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5. ROČNÍK – 2012 - 2013 
 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Č. 1 – Prosinec 2012 
 
Průběh sout ěže 
 
Začátkem školního roku 2012 – 2013 byl zahájen již 5. ročník soutěže Malá energetická 
akademie 2012- 2013 ve 4 krajích. V Jihočeském kraji na akci v Hřišti BezBot , na 
Vysočině na akci S NÁMI BEZ NUDY!,  v Jihomoravském kraji na akci Pohádkový les  a 
ve Zlínském kraji na akci Mladcovská hoblova čka a soutěžící se začali do soutěže 
registrovat na webu www.energeticka-akademie.cz.  
 
V říjnu 2012 řešili soutěžící Malé energetické akademie úkoly 1.stupn ě soutěže a 
v listopadu a prosinci se konala v každém ze 4 krajů akce – vyhlášení vít ězů.  
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila pro děti divadelní na sobotu 1.12.2012 
představení divadla Pohádková rezervace , v Jihomoravském kraji si vítězové 1. stupně 
soutěže převzali ceny na akci Brn ěnské bloud ění 23.11.2012, ve Zlínském kraji na Party 
k 1. Výro čí založení SVČ Včelín – Byst řice pod Hostýnem dne 25.11.2012  a Rada dětí 
a mládeže kraje Vysočina pořádala pro děti Mikulášskou nadílku 3.12.2012 . 
 
Úkoly 5. ročníku připravili organizátoři již v jarních měsících 2012 a také se zástupci 
společnosti E.ON připravili změnu pravidel, která se týká zejména rozdělení cen pro první 
3 výherce každé kategorie. Tato změna by měla být pro soutěžící motivující a 
předpokládáme zapojení většího počtu soutěžících.  
 
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 T řídní 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.  

Dne 17.10.2012 zorganizoval RADAMBUK schůzku zástupc ů spole čnosti e.on a organizátor ů sout ěže všech 
zúčastn ěných kraj ů v budově e.on v Pelhřimově. Zástupci krajských rad z Vysočiny, Jižní Moravy a Zlína se 
seznámili a od zástupců společnosti E.ON obdrželi informace ohledně vyúčtování, vyhodnocení, rozpočtu, 
harmonogramů letošního ročníku soutěže. Další schůzka organizátorů soutěže je naplánována na.  
 
V prosinci 2012 začínají soutěžící řešit úkoly 2. stupně soutěže, organizátoři připravují akce vyhlášení vítězů a ve 
všech zúčastněných krajích neustále probíhá propagace soutěže a do soutěže se přihlašují noví soutěžící ve 
všech kategoriích.  
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Každý ze zúčastněných krajů připravil harmonogram akcí vyhlášení vítězů 1. pololetí soutěže do 31.12.2012, které 
jsme předložili společnosti E.ON ke schválení. 
 

Harmonogram akcí vyhlášení vít ězů MEA 2012 – 2013 do 31.12.2012  
 

Jiho český kraj 

Datum Činnost Druh akce 

6.10.2012 Zahájení 1. stupně Hřiště BezBot 

1.12.2012 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Divadlo Pohádková rezervace 

 
Kraj Vyso čina 

 
Datum Činnost Druh akce 

8.9.2012 Zahájení 1. stupně S NÁMI BEZ NUDY! 

3.12.2012 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Mikulášská nadílka 

 
Jihomoravský kraj 

 
Datum Činnost Druh akce 

13.9.2012 Zahájení 1.stupně Pohádkový les 

23.11.2012 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Brněnské bloudění 

 
Zlínský kraj 

 
Datum Činnost Druh akce 

8.9.2012 Zahájení 1.stupně Mladcovská hoblovačka 

25.11.2012 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Zábavné odpoledne k 1.výročí otevření areálu SVČ Včelín 

 
Kontakty na organizátory MEA 2012- 2013 

 
 Mobilní 

telefon 
Pevná linka E-mail 

E.ON Česká republika    
Pavla Kubíčková 603 95 81 83 387 862 017 pavla.kubickova@eon.cz 
Božena Herodesová 724 346 288 545 142 324 Bozena.herodesova@eon.cz 
RADAMBUK Jihočeský kraj   
Petr Novák 775 644 101  info@radambuk.cz 
Kateřina Babická  775 644 003  kancelar@radambuk.cz 
RDMKV Kraj Vysočina   

Jan Burda 777 750 131  mea@rdmkv.cz 

JRDM Jihomoravský 
kraj 

  

Barbora Hejlová 774701726 
608 963 674 

 info@jmdeti.cz, 
bhejlova@gmail.com 

Jana Kučerová 776701756  jana.kucerova@jmdeti.cz 
Spektrum Zlínský kraj   
Pavel Zbořil 774 482 901  zbor@volny.cz 
Lenka Krutilová 774 049 025 

739 422 553 
 lenka-krutilova@seznam.cz 

info@krdmzk.cz 
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Počty sout ěžících 
 
Ke dni 30.listopadu 2012 je v soutěži registrováno 724 sout ěžících . 

 

Celkový po čet sout ěžících ve 4. ro čníku MEA 2012 - 2013 k 30.11.2012 

 2012 - 2013 
Jiho český 
kraj  počet 

skupin 

Jiho český 
kraj  počet 

osob 

Vyso čina  
počet 
skupin 

Vyso čina  
počet osob 

Jihomor. 
kraj  počet 

skupin 

Jihomor. 
kraj  počet 

osob 

Zlínský 
kraj 

počet 
skupin 

Zlínský 
kraj počet 

osob 
Celkem po čet 

skupin 

Celkem 
počet 
osob 

Jednotlivec 8 8 10 10 2 2 6 6 26 26 

Malá skupina 6 30 4 28 3 19 2 13 15 90 

Třídní kolektiv 6 109 1 30 1 10 4 81 12 230 

Velká skupina 11 212 4 90 3 37 3 39 21 378 

 Celkem  359  158  68  139  724 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Průběh sout ěže, propagace  

Soutěžící v letošním 5. ročníku 2012 – 2013 budou mít za úkol v Jihočeském kraji zjistit co nejvíce informací o 
hybridních automobilech, hybridních a alternativních pohonech, o nerostných zdrojích, jaký je rozdíl mezi baterií a 
akumulátorem, jak se má správně třídit odpad a budou sledovat spotřebu elektřiny v domácnosti. 
 
Úkoly pro sout ěžící v Jiho českém kraji 

1. Hybridní automobily 
2. Rozdíl mezi baterií a akumulátorem  
3. Třídění odpadu  
4. Spot řeba elektrické energie v domácnosti  
5. Nerostné zdroje .  

 
5. ročník soutěže jsme začali připravovat již na jaře 2012, kdy jsme se zástupci společnosti E.ON připravili změnu 
pravidel, s organizátory ostatních krajů nové úkoly. Webmaster připravil v systému nový ročník a soutěžící se 
v měsíci září začali do soutěže registrovat. 
 

S propagací 5. ročníku soutěže jsme začali v květnu 2012 na akci Bambiriáda 
2012 v Českých Bud ějovicích , kde jsme vyhlásili vítěze předešlého 4. ročníku 
a v Infobodu Bambiriády jsme rozdávali letáčky MEA s výzvou „ Přihlaš se i ty!“. 
Nástěnky informovaly návštěvníky o nových pravidlech a úkolech 5. ročníku. 
Cílem bylo zviditelnění soutěže a společnosti E.ON při předáváním hlavních cen 

a snaha o zapojení většího počtu účastníků v ročníku letošním. V Infobodu byly vystavené ceny pro vítěze a 
ukázky odpovědí, plakátů, nástěnek a modelů soutěžících. 
 

 
RADAMBUK propagoval sout ěž na akcích členských sdružení  – Tradiční turnaj netradičního sportu RINGO 
2012 (akce Jč KO Pionýra 10.3.2012 v ZŠ Božejově), Turnaj ve vybíjené 2012 (akce Jč KO Pionýra, 24.3.2012, 
Tábor), Velikonoce s Koníčkem (akce sdružení Koníček,o.s., 4.4.2012, Skřidla), 2. ročník Dobrodružnou stezkou 
(akce 52. Přední hlídky Royal Rangers, 21.4.2012, sídl. Vltava, Č.B.), Instruktorák (akce ČTU, 27.- 29.4.2012, 
Šejby u Dlouhé Stropnice), Boj o korouhev Karla IV. (akce 1. střediska Zálesák, 18. – 20.5.2012, Purkarec), 
Krajská soutěž lodních modelářů (M – tes, 2.6.2012, Ledenice a Hokejbalový turnaj Husotu( DUHA HUSOT, 10. – 
11.11.2012, Strakonice). Návštěvníci akcí byli seznamováni se soutěží, s jejími pravidly a připravovanými úkoly pro 
5. ročník soutěže. 
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5. ročník soutěže a společnost E.ON jsme také propagovali na velké akci Jihočeského kraje 
s názvem Den otev řených dve ří na Jiho českém letišti v Plané u Č. Bud ějovic  dne 
23.6.2012, kde měl RADAMBUK Informační centrum s letáčky a nástěnky s úkoly a pravidly 
soutěže Malá energetická akademie. Členská sdružení RADAMBUKU – M – tes, RC Rozárka, 
Kamarádi otevřených srdcí, POHODÁŘI VSKH, Jč KO Pionýra a RS Nadoraz připravila pro 
děti po celý den soutěže. Pro děti bylo připraveno téměř 30 soutěžních disciplín, ZOO koutek 
a čajovna. Na letišti byly připraveny prohlídky areálu letiště, ukázky letadel a představili se 

složky integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Zaktualizovali jsme seznamy z databází škol a školských zařízení KÚ JčK a Magistrátu m ěsta Č.B. k rozeslání 
výzvy k účasti v soutěži pro třídní kolektivy a připravili jsme seznamy soutěžících z minulého ročníku. Současně 
jsme využili naší sítě dětských a mládežnických sdružení a rozeslali výzvu k účasti v soutěži. Plakáty jsme 
sdružením předali k výlepu na Výkonné radě RADAMBUKu dne 6.9.2012. Krajský úřad – odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy zveřejnil v Aktualitách informace o soutěži a rozeslal stejně jako odbor školství a tělovýchovy 
Magistrátu města České Budějovice informace o soutěži na ředitele škol. Podporu k soutěži jsme získali od 
náměstka primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petra Podholy. K propagaci soutěže jsme využili weby 
www.radambuk.cz, www.energeticka-akademie.cz a také facebook RADAMBUK Jižní Čechy a facebook Malá 
energetická akademie. 
 
