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5. ROČNÍK – 2012 - 2013 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA –  
KVĚTEN, ČERVEN 2013 

 

Průběh soutěže 
 

V období květen, červen 2013 řešili soutěžící ve všech zúčastněných krajích úkoly 5. 
stupně soutěže Malá energetická akademie. Soutěž se ve všech krajích posunula do 
finále a vítězové si začali vybírat zasloužené ceny, které jim společnost E.ON, s.r.o. za 
vítězství zakoupila. 
 
Organizátoři připravili akce vyhlášení celkových vítězů ročníku 2012 - 2013. Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje pozvala soutěžící 25.5.2013 na akci Bambiriáda 2013 do 
Českých Budějovic, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 9.6.2013 na akci Indiánské 
hrátky, Jihomoravská rada dětí a mládeže připravila vyhlášení vítězů 5. stupně 19.5.2013 
na akci Voříškiáda a celkové vítěze vyhlásila 1. června 2013 na Dětském dni. Krajská rada 
dětí a mládeže Zlínského kraje vyhlásila vítěze 5. stupně a celkové vítěze také na 
Bambiriádě 2013 v pátek 25.5.2013 ve Zlíně.  
 

Počty soutěžících 
 
V soutěži Malá energetická akademie 2012 - 2013 bylo registrováno celkem 973 
soutěžících. 

 

 

 

 

Celkový počet soutěžících v 5. ročníku MEA 2012 – 2013 - 973 

 

 2012 - 2013 
Jihočeský 
kraj počet 

skupin 

Jihočeský 
kraj počet 

osob 

Vysočina 
počet 
skupin 

Vysočina 
počet osob 

Jihomor. 
kraj počet 

skupin 

Jihomor. 
kraj počet 

osob 

Zlínský 
kraj 

počet 
skupin 

Zlínský 
kraj počet 

osob 
Celkem počet 

skupin 

Celkem 
počet 
osob 

Jednotlivec 13 13 11 11 4 4 8 8 36 36 

Malá skupina 7 44 5 34 5 32 5 25 22 135 

Třídní kolektiv 6 110 1 30 4 67 5 119 16 326 

Velká skupina 11 218 4 89 8 130 3 39 26 476 

 Celkem  385  164  233  191  973 
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Průběh soutěže, propagace 

3.května 2013 vyhodnotila Hodnotící komise řešení 5. stupně a tím se uzavřel letošní 5. ročník soutěže Malá 
energetické akademie 2012 – 2013 v Jihočeském kraji. Komise vyhodnotila také celkové vítěze, kteří v letošním 
ročníku splnili všech 5 úkolů a vítězové si začali vybírat ceny. Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů jsme 
připravili na akci Bambiriáda 2013 v Č. Budějovicích. Rozeslali jsme Tiskovou zprávu č. 11,12 MEA 2012 - 2013 
na média, úřady, školy a sdružení dětí a mládeže a vylepili plakáty s informacemi o akci. 14.5.2013 jsme 
v prostorách Informačního centra pro mládež České Budějovice uspořádali Tiskovou konferenci pro média. Novým 
sponzorem soutěže se v Jihočeském kraji stala Teplárna České Budějovice, a.s. 

 
5. stupeň Malé energetické akademie 2012 – 2013  
 
Úkol: 
V posledním úkolu se dozvíme něco nového o nerostných zdrojích. 
 
Soutěžní úkol: 
Zjistěte co nejvíce informací o nerostných zdrojích, ze kterých získáváme energii. Kde se těží ropa? Těží se 
ropa i v České republice? Kde se získává uhlí, kterým si třeba doma topíte? 

 
Ukázkové části odpovědí 
 
Tom Babický – Jednotlivec    Jiloro – Malá skupina 

   

 

 
 
 
Třídní kolektiv – ME 1     
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PS Kampanus – Velká skupina    PS Střelka – Velká skupina 

 

Vyhlášení vítězů  

5. stupeň – 25.5.2013 Bambiriáda 2013 

Řešení posledního 5. úkolu 5. ročníku soutěže Malá energetická 
akademie končilo 30. dubna 2013. Vítězové 5. stupně a celkoví vítězové byli slavnostně vyhlášeni v pátek 
25.května v 16,30 hodin na pódiu akce Bambiriáda 2013, která se konala v areálu u Sportovní haly v Českých 
Budějovicích ve dnech 24. -26.května 2013 (www.bambiriada.cz).  
 
