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2012 – 2013 

 
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. 

České Budějovice 8.října 2012 

Tisková zpráva MEA č. 2 

Zahájení 5. ročníku soutěže Malé energetické akademie 2012 – 2013 ve Hřišti Bezbot 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kdy: 6.10.2012 od 14,00 hodin 
Kde: Hřiště BezBot, Lhenická 611, sídl. Máj, Č. 
Budějovice 
 
5. ročník soutěže Malá energetická akademie 2012 – 
2013 jsme zahájili na akci v centru volného času pro děti 
Hřiště BezBot na sídlišti Máj v Českých Budějovicích v 
sobotu 6. října 2012 od 14 hodin. 
Petr Novák, předseda Rady dětí a mládeže Jihočeského 
kraje seznámil účastníky akce s úkoly 5. ročníku soutěže 

a s novými pravidly, která se týkají zejména rozdělení cen pro první 3 výherce 
každé kategorie.  
Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje 
věcnou cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů 
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem 
bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč.  
Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie 
nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní 
kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv 
s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. 
Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- 
Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina 
s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč.  
Řešení 1. úkolu soutěže, který je zaměřený na hybridní automobily, končí 20.11.2012. 
Po zahájení soutěže si děti užívali dovádění  na skluzavkách ve tvaru hadů a tunelů, míčového bazénu, překážkových 
drah, stavění hradů z velkých kostek a horolezecké stěny. Akce se zúčastnilo 20 dospěláků a 80 dětí, které se v 16 
hodin šťastné a unavené rozešly domů. 



Více informací na www.radambuk.cz nebo na www.energeticka-akademie.cz. 
 

Organizátor:         Sponzor akce 
RADAMBUK       a ceny věnovala společnost 
Rada dětí a mládeže      
Jihočeského kraje 
Sídlo: Lannova 63, Č. Budějovice 
Kontaktní adresa: Husova 45, Č.B. 
Tel.: 775 644 101 
E-mail: kancelar@radambuk.cz 
Web: www.radambuk.cz 
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