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5. ROČNÍK – 2012 - 2013 
 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Č. 3 – Duben 2013 
 

Průběh soutěže 
 

V období březen a duben 2013 řešili soutěžící ve všech zúčastněných krajích úkoly 4. – 
5. stupně soutěže Malá energetická akademie.  
 
Organizátoři připravili akce vyhlášení vítězů. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
pozvala soutěžící 6.4.2013 do Lanového parku Máj v Českých Budějovicích. Rada dětí a 
mládeže kraje Vysočina 30.4.2013 na akci Čarodějnický rej, Jihomoravská rada dětí a 
mládeže připravila vyhlášení vítězů na akce Regionální výměna zkušeností 2.3.2013 a 
204.4.2013 Setonův závod a Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje na, který se 
konal.  
 
 

Počty soutěžících 
 
K 30. dubnu 2013 je v soutěži registrováno 957 soutěžících. 

 

Celkový počet soutěžících v 5. ročníku MEA 2012 - 2013 

k 30.4.2013 

 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 3 3 8 8 35 35 

Malá skupina 7 44 5 34 5 31 5 25 22 134 

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

Velká skupina 11 218 4 89 7 118 3 39 25 464 

 Celkem  385  164  219  191  959 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Průběh soutěže, propagace 

V měsíci březnu 2013 řešili soutěžící Malé energetické akademie v Jihočeském kraji 4. úkol, který se zabýval 
spotřebou elektrické energie v domácnosti. V dubnu 2013 se soutěžící zabývali 5. posledním úkolem tohoto 
ročníku a nerostnými zdroji. Hodnotící komise odevzdaná řešení vyhodnotila, odeslali jsme na společnost E.ON 
galerii vítězů a vítěze 4. stupně jsme vyhlásili na akci 6.dubna.2013 v Lanovém parku Máj v Č. Budějovicích. 
Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů připravujeme na akci Bambiriáda 2013 v Č. Budějovicích. Rozeslali 
jsme Tiskovou zprávu č. 9,10 MEA 2012 - 2013 na média, úřady, školy a sdružení dětí a mládeže a vylepili 
plakáty s informacemi o akcích. Novým sponzorem soutěže se v Jihočeském kraji stala Teplárna České 
Budějovice, a.s. 

 
4. stupeň Malé energetické akademie 2012 – 2013  
 
Úkol: 
V předchozích úkolech jste se dozvěděli, jak vypadá hybridní pohon, jak třídit správně odpad a znáte rozdíl mezi 
akumulátorem a baterií. Ve 4. stupni se dozvíte, kolik energie spotřebuje vaše domácnost. 
Soutěžní úkol: 
Sledujte alespoň týden spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Bude spotřeba větší přes týden, kdy 
pravděpodobně budete všichni přes den ve škole a rodiče v práci nebo přes víkend, kdy budete celá rodina 
doma? Kolik energie spotřebuje třeba lednička? Kolik energie spotřebuje počítač a kolik peněz stojí hodina 
hraní her na počítači? 

 
Ukázkové části odpovědí 
 
Tom Babický – Jednotlivec    Jiloro – Malá skupina 

 

 

 
 
 



 

Strana 3  

Třídní kolektiv – ME 1     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS Kampanus – Velká skupina    Ježci – Velká skupina 

  

Vyhlášení vítězů  

4. stupeň – 6.4.2013 Lanový park Máj 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pozvala v sobotu 6. dubna 2013 soutěžící Malé energetické akademie do 
Lanového parku Máj v Českých Budějovicích, kde si děti i vedoucí měli možnost vybrat ze 3 tras plných překážek, 
na kterých si vyzkoušeli svoji zdatnost a odvahu. Nejvyšší překážka je ve dvanácti metrech a opravdovým tahákem 
je potom závěrečná lanovka 79 metrů dlouhá. V rámci akce proběhlo vyhlášení vítězů 4. stupně soutěže Malá 
energetická akademie 2012 – 2013. Vítězové si od společnosti E.ON odnesli pěkné ceny – flash disky a 
společenské hry a seznámili se se zadáním posledního 5. úkolu, který bude vyhodnocen na akci Bambiriáda 2013 
v pátek 24.5.2013 v 16,30 hodin na pódiu akce. Vyhlášeni budou také celkoví vítězové letošního 5. ročníku 
soutěže 2012 – 2013. Společnost E.ON také dětem nabídla možnost vyzkoušet si jízdu na e-koloběžkách, 
čtyřkolce a vozítku segway. Akce v Lanovém parku Máj se zúčastnilo 118 dětí a 20 dospělých, kteří se rádi do 
parku vrátí. 
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Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 4. stupeň Jihočeský kraj 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob 