Soutěžící – Jednotlivci, kteří získali po absolvování pěti stupňů soutěže nejvíc bodů na 1. – 3. místě, vyhráli věcné 
ceny v celkové  hodnotě 12.000,- Kč.  
Malé skupiny a Třídní kolektivy si vybrali věcné ceny v celkové hodnotě 25.000,-Kč a na Velké skupiny čekaly 
věcné ceny v celkové hodnotě 50.000,-Kč. 
Vítězové si mohli ceny vybrat sami a vybrali si např. batohy, sportovní tašky, mobilní telefony, kameru, fotoaparát, 
trampolínu, počítač, jednokolku a další zajímavé ceny.  
Ceny předávali za pořadatele soutěže společnost E.ON Pavla Kubíčková a za organizátory soutěže Radu dětí a 
mládeže Jihočeského kraje předseda Petr Novák.  

Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 5. stupeň Jihočeský kraj 

Kategorie   
 

  

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 

1. místo Babický Tomáš České Budějovice 

2. místo Hájek Matěj České Budějovice 

3. místo Šílený Petr České Budějovice 

MALÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město 

1. místo Srdíčko Jiloro Gulová T. České Budějovice 

2. místo Pionýr Krumlov Slípka Český Krumlov 

3. místo Kamarádi Pachová  České Budějovice 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 
Vedoucí 
skupiny Město 

1. místo ZŠ Střížov Sobotková Střížov 

2. místo Frikulíni Mrázová České Budějovice 

3. místo IT 1 Kouřilová Hluboká nad Vltavou 

VELKÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město 

1. místo Ježci Babický České Budějovice 

2. místo PS Kampanus Nováková Vodňany 

3. místo Strážci Práčeat Coufalová České Budějovice 
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Galerie celkových vítězů MEA 2012 - 2013 Jihočeský kraj 

Kategorie   
Datum 
uzávěrky   Datum vyhlášení   

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Babický Tomáš České Budějovice 1 44,7 

2. místo Hájek Matěj České Budějovice 1 33,0 

3. místo Šílený Petr České Budějovice 1 22,6 

MALÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Srdíčko Jiloro Gulová T. České Budějovice 9 37,3 

2. místo 
Pionýr 
Krumlov Slípka Český Krumlov 10 35,5 

3. místo Kamarádi Pachová  České Budějovice 8 21,3 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo ZŠ Střížov Sobotková Střížov 15 40,9 

2. místo Frikulíni Mrázová České Budějovice 30 29,8 

3. místo ME1 Šimečková 
Hluboká nad 
Vltavou 13 20,2 

VELKÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Ježci Babický České Budějovice 30 43,5 

2. místo Strážci Práčat Coufalová České Budějovice 19 39,8 

3. místo Toulaci Vaněček České Budějovice 19 34,3 
 

Vybrané fotografie z akce  
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Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v Jihočeském kraji  - 385 

 

Jihočeský kraj Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 13 13 

Malá skupina 7 44 

Třídní kolektiv 6 110 

Velká skupina 11 218 

Celkem  385 

Závěr: 
 
V pátek 24. května 2013 jsme předali ceny vítězům 5. stupně 5. ročníku soutěže a celkovým vítězům a tím se 
letošní 5. ročník soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013 uzavřel. Vítězové si odnesli pěkné ceny např.: 
batohy, sportovní tašky, mobilní telefony, kameru, fotoaparát, trampolínu, počítač, 
jednokolku a další zajímavé ceny a nejen oni se těší na 6. ročník 2013 – 2014. 
V letošním ročníku se soutěžící setkali s pojmem hybridní auto, poznali rozdíl mezi 
baterií a akumulátorem, třídili odpad, zjišťovali spotřebu domácnosti a dozvěděli se 
nové informace o nerostných zdrojích. K velmi rozměrné propagaci došlo již před 
úplným závěrem tohot ročníku soutěže, který jsme cíleně nasměřovali do termínu a 
průběhu masové akce pro děti a mládež Bambiriáda 2013. Cílem bylo zviditelnění 
soutěže a společnosti E.ON, s.r.o. při předáváním hlavních cen a snaha o zapojení 
většího počtu účastníků v ročníku 2013 - 2014. Pracovníci Prezence a Infobodu 
Bambiriády rozdávali letáčky s informacemi o připravovaném dalším 6. ročníku 
soutěže. Po celý páteční den si návštěvníci mohli prohlédnout ceny pro vítěze 5. 
stupně a ceny pro celkové vítěze letošního ročníku. V Infobodu Bambiriády byly také 
vystavené práce a odpovědi letošních soutěžících a na nástěnce zveřejněna pravidla 
soutěže a úkoly pro 6. ročník, který začíná v září 2013. Velkou propagaci soutěže 
nám pomohl udělat také moderátor Bambiriády na pódiu před předáváním cen 
vítězům soutěže a při rozhovorech o soutěži se zástupcem společnosti E.ON Pavlou 
Kubíčkovou a předsedou RADAMBUKu Petrem Novákem. Branami Bambiriády 
2013 prošlo 4650 návštěvníků. 
Do letošního 5. ročníku soutěže Malá energetická akademie se zapojil v Jihočeském kraji zatím největší počet 
soutěžících ze všech ročníků. Napomohla tomu velká propagace soutěže v minulém roce na akcích členských 
sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje. V kategorii Velká skupina soutěžilo nejvíce soutěžících, počet 
oddílů byl 11 a tedy 218 soutěžících. Z důvodu nenaplnění počtu soutěžících v kraji Vysočina a v Jihomoravském 
kraji, přesunul hlavní organizátor nevyčerpané finanční prostředky z těchto krajů do Jihočeského kraje a byli 
odměněni všichni aktivní soutěžící. V propagaci mezi oddíly tedy pokračujeme a začínáme připravovat další, již 6. 
ročník soutěže. Názvy úkolů 6. ročníku jsou: Elektrárna, Elektrické vedení, Elektrika – dobrý sluha, ale zlý pán, 
Energetické úspory, Energetický štítek.  
 

