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Posláním této soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného 

chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času dětí, 
mládeže i jejich rodičů. 

Tisková zpráva číslo 8  
ČESKÉ BUDĚJOVICE          20. března 2012 

 
V RÁMCI SOUTĚŽE „MALÁ ENERGETICKÁ AKADEMIE 2011-2012“ 

POŘÁDÁ SPOLEČNOST E.ON A RADAMBUK - RADA D ĚTÍ A MLÁDEŽE JIHO ČESKÉHO KRAJE 
AKCI VĚDECKO – TECHNICKÝCH SHOW: 

 

 

 

 

 

 

Vzhůru k výškám 

Člověk odjakživa snil o létání. Tato show, přibližuje historický vývoj lidského snažení 
dosáhnout tohoto snu. Přiblížíme Vám, základní principy a zákony, které lidstvu 
umožnili splnění tohoto snu a společně projdeme klikatou cestou začínající u balónů a 
končící u letů na Měsíc.  

 

Zázraky s kaučukem 

Co unese balónek, a kolik jich unese třeba člověka? Rozezpíváme balónek a mince? 
Víte, proč se udrží těžká letadla ve vzduchu? Propíchneme balónek, aniž by prasknul? 
Může být balónek z azbestu? Na této show si ukážeme jak se chovají plyny v různých 
tlacích a teplotách. 

 
Kdy: 28. března 2012 od 16.00 do 18.00 hodin 
Kde: budova společnosti E.ON , F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 
Vstupné: vstup zdarma pro členská sdružení RADAMBUKu a registrované soutěžící Malé energetické 
akademie  
 
Akce je určena dětem, třídám, oddílům, družinám či partám dětí, které jsou členy Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje a nebo jsou registrovanými soutěžícími v soutěži Malá energetická akademie 2011 – 
2012. Děti shlédnou 2 vědecko – technické show  a poznají, že fyzika není nuda. V rámci akce proběhne 
vyhlášení vít ězů 4. stupn ě sout ěže Malá energetické akademie 2011 - 2012. 
 
Více informací na www.radambuk.cz nebo na www.energeticka-akademie.cz. 

 
Organizátor:         Sponzor akce 
RADAMBUK  
Rada dětí a mládeže Jiho českého kraje 
Sídlo: Lannova 63, Č. Budějovice 
Kontaktní adresa: Husova 45, Č.B. 
Tel. 775 644 101, www.radambuk.cz 