1. místo Babický  Tomáš České Budějovice 1 

2. místo Šílený  Petr České Budějovice 1 

3. místo Hájek Matěj České Budějovice 1 

MALÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob 

1. místo Pionýr Krumlov Slípka Karel Č. Krumlov 10 

2. místo Srdíčko Jiloro Gulová T. České Budějovice 9 

3. místo Kamarádi Pachová A. České Budějovice 8 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob 

1. místo ZŠ Střížov Sobotková B. Střížov 15 

2. místo Frikulíni Mrázová K. České Budějovice 30 

3. místo ME1  Decarli Z. Hluboká nad. Vlt. 29 

VELKÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob 

1. místo Ježci Babický J. 30 30 

2. místo Toulaci Vaněček Jan 19 19 

3. místo PS Kampanus Nováková Š. 17 17 
 

Vybrané fotografie z akce  
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Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v Jihočeském kraji k 30.4.2013 - 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: 
 
Soutěžící v Jihočeském kraji mají za sebou vyhlášení 4. stupně a v dubnu 2013 plnili úkol 5. stupně soutěže Malá 
energetická akademie 2012 – 2013, který se zabýval nerostnými zdroji. Vyhlášení vítězů 5. stupně soutěže 
připravujeme na akci Bambiriáda 2013, kde předáme v pátek 24. května 2013 ceny celkovým vítězům a uzavřeme 
letošní 5. ročník soutěže Malá energetická akademie 2012 – 2013.  
 
 
 
 
 

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

 

Průběh soutěže 

Čtvrtý stupeň probíhal od 14. 2. 2013 do 19. 4. 2013. 

 
4. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Úkol: 
SLUNCE – jako zdroj nočního světla 
 

Sluneční energie (sluneční záření) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi 
nachází a využívá. Fotovoltaický (solární) článek je velkoplošná polovodičová součástka 
schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Jaké je využití těchto článků? Jaké jsou typy 
článků? Proč má článek tmavomodrý vzhled? 
Solární panel je tvořený solárními (fotovoltaickými) články, které mění světelnou energii 
v energii elektrickou. Na čem závisí jejich elektrický výkon? Jaké jsou jejich výhody a jaké 
nevýhody? 
Solární (fotovoltaická) elektrárna je technické zařízení, kterým se přeměňuje energie ze 
slunečního záření na energii elektrickou. Zjisti, kde se nachází ve tvém okolí fotovoltaická 
elektrárna. 
Určitě máš doma nebo nějaký tvůj kamarád nějaký solární  článek – solární nabíječku, solární 
lampičku, aj. vymysli nějaký pokus, kterým prokážeš, že výkon fotovoltaického článku je závislý 
na intenzitě slunečního záření. Vše dokumentuj – fotky, video, nákresy, abys měl co nejlepší 
odpověď do soutěže. 

 
Ukázkové části odpovědí 
 
ŠD Krucemburk- Velká skupina 
 

  

 

 

 

 

 



 

Strana 7  

Filip Karásek – Jednotlivec 
 

  

 

Zvířáci- Malá skupina 
 

 

  

  

 

Vyhlášení vítězů  

4. stupeň – 30. dubna 2013 – Čarodějnický rej 

Ceny za čtvrtý stupeň byly předány v úterý 30. dubna 
v Třebíči na akci Čarodějnický večer. 
Zúčastnilo se více než 20 soutěžících MEA a dalších asi 
3000 dětí a celých rodin, mezi kterými jsme energetickou 
akademii propagovali. Na akci jsme spolupracovali 
s organizací Sokol Třebíč. Oceněným, kteří si pro ceny 
nepřijeli, byly ceny předány osobně. 
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Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 4. stupeň Vysočina 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 

1. místo Karásek Filip Třebíč 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Zvířáci Jan Burda Třebíč 

2. místo Tlapky Kateřina Krejčí Hamry n. S. 