Kateřina Babická 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
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Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč 
IČ: 265 24 783, bankovní účet č. 2500011274/7940 

777 750 131, info@rdmkv.cz, www.rdmkv.cz 
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 

Průběh soutěže  

 
Pátý stupeň probíhal od 19. 4. 2013 do 22. 5. 2013. Závěrečné vyhodnocení soutěže uskutečnilo na stejné akci 
jako vyhodnocení výsledků pátého stupně - tedy 9. června 2013 na akci Indiánské hrátky v Třebíči. 

 
5. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
VODNÍ KOLO 
Vodní kolo můžeme také nazvat vodním mlýnem, ale je to takový mlýn, který má jen kolo, ale nemá zařízení na 
mletí. Tvým úkolem je vodní kolo vyrobit. Nejjednodušší vodní kolo můžeš zhotovit z větší zátky, kterou ze čtyř 
stran nařízneš, a pak do zářezů vtlačíš po jedné tenké dřevěné nebo kovové destičce. Stačí i rozebraná krabička 
od zápalek. Zátku zapíchni silným drátem nebo pletací jehlicí. To bude osa vodního kola. Pak stluč z tenkých latěk 
ještě podpůrnou konstrukci, v níž se osa může s kolem volně otáčet a kolo je hotové. Mlýnské kolo může pohánět i 
voda vytékající přímo z vodovodu, ale je lepší, když k němu vedete vodu trubicí nebo žlabem. 
Mlýn můžeš pohánět také vodou ze studny s pumpou. Když je někde poblíž potok nebo řeka, pak je lépe využít 
této možnosti a postavit mlýnek dřevěný, se kterým by ti měla pomáhat dospělá osoba. 
Základem mlýnku je hranolek čtvercového průměru. Do jeho středu vyvrtej průchozí otvor s průměrem o něco 
větším, než vložená dřevěná osa z kulatinky o průměru 8 – 10mm. Za lopatky pak slouží čtyři tenké laťky přilepené 
voděodolným lepidlem, zajištěné šroubky či hřebíčky. Hotový mlýnek povrchově uprav tak, aby mu kontakt s vodou 
co nejméně vadil (např.voděodolný lak). Mlýnek usaď na dva klacíky ve tvaru písmene Y. Zasaď je pevně do hlíny 
na břehu potoka. Jejich výška by měla být taková, aby lopatky byly pod vodní hladinu ponořené asi 5 - 7cm . Pokud 
vyrobíš tělo mlýnku z tvrdého dřeva a lopatky z překližky, dobře ošetřené voděodolným lakem, vydrží ti mlýnek 
déle. 
Můžeš si udělat i mlýn, který klape, takový, který má svůj domeček... Zkus měnit velikosti, materiál, místo osazení, 
různé tvary lopatek.... Který se ti točil nejlépe? Můžeš je i různě zdobit, aby byly hezké. Vše dokumentuj – fotky, 
video, nákresy, abys měl co nejlepší odpověď do soutěže. 
Najdeš ve svém okolí objekt vodního mlýna? Zjisti o něm co nejvíce informací. 