Rozeslali jsme Tiskovou zprávu č. 1,2,3,4 MEA 2012 - 2013 na média, úřady, školy a sdružení dětí a mládeže, 
vylepili plakáty s informacemi o akcích Hřišt ě BezBot a Pohádková rezervace , kde probíhalo zahájení sout ěže a 
vyhlášení vít ězů 1. stupn ě sout ěže. Řešení úkolu. 1.stupně soutěže bylo ukončeno 20.11.2012 a Hodnotící 
komise se sešla 22.11.2012 v kanceláři RADAMBUK k hodnocení řešení úkolů soutěžících. Po vyhodnocení řešení 
Hodnotící komisí, jsme odeslali společnosti E.ON Galerii vítězů 1. stupně soutěže.  
 
Soutěž jsme také propagovali na 18. ročníku veletrhu Vzd ělání a řemeslo  23. – 25. listopadu 2012  ve výstavní 
expozici Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České. Nechali jsme si vyrobit rollup 
Rady d ětí a mládeže Jiho českého kraje , který také soutěž propaguje.  
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Zahájení sout ěže 6.10.2012 
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. 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. 
 

 
 
1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 – 2013  
 
Úkol: 
 
Začínáte se setkávat s pojmy jako jsou hybridní auto , hybridní nebo alternativní pohon. Jistě víte, že existují i 
elektromobily, elektrokola a také elektrické skútry.  
 
Zjist ěte co nejvíce informací o hybridních automobilech a  hybridních a alternativivních pohonech. Kde se 
hybridní pohony používají, kolik stojí pen ěz, jaký mají dojezd? Jaké druhy pohonu se v nich po užívají? 
Zkuste zjistit, zda n ěkdo ve Vašem okolí neprovozuje n ějaký dopravní prost ředek s hybridním nebo 
alternativním pohonem.  
 
 
Ukázkové části odpov ědí 
 
Tom Babický – Jednotlivec    Pionýr Krumlov – Malá skupina 
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IT 1 – Třídní kolektiv     Ježci – Velká skupina 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň – 1.12.2012 –  Pohádková rezervace 

 
Vítěze 1. stupně soutěže Malá 
energetická akademie 2012 – 2013 
vyhlásili zástupci společnosti E.ON a 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
v sobotu 1. prosince 2012 v 10,30 
hodin v Divadle u Kapličky v Českých 
Budějovicích na představení Past na 
Ptáčka divadla Pohádková rezervace. 
Vítězové každé kategorie obdrželi od 
společnosti E.ON pěkné ceny – penály 
na tužky plyšové medvídky, blikačky, 
kalendáře a stolní hry. Soutěžící se 
seznámili s úkolem 2. stupně soutěže, 
který bude ukončen 4.1.2013. 
Soutěžící budou mít za úkol zjistit, jaký 
je rozdíl mezi baterií a akumulátorem. 

Hodnotící komise vyhodnotí nejlepší řešení úkolu 10.1.2013 a vítěze vyhlásí 
16.1.2013 na akci v Hopsáriu.  
Humor představení Pohádkové rezervace si vychutnalo 140 účastníků. Děti se 
aktivně do představení zapojovaly a často překvapovaly samotné herce, kteří dovedli pohotově reagovat a do 
představení vtipně zapojit také rodiče a vedoucí oddílů. Pobavené odcházely domů nejen děti, ale i dospělí.  
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Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Jiho český kraj 

Kategorie   Datum uzáv ěrky   Datum vyhlášení   

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Babický Tomáš České Budějovice 1 9,0 

2. místo Hájek Matěj České Budějovice 1 7,0 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Srdíčko Jiloro Gulová Tereza České Budějovice 9 8,0 

2. místo Pionýr Krumlov Slípka Karel Český Krumlov 5 4,0 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo ZŠ Střížov Sobotková Blanka Střížov 15 9,0 

2. místo Frikulíni ZŠ Bezdrevská Mrázová Květa České Budějovice 30 6,0 

3. místo IT 1 Kouřilová Blanka České Budějovice 12 1,0 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Touláci - ČTU Vaněček Jan České Budějovice 13 9,0 

2. místo Strážci Práčat Zálesák Coufalová Petra České Budějovice 19 8,5 

3. místo T.O.Ježci Babický Jaroslav   30 7,5 
 

Vybrané fotografie z akcí  

Hřiště BezBot 
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Pohádková rezervace 

 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA v Jiho českém kraji k 30.11.2012 - 359 
 

Jiho český kraj Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 8 8 

Malá skupina 6 30 
Třídní kolektiv 6 109 
Velká skupina 11 212 

Celkem  359 

Závěr: 
 
V Jihočeském kraji jsme zahájili 5. ročník soutěže na akci ve Hřišti BezBot a z Divadla u Kapličky známe vítěze 1. 
stupně soutěže. Soutěžící plní úkol 2. stupně, který vyhodnotíme 16.1.2013 na akci v Hopsáriu. Do soutěže se 
stále zapojují noví soutěžící. Na akcích sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byli v minulém školním 
roce účastníci seznamováni s pravidly soutěže a s úkoly 5. ročníku soutěže 2012 – 2013. Propagace podle počtu 
registrovaných soutěžících byla velmi úspěšná a velmi se nám osvědčila. V minulém ročníku Malé energetické 

akademie 2011 – 2012 bylo zaregistrováno 
v Jihočeském kraji 213 soutěžících. Celkový počet soutěžících k dnešnímu dni je 359. Připravujeme harmonogram 
akcí 2. pololetí soutěže, který zašleme v lednu 2013 ke schválení společnosti E.ON. 
 

Kateřina Babická 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zahájení sout ěže 8.9.2012 - S námi bez nudy  

Malá energetická akademie byla na Vysočině zahájena v sobotu 8. 9. 2012 na akci S námi 
bez nudy v Třebíči. 
Akce se celkem zúčastnilo více než 4500 lidí a soutěž se podařilo dobře zpropagovat. 
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-
akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/59-zahajeno!-na-akci-s-nami-bez-nudy-to-opravdu-zilo/ 
 

PROPAGAČNÍ AKCE V DUKOVANECH 
 
 
V sobotu 15. 9. 2012 jsme propagovali Malou energetickou 
akademií v Dukovanech na soutěžním odpoledni pro děti, které 
proběhlo v rámci fotbalového zápasu mezi místními fotbalisty a 
týmem pana senátora Jonáše. Akce se zúčastnilo více než 100 lidí. 
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-
akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/62-soutezni-odpoledne-v-dukovanech/ 
 

 
 
 
 
 

 
1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
VÍTR– jako pohon soustrojí  
VĚTRNÍK 
Tvým úkolem je vyrobit v ětrník.  Papír ve tvaru čtverce nastřihni podél obou úhlopříček ze všech čtyřech rohů, 
ale ne až do středu. Každý cíp přehneš a propíchneš stejným špendlíkem, pak i střed papíru (v bodě, kde se obě 
úhlopříčky protínají), nakonec špendlík zabodneš ze strany do dřevěné hůlky. Větrník se bude lépe točit, když na 
špendlík mezi větrník a hůlku navlékneš skleněný korálek. Když do větrníku foukneš, roztočí se. Vyzkoušej kde se 
nejlépe točí. Na balkóně, na okně, na chatě? 
Pak udělej ještě něco jiného. Propíchni větrník obráceně, tedy nejdřív střed a potom čtyři cípy. Navlíkni korálek a 
zabodni do hůlky stojící svisle na její špičku. Aby hůlka sama stála zaraž spodní konec do seříznuté brambory a 
celý „přístroj“ postav třeba na radiátor ústředního topení, nebo jiný zdroj tepla (!!! ale ne tam kde by mohl začít 
hořet!!!). 
Větrník se začne točit, aniž do něj musíš foukat. Otáčí se nepřetržitě, protože ho pohání stálý proud stoupajícího 
teplého vzduchu. 
Vyzkoušej r ůzné druhy v ětrník ů. Zkus m ěnit velikosti, materiál, místo osazení. Který se ti  točil nejlépe? 
Můžeš je i r ůzně zdobit, aby byly hezké. Vše dokumentuj – fotky, vi deo, nákresy, abys m ěl co nejlepší 
odpov ěď do sout ěže. 
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Ukázkové části odpov ědí 
 
