
Finále Mladého chemika: práce v laboratoři a exkurze v Synthesii
Pardubice; Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích uskutečnilo regionální finále 
10. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Třicet finalistů změřilo své síly v laboratorních dovednostech a poté  
se zúčastnilo exkurze ve společnosti Synthesia. 

Soutěž odstartovala v říjnu loňského roku a její základní kola probíhala v pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém 
a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více než 5 000 žáků devátých tříd ze 159 základních škol. „Probojovat se dvoukolovým testováním 
teoretických znalostí až do finále je v tak velké konkurenci obrovským úspěchem. Předpokládá to nejen vysokou míru vědomostí, ale i značnou 
dávku talentu. A právě tyto vlastnosti předurčují dnešní finalisty k tomu, aby se chemie stala jejich hlavním studijním zaměřením,“ konstatuje ředitel 
pořádající SPŠCH Jan Ptáček. 

Finále se uskutečnilo za účasti vedoucího Odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martina Kisse a prověřilo praktické dovednosti 
soutěžících. Úkolem třicítky mladých chemiků bylo vypracovat jednoduchou laboratorní úlohu, zaměřenou na pozorování srážecích reakcí a určování 
aniontů. Po 75 minutách práce se většina finalistů shodla, že zadání bylo vyvážené a přiměřené jejich schopnostem. „Sledování barevných sraženin 
mi šlo dobře a moc mě bavilo. Horší už to bylo s výpočty a tvořením rovnic, tam jsem párkrát klopýtnul. Přesto si myslím, že do desátého místa bych 
se mohl vejít,“ zhodnotil svůj výkon Ondřej Pecina ze ZŠ Krucemburk.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele. Tím byl kurz Aplikace chemické analýzy v podání lektorů SPŠCH. 
Učitelé si za pomoci spektrálních a separačních metod vyzkoušeli stanovení obsahu metanolu v lihovinách a vybraných kationtů ve vínech  
či destilátech. 

Praktickou orientaci finálového dne završila odpolední exkurze ve společnosti Synthesia. „Naše společnost se každoročně snaží zpestřit finálové 
klání zajímavými aktivitami. V letošním roce jsme pro všechny soutěžící a jejich učitele připravili program s názvem S oxycelulózou pomáháme léčit. 
Exkurze přinesla nejen prohlídku nejmodernějších výrobních prostor oddělení Oxycelulózy, ale i ukázky finálních produktů včetně způsobu zastavení 
krvácení a vstřebatelnosti našich výrobků. Pro všechny přítomné byla neobvyklým zážitkem i simulovaná ukázka první pomoci. Naším cílem bylo 
představit chemii v pozitivních souvislostech - jako obor velmi užitečný, potřebný a pomáhající. Taková zkušenost může být pro žáky motivující při 
výběru studijního oboru,“ vysvětluje personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková.

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola proběhne 15. března 2017 v pardubickém ABC Klubu Na Olšinkách. „Předávání cen bude mít 
charakter zábavného odpoledne s bohatým doprovodným programem. Připravili jsme četná taneční a pódiová vystoupení, ukázky chemických 
pokusů, improvizovaný kosmetický salon i závěrečnou diskotéku. Nebudou chybět ani atraktivní ceny, za což je třeba poděkovat všem firmám  
a společnostem, které soutěž podporují,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Slavnostním vyhlášením výsledků ale soutěž ještě nekončí. Nejméně 3 nejlepší z regionálního kola postoupí do celostátního finále, které 
13. června 2017 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. 
Celostátní finále rozhodne o tom, kdo se stane žákovským mistrem republiky v chemii. 

Více informací na

www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz

10. ročník regionálního kola soutěže
HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2016–2017

VYHLAŠOVATEL A GENERÁLNÍ PARTNER:
Svaz chemického průmyslu ČR – celostátní finále

SPOLUVYHLAŠOVATEL:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – celostátní finále

POŘADATEL:
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích – regionální kolo
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice – celostátní finále

ZÁŠTITA:
Svaz chemického průmyslu ČR

REALIZACE:
Czech marketing, s. r. o.

WEB:
www.mladychemik.cz – regionální kolo
www.mladychemikcr.cz – celostátní finále

KONTAKT:
cebis@czech-marketing.com
tel. 603 547 596

CHARAKTERISTIKA:
Jubilejní desátý ročník největší soutěže svého druhu, která svým významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. 
Regionálních kol se v loňském roce zúčastnilo téměř 5 000 žáků osmých a devátých tříd. I letos očekáváme vysokou účast základních škol 
z 5 krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. V červnu 2017 proběhne celostátní finále soutěže
v prostorách pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
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Poděkování partnerům
Soutěž se koná pod záštitou Svazu chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Generálními partnery jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Pardubický kraj, Synthesia, a.s., 
a Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Hlavním partnerem je Odborový svaz ECHO

Středními partnery jsou Cerea, a.s., EXPLOSIA, a.s., Komerční banka, Alfredo catering a Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec 

Partnery jsou Synthos Kralupy, a.s., Aerosol-service a.s., Lach-Ner, s.r.o., ABL&E – JASCO,  LONZA BIOTEC s.r.o., SHIMADZU Handelsgesellschaft 
mbH, Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., VWR, s.r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Radka spol. s.r.o. Pardubice, GeoEko, ZO OS Echo 
Synthesia, AGROFERT, a.s., KAVALIERGLASS, a.s., MERKAT, spol. s r.o., Východočeské divadlo Pardubice a Statutární město Pardubice

Marketingovým partnerem je Czech marketing s.r.o.

Mediálními partnery jsou CHEMAGAZÍN, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, 5+2 dny, Rádio Blaník
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