 
Ukázkové části odpovědí 
 
ŠD Krucemburk- Velká skupina 
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Filip Karásek – Jednotlivec 
 

   

Video zde: http://www.youtube.com/watch?v=eEiCeFrYto0 

 

Zvířáci- Malá skupina 

   

 

 

 

 

 

Vyhlášení vítězů  

5. stupeň – 9.6.2013 - Indiánské hrátky 

Ceny za pátý stupeň byly předány v neděli 9. Června 2013 v Třebíči na akci Indiánské hrátky. Ceny si přijela 
převzít většina soutěžících a další asi tisícovka dětí a celých rodin, mezi kterými jsme energetickou akademii 
propagovali. Na akci jsme spolupracovali s občanským sdružením KADET, které akci pořádalo. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eEiCeFrYto0
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Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 5. stupeň Vysočina 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Karásek Filip Třebíč 1 9,0 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Zvířáci Jan Burda Třebíč 8 9,0 

2. místo T. O. Dakota Jan Burda Rouchovany 9 7,0 

3. místo Tlapky Kateřina Krejčí Hamry n. S. 9 6,0 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo ŠD Krucemburk Marcela Pospíchalová Krucemburk 30 9,0 

2. místo Delfíní Sára Křivánková Třebíč 15 7,0 

3. místo Trajďáci Tomáš Popela Hamry n. S. 20 6,0 

 

Galerie celkových vítězů MEA 2012 – 2013 Vysočina 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Karásek Filip Třebíč 1 33 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Zvířáci Jan Burda Třebíč 8 38 

2. místo Tlapky Kateřina Krejčí Hamry n. S. 9 31 

3. místo T. O. Dakota Jan Burda Rouchovany 9 31 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo ŠD Krucemburk Marcela Pospíchalová Krucemburk 30 38 

2. místo Trajďáci Tomáš Popela Hamry n. S. 20 31 

3. místo Delfíní Sára Křivánková Třebíč 15 21 

 

Vybrané fotografie z akce  
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Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v kraji Vysočina  - 164 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 11 11 

Malá skupina 4 34 

Třídní kolektiv 1 30 

Velká skupina 4 89 

Celkem  164 

 
Závěr 
 
Ve školním roce 2012/2013 se soutěže Malá energetická akademie zapojilo 164 účastníků, což je ve srovnání 
s minulým rokem mírný propad. Ačkoliv jsme se snažili motivovat děti a mládež k soutěžení, nevedla naše snaha 
k zvýšení počtu soutěžících. Ti, kteří se zapojili a vytrvali až do konce, museli splnit pět různých úkolů týkajících se 
energetiky. Jejich snaha byla oceněna při vyhlášení jednotlivých kol, ale hlavně cenami dle vlastního výběru 
v hodnotách daných kategorií a umístěním soutěžících. V tomto školním roce byly v Kraji Vysočina rozdány ceny 
za 81 000,- Kč. 
Soutěž je pro děti velmi přínosná a to z mnoha pohledů. Rozšíří si své znalosti v oblasti energetiky, ale i plněním 
úkolů podporují skupinového ducha, učí se lepší komunikaci, týmové spolupráci a rovněž zažijí spoustu legrace. 
 

 
Jan Burda a Lenka Vencálková  
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 soutěže 

Máme za sebou splnění posledního úkolu letošního ročníku akademie, vyhlášení pátého stupně soutěže a 
především slavnostní vyhlášení celkových vítězů Malé energetické akademie za rok 2012 – 2013.  

 

5. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
V pátém stupni MEA se soutěžící zabývali problematikou vodních elektráren. 

 
Úkol: 
Najděte ve svém okolí vodní elektrárnu. Zjistěte, na jakém principu funguje. Navštivte nějakou vodní 
elektrárnu a zkuste si domluvit exkurzi. O své návštěvě pořiďte dokumentaci (fotky, zápis apod.)  Při 
návštěvě dbejte bezpečnostních pokynů. 

 

Ukázkové části odpovědí 
 

Malá skupina - Bubáci      Jednotlivec Barbora Sedlaříková 
 

          
 

Vyhlášení vítězů  

5. stupeň – 19.5.2013 Voříškiáda 

Vyhlášení vítězů 5. stupně proběhlo v neděli 19. května 2013 v Mikulově, a to na každoroční akci občanského 
sdružení 7 dní – na Voříškiádě. Psí voříšci se svými páníčky bojovali společnými silami o titul nejlepšího Voříška. 
Mezi disciplíny, které museli psí soutěžící zvládnout, patřila psí promenáda, zkouška poslušnosti a překážkový 
běh. Pro diváky byly na nedělní odpoledne nachystané ukázky psí soutěže agility a zajímavé vyprávění strážníků 
Městské policie Mikulov o odchytu psů a následné péči o všechny psí tuláky. V průběhu akce byli vyhlášeni 
vítězové pátého stupně Malé energetické akademie. Ceny vítězům věnovala společnost E.ON, a ti nejlepší si domů 
odnesli společenské hry, baterky a diplomy.   
 