3. místo T. O. Dakota Jan Burda Rouchovany 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo ŠD Krucemburk Marcela Pospíchalová Krucemburk 

2. místo Trajďáci Tomáš Popela Hamry n. S. 

3. místo Delfíní Sára Křivánková Třebíč 

 

Vybrané fotografie z akce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v kraji Vysočina k 30.4.2013 - 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 
V současné době soutěž běží dobře. 
Problém, se kterým se stále potýkáme, je malá aktivita soutěžících – řada registrovaných 
soutěžících (jednotlivců a tříd), neposílá řešení. Snažíme se s nimi komunikovat a situaci 
diskutujeme také s celostátním koordinátorem soutěže. Zatím bez větších úspěchů.  
V tomto období soutěž jsme vydali dvě tiskové zprávy a propagovali také spoustou letáčků a 
mailů. Soutěžící nyní začínají plnit úkoly pátého 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 soutěže 

Máme za sebou splnění dalších dvou úkolů- 2. a 3. a slavnostní vyhlášení vítězů v Mikulově a 
v Brně. Právě probíhá 5. stupeň soutěže, jehož uzávěrka bude 5. května 2013. Ti nejlepší 
soutěžící si ceny odnesou z akce Voříškiáda, která se uskuteční 19. května 2013 v Mikulově 
v Amfiteátru pod Turoldem. 
 

3. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Čeká na vás další úkol. Jeho cílem bude zjistit, co to jsou nízkoenergetické domy. A jak vlastně 
vypadá takový nízkoenergetický dům? A jak se tento dům liší od ostatních? 
 
Úkol: 
Zjistěte, co jsou to nízkoenergetické domy. Jak se takový dům staví? V čem spočívá nízká 
spotřeba? A je takový dům opravdu výhodnější? 
 

Ukázkové části odpovědí 
 

Velká skupina Brabrouci     Malá skupina - Bubáci 
  

               

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@jmdeti.cz
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Vyhlášení vítězů  

3. stupeň –2. března 2013 – RVVZ Mikulov 

Vyhlášení 3. stupně proběhlo v sobotu 2. března 2013 na Regionální velké výměně zkušeností 

v Mikulově. Pro všechny nadšence pracující s dětmi a mládeží byl nachystán na víkend nabitý 

program, při kterém měli možnost načerpat novou inspiraci a nápady pro práci v oddílech i při 

volnočasových aktivitách. Také zde byli vyhlášeni vítězové 3.stupně Malé energetické 

akademie. Ti nejlepší získali od společnosti E.ON zajímavé ceny – společenské hry, pláštěnky 

a digitální hodiny. Současně proběhla i zajímavá vědomostní hra, které se zúčastnila většina 

přítomných. Téměř každý soutěžící si mohl odnést odměnu v podobě cyklotašky, lékárničky, 

lehátka, baterky na klíče a plyšového pouzdra. 

 
 

Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 3. stupeň Jihomoravský kraj 

Kategorie 3. stupeň Datum uzávěrky 16.2.2012 

JEDNOTLIVC Příjmení  Jméno Město 

1. místo Hejl Norbert Brno 

2. místo Pokorný Jiří Vysoké Popovice 

3. místo Šlesinger Adam Brno 

MALÁ 
SKUPINA 

Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Bubáci Marie Ludvíková Brno 

2. místo Pospjiri Jiří Pospíšil Brno 

3. místo Arcturus Erika Del Favero 
Babice nad 
Svitavou 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV 

Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Tucet bez 2 Martin Vašek Brno 

2. místo 32.PTO Severka Eliška Masaříková  Brno 

3. místo Křenka Michal Horký Brno 

VELKÁ 
SKUPINA 

Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo 66. PTO Brabrouci Modřice Pavla Pokorná Brno 

2. místo Medúzy Martin Šmid Brno 

3. místo Oranžová Boris Fischer Brno 
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Vybrané fotografie z akce  

 

 

   
 

    
   

                
 

 

4. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
Elektřina se vyrábí v elektrárnách, které jsou rozmístěny po celé naší republice. V této části 
soutěže se soutěžící seznámili s typy a polohami elektráren v Jihomoravském kraji.  
 