Malá skupina – Tlapky -  vít ězná skupina  
 

   

 

Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň –2012 – 3.12.2012 – Mikulášská besídka 
Ceny za první kolo byly předány v pondělí 3. 12. na třebíčském Domě dětí a mládeže na Mikulášské besídce. 
Zúčastnilo se více než 40 soutěžících MEA a dalších asi 30 dětí a celých rodin, mezi kterými jsme energetickou 
akademii propagovali. 
Na akci jsme spolupracovali s Domem dětí a mládeže Třebíč. 
Jeden z vítězů – ŠD Krucemburk na vyhlášení nepřijel, proto mu ceny – po dohodě - zašleme poštou. 
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/68-vyhlaseni-vysledku-
1-kola-na-mikulasske-besidce/ 
 
 
 

Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Vysočina 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 
Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo Karásek Filip Třebíč 1 7,0 
MALÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 
Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo Tlapky Kateřina Krejčí Hamry n. S. 9 7,0 
2. místo Zvířáci Jan Burda Třebíč 8 6,5 
3. místo T. O. Dakota Jan Burda Rouchovany 8 6,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo 
prvňáčci z 
Benešky Lenka Stejskalová Třebíč 30 7,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo ŠD Krucemburk 
Marcela 
Pospíchalová Krucemburk 30 7,0 

2. místo Sokolíci Jana Karkulíková Třebíč 24 6,0 
3. místo Trajďáci Tomáš Popela Hamry n. S. 20 5,0 
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Vybrané fotografie z akce  

   

 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA v kraji Vyso čina k 30.11.2012 - 158 
 

 Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 10 10 

Malá skupina 4 28 
Třídní kolektiv 1 30 
Velká skupina 4 90 

Celkem  158 

 
 
Závěr 
 
Od 1. 10. 2012 došlo ke změně na postu koordinátora Malé energetické akademie na Vysočině. Tuto funkci již 
nezastává Bára Matějíčková, ale společně Jan Burda a Lenka Vencálková. 
Kontaktní mailová adresa je mea@rdmkv.cz. 
 
Po počátečních problémech a nezájmem soutěžících a problémy s administrací soutěže se vše ustálilo a soutěž se 
na Vysočině dobře rozběhla. 
Vydali jsme dvě tiskové zprávy a propagovali také spoustou letáčků a mailů. 
Soutěžící nyní začínají plnit úkoly druhého stupně. 
 
 
 
 

Jan Burda 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
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Jihomoravská rada dětí a mládeže 
Česká 11, Brno 602 00 

www: jmdeti.cz, email: info@jmdeti.cz 
IČO:26525003 

 

Průběh sout ěže 

Třetí ročník soutěže Malá energetická akademie započal v Jihomoravském kraji ve čtvrtek 13.9.2012 
v Schreberových zahrádkách v Černých polích. Krom slavnostního zahájení ve znamení pohádkového lesa máme 
za sebou i vyhlášení 1.stupně soutěže. 
Propagaci akademie se věnujeme průběžně. Oslovujeme jak volnočasové oddíly, tak i družiny a školy. Všechny 
nové zprávy, které dostávají soutěžící posíláme i pomocí Novinek z JRDM. 
V tuto chvíli je před námi 2.stupeň soutěže a účastníci již mohou posílat svá báječná řešení. Uzávěrka tohoto kola 
bude 7.1.2013, takže soutěžící mají dostatek času na vytvoření skvělého řešení. 
 

Zahájení sout ěže – 13.9.2012 –Pohádkový les  

Slavnostní zahájení, které proběhlo ve čtvrtek 13. září v Schrebrových zahrádkách, Černých polích v Brně si na 
sebe obléklo pohádkový háv. Každoročně pionýři z oddílu Tulák připravují „Pohádkový les“, do kterého zvou malé i 
velké a letos pozvali i nás s Malou energetickou akademií. 
 
Rumcajs, Tři prasátka, Hloupý Honza a mnoho dalších si pro děti připravili úkoly. Mohly si vyzkoušet, jak se 
zachraňuje prasátko z jeho odvátého domečku, pomáhaly Rumcajsovi shazovat žaludy do jeho bambitky, s Patem 
přelézaly špatně postavený most. Kdo úspěšně splnil úkol, dostal razítko, za něž pak v cíli mohl vybrat sladké 
odměny. 
I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost hojná. Pohádkovým lesem prošlo okolo sta dětí. 
 

Vybrané fotografie z akce  
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1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
ENERGETIČTÍ BADATELÉ 
Ve 3. ročníku se soutěžící stanou energetickými badateli . Badatelé hledají prohřešky v oblasti energetiky nebo 
naopak dobré příklady v šetrném zacházení s energiemi a v kladnému přístupu k ekologii. V posledních stupních 
hledají badatelé různé typy elektráren ve svém regionu a navštíví vodní elektrárnu. 
 
1. Stupeň 
Často se plýtvá s elektřinou i s vodou z nedbalosti. Lidé jsou pohodlní vypínat spotřebiče když je nepotřebují 
(puštěné rádio v prázdné místnosti) nebo nechávají kapat kohoutky s myšlenkou, že pár kapek nikomu neublíží. 
Nedochází jim, že za elektřinu i za vodu utratí mnohonásobně více, než kdyby své prohřešky omezili na minimum. 
Nyní máte šanci vše změnit k lepšímu. Staňte se ENERGETICKÝMI BADATELI, vše vypátrejte, zapište, vyřešte 
nebo alespoň upozorněte rodiče a známé, že plýtvají energií i penězi.  
Pusťte se do prvního úkolu. Probádejte každý kousí ček bytu, klubovny, školy, školní t řídy a zjist ěte, kde 
všude se plýtvá energií zcela zbyte čně. Zaměřte se na spot řebiče, svícení, vodovodní kohoutky a na 
všechno, co se vám jako novým E.ON badatel ům bude zdát podez řelé!  
 
Ukázkové části odpov ědí 
 
Bohužel do průběžné zprávy nelze vložit video, ale malá skupina Arcturus natočila úžasné video k tomuto řešení. 
Nabízíme řešení, které se nám nejvíce líbilo: 
 
Velká skupina Brabrouci 
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Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň –2012 – 23.11.2012 – Brněnské bloud ění 
Vyhlášení 1.stupně proběhlo v pátek 23.11.2012, kdy soutěžící Malé energetické akademie stáli před nelehkým 
úkolem, najít místa na fotografiích a přiřadit k nim správné adresy. Vše se odehrávalo v centru našeho malebného 
města Brna.  
Všichni soutěžící se nám vrátili v pořádku s odpověďmi zpět. Někteří zjistili, že své město až tak moc neznají. Po 
návratu jsme přistoupili k vyhlášení akademie jako takové. Z každé kategorie jsme ohodnotili první tři místa. Ceny 
v prvním stupni byly–plyšové pouzdro, klíčenka a deskové hry. 
 
 

Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Jihomoravský kraj 

JEDNOTLIVCI  Příjmení  Jméno Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo Hejl Norbert Brno 1 8,0 

2. místo Pokorný Jiří Vysoké Popovice 1 5,0 

3. místo Šlesinger Adam Brno 1 3,0 
MALÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny  Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo Arcturus Erika Del Favero Brno 9 8,0 

2. místo Pospjiri Jiří Pospíšil Babice nad Svitavou 5 7,0 

3. místo Bubáci Marie Ludvíková Brno 9 5,0 
TŘÍDNÍ 

KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny  Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo Tucet bez 2 Martin Vašek Brno 10 8,0 

2. místo 32.PTO Severka Eliška Masaříková  Brno 13 6,0 

3. místo Křenka Michal Horký Brno 15 5,0 
VELKÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny  Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo 66. PTO Brabrouci Modřice Pavla Pokorná Brno 13 9,0 

2. místo Medúzy Martin Šmid Brno 12 7,0 

3. místo Svišti Anna Brzobohatá Brno 11 5,0 
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Vybrané fotografie z akce  

  

 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA v Jihomoravském kraji k 30.11.2012 - 68 
 

 Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 2 2 

Malá skupina 3 19 
Třídní kolektiv 1 10 
Velká skupina 3 37 

Celkem  68 

Závěr  

 
Jsme na začátku samotné soutěže, doufáme, že se počet účastníků ještě zvýší a že řešení budou čím dál lepší. 
 
 
 
 
 
 
         Barbora Hejlová 
         Jihomor. rada dětí a mládeže 
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SPEKTRUM – Krajská rada dětí 
a mládeže Zlínského kraje 
Tyršovo nábřeží 801 
760 01 Zlín 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zahájení sout ěže 

8.9.2012 – Mladcovská hoblova čka 
Pořadatelé ( tj. TJ Sokol Mladcová, Sbor dobrovolných Hasičů Mladcová a Zálesák - středisko č. 1 Mladcová ve 
spolupráci s Komisí místní části Mladcová a s řadou dalších partnerů ) připravili ve sportovním areálu TJ Sokol 
Mladcová ( pod vysílačkou Rádia Zlín ) celodenní akci pro děti i rodiče ke konci letních prázdnin 2012. Již v devět 
hodin ráno stála ui registrace velká fronta soutěživých dětí a mladých lidí. Soutěžní den probíhal v celém areálů 
fotbalového hřiště a doplňoval je velmi zajímavý doprovodný program: největší úspěch sklidil seskok parašutistů, 
motorky a závodní automobil RC, do kterého se mohli návštěvníci usadit a vyzkoušet si, jak vidí svět opravdový 
závodník. 
Informační stánek Malé energetické akademie také získal mnoho pozornosti, děti i rodiče se vyptávali na 
podmínky, úkoly a hlavně na ceny, které soutěžící získali v minulém roce. 
Po celou dobu zábavného dne informoval moderátor návštěvníky o programu, organizátorech a jejich 
připravovaných akcích a také o Malé energetické akademii. 
Mladcovské Hoblovačky se zúčastnilo cca 900 návštěvníků, z toho registrovaných soutěžících z řad dětí a mládeže 
bylo 342. 
 

Vybrané fotografie z akce  

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
Co to jsou alternativní - obnovitelné zdroje energi e? 
Všechny stroje, které vyrábějí elektrický proud, potřebují ke své činnosti zdroj energie. Obrovské množství 
elektrické energie, tedy i elektrického proudu, se vyrábí v elektrárnách. Zdroje k výrobě elektřiny dělíme na 
neobnovitelné a obnovitelné (alternativní). Neobnovitelné zdroje výroby elektrické energie jsou nerostné suroviny. 
Jsou to suroviny, jejichž zásoby se těžením postupně ztenčují, dále už nerostou. Obnovitelné zdroje energie 
získáváme bezprostředním působením přírody. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů nejsou jejich zásoby omezené. 
Lze je tedy stále obnovovat. Využívání obnovitelných zdrojů energie má jednu obrovskou výhodu. Neničí naše 
ovzduší, živou i neživou přírodu a naše zdraví. Obnovují se stále díky rozličnému počasí. Především proto se lidé 
snaží k výrobě elektřiny používat i obnovitelné zdroje energie. Tyto zdroje výrovy energie však zatím nestačí k 
výrobě veškeré elektrické energie, kterou lidé k životu potřebují. 
 
Najdi ve svém okolí co nejvíce p říkladů uplatn ění alternativních zdroj ů energie v praxi. Vyfo ť nebo namaluj 
je a napiš nám, kde jsi je nalezl. 
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Ukázkové části odpov ědí 
 
Jednotlivci – M. Stojaspal  

 
 

 

 

 
EPS,s.r.o bioplynová stanice  
Nový Dvůr Kunovice 

 
 
 
 

Malá skupina - Debruaritymy  

Vodní elektrárna 
 
Vodní elektrárna se v blízkosti Holešova nenachází, 
tak jsme si malou část vodní elektrárny vyrobili. 
V turbíně je přeměňována energie vody na elektrickou energii.  
Naše vodní elektrárna sice elektřinu nevyrábí, 
pouze tok vody z vodovodního kohoutku roztáčí naši turbínu.  
To byl fofr ☺ 

Velká skupina - Supertým  

Česká republika se zavázala Evropské unii, že do roku 2020 
pokryje více než 13 procent své spotřeby energie obnovitelnými zdroji. 
 
Mezi nejvýznamnější obnovitelné zdroje energie patří : Solární      

 

 

 

 

        Rodinný dům Uherský brod 

 

 

Třídní kolektiv – ZŠ Slavi čín   

Energie – to je nejen výhodný obchodní artikl, 
ale v posledních letech se stává téměř strategickou 
surovinou. Na energiích je závislá nejen veškerá 
výroba, ale dnes již i sama existence člověka. 
Z hlediska původu lze její zdroje  rozdělit  
na klasické a obnovitelné (někdy též alternativní). 
Klasické zdroje, i když stále ještě převažují, mají 
své nevýhody, které stále více vystupují do 
popředí – hrozí vyčerpání jejich zdrojů a při 
uvolňování energie (tedy při jejich spalování) 
unikají do ovzduší mechanické a chemické škodliviny. 
Proto se lidstvo stále více obrací ke zdrojům obnovitelným, kterými jsou: 
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Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň – 25.11.2012 – Party k 1. Výro čí založení SVČ Včelín – Byst řice pod 
Hostýnem 
Slavnostní předávání cen výhercům 1. stupně soutěže Malá energetická akademie proběhlo v neděli 25. listopadu 
2012 od 15:00 v Bystřici pod Hostýnem - Společenský dům Sušil 
Ceny pro vítěze 1. Stupně jsme měli možnost předat na oslavě k 1. Výročí založení SVČ Včelín v Bystřici pod 
Hostýnem. Slavnostní akce proběhla ve společenském domě Sušil v krásném sále, kde se už před 15. hodinou 
začali scházet první návštěvníci. Během chvilky se sál zcela skoro zaplnil malými i většími dětmi a jejich rodiči a 
všemi přáteli SVČ Včelín. Organizátoři připravili velmi zajímavý program, který byl záhájen klubem lukostřelby, 
následovalo vystoupení orientálních tanečnic.  U dětí získla velký úspěch kouzelník Šeklin, který svými kouzly 
všechny strhnul a spoustu dětí i do svého vystoupení zapojil. Všem se líbily hrdličky a zvířátka z nafukovacích 
balónku. Dále následovala ukázka žonglérských dovedností Jirky Sadily a všichni si mohli vyzkoušet jaké to je 
házet si třemi až pěti balónky, udržet se na jednokolce apod. 
Se svým tanečním vystoupením se předvedli tanečníci z klubu Starlight dance, zatančili ukázky standartních a 
latinsko-amerických tanců. Všichni návštěvníci se velmi těšili na velký a chutný dort, který paní ředitelka Nováková 
nakrájela a rozdělila mezi přítomné. 
Na závěr se všichni zapojili do společného bubnování, kde si mohli vyzkoušet všechny možné perkusní nástroje 
pod skvělým a emotivním vedením Radka Štětkáře ze sdružení Rytmus pro život. 
Samotné předávání cen proběhlo v začátku programu a malé plyšové pouzdra ve tvaru myší, baterky a slovní hry 
opět všechny soutěžíci nadchly a motivovaly do dalších stupňů. 
 
 

Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Zlínský kraj 

 

Kategorie   Datum uzáv ěrky 2.11.2012 
Datum 

vyhlášení 25.11.2012 
JEDNOTLIVCI  Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bod ů 
1. místo M.Stojaspal   Zlín 1 8,0 
2. místo L.Dlabaja   Zlín 1 5,0 
3. místo A.Pátíková   Zlín 1 4,0 

MALÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Tymymjáni E. Rudolfová Holešov 8 8,0 
2. místo DevítkaKZŠ J. Škrdlík   5 7,0 
3. místo Debrujářitymy E. Rudolfová Holešov 4 5,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Sovičky L. Bubela Otrokovice 34 9,0 
2. místo ZS Onves V. Jurásek Ostr. Nová Ves 30 8,0 
3. místo ZS Slavicin R. Filipovič Slavičín 16 7,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Nápad Z. Špak Zlín 14 7,0 
2. místo Supertým P. Ostertágová Zlín 14 5,0 
3. místo Zlíňáci P. Pekař Zlín 11 3,0 
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Vybrané fotografie z akce  

                           
 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA ve Zlínském kraji k 30.11.2012 - 139 
 

 Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 6 6 

Malá skupina 2 13 
Třídní kolektiv 4 81 
Velká skupina 3 39 

Celkem  139 

 
Závěr 

V průběhu registrace jsme měli problémy s redakčním systémem a stále řešíme vkládání úkolů, některým 
soutěžícím se nedaří svá řešení vložit. V současné době zjišťujeme, zda je chyba v systému nebo dělají chybu při 
vkládání sami soutěžící. 

V letošním roce se zaregistrovali skoro všichni účastníci z loňska a na základě oslovování základních škol se 
přidaly další třídní kolektivy. V současné době jsme vyhlásili druhý stupeň, dále probíhá informovanost dětí a 
mládeže ve Zlínském kraji, pomocí internetových serverů, sociálních sítí apod. Jednáme se základní školou 
v Želechovicích, která se zaměřuje na ekologickou výchovu, a předpokládáme, že se do soutěže zapojí dalších 50 
– 60 dětí z jejich tříd. Stále ještě nemáme potvrzené všechny termíny akcí pro předávání 2. – 4. stupně, v plánu je 
karneval, dobrodružná akce v přírodě, vědomostní soutěže a drums happening. 

 

 

Lenka Krutilová 
Spektrum 
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Závěr 
Soutěžící ve všech zúčastněných krajích jsme letošní ročník soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013 
zahájili, vyhlásili vítěze 1. stupně a v současné době soutěžící řeší úkoly 2. stupně soutěže. Organizátoři 
z krajských rad dětí a mládeže připravují akce vyhlášení vítězů na měsíc leden 2013. Stále se objevují noví 
soutěžící, kteří se zapojují do soutěže. Ke dni zpracování této zprávy je již registrovaných 359 sout ěžících . 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích 5.12.2012.     Petr Novák, Mgr.Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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5. ROČNÍK – 2012 - 2013 
 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Č. 1 – Prosinec 2012 
 
Průběh sout ěže 
 
Začátkem školního roku 2012 – 2013 byl zahájen již 5. ročník soutěže Malá energetická 
akademie 2012- 2013 ve 4 krajích. V Jihočeském kraji na akci v Hřišti BezBot , na 
Vysočině na akci S NÁMI BEZ NUDY!,  v Jihomoravském kraji na akci Pohádkový les  a 
ve Zlínském kraji na akci Mladcovská hoblova čka a soutěžící se začali do soutěže 
registrovat na webu www.energeticka-akademie.cz.  
 
V říjnu 2012 řešili soutěžící Malé energetické akademie úkoly 1.stupn ě soutěže a 
v listopadu a prosinci se konala v každém ze 4 krajů akce – vyhlášení vít ězů.  
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila pro děti divadelní na sobotu 1.12.2012 
představení divadla Pohádková rezervace , v Jihomoravském kraji si vítězové 1. stupně 
soutěže převzali ceny na akci Brn ěnské bloud ění 23.11.2012, ve Zlínském kraji na Party 
k 1. Výro čí založení SVČ Včelín – Byst řice pod Hostýnem dne 25.11.2012  a Rada dětí 
a mládeže kraje Vysočina pořádala pro děti Mikulášskou nadílku 3.12.2012 . 
 
Úkoly 5. ročníku připravili organizátoři již v jarních měsících 2012 a také se zástupci 
společnosti E.ON připravili změnu pravidel, která se týká zejména rozdělení cen pro první 
3 výherce každé kategorie. Tato změna by měla být pro soutěžící motivující a 
předpokládáme zapojení většího počtu soutěžících.  
 
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 T řídní 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.  

Dne 17.10.2012 zorganizoval RADAMBUK schůzku zástupc ů spole čnosti e.on a organizátor ů sout ěže všech 
zúčastn ěných kraj ů v budově e.on v Pelhřimově. Zástupci krajských rad z Vysočiny, Jižní Moravy a Zlína se 
seznámili a od zástupců společnosti E.ON obdrželi informace ohledně vyúčtování, vyhodnocení, rozpočtu, 
harmonogramů letošního ročníku soutěže. Další schůzka organizátorů soutěže je naplánována na.  
 
V prosinci 2012 začínají soutěžící řešit úkoly 2. stupně soutěže, organizátoři připravují akce vyhlášení vítězů a ve 
všech zúčastněných krajích neustále probíhá propagace soutěže a do soutěže se přihlašují noví soutěžící ve 
všech kategoriích.  
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Každý ze zúčastněných krajů připravil harmonogram akcí vyhlášení vítězů 1. pololetí soutěže do 31.12.2012, které 
jsme předložili společnosti E.ON ke schválení. 
 

Harmonogram akcí vyhlášení vít ězů MEA 2012 – 2013 do 31.12.2012  
 

Jiho český kraj 

Datum Činnost Druh akce 

6.10.2012 Zahájení 1. stupně Hřiště BezBot 

1.12.2012 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Divadlo Pohádková rezervace 

 
Kraj Vyso čina 

 
Datum Činnost Druh akce 

8.9.2012 Zahájení 1. stupně S NÁMI BEZ NUDY! 

3.12.2012 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Mikulášská nadílka 

 
Jihomoravský kraj 

 
Datum Činnost Druh akce 

13.9.2012 Zahájení 1.stupně Pohádkový les 

23.11.2012 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Brněnské bloudění 

 
Zlínský kraj 

 
Datum Činnost Druh akce 

8.9.2012 Zahájení 1.stupně Mladcovská hoblovačka 

25.11.2012 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Zábavné odpoledne k 1.výročí otevření areálu SVČ Včelín 

 
Kontakty na organizátory MEA 2012- 2013 

 
 Mobilní 

telefon 
Pevná linka E-mail 

E.ON Česká republika    
Pavla Kubíčková 603 95 81 83 387 862 017 pavla.kubickova@eon.cz 
Božena Herodesová 724 346 288 545 142 324 Bozena.herodesova@eon.cz 
RADAMBUK Jihočeský kraj   
Petr Novák 775 644 101  info@radambuk.cz 
Kateřina Babická  775 644 003  kancelar@radambuk.cz 
RDMKV Kraj Vysočina   

Jan Burda 777 750 131  mea@rdmkv.cz 

JRDM Jihomoravský 
kraj 

  

Barbora Hejlová 774701726 
608 963 674 

 info@jmdeti.cz, 
bhejlova@gmail.com 

Jana Kučerová 776701756  jana.kucerova@jmdeti.cz 
Spektrum Zlínský kraj   
Pavel Zbořil 774 482 901  zbor@volny.cz 
Lenka Krutilová 774 049 025 

739 422 553 
 lenka-krutilova@seznam.cz 

info@krdmzk.cz 
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Počty sout ěžících 
 
Ke dni 30.listopadu 2012 je v soutěži registrováno 724 sout ěžících . 

 

Celkový po čet sout ěžících ve 4. ro čníku MEA 2012 - 2013 k 30.11.2012 

 2012 - 2013 
Jiho český 
kraj  počet 

skupin 

Jiho český 
kraj  počet 

osob 

Vyso čina  
počet 
skupin 

Vyso čina  
počet osob 

Jihomor. 
kraj  počet 

skupin 

Jihomor. 
kraj  počet 

osob 

Zlínský 
kraj 

počet 
skupin 

Zlínský 
kraj počet 

osob 
Celkem po čet 

skupin 

Celkem 
počet 
osob 

Jednotlivec 8 8 10 10 2 2 6 6 26 26 

Malá skupina 6 30 4 28 3 19 2 13 15 90 

Třídní kolektiv 6 109 1 30 1 10 4 81 12 230 

Velká skupina 11 212 4 90 3 37 3 39 21 378 

 Celkem  359  158  68  139  724 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Průběh sout ěže, propagace  

Soutěžící v letošním 5. ročníku 2012 – 2013 budou mít za úkol v Jihočeském kraji zjistit co nejvíce informací o 
hybridních automobilech, hybridních a alternativních pohonech, o nerostných zdrojích, jaký je rozdíl mezi baterií a 
akumulátorem, jak se má správně třídit odpad a budou sledovat spotřebu elektřiny v domácnosti. 
 
Úkoly pro sout ěžící v Jiho českém kraji 

1. Hybridní automobily 
2. Rozdíl mezi baterií a akumulátorem  
3. Třídění odpadu  
4. Spot řeba elektrické energie v domácnosti  
5. Nerostné zdroje .  

 
5. ročník soutěže jsme začali připravovat již na jaře 2012, kdy jsme se zástupci společnosti E.ON připravili změnu 
pravidel, s organizátory ostatních krajů nové úkoly. Webmaster připravil v systému nový ročník a soutěžící se 
v měsíci září začali do soutěže registrovat. 
 

S propagací 5. ročníku soutěže jsme začali v květnu 2012 na akci Bambiriáda 
2012 v Českých Bud ějovicích , kde jsme vyhlásili vítěze předešlého 4. ročníku 
a v Infobodu Bambiriády jsme rozdávali letáčky MEA s výzvou „ Přihlaš se i ty!“. 
Nástěnky informovaly návštěvníky o nových pravidlech a úkolech 5. ročníku. 
Cílem bylo zviditelnění soutěže a společnosti E.ON při předáváním hlavních cen 

a snaha o zapojení většího počtu účastníků v ročníku letošním. V Infobodu byly vystavené ceny pro vítěze a 
ukázky odpovědí, plakátů, nástěnek a modelů soutěžících. 
 

 
RADAMBUK propagoval sout ěž na akcích členských sdružení  – Tradiční turnaj netradičního sportu RINGO 
2012 (akce Jč KO Pionýra 10.3.2012 v ZŠ Božejově), Turnaj ve vybíjené 2012 (akce Jč KO Pionýra, 24.3.2012, 
Tábor), Velikonoce s Koníčkem (akce sdružení Koníček,o.s., 4.4.2012, Skřidla), 2. ročník Dobrodružnou stezkou 
(akce 52. Přední hlídky Royal Rangers, 21.4.2012, sídl. Vltava, Č.B.), Instruktorák (akce ČTU, 27.- 29.4.2012, 
Šejby u Dlouhé Stropnice), Boj o korouhev Karla IV. (akce 1. střediska Zálesák, 18. – 20.5.2012, Purkarec), 
Krajská soutěž lodních modelářů (M – tes, 2.6.2012, Ledenice a Hokejbalový turnaj Husotu( DUHA HUSOT, 10. – 
11.11.2012, Strakonice). Návštěvníci akcí byli seznamováni se soutěží, s jejími pravidly a připravovanými úkoly pro 
5. ročník soutěže. 
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5. ročník soutěže a společnost E.ON jsme také propagovali na velké akci Jihočeského kraje 
s názvem Den otev řených dve ří na Jiho českém letišti v Plané u Č. Bud ějovic  dne 
23.6.2012, kde měl RADAMBUK Informační centrum s letáčky a nástěnky s úkoly a pravidly 
soutěže Malá energetická akademie. Členská sdružení RADAMBUKU – M – tes, RC Rozárka, 
Kamarádi otevřených srdcí, POHODÁŘI VSKH, Jč KO Pionýra a RS Nadoraz připravila pro 
děti po celý den soutěže. Pro děti bylo připraveno téměř 30 soutěžních disciplín, ZOO koutek 
a čajovna. Na letišti byly připraveny prohlídky areálu letiště, ukázky letadel a představili se 

složky integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Zaktualizovali jsme seznamy z databází škol a školských zařízení KÚ JčK a Magistrátu m ěsta Č.B. k rozeslání 
výzvy k účasti v soutěži pro třídní kolektivy a připravili jsme seznamy soutěžících z minulého ročníku. Současně 
jsme využili naší sítě dětských a mládežnických sdružení a rozeslali výzvu k účasti v soutěži. Plakáty jsme 
sdružením předali k výlepu na Výkonné radě RADAMBUKu dne 6.9.2012. Krajský úřad – odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy zveřejnil v Aktualitách informace o soutěži a rozeslal stejně jako odbor školství a tělovýchovy 
Magistrátu města České Budějovice informace o soutěži na ředitele škol. Podporu k soutěži jsme získali od 
náměstka primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petra Podholy. K propagaci soutěže jsme využili weby 
www.radambuk.cz, www.energeticka-akademie.cz a také facebook RADAMBUK Jižní Čechy a facebook Malá 
energetická akademie. 
 
Rozeslali jsme Tiskovou zprávu č. 1,2,3,4 MEA 2012 - 2013 na média, úřady, školy a sdružení dětí a mládeže, 
vylepili plakáty s informacemi o akcích Hřišt ě BezBot a Pohádková rezervace , kde probíhalo zahájení sout ěže a 
vyhlášení vít ězů 1. stupn ě sout ěže. Řešení úkolu. 1.stupně soutěže bylo ukončeno 20.11.2012 a Hodnotící 
komise se sešla 22.11.2012 v kanceláři RADAMBUK k hodnocení řešení úkolů soutěžících. Po vyhodnocení řešení 
Hodnotící komisí, jsme odeslali společnosti E.ON Galerii vítězů 1. stupně soutěže.  
 
Soutěž jsme také propagovali na 18. ročníku veletrhu Vzd ělání a řemeslo  23. – 25. listopadu 2012  ve výstavní 
expozici Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České. Nechali jsme si vyrobit rollup 
Rady d ětí a mládeže Jiho českého kraje , který také soutěž propaguje.  
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Zahájení sout ěže 6.10.2012 
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. 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. 
 

 
 
1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 – 2013  
 
Úkol: 
 
Začínáte se setkávat s pojmy jako jsou hybridní auto , hybridní nebo alternativní pohon. Jistě víte, že existují i 
elektromobily, elektrokola a také elektrické skútry.  
 
Zjist ěte co nejvíce informací o hybridních automobilech a  hybridních a alternativivních pohonech. Kde se 
hybridní pohony používají, kolik stojí pen ěz, jaký mají dojezd? Jaké druhy pohonu se v nich po užívají? 
Zkuste zjistit, zda n ěkdo ve Vašem okolí neprovozuje n ějaký dopravní prost ředek s hybridním nebo 
alternativním pohonem.  
 
 
Ukázkové části odpov ědí 
 
Tom Babický – Jednotlivec    Pionýr Krumlov – Malá skupina 
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IT 1 – Třídní kolektiv     Ježci – Velká skupina 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň – 1.12.2012 –  Pohádková rezervace 

 
Vítěze 1. stupně soutěže Malá 
energetická akademie 2012 – 2013 
vyhlásili zástupci společnosti E.ON a 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 
v sobotu 1. prosince 2012 v 10,30 
hodin v Divadle u Kapličky v Českých 
Budějovicích na představení Past na 
Ptáčka divadla Pohádková rezervace. 
Vítězové každé kategorie obdrželi od 
společnosti E.ON pěkné ceny – penály 
na tužky plyšové medvídky, blikačky, 
kalendáře a stolní hry. Soutěžící se 
seznámili s úkolem 2. stupně soutěže, 
který bude ukončen 4.1.2013. 
Soutěžící budou mít za úkol zjistit, jaký 
je rozdíl mezi baterií a akumulátorem. 

Hodnotící komise vyhodnotí nejlepší řešení úkolu 10.1.2013 a vítěze vyhlásí 
16.1.2013 na akci v Hopsáriu.  
Humor představení Pohádkové rezervace si vychutnalo 140 účastníků. Děti se 
aktivně do představení zapojovaly a často překvapovaly samotné herce, kteří dovedli pohotově reagovat a do 
představení vtipně zapojit také rodiče a vedoucí oddílů. Pobavené odcházely domů nejen děti, ale i dospělí.  
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Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Jiho český kraj 

Kategorie   Datum uzáv ěrky   Datum vyhlášení   

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Babický Tomáš České Budějovice 1 9,0 

2. místo Hájek Matěj České Budějovice 1 7,0 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Srdíčko Jiloro Gulová Tereza České Budějovice 9 8,0 

2. místo Pionýr Krumlov Slípka Karel Český Krumlov 5 4,0 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo ZŠ Střížov Sobotková Blanka Střížov 15 9,0 

2. místo Frikulíni ZŠ Bezdrevská Mrázová Květa České Budějovice 30 6,0 

3. místo IT 1 Kouřilová Blanka České Budějovice 12 1,0 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Touláci - ČTU Vaněček Jan České Budějovice 13 9,0 

2. místo Strážci Práčat Zálesák Coufalová Petra České Budějovice 19 8,5 

3. místo T.O.Ježci Babický Jaroslav   30 7,5 
 

Vybrané fotografie z akcí  

Hřiště BezBot 
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Pohádková rezervace 

 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA v Jiho českém kraji k 30.11.2012 - 359 
 

Jiho český kraj Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 8 8 

Malá skupina 6 30 
Třídní kolektiv 6 109 
Velká skupina 11 212 

Celkem  359 

Závěr: 
 
V Jihočeském kraji jsme zahájili 5. ročník soutěže na akci ve Hřišti BezBot a z Divadla u Kapličky známe vítěze 1. 
stupně soutěže. Soutěžící plní úkol 2. stupně, který vyhodnotíme 16.1.2013 na akci v Hopsáriu. Do soutěže se 
stále zapojují noví soutěžící. Na akcích sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje byli v minulém školním 
roce účastníci seznamováni s pravidly soutěže a s úkoly 5. ročníku soutěže 2012 – 2013. Propagace podle počtu 
registrovaných soutěžících byla velmi úspěšná a velmi se nám osvědčila. V minulém ročníku Malé energetické 

akademie 2011 – 2012 bylo zaregistrováno 
v Jihočeském kraji 213 soutěžících. Celkový počet soutěžících k dnešnímu dni je 359. Připravujeme harmonogram 
akcí 2. pololetí soutěže, který zašleme v lednu 2013 ke schválení společnosti E.ON. 
 

Kateřina Babická 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zahájení sout ěže 8.9.2012 - S námi bez nudy  

Malá energetická akademie byla na Vysočině zahájena v sobotu 8. 9. 2012 na akci S námi 
bez nudy v Třebíči. 
Akce se celkem zúčastnilo více než 4500 lidí a soutěž se podařilo dobře zpropagovat. 
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-
akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/59-zahajeno!-na-akci-s-nami-bez-nudy-to-opravdu-zilo/ 
 

PROPAGAČNÍ AKCE V DUKOVANECH 
 
 
V sobotu 15. 9. 2012 jsme propagovali Malou energetickou 
akademií v Dukovanech na soutěžním odpoledni pro děti, které 
proběhlo v rámci fotbalového zápasu mezi místními fotbalisty a 
týmem pana senátora Jonáše. Akce se zúčastnilo více než 100 lidí. 
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-
akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/62-soutezni-odpoledne-v-dukovanech/ 
 

 
 
 
 
 

 
1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
VÍTR– jako pohon soustrojí  
VĚTRNÍK 
Tvým úkolem je vyrobit v ětrník.  Papír ve tvaru čtverce nastřihni podél obou úhlopříček ze všech čtyřech rohů, 
ale ne až do středu. Každý cíp přehneš a propíchneš stejným špendlíkem, pak i střed papíru (v bodě, kde se obě 
úhlopříčky protínají), nakonec špendlík zabodneš ze strany do dřevěné hůlky. Větrník se bude lépe točit, když na 
špendlík mezi větrník a hůlku navlékneš skleněný korálek. Když do větrníku foukneš, roztočí se. Vyzkoušej kde se 
nejlépe točí. Na balkóně, na okně, na chatě? 
Pak udělej ještě něco jiného. Propíchni větrník obráceně, tedy nejdřív střed a potom čtyři cípy. Navlíkni korálek a 
zabodni do hůlky stojící svisle na její špičku. Aby hůlka sama stála zaraž spodní konec do seříznuté brambory a 
celý „přístroj“ postav třeba na radiátor ústředního topení, nebo jiný zdroj tepla (!!! ale ne tam kde by mohl začít 
hořet!!!). 
Větrník se začne točit, aniž do něj musíš foukat. Otáčí se nepřetržitě, protože ho pohání stálý proud stoupajícího 
teplého vzduchu. 
Vyzkoušej r ůzné druhy v ětrník ů. Zkus m ěnit velikosti, materiál, místo osazení. Který se ti  točil nejlépe? 
Můžeš je i r ůzně zdobit, aby byly hezké. Vše dokumentuj – fotky, vi deo, nákresy, abys m ěl co nejlepší 
odpov ěď do sout ěže. 
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Ukázkové části odpov ědí 
 