 

mailto:info@jmdeti.cz
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Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 5. stupeň Jihomoravský kraj 

 
JEDNOTLIVC Příjmení  Jméno Město Počet 

Počet bodů v 
kole 

1. místo Sedlaříková Barbora Brno 1 6,0 

2. místo Hejl Norbert Brno 1 4,0 

      

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet 
Počet bodů v 
kole 

1. místo Bubáci Marie Ludvíková Brno 9 8,0 

2. místo Arcturus Erika Del Favero Brno 9 6,0 

3. místo Pospjiri Jiří Pospíšil Babice nad Svitavou 5 3,0 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet 
Počet bodů 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      

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet 
Počet bodů v 
kole 

1. místo 
66. PTO Brabrouci 
Modřice 

Pavla Pokorná Brno 13 8,0 

2. místo 176.PTO Vlčata Martin Appel Brno 12 6,0 

3. místo Medúzy Martin Šmid Brno 12 5,0 

 

Vybrané fotografie z akce  
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Vyhlášení celkových vítězů  
 
1.6.2013 – Den dětí  

Vyhlášení celkových vítězů Malé energetické akademie 2012-2013 proběhlo i letos v zámeckém parku 
v brněnských Medlánkách, kde pod záštitou České tábornické unie, nadace Niké a radnice městské části Medlánky 
oslavily děti 1. června svůj svátek. I přes slibovanou nepřízeň počasí se Den dětí opravdu povedl. Celý den se na 
pódiu zámeckého parku střídaly hudební a taneční skupiny, pro děti byla připravena soutěž na motivy brněnských 
pověstí a spousta dalších atrakcí a lákadel. V průběhu odpoledního programu byli za velkého potlesku vyhlášení 
vítězové Malé energetické akademie tohoto ročníku. Ti nejlepší si odnášeli krásné ceny (stan, jízdní kolo, sportovní 
oblečení, gril a mnoho dalších), které jim věnovala za účast a výhru v soutěži společnost E.ON. Ta také zajistila pro 
malé děti skákací hrad a pro ty větší možnost vyzkoušet si jízdu na segway a na čtyřkolce.  

Galerie celkových vítězů MEA 2012 – 2013 Jihomoravský kraj  

 
Kategorie 3. stupeň Datum uzávěrky 16.2.2012 Datum vyhlášení 2.3.2013 

JEDNOTLIVC Příjmení  Jméno Město Počet 
Počet bodů v 
kole 

1. místo Hejl Norbert Brno 1 28,0 

2. místo Sedlaříková Barbora Brno 1 27,0 

3. místo      

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet 
Počet bodů v 
kole 

1. místo Bubáci Marie Ludvíková Brno 9 32,0 

2. místo Arcturus Erika Del Favero Babice nad Svitavou 9 29,0 

3. místo Pospjiri Jiří Pospíšil Brno 5 24,0 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet 
Počet bodů v 
kole 

1. místo Tucet bez 2 Martin Vašek Brno 10 39,5 

2. místo      

3. místo      

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet 
Počet bodů v 
kole 

1. místo 
66. PTO Brabrouci 
Modřice 

Pavla Pokorná Brno 13 41,0 

2. místo Medúzy Martin Šmid Brno 12 32,0 

3. místo 176.PTO Vlčata Martin Appel Brno 12 31,0 
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          Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v Jihomoravském kraji  - 233 
 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 4 4 

Malá skupina 5 32 

Třídní kolektiv 4 67 

Velká skupina 8 130 

Celkem  233 

Závěr 

 
Letošní ročník Malé energetické je za námi. I v tomto ročníku se soutěže zúčastnilo velké množství soutěžících, ale 
bohužel jen málokteří zvládli odpovědět všech pět soutěžních otázek. Někteří vzdali soutěž téměř před koncem 
(např. jeden z jednotlivců odjel na studijní stáž mimo republiku), jiní začali bojovat o výhru na poslední chvíli. Tento 
ročník byl plný překvapení a nečekaných zvratů a vítězství. Před konce letošního ročníku také došlo ke změně 
koordinátora soutěže pro Jihomoravský kraj. Místo p. Barbory Hejlové se v dubnu stala koordinátorkou soutěže 
MEA p. Klára Sedlaříková. V dalším ročníku soutěže se ještě více zaměříme na propagaci soutěže a zapojení více 
soutěžících, a to především v kategoriích „jednotlivec“ a „třídní kolektiv“. 
 
         Klára Sedlaříková 
         Jihomoravská rada dětí a mládeže 
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SPEKTRUM – Krajská rada dětí 

a mládeže Zlínského kraje 

Tyršovo nábřeží 801 

760 01 Zlín 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Průběh soutěže 
Slavnostní předávání cen 5. stupně proběhlo souběžně s celkovým vyhlášením Malé energetické akademie 
201/2013. 

5. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
Přirozeným zdrojem energie v přírodě je mimo jiné také oheň. Oheň je forma hoření. Je s lidmi odpradávna a spolu 
s nástroji je počátkem lidské civilizace. S ohněm se člověku dostala do ruky první obrovská síla, s jejíž pomocí 
začal měnit tvář země. Oheň poskytoval a poskytuje člověku rozmanité služby: chrání před chladem, používá se k 
svícení, chrání před šelmami, pomáhá připravit pokrm, oheň vyrábí vodní páru, kterou lze použít pro pohon strojů 
atd. Oheň může být velmi užitečný, ale také velmi nebezpečný. 
 

Ukázkové části odpovědí 
Malá skupina – Devítka KZŠ 
Zakládání a manipulace s ohněm 

1. V přírodě 

- Oheň rozdělávej pouze na povolených místech (majitel pozemku, obecní úřad) 

- Nikdy nerozdělávej oheň v lese(nejenom, že ho můžeš celý vypálit, pokud tě někdo načapá, dostaneš taky pěknou pokutu) 

- Ohniště musí být ohraničeno nehořlavým materiálem (ne kameny z potoka!) 

- Ujisti se, že je na blízku voda 

- Dávej pozor na vítr (jiskry) 

- Dbej na kázeňu ohniště (zejména u dětí), může dojít k popáleninám z neopatrnosti 

- Pokud opouštíš ohniště, ujisti se, že jevyhaslé (případně na něj můžeš nalít vodu) 

2. V domácnosti 

- Nenechávejbez dozoruzapálené svíčky, rozpálené vařiče a jiná elektronická zařízení 

- Při odchodu vždy zkontroluj, že jsou všechny spotřebiče vypnuty 

- Svíčky umisťuj vždy z dosahu hořlavých věcí (např. Nepokládej na stůl plný papírů) 

3. Kdekoliv  

- Zákaz kouření a manipulaces otevřeným ohněmtam, kde se může snadno rozšířit (les, stohy sena a slámy, suché listí, …) 

- Snadno zápalné a hořlavé látky nevystavuj přímému slunečnímu záření(i obyčejné sirky se mohou vznítit, pokud leží delší 

dobu na slunci)  

- Ukládej sirky a jiné zápalné a hořlavé látky tam, kde se k nim nedostanou děti. DĚTEM OHEŇ DO RUKOU NEPATŘÍ!(také 

nesmí obsluhovat vařiče a jiné tepelné spotřebiče) 

Telefonní čísla: 
Požár – 150 

Popáleniny – 155 

Velká skupina – Supertým 

 
Jak je to správně: 
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Jak je to špatně: 

                        

                  
 

Vyhlášení vítězů  

5. stupeň – 25.5.2013 - Bambiriáda 2013 - Zlín 
 
Vyhlášení 5. stupně Malé energetické akademie a zároveň i celkové vyhodnocení proběhlo na Bambiriádě ve Zlíně 
na náměstí Míru v sobotu 25. května 2013. 
15. ročník Bambiriády  (aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času) se ve 
Zlíně uskutečnil ve dnech 23. - 25. května 2013. Hlavní program probíhal na náměstí Míru a v parku Komenského 
ve Zlíně. 
Bambiriáda vypukla slavnostním zahájením ve čtvrtek 23. května 2013 ve 14 hodin, v té době už bylo otevřeno i 
Stanové městečko.První den Bambiriády 23. 5. 2013 (14.00 - 18.00) proběhl v rámci tématu Ochrana osob a 
majetku a sportovního odpoledne.  
Páteční den 24. 5. 2013 (10.00 - 18.30) patřil lidovým tradicím a folklóru a  roztančenému  náměstí.  
Třetí den Bambiriády (10.00 - 18.00) bylo připomenuto mimo jiné také 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje.   
Na všechny tři dny byly pro děti, mládež i dospělé účastníky připraveny zajímavé aktivity, prezentace a mnoho 
pódiových vystoupení a také bohatý doprovodný program. 
Předávání cen Malé energetické akademie jsme si nechali v duchu pořekadla „to nejlepší na konec“, na závěr celé 
Bambiriády. Výherci se začali scházet už kolem 15. hodiny a úderem 15:45 jsme začali odměňovat. Ceny předali 
paní Božena Herodesová za společnost E.ON a Pavel Zbořil za pořádající SPEKTRUM. 
Ceny si vyzvedli téměř všichni soutěžící, někteří poslali alespoň jednoho zástupce a za některé vyzvedávali ceny 
sourozenci. Všichni byli z cen nadšeni a už se těšili na další ročník. 
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Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 5. stupeň Zlínský kraj 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Orságová Jana Zlín 1 9 

2. místo Stojaspal Marek Uherský Brod 1 8 

3. místo Pátíková Adéla Zlín 1 5 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo DevítkaKZŠ J. Škrdlík Uherský Brod 5 8 

2. místo 12345 M. Ondra Komárov 4 5 

3. místo Tymymjáni E. Rudolfová Holešov 8 4 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo ZS Slavicin R. Filipovič Slavičín 16 8 

2. místo Včeličky D. Strachotová Pohořelice 17 6 

3. místo ZS Onves V. Jurásek Ostr. Nová Ves 30 5 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Nápad Z. Špak Zlín 14 8 

2. místo Zlíňáci P. Pekař Zlín 11 5 

3. místo Supertým P. Ostertágová Zlín 14 4 

       

Galerie celkových vítězů MEA 2012 – 2013 Zlínský kraj   

Kategorie       25.5.2013 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet bodů 

1. místo Stojaspal Marek Uherský Brod 34 

2. místo Orságová Jana Zlín 34 

3. místo Dlabaja Lukáš Zlín 32 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet bodů 

1. místo DevítkaKZŠ J. Škrdlík Uherský Brod 35 

2. místo 12345 M. Ondra Komárov 30 

3. místo Tymymjáni E. Rudolfová Holešov 25 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet bodů 

1. místo ZS Slavicin R. Filipovič Slavičín 37 

2. místo ZS Onves E.  Horáková Ostr. Nová Ves 36 

3. místo Včeličky V. Jurásek Ostr. Nová Ves 34 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet bodů 

1. místo Nápad Z. Špak Zlín 37 

2. místo Supertým P. Ostertágová Zlín 28 

3. místo Zlíňáci P. Pekař Zlín 23 
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Počet soutěžících v 5. ročníku MEA ve Zlínském kraji  - 191 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 8 8 

Malá skupina 5 25 

Třídní kolektiv 5 119 

Velká skupina 3 39 

Celkem  191 

 

 

 
Závěr 

V letošním roce se zaregistrovali skoro všichni účastníci z loňska a na základě oslovování základních škol se 
přidaly další třídní kolektivy. V době vyhlášení 2. stupně, dále probíhala informovanost dětí a mládeže ve Zlínském 
kraji, pomocí internetových serverů, sociálních sítí apod. 

V průběhu registrace jsme měli problémy s redakčním systémem a stále řešíme vkládání úkolů, některým 
soutěžícím se nedaří svá řešení vložit. Dlouho jsme řešili a hledali, kde je problém, jestli v systému nebo špatně 
vkládají svá řešení sami soutěžící. Postupně jsme osobně proškolili soutěžící, kteří měli s vkládáním problém a u 
jedné ZŠ jsme vkládali úkoly za ně (posílali je nám do e-mailu.) 

Celkem se do ročníku 2012/13 registrovali 208 soutěžících. Sice někteří jen na poslední chvíli a už tedy nezasáhli 
do celkového hodnocení, ale slíbili, že se určitě v příštím roce zapojí od začátku, aby měli šanci získat nějakou ze 
skvělých cen. 

Do budoucna bychom se rádi zaměřili na větší propagaci a informovanost. Zúčastnili jsme se semináře Dobrá 
média, který byl zaměřený na mediální propagaci NNO a jejich akcí.  Získali jsme velmi cenné informace, jak psát 
lépe tiskové zprávy, jak propagovat akce na internetu, ale i v místní komunitě. Jsme si jisti, že tak dokážeme 
zkvalitnit propagaci Malé energetické akademie. V letošním roce jsme začali o celkových výhrách jednat už 
předběžně se soutěžícími, u kterých byl předpoklad, že se umístí na oceněném místě, přesto jsme některé ceny 
dokázali dohodnout až na poslední chvíli, hlavně u třídních kolektivů trvá velmi dlouho, než se dohodnou na ceně. 
Ceny, které si vybrali výherci ročníků, byly pestré, od věcí pro sport a dobrodružství až po knihy a drobné 
předměty. Například: horolezecká lana, kamery, létací draci, lodě, flash disky, vylepšení pro PC a velké množství 
knih. 
 
Také už jsme zahájili jednání o akcích pro další ročník, máme již dohodnuté vyhlášení soutěže a přislíbené dvě 
akce pro vyhlašování. Vybíráme akce, které by byly pro děti a mládež zajímavé a pestré.  

Lenka Krutilová 
Spektrum 
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Závěr 

5. ročník soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013 je u konce.  
 
Do soutěže se v letošním ročníku zapojili jednotlivci, rodiny, družiny, oddíly a třídní kolektivy z Jihočeského, 
Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Plnili 5 úkolů jednotlivých stupňů, které byly vždy vyhodnoceny 
a vítězové odměněni pěknými věcnými cenami. Soutěž obohacovala programovou náplň oddílů a družin, 
umožňovala neformální rozšíření výuky ve třídních kolektivech a byla velmi dobrou a užitečnou zábavou pro 
jednotlivce a rodiny v jejich volném čase. 
 
Pro letošní 5. ročník připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se společností E.ON, s.r.o. změnu pravidel, 
kdy byly ceny rozděleny mezi 3 vítěze každé kategorie, takže šance na výhru byla pro soutěží větší. 

Společnost E.ON připravila pro vítěze všech zúčastněných krajů zajímavé věcné ceny pro vítěze jednotlivých kol a 
na nejlepšího Jednotlivce, který získal po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, čekaly věcné ceny v 
hodnotě 6.000,- Kč, na jednotlivce s druhým největším počtem bodů věcné ceny v hodnotě v hodnotě 4.000,- Kč, 
jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhrál věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč.  

Malá skupina a Třídní kolektiv, který získal po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhrál věcné ceny 
v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhrál věcné ceny v 
hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhrál věcnou cenu v hodnotě 
4.000,- Kč. 

Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie získala nejvíc bodů, vyhrála věcné ceny v 
hodnotě 25.000,- Kč, s druhým největším počtem bodů v hodnotě 15.000,- Kč, s třetím největším počtem bodů v 
hodnotě 10.000,- Kč.  

Mezi cenami se objevily batohy, sportovní tašky, mobilní telefony, kamera, fotoaparát, trampolína, počítač, 
jednokolka a jiné pěkné ceny. 
 
Krajské rady dětí a mládeže v jednotlivých krajích, které soutěž organizovaly, připravily pro soutěžící a veřejnost 
velké množství akcí, kde se návštěvníci nejen pobavili, poučili a dověděli, jak společnost E.ON přispívá k rozvoji 
volnočasových aktivit pro děti a mládež v několika krajích.  
 
 

 

Harmonogram MEA 2012 - 2013 
 

 

Akce - vyhlášení vítězů 
 

 

Jihočeský 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 

16.1.2013 Vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Hopsárium 

27.-28.2.2013 Vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Návrat Dinosaurů 

6.4.2013 Vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Lanový park 

24.5.2013 Vyhlášení 5. stupně, vyhlášení celkových vítězů Bambiriáda 2013 

   

 

Kraj Vysočina 
 

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 

26.1.2013 Vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Zimní přírodou 

23.2.2013 Vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Karneval 

30.4.2013 Vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Čarodějnice 

9.6.2013 Vyhlášení 5. stupně, vyhlášení celkových vítězů Indiánské hrátky 
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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 

26.1.2013 vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Vozembouch 

2.3.2013 vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Regionální výměna zkušeností 

20.4.2013 vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Setonův závod PTO 

19.5.2013 vyhlášení 5.stupně Voříškiáda 

          2.6.2013  vyhlášení celkových výsledků Den dětí - ČTU  

   

 

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 SVČ Včelín 

20.1.2013 vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Královský karneval 

11.3.2013 vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Moudrá sovička 

30.4.2013 vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Pálení čarodějnic 

25.5.2013 Vyhlášení 5. stupně, vyhlášení celkových vítězů Bambiriáda 2013 

 
Na základě dodatku smlouvy se společností E.ON přesunul hlavní organizátor část finančních prostředků na ceny 
z krajů Vysočina a Jihomoravský kraj do kraje Jihočeského, kde byly finanční prostředky rozděleny mezi soutěžící. 
Jihočeský kraj měl v letošním ročníku největší počet soutěžících, kteří aktivně řešili zadané úkoly a zasílali 
odpovědi. Kraj Vysočina nenaplnil soutěžícími kategorii Třídní kolektiv a 2. a 3. místo v kategorii Jednotlivec. 
Jihomoravskému kraji chyběli soutěžící  na 2. a 3. místě v kategorii Třídní kolektiv a na 3. místě v kategorii 
Jednotlivec.  
 

Čerpané finanční prostředky na ceny pro vítěze 
 

 Kraj 
Finanční 
prostředky  

Vysočina 81 000 Kč 

Jihomoravský k. 98 000 Kč 

Zlín 112 000 Kč 

Jihočeský 157 000 Kč 

Celkem 448 000 Kč 

 

 
Ceny jsou rozdány a nám nezbývá nic jiného, než poděkovat společnosti E.ON za spolupráci a za velmi prospěšný 
projekt pro děti a mládež, který je nejen pobaví, ale také poučí. Organizátoři a soutěžící spolu prožili díky soutěži 
Malá energetická akademie poučný, ale také zábavný školní rok a všichni se po prázdninách těší se na 6.ročník 
soutěže Malá energetická akademie 2013 - 2014.  
 
V letošním ročníku 2012 – 2013 soutěže Malá energetická akademie bylo registrováno 973 soutěžících.  
 
Počet soutěžících skupin v jednotlivých kategoriích: 
 

 36 Jednotlivců 
 22 Malých skupin  
 16 Třídních kolektivů 
 26 Velkých skupin  

 

 
 
 

 
 
V Českých 16. srpna 2013   .   Mgr.Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