Úkol: 
Najděte co nejvíce různých typů elektráren ve vašem kraji a zakreslete je do mapy. Vyberte si 
jednu, která vás zaujme a zjistěte o ní co nejvíce informací. 
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Ukázkové části odpovědí 
 

Malá skupina – Bubáci     Malá skupina - Arctus 

    

Vyhlášení vítězů  

4. stupeň – 20. dubna 2013 – Setonův závod 

Vyhlášení 4. stupně Malé energetické akademie proběhlo v sobotu 20. dubna v brněnském 
Přírodním parku Baba, kde se konala již tradiční akce „Setonův závod“, kterou každoročně 
pořádají Jihomoravská krajská organizace Pionýra a Sdružení pionýrských tábornických oddílů 
Brno (SPTO). Poté, co všichni zúčastnění prokázali své tábornické dovednosti, zdatnost, 
odvahu a chytrost při plnění nejrůznějších úkolů, byli vyhlášeni vítězové 4. stupně soutěže Malá 
energetické akademie 2012 – 2013, a to v kategoriích jednotlivec, malá skupina, velká skupina 
a třídní kolektiv. Za svoji snahu získali od společnosti E.ON pěkné ceny – společenské hry, 
USB flash disky v podobě náramků a diplomy.  
 

Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 4. stupeň Jihomoravský kraj 

Kategorie 3. stupeň Datum uzávěrky 16.2.2012 

JEDNOTLIVC Příjmení  Jméno Město 

1. místo Pokorný Jiří Vysoké Popovice 

2. místo Šlesinger Adam Brno 

3. místo Hejl Norbert Brno 

MALÁ 
SKUPINA 

Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Arcturus Erika Del Favero 
Babice nad 
Svitavou 

2. místo Bubáci Marie Ludvíková Brno 

3. místo Pospjiri Jiří Pospíšil Brno 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV 

Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Tucet bez 2 Martin Vašek Brno 

2. místo Křenka Michal Horký Brno 

3. místo 32.PTO Severka Eliška Masaříková  Brno 

VELKÁ 
SKUPINA 

Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo 
66. PTO Brabrouci 
Modřice 

Pavla Pokorná Brno 

2. místo Medúzy Martin Šmid Brno 

3. místo Oranžová Boris Fischer Brno 
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Vybrané fotografie z akce  

 

   
 

 

     
 
            Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v Jihomoravském kraji k 30.4.2013 - 219 
 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 3 3 

Malá skupina 5 31 

Třídní kolektiv 4 67 

Velká skupina 7 118 

Celkem  219 

Závěr 

 
Malá energetická akademie 2012 – 2013 se pomalu blíží ke konci. Zájem soutěžících a chuť 
odpovídat na otázky je stále stejně velká, což svědčí o tom, že problematika energetiky a 
ekologie může zaujmout nejen dospělé, ale i děti a mládež. Dokladem toho jsou i výše uvedené 
ukázky řešení, které svědčí o kreativitě a nápaditosti zúčastněných. Čeká nás poslední 5. 
stupeň soutěže a poté vyhlášení celkových vítězů tohoto ročníku Malé energetické akademie, 
které tentokrát proběhne v rámci oslav Dne dětí v Brně. 
 
         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 

Máme za sebou 3. stupeň soutěže Malá energetická akademie 2012 - 2013 a po jeho ukončení 
a předávání cen se nám konečně povedlo doplnit počty soutěžících na požadovaný počet. 
Bohužel ne všichni přihlášení plní každý úkol, nadějný třídní kolektiv z Otrokovic už neposlal 
druhé řešení. Opakovaně kontaktujeme všechny soutěžící a snažíme se je aktivovat, aby plnili 
úkol v každém stupni, ale ne vždy se to daří.  

 
3. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
Bezpečnost 
  
Elektrická energie je náš velký pomocník, umožňuje nám žít daleko kvalitnější a pohodlnější 
život, než měli naši předkové. Avšak při nesprávném a nebezpečném zacházení s elektrickým 
proudem a elektrickými přístroji může dojít k velkým úrazům i tragickým úmrtím. Bezpečné 
používání elektřiny má svá přísná pravidla. 
Čím vyšší je napětí elektrického proudu, tím větší nebezpečí hrozí při jeho nesprávném 
používání. 
 
