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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 3. října 2013 

Tisková zpráva MEA č. 2 

6. ročník soutěže Malá energetická akademie  
2013 – 2014 jsme zahájili na bruslích 

Pořadatel soutěže společnost E.ON Česká republika, s.r.o. 
připravila pro děti a mládež již 6. ročník soutěže Malá 
energetická akademie, který začal ve středu 2. října 2013 
v Budvar aréně v Českých Budějovicích na akci První led 
(vítání zimní sezóny). Organizátorem soutěže v Jihočeském 
kraji je RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského 
kraje. 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila akci První 
led ve spolupráci se Sportovními zařízeními města Č. 
Budějovice p.o.  
Téměř stovka účastníků, nejen bruslících, se dobře bavila při 
soutěžích s klaunem Hugem a jeho pomocníky. Při štafetě s 
čepicí, poznávání muziky, střílení gólů nebo chytání bublin se 
všichni pěkně zahřáli, takže nikomu nevadilo, že je na stadionu 
pouhých 7 stupňů Celsia. A ti, kteří se nemohli zahřát 
bruslením, to vyřešili třeba horkou čokoládou. Malí i velcí 
bruslaři byli nadšení z dostatku místa na ledové ploše a 
úspěch měly i ceny ze soutěží, ve kterých bylo možné získat 
vstupenky na hokej a volejbal nebo také účast na jazykovém 
kurzu.  
Moderátor Miroslav Mareš vyhlásil 5 soutěžních úkolů 
letošního ročníku soutěže a seznámil účastníky akce s pravidly 
soutěže. Soutěžící budou mít za úkol zjistit, jaké jsou typy 
elektráren, zjistit informace o elektrickém vedení, najít 
situaci, kