáctiminutovém
videu dětem vysvětluje, co jsou to viry a popisuje
nejen základní hygienické návyky, ale třeba i pravidlo
3R a správné zacházení s rouškou.

Jednotlivé návyky si nyní mohou zopakovat také
prostřednictvím krátkého informativního videa. Video Video je k dispozici na YouTube, takže ho může
je určeno dětem z prvního stupně základních škol.
doma se svými dětmi zhlédnout úplně každý. Stačí na
Vystupuje v něm profesorka Adéla Marschallová
YouTube zadat „Unipetrol EDUcovid“ a video najdete.
Rumlerová, která učí na Gymnáziu Josefa Jungmanna
v Litoměřicích, a s Nadací Unipetrol již delší dobu

Necítíte se kvůli krizi dobře? Zavolejte na Linku tísně
Vzhledem k tomu, že se opět nacházíme
v krizové situaci spojené se šířením
onemocnění COVID-19, Nadace Unipetrol
znovu přípomíná spolupráci s neziskovými
organizacemi a nabízí pomoc prostřednictvím
Linky duševní tísně.

rozhodne řešit i dlouho skrývaná trápení. Na Linku duševní
tísně pak navazuje další pomoc: pracovníci klientům
poskytují informace a kontakty na různá odborná
pracoviště, která se v daném regionu zabývají potřebnou
problematikou pro někdy nezbytnou návaznou péči.
Telefonní číslo na Linku duševní tísně: 476 701 444

Nadace Unipetrol pokračuje v úspěšné spolupráci se
Women for Women – poradenství
dvěma organizacemi, které nabízejí pomocnou ruku
Můžete využít také poradenské činnosti organizace
všem těm, kdo potřebují podpořit v aktuální složité době. Women for Women, která se soustředí na mnoho oblastí
Stejně jako na jaře se jedná o organizace Women for
každodenního života (např. krizové životní situace,
Women a Most k naději. Níže naleznete přehled služeb,
které organizace nabízejí.
Most k naději – provoz Linky duševní tísně
Anonymní pomoc pro kohokoliv s jakýmkoliv
problémem nabízí Linka duševní tísně pod organizací
Most k naději v Mostě. Linka má nepřetržitý provoz a lze
se na ni obrátit v kteroukoliv denní či noční hodinu za
cenu běžného telefonického hovoru. Volat lze i zcela
bezplatně prostřednictvím SKYPU na adrese: ldt.most.
Linka duševní tísně pomáhá svým klientům řešit celé
spektrum problémů, jež přináší život i nynější situace.
Výhodou je snadná dostupnost pro každého a také fakt,
že klient může zůstat v anonymitě, díky které se často

bydlení, rodičovské otázky, partnerské vztahy a další).
Je možné zdarma využít rovněž online sociální a právní
poradnu či online poradnu projektu Servis vztahů, která
je nyní velmi aktuální. V případě jakéhokoliv problému
se můžete obrátit také na bezplatnou linku v nouzi či se
s organizací spojit prostřednictvím e-mailu.
Telefonní číslo na bezplatnou linku v nouzi: 800 811 111
nebo 222 269 844

E-mail do poradny:
poradna@w4w.cz
Online sociální poradna:
https://www.women-for-women.cz/socialni-poradna
Online právní poradna:
https://www.women-for-women.cz/pravni-poradna
Online poradna projektu Servis vztahů:
https://servisvztahu.cz/on-line-poradna-formular

Krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2021