Úkol: 
Elektřina může být dobrý sluha, ale také zlý pán. Sestav manuál pro člověka z doby kamenné, 
který se nikdy nesetkal s elektrickými spotřebiči. Vysvětli mu co to jsou elektrické spotřebiče, jak 
s nimi má zacházet, jestli mu hrozí nějaké nebezpečí, případně jaké. Zaměř se především na 
bezpečnost při práci s elektrickými spotřebiči. 

 
Ukázkové části odpovědí 
 
Jednotlivci – Lukáš Dlabaja 
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Malá skupina – 12345 
Až jednou někdo sestrojí stroj času a dostaneš se k nám….. budeš koukat. Takhle vaříme: 

 
Velká skupina – Nápad 

 

    
Třídní kolektiv – ZŠ Slavičín 
                               Milý neandertálče! 
     Pokud tvůj slibný vývoj nezastaví nějaká přírodní katastrofa, nebo nezničíš sám sebe nějakým hloupým 
atomovým vynálezem a dožiješ se ve zdraví 21. století, čeká tě slibná perspektiva. Život se spoustou pomocníků, 
kteří ti usnadní a zpříjemní tvé žití. Když vydržíš a nevzdáš to, bude za tebe jednou elektřina vařit, prát, uklízet, 
pomáhat  ti v dílně, vozit tě, hřát i ochlazovat, no prostě paráda. Ale k tomu povede dlouhá cesta a ty jsi teprve na 
jejím začátku. Zatím znáš jen bouřkový blesk a bojíš se ho, protože si ho neumíš vysvětlit. Pokud však zapálí 
strom, jsi rád. Máš oheň. Ve starověku pak poznáš další „zdroj“ elektřiny – jantar na cívkách kolovrátků (z řeckého 
pojmenování jantaru vzniklo i dnešní slovo elektřina – pozn. autorů) a někdy snad ulovíš i elektrickou rybu. Moudrý 
z toho všeho ale stále nebudeš. V 17. a 18. století tví následovníci budou dělat pokusy s Leydenskou lahví a 
s papírovými draky, vypouštěnými do bouřkových mraků. V 19. století se objeví řada vědců, kterým tato síla nedá  
spát a budou se snažit celé záležitosti přijít na kloub. Jejich pokusy s elektřinou pak posunou lidstvo o notný kus 
vpřed. V učebnicích budou jména jako Alessandro Volta, André  Ampere,  Simon Ohm, Michael Faraday. V 
novověku už budeš mít o elektřině tolik poznatků, že ji budeš umět sám vyrobit a využít ve svůj prospěch. A my ti 
už teď můžeme prozradit, že se ti to bude líbit. 
          Takže, náš milý pra, pra…prapředku! Držíme ti palce !  A pokud se jednou ve svém vývoji (a čtení) dostaneš 
až sem, tak snad ti následující řádky budou k užitku. 
         Tví pra, pra…pravnuci ze ZŠ Slavičín 
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Vyhlášení vítězů  

3. stupeň – 11.3.2013 – Moudrá sovička – SVČ Rožnov pod Radhoštěm 
Pro slavnostní vyhlášení 3. stupně jsme vybrali vědomostní soutěž, která se konala v Rožnově 
pod Radhoštěm v pondělí 11. 3. 2013. Vědomostní soutěž pro žáky základních škol přilákala 
mnoho účastníků i návštěvníků, celkem se akce zúčastnilo přes 160 osob. Pro ceny si přijeli 
zástupci skoro ze všech soutěžních skupin a jednotlivců, kromě těch, které sklátila chřipka. 
Ceny soutěžícím předal Pavel Zbořil, předseda Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje. 
Většina soutěžících se zapojila i do plnění úkolů Moudré sovičky. Nadšeně plnili vědomostní, 
dovednostní úkoly a hodně se u toho bavili. 
 
