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Tisková zpráva 

Laboratoř pro malé chemiky slaví 5 let 

 Programem Kids’ Lab Abrakadabra už prošlo přes 8 tisíc 
českých školáků 

 Nová série pokusů „Chytří gurmáni“ dětem odhalí tajemství 
zdravé výživy 

 Celosvětově mají laboratoře Kids’ Lab 40 poboček a fungují 
20 let  

 

Praha, 3. listopadu 2017 – Dětská chemická laboratoř Kids’ Lab 

Abrakadabra, kterou v Národním technickém muzeu v Praze zřídila 

společnost BASF, zahájí v listopadu již šestou sezónu svého 

fungování. Každý pátek ji bezplatně navštěvují školní třídy a dětské 

volnočasové spolky. Za uplynulých pět let semináři pro děti ve věku 

7-12 let prošlo přes 8 000 českých školáků. Celosvětově chemický 

koncern od roku 1997 vybudoval již 40 podobných laboratoří, které 

každoročně navštíví přes 50 tisíc dětí.  

„Program Kids’ Lab dětem přibližuje tajemný svět chemie a pomáhá 

jim porozumět zákonitostem okolního světa hravými experimenty. 

Díky tomu školáci o pár let později přistupují k chemii s mnohem 

větším nadšením. A přesně o to se snažíme – probudit v dětech 

zájem o vědu,“ uvádí Filip Dvořák, výkonný ředitel BASF pro Českou 

republiku.  

Úspěšnost projektu potvrzuje i Ivana Lorencová, vedoucí Oddělení 

dějin vědy a techniky Národního technického muzea: „Kapacita 
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programu Kids’ Lab je trvale zcela obsazená. Veškeré semináře jsou 

rezervovány řadu týdnů dopředu ihned po vypsání termínů.“  

Program Kids’ Lab muzeum trvale zařadilo mezi své populárně 

vzdělávací programy. V současnosti nabízí pravidelné páteční 

dvouhodinové bloky pro dvě 26členné skupiny. Výuku vede dvojice 

speciálně vyškolených instruktorek. Zúčastnit se může jakákoli škola, 

je třeba pouze včas vyplnit registraci na webových stránkách NTM 

(http://www.ntm.cz/aktivity/programy-pro-skoly/kids-lab-

abrakadabra). 

Nová série experimentů bude o zdravé stravě 

U příležitosti pátého výročí laboratoře bude 3. listopadu představena 

nová série pokusů nazvaná „Chytří gurmáni“. Malí vědci jejich 

prostřednictvím odhalí, proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé. 

Konkrétně budou zkoumat například to, v jakých potravinách je a není 

vitamín C. Budou experimentovat také s pigmenty a vůněmi. 

„V případě gurmánských pokusů se nám daří nejen rozvíjet u školáků 

schopnost pozorování a analýzy a popularizovat chemii jako takovou, 

ale ovlivňujeme i jejich vztah ke zdravé stravě. Věříme, že díky 

provedeným pokusům se z nich opravdu stanou minigurmáni, kterým 

nebude jedno, jak se stravují, a jídlo si budou vybírat na základě 

získaných poznatků,“ přibližuje Filip Dvořák.  

20 let vzdělávání dětí 

První chemická laboratoř programu Kids’ Lab byla otevřena v centrále 

společnosti BASF v německém Ludwigshafenu v roce 1997. Pražská 

laboratoř byla otevřena jako 35. v řadě. Do jejího provozu firma dosud 

investovala 1,3 milionu korun. V rámci svých CSR aktivit chemický 

koncern celosvětově podporuje vzdělávání v oblasti přírodních věd i 

dalšími programy určenými nejen mladším dětem, ale i studentům 

středních a vysokých škol. 

O projektu Kids’ Lab 

Vzdělání je klíčové pro budoucnost našich dětí a hraje zásadní roli ve vývoji 

společnosti. Svou strategií společenské angažovanosti se v BASF snažíme nabízet 
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příležitosti k učení, povzbuzovat děti ve zvídavosti, přibližovat jim vědecké metody 

a předávat odborné dovednosti. Tento přístup nám pomáhá čelit výzvám zítřka a 

vytvářet trvale udržitelnou budoucnost. 

Kids’ Lab je interaktivní, zábavný a bezplatný program pro výuku chemie určený 

dětem ve věku od 6 do 12 let, jehož účastníci mohou svět chemie objevovat 

prostřednictvím jednoduchých a bezpečných experimentů. 

V současné době program funguje ve více než 30 zemích světa, mimo jiné ve Velké 

Británii, USA, Austrálii, Singapuru, Indii či Japonsku. Program vznikl roku 1997  

v německém Ludwigshafenu a letos slaví své dvacáté výročí. 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme 

hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na 

společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF 

přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. 

Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance 

Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 

2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou 

obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). 

Další informace naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám 

chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován 

celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 

2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu 

více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce 

www.basf.cz. 
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