Malá skupina – Tlapky -  vít ězná skupina  
 

   

 

Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň –2012 – 3.12.2012 – Mikulášská besídka 
Ceny za první kolo byly předány v pondělí 3. 12. na třebíčském Domě dětí a mládeže na Mikulášské besídce. 
Zúčastnilo se více než 40 soutěžících MEA a dalších asi 30 dětí a celých rodin, mezi kterými jsme energetickou 
akademii propagovali. 
Na akci jsme spolupracovali s Domem dětí a mládeže Třebíč. 
Jeden z vítězů – ŠD Krucemburk na vyhlášení nepřijel, proto mu ceny – po dohodě - zašleme poštou. 
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/68-vyhlaseni-vysledku-
1-kola-na-mikulasske-besidce/ 
 
 
 

Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Vysočina 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 
Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo Karásek Filip Třebíč 1 7,0 
MALÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 
Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo Tlapky Kateřina Krejčí Hamry n. S. 9 7,0 
2. místo Zvířáci Jan Burda Třebíč 8 6,5 
3. místo T. O. Dakota Jan Burda Rouchovany 8 6,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo 
prvňáčci z 
Benešky Lenka Stejskalová Třebíč 30 7,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bod ů 

1. místo ŠD Krucemburk 
Marcela 
Pospíchalová Krucemburk 30 7,0 

2. místo Sokolíci Jana Karkulíková Třebíč 24 6,0 
3. místo Trajďáci Tomáš Popela Hamry n. S. 20 5,0 
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Vybrané fotografie z akce  

   

 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA v kraji Vyso čina k 30.11.2012 - 158 
 

 Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 10 10 

Malá skupina 4 28 
Třídní kolektiv 1 30 
Velká skupina 4 90 

Celkem  158 

 
 
Závěr 
 
Od 1. 10. 2012 došlo ke změně na postu koordinátora Malé energetické akademie na Vysočině. Tuto funkci již 
nezastává Bára Matějíčková, ale společně Jan Burda a Lenka Vencálková. 
Kontaktní mailová adresa je mea@rdmkv.cz. 
 
Po počátečních problémech a nezájmem soutěžících a problémy s administrací soutěže se vše ustálilo a soutěž se 
na Vysočině dobře rozběhla. 
Vydali jsme dvě tiskové zprávy a propagovali také spoustou letáčků a mailů. 
Soutěžící nyní začínají plnit úkoly druhého stupně. 
 
 
 
 

Jan Burda 
Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
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Jihomoravská rada dětí a mládeže 
Česká 11, Brno 602 00 

www: jmdeti.cz, email: info@jmdeti.cz 
IČO:26525003 

 

Průběh sout ěže 

Třetí ročník soutěže Malá energetická akademie započal v Jihomoravském kraji ve čtvrtek 13.9.2012 
v Schreberových zahrádkách v Černých polích. Krom slavnostního zahájení ve znamení pohádkového lesa máme 
za sebou i vyhlášení 1.stupně soutěže. 
Propagaci akademie se věnujeme průběžně. Oslovujeme jak volnočasové oddíly, tak i družiny a školy. Všechny 
nové zprávy, které dostávají soutěžící posíláme i pomocí Novinek z JRDM. 
V tuto chvíli je před námi 2.stupeň soutěže a účastníci již mohou posílat svá báječná řešení. Uzávěrka tohoto kola 
bude 7.1.2013, takže soutěžící mají dostatek času na vytvoření skvělého řešení. 
 

Zahájení sout ěže – 13.9.2012 –Pohádkový les  

Slavnostní zahájení, které proběhlo ve čtvrtek 13. září v Schrebrových zahrádkách, Černých polích v Brně si na 
sebe obléklo pohádkový háv. Každoročně pionýři z oddílu Tulák připravují „Pohádkový les“, do kterého zvou malé i 
velké a letos pozvali i nás s Malou energetickou akademií. 
 
Rumcajs, Tři prasátka, Hloupý Honza a mnoho dalších si pro děti připravili úkoly. Mohly si vyzkoušet, jak se 
zachraňuje prasátko z jeho odvátého domečku, pomáhaly Rumcajsovi shazovat žaludy do jeho bambitky, s Patem 
přelézaly špatně postavený most. Kdo úspěšně splnil úkol, dostal razítko, za něž pak v cíli mohl vybrat sladké 
odměny. 
I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost hojná. Pohádkovým lesem prošlo okolo sta dětí. 
 

Vybrané fotografie z akce  
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1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
ENERGETIČTÍ BADATELÉ 
Ve 3. ročníku se soutěžící stanou energetickými badateli . Badatelé hledají prohřešky v oblasti energetiky nebo 
naopak dobré příklady v šetrném zacházení s energiemi a v kladnému přístupu k ekologii. V posledních stupních 
hledají badatelé různé typy elektráren ve svém regionu a navštíví vodní elektrárnu. 
 
1. Stupeň 
Často se plýtvá s elektřinou i s vodou z nedbalosti. Lidé jsou pohodlní vypínat spotřebiče když je nepotřebují 
(puštěné rádio v prázdné místnosti) nebo nechávají kapat kohoutky s myšlenkou, že pár kapek nikomu neublíží. 
Nedochází jim, že za elektřinu i za vodu utratí mnohonásobně více, než kdyby své prohřešky omezili na minimum. 
Nyní máte šanci vše změnit k lepšímu. Staňte se ENERGETICKÝMI BADATELI, vše vypátrejte, zapište, vyřešte 
nebo alespoň upozorněte rodiče a známé, že plýtvají energií i penězi.  
Pusťte se do prvního úkolu. Probádejte každý kousí ček bytu, klubovny, školy, školní t řídy a zjist ěte, kde 
všude se plýtvá energií zcela zbyte čně. Zaměřte se na spot řebiče, svícení, vodovodní kohoutky a na 
všechno, co se vám jako novým E.ON badatel ům bude zdát podez řelé!  
 
Ukázkové části odpov ědí 
 
Bohužel do průběžné zprávy nelze vložit video, ale malá skupina Arcturus natočila úžasné video k tomuto řešení. 
Nabízíme řešení, které se nám nejvíce líbilo: 
 
Velká skupina Brabrouci 
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Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň –2012 – 23.11.2012 – Brněnské bloud ění 
Vyhlášení 1.stupně proběhlo v pátek 23.11.2012, kdy soutěžící Malé energetické akademie stáli před nelehkým 
úkolem, najít místa na fotografiích a přiřadit k nim správné adresy. Vše se odehrávalo v centru našeho malebného 
města Brna.  
Všichni soutěžící se nám vrátili v pořádku s odpověďmi zpět. Někteří zjistili, že své město až tak moc neznají. Po 
návratu jsme přistoupili k vyhlášení akademie jako takové. Z každé kategorie jsme ohodnotili první tři místa. Ceny 
v prvním stupni byly–plyšové pouzdro, klíčenka a deskové hry. 
 
 

Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Jihomoravský kraj 

JEDNOTLIVCI  Příjmení  Jméno Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo Hejl Norbert Brno 1 8,0 

2. místo Pokorný Jiří Vysoké Popovice 1 5,0 

3. místo Šlesinger Adam Brno 1 3,0 
MALÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny  Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo Arcturus Erika Del Favero Brno 9 8,0 

2. místo Pospjiri Jiří Pospíšil Babice nad Svitavou 5 7,0 

3. místo Bubáci Marie Ludvíková Brno 9 5,0 
TŘÍDNÍ 

KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny  Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo Tucet bez 2 Martin Vašek Brno 10 8,0 

2. místo 32.PTO Severka Eliška Masaříková  Brno 13 6,0 

3. místo Křenka Michal Horký Brno 15 5,0 
VELKÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny  Město Počet Počet bod ů v kole  

1. místo 66. PTO Brabrouci Modřice Pavla Pokorná Brno 13 9,0 

2. místo Medúzy Martin Šmid Brno 12 7,0 

3. místo Svišti Anna Brzobohatá Brno 11 5,0 
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Vybrané fotografie z akce  

  

 

Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA v Jihomoravském kraji k 30.11.2012 - 68 
 

 Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 2 2 

Malá skupina 3 19 
Třídní kolektiv 1 10 
Velká skupina 3 37 

Celkem  68 

Závěr  

 
Jsme na začátku samotné soutěže, doufáme, že se počet účastníků ještě zvýší a že řešení budou čím dál lepší. 
 