 

Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 3. stupeň Zlínský kraj 

Kategorie   Datum uzávěrky   

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 

1. místo Pátíková Adéla Zlín 

2. místo Dlabaja Lukáš Zlín 

3. místo Stojaspal Marek Zlín 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo 12345 M. Ondra Komárov 

2. místo DevítkaKZŠ J. Škrdlík Uherský Brod 

3. místo Tymymjáni E. Rudolfová Holešov 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo ZS Slavičín R. Filipovič Slavičín 

2. místo Včeličky D. Strachotová Pohořelice 

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

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Supertým P. Ostertágová Zlín 

2. místo Nápad Z. Špak Zlín 

3. místo Zlíňáci P. Pekař Zlín 

 

Vybrané fotografie z akce  
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4. stupeň Malé energetické akademie 2012 - 2013 
 
Energetické úspory 
Každého z vás určitě už teď napadá nějaký důvod, proč se elektřinou musí šetřit. Popíšeme tři 
hlavní důvody úspory elektřiny: Prvním důvodem k šetření elektrickou energií je snaha zachovat 
omezené zásoby nerostných surovin, zdrojů energie, co nejdéle. Dalším důvodem je fakt, že 
spalováním uhlí, ropy a zemního plynu dochází ke znečišťování našeho životního prostředí 
jedovatými zplodinami. Provoz elektráren je hospodářsky velmi nákladný. Tím, jak nerostné 
suroviny na světě ubývají, zvyšuje se i jejich cena. Všichni se snaží šetřit peníze za elektřinu. 
Také vaši rodiče zaplatí za elektřinu dost peněz z rodinného rozpočtu. To je třetí velký důvod k 
maximální úspoře elektrické energie. 
 

Úkol: 
Uvědomuješ si kde všude nás el. proud obklopuje, co všechno funguje na el. proud? 
Pokus se jeden den ve vaší domácnosti omezit provoz el. spotřebičů na minimum, ty 
které nepotřebujete nepoužít vůbec. Zjisti rozdíl el.spotřeby tento den oproti normálnímu 
dni. 

 
Ukázkové části odpovědí 
 
Jednotlivci – Jana Orságová    Velká skupina – Supertým 

 
 

Schéma používaných el. spotřebičů 
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Malá skupina – Tymymjáni 

 
 

spotřebič Sp.za hodinu  Průměrný provoz za 
den   

Spotřeba za den Úsporný den Úspora denním 
nepouživáním 

pc+monitor 225W 3hod 675W 0hod 0W 

bojler 3000W 2,5hod 7500W 2,5hod 7500W 

tv 235W 5hod 1175W 0hod 0W 

konvice 1800W 0,5hod 900W 0hod 0W 

osvětlení 10xžárovka 60W 600W 1hod 600W Úsporné žárovky 
5x20w-100W/1hod 

100W 

vysavač 2010W 0,5 1005W 0hod 0hod 

lednice 180W 3hod 540W 3hod 540W 

sporák 6700W 0,5 3350W 0,5hod 3350W 

trouba 3300w 1hod 3300W 0 0W 

mikrovnka+gril 700/800W 0,5hod 350/400W 0/0hod 0W 

pračka 2135W 2hod 4270W 0hod 0W 

myčka 1005W 2hod 2010W 0hod 0W 

žehlička 2000W 1hod 2000W 0hod 0W 

vodárna 750W 3hod 2250W 3hod 2250W 

Denní spotřeba el.energie   30325W= 
30,3kWh 

 13740W= 13,7kWh 

 
Průměrný den byla spotřeba 30,3kWh,úsporný den spotřeba 13,7kWh. Tímto dnem jsme ušetřili  16,6kWh. 
Ušetřit elektrickou energii jde nepoužíváním el. spotřebičů, které používáme pro naše pohodlí, nebo se nám nic nechce a tak hrajeme 

hry na PC. Příště raději podnikneme nějaký zajímavý výlet, než proležet celý dne u televize. Ale některé elektrické spotřebiče jsou pro náš 
denní život nezbytné. Maminka vlasy nemusí fénovat, místo sledování filmu doma v pohodlí můžeme všichni vyrazit do kina. 

 
 
Třídní kolektiv - Včeličky 

 
Pořád si čtu nový úkol, který nás čeká, a přemýšlím, jak přesvědčím naši rodinu, aby mi pomohla s úkolem alespoň tak, že nebude zapínat 

elektrospotřebiče, které nezbytně nepotřebuje. 

Chodím po domě a nestačím se divit. Co všechno funguje na elektrický proud! 

 a lampičky, , DVD přehrávač,  , hodiny, nabíječka,  

 

, myčka,  ,  sporák, , topení,  ,   

CD přehrávač, playstation, , sušička, elektrický bojler, , fén, kulma na vlasy, , holící 

strojek, mixér, internetová síť. 

