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2012 – 2013 
 

Posláním této soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad 
zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně 

volného času dětí, mládeže i jejich rodičů. 
 

České Budějovice 28. května 2013 

Tisková zpráva MEA 2012 – 2013 č. 12 

Vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže  
Malá energetická akademie 2012 - 2013 

 
 

 
Kdy: 24.5.2013 od 16.30 hodin 
Kde: pódium akce Bambiriáda v areálu u Sportovní haly, České Budějovice 
 
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 2012, 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 Jihočeský kraj 

 Kategorie   

JEDNOTLIVCI Příjmení a jméno  

1. místo Babický Tomáš 

2. místo Hájek Matěj 

3. místo Šílený Petr 

MALÁ SKUPINA Název 

1. místo Charita - Srdíčko Jiloro 

2. místo Pionýr Krumlov 

3. místo Kamarádi otevřených srdcí 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 

1. místo ZŠ Střížov 

2. místo Frikulíni ZŠ Bezdrevská 

3. místo ME1 SOŠ Hluboká 

VELKÁ SKUPINA Název 

1. místo T.O. Ježci 

2. místo Strážci Práčat - Zálesák 

3. místo Touláci ČTU 

 

Tím se uzavřel 5. ročník soutěže a všichni se těší na další ročník, který začíná v září 2013.  
Názvy úkolů 6. ročníku jsou: Elektrárna, Elektrické vedení, Elektrika – dobrý sluha, ale zlý 
pán, Energetické úspory, Energetický štítek. Tak neváhejte a přihlaste se do soutěže!!! 
 
 
Více informací na www.radambuk.cz nebo na www.energeticka-akademie.cz. 
 
 

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

  

  

 