 
 
 
 
 
         Barbora Hejlová 
         Jihomor. rada dětí a mládeže 
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SPEKTRUM – Krajská rada dětí 
a mládeže Zlínského kraje 
Tyršovo nábřeží 801 
760 01 Zlín 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zahájení sout ěže 

8.9.2012 – Mladcovská hoblova čka 
Pořadatelé ( tj. TJ Sokol Mladcová, Sbor dobrovolných Hasičů Mladcová a Zálesák - středisko č. 1 Mladcová ve 
spolupráci s Komisí místní části Mladcová a s řadou dalších partnerů ) připravili ve sportovním areálu TJ Sokol 
Mladcová ( pod vysílačkou Rádia Zlín ) celodenní akci pro děti i rodiče ke konci letních prázdnin 2012. Již v devět 
hodin ráno stála ui registrace velká fronta soutěživých dětí a mladých lidí. Soutěžní den probíhal v celém areálů 
fotbalového hřiště a doplňoval je velmi zajímavý doprovodný program: největší úspěch sklidil seskok parašutistů, 
motorky a závodní automobil RC, do kterého se mohli návštěvníci usadit a vyzkoušet si, jak vidí svět opravdový 
závodník. 
Informační stánek Malé energetické akademie také získal mnoho pozornosti, děti i rodiče se vyptávali na 
podmínky, úkoly a hlavně na ceny, které soutěžící získali v minulém roce. 
Po celou dobu zábavného dne informoval moderátor návštěvníky o programu, organizátorech a jejich 
připravovaných akcích a také o Malé energetické akademii. 
Mladcovské Hoblovačky se zúčastnilo cca 900 návštěvníků, z toho registrovaných soutěžících z řad dětí a mládeže 
bylo 342. 
 

Vybrané fotografie z akce  

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
1. stupe ň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
Co to jsou alternativní - obnovitelné zdroje energi e? 
Všechny stroje, které vyrábějí elektrický proud, potřebují ke své činnosti zdroj energie. Obrovské množství 
elektrické energie, tedy i elektrického proudu, se vyrábí v elektrárnách. Zdroje k výrobě elektřiny dělíme na 
neobnovitelné a obnovitelné (alternativní). Neobnovitelné zdroje výroby elektrické energie jsou nerostné suroviny. 
Jsou to suroviny, jejichž zásoby se těžením postupně ztenčují, dále už nerostou. Obnovitelné zdroje energie 
získáváme bezprostředním působením přírody. Na rozdíl od neobnovitelných zdrojů nejsou jejich zásoby omezené. 
Lze je tedy stále obnovovat. Využívání obnovitelných zdrojů energie má jednu obrovskou výhodu. Neničí naše 
ovzduší, živou i neživou přírodu a naše zdraví. Obnovují se stále díky rozličnému počasí. Především proto se lidé 
snaží k výrobě elektřiny používat i obnovitelné zdroje energie. Tyto zdroje výrovy energie však zatím nestačí k 
výrobě veškeré elektrické energie, kterou lidé k životu potřebují. 
 
Najdi ve svém okolí co nejvíce p říkladů uplatn ění alternativních zdroj ů energie v praxi. Vyfo ť nebo namaluj 
je a napiš nám, kde jsi je nalezl. 
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Ukázkové části odpov ědí 
 
Jednotlivci – M. Stojaspal  

 
 

 

 

 
EPS,s.r.o bioplynová stanice  
Nový Dvůr Kunovice 

 
 
 
 

Malá skupina - Debruaritymy  

Vodní elektrárna 
 
Vodní elektrárna se v blízkosti Holešova nenachází, 
tak jsme si malou část vodní elektrárny vyrobili. 
V turbíně je přeměňována energie vody na elektrickou energii.  
Naše vodní elektrárna sice elektřinu nevyrábí, 
pouze tok vody z vodovodního kohoutku roztáčí naši turbínu.  
To byl fofr ☺ 

Velká skupina - Supertým  

Česká republika se zavázala Evropské unii, že do roku 2020 
pokryje více než 13 procent své spotřeby energie obnovitelnými zdroji. 
 
Mezi nejvýznamnější obnovitelné zdroje energie patří : Solární      

 

 

 

 

        Rodinný dům Uherský brod 

 

 

Třídní kolektiv – ZŠ Slavi čín   

Energie – to je nejen výhodný obchodní artikl, 
ale v posledních letech se stává téměř strategickou 
surovinou. Na energiích je závislá nejen veškerá 
výroba, ale dnes již i sama existence člověka. 
Z hlediska původu lze její zdroje  rozdělit  
na klasické a obnovitelné (někdy též alternativní). 
Klasické zdroje, i když stále ještě převažují, mají 
své nevýhody, které stále více vystupují do 
popředí – hrozí vyčerpání jejich zdrojů a při 
uvolňování energie (tedy při jejich spalování) 
unikají do ovzduší mechanické a chemické škodliviny. 
Proto se lidstvo stále více obrací ke zdrojům obnovitelným, kterými jsou: 
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Vyhlášení vít ězů  

1. stupe ň – 25.11.2012 – Party k 1. Výro čí založení SVČ Včelín – Byst řice pod 
Hostýnem 
Slavnostní předávání cen výhercům 1. stupně soutěže Malá energetická akademie proběhlo v neděli 25. listopadu 
2012 od 15:00 v Bystřici pod Hostýnem - Společenský dům Sušil 
Ceny pro vítěze 1. Stupně jsme měli možnost předat na oslavě k 1. Výročí založení SVČ Včelín v Bystřici pod 
Hostýnem. Slavnostní akce proběhla ve společenském domě Sušil v krásném sále, kde se už před 15. hodinou 
začali scházet první návštěvníci. Během chvilky se sál zcela skoro zaplnil malými i většími dětmi a jejich rodiči a 
všemi přáteli SVČ Včelín. Organizátoři připravili velmi zajímavý program, který byl záhájen klubem lukostřelby, 
následovalo vystoupení orientálních tanečnic.  U dětí získla velký úspěch kouzelník Šeklin, který svými kouzly 
všechny strhnul a spoustu dětí i do svého vystoupení zapojil. Všem se líbily hrdličky a zvířátka z nafukovacích 
balónku. Dále následovala ukázka žonglérských dovedností Jirky Sadily a všichni si mohli vyzkoušet jaké to je 
házet si třemi až pěti balónky, udržet se na jednokolce apod. 
Se svým tanečním vystoupením se předvedli tanečníci z klubu Starlight dance, zatančili ukázky standartních a 
latinsko-amerických tanců. Všichni návštěvníci se velmi těšili na velký a chutný dort, který paní ředitelka Nováková 
nakrájela a rozdělila mezi přítomné. 
Na závěr se všichni zapojili do společného bubnování, kde si mohli vyzkoušet všechny možné perkusní nástroje 
pod skvělým a emotivním vedením Radka Štětkáře ze sdružení Rytmus pro život. 
Samotné předávání cen proběhlo v začátku programu a malé plyšové pouzdra ve tvaru myší, baterky a slovní hry 
opět všechny soutěžíci nadchly a motivovaly do dalších stupňů. 
 
 

Galerie vít ězů MEA 2012 - 2013 1. stupe ň Zlínský kraj 

 

Kategorie   Datum uzáv ěrky 2.11.2012 
Datum 

vyhlášení 25.11.2012 
JEDNOTLIVCI  Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bod ů 
1. místo M.Stojaspal   Zlín 1 8,0 
2. místo L.Dlabaja   Zlín 1 5,0 
3. místo A.Pátíková   Zlín 1 4,0 

MALÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Tymymjáni E. Rudolfová Holešov 8 8,0 
2. místo DevítkaKZŠ J. Škrdlík   5 7,0 
3. místo Debrujářitymy E. Rudolfová Holešov 4 5,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Sovičky L. Bubela Otrokovice 34 9,0 
2. místo ZS Onves V. Jurásek Ostr. Nová Ves 30 8,0 
3. místo ZS Slavicin R. Filipovič Slavičín 16 7,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bod ů 

1. místo Nápad Z. Špak Zlín 14 7,0 
2. místo Supertým P. Ostertágová Zlín 14 5,0 
3. místo Zlíňáci P. Pekař Zlín 11 3,0 
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Počet sout ěžících v 5. ro čníku MEA ve Zlínském kraji k 30.11.2012 - 139 
 

 Celkem po čet skupin Celkem po čet osob 
Jednotlivec 6 6 

Malá skupina 2 13 
Třídní kolektiv 4 81 
Velká skupina 3 39 

Celkem  139 

 
Závěr 

V průběhu registrace jsme měli problémy s redakčním systémem a stále řešíme vkládání úkolů, některým 
soutěžícím se nedaří svá řešení vložit. V současné době zjišťujeme, zda je chyba v systému nebo dělají chybu při 
vkládání sami soutěžící. 

V letošním roce se zaregistrovali skoro všichni účastníci z loňska a na základě oslovování základních škol se 
přidaly další třídní kolektivy. V současné době jsme vyhlásili druhý stupeň, dále probíhá informovanost dětí a 
mládeže ve Zlínském kraji, pomocí internetových serverů, sociálních sítí apod. Jednáme se základní školou 
v Želechovicích, která se zaměřuje na ekologickou výchovu, a předpokládáme, že se do soutěže zapojí dalších 50 
– 60 dětí z jejich tříd. Stále ještě nemáme potvrzené všechny termíny akcí pro předávání 2. – 4. stupně, v plánu je 
karneval, dobrodružná akce v přírodě, vědomostní soutěže a drums happening. 

 

 

Lenka Krutilová 
Spektrum 
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Závěr 
Soutěžící ve všech zúčastněných krajích jsme letošní ročník soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013 
zahájili, vyhlásili vítěze 1. stupně a v současné době soutěžící řeší úkoly 2. stupně soutěže. Organizátoři 
z krajských rad dětí a mládeže připravují akce vyhlášení vítězů na měsíc leden 2013. Stále se objevují noví 
soutěžící, kteří se zapojují do soutěže. Ke dni zpracování této zprávy je již registrovaných 359 sout ěžících . 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích 5.12.2012.     Petr Novák, Mgr.Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