 

Tak a teď jen přesvědčit rodinu. ,,Tati, dnes se asi neoholíš.“ Maminka je jen ráda, že nemusí žehlit ani prát. Největší problém je brácha. 

Dostat  ho od počítače je velký problém, protože hraje v jednom kuse. Odtrhnout sestru od kulmy a žehličky na vlasy je úkol nadlidský. I 

když se tatínek nemohl oholit, tak se mohl dívat s dědou na hokej. Bez rádia a televize byl u nás doma božský klid. Přečteme si knížky na 

které pořád není čas. Bez některých věcí se ale asi neobejdeme. Tak a teď k elektroměru. Ušetřili jsme? Neušetřili? Ušetřili !!!  Běžná 

spotřeba byla 416 kwh a dnes jen 280 kwh. S takovou si brzy našetříme na novou televizi. 
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Vyhlášení vítězů  

4. stupeň – 30.4.2013- Slet čarodějnic – Zálesák Zlín - Mladcová 
Vyhlášení 4. stupně Malé energetické akademie proběhlo na Sletu čarodějnic v Zálesáku na 
Mladcové. Tato již několikaletá tradiční akce přilákala před 200 návštěvníků a návštěvnic 
v kostýmech i bez. Malé čarodějnice a čarodějové soutěžili ve zručnosti, dovednosti, ale i ve 
znalostech kouzel a zaklínadel. Na závěr společně zapálili velký oheň a na něm pak opékali 
špekáčky. Všichni se dobře bavili. Před zapálením ohně proběhlo předávání cen. Soutěžící a 
jejich zástupci převzali s rukou maskota akademie krásné náramky s USB diskem a hry Twister.  
Všichni už počítají body do závěru celé soutěže a plánují si ceny, které si pořídí. Ceny předal 
Ing. Pavel Zbořil tentokrát v kostýmu maskota Malé energetické akademie. 
 

Galerie vítězů MEA 2012 - 2013 4. stupeň Zlínský kraj 

Kategorie   Datum uzávěrky 12.4.2013 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 

1. místo Dlabaja Lukáš Zlín 

2. místo Pátíková Adéla Zlín 

3. místo Orságová Jana Zlín 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo DevítkaKZŠ J. Škrdlík Uherský Brod 

2. místo 12345 M. Ondra Komárov 

3. místo Tymymjáni E. Rudolfová Holešov 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo ZS Onves V. Jurásek Ostr. Nová Ves 

2. místo Včeličky D. Strachotová Pohořelice 

3. místo ZS Slavicin R. Filipovič Slavičín 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

1. místo Nápad Z. Špak Zlín 

2. místo Zlíňáci P. Pekař Zlín 

3. místo Supertým P. Ostertágová Zlín 

 

 
 

Vybrané fotografie z akce  
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Počet soutěžících v 5. ročníku MEA ve Zlínském kraji k 30.4.2013 - 207 

 

 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 současné době kompletujeme úkoly z posledních dvou stupňů, soutěžící stále posílají svá 
řešení e-mailem a nevkládají je rovnou do systému, takže vznikla velká prodleva s bodováním, 
kterou jsme již vyřešili. 
 
Také už předběžně jednáme se skupinami, které mají větší bodový náskok o výběru cen za 
celkové umístění. V loňském ročníku trvalo velmi dlouho, než se hlavně velké kolektivy 
domluvily a vybraly si ceny. 
 
Příprava Bambiriády a slavnostního předávání 5. Stupně a celkového hodnocení je již v plném 
proudu. Stále se potýkáme s nedostatkem organizačních pracovníků, hledáme dobrovolníky a 
nadšené lidi, kteří rádi s Bambiriádou a souvisejícími akcemi pomůžou.  

 

Lenka Krutilová 
Spektrum 
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Závěr 

 
Ke dni zpracování této zprávy je již registrovaných 959 soutěžících. 5. ročník soutěže Malá energetická akademie 
2012 – 2013 se chýlí ke svému konci, organizátoři připravují akce vyhlášení celkových vítězů ve svém kraji a 
objednávají ceny pro vítěze, které si sami vyberou.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Českých 7. května 2013   .   Petr Novák, Mgr.Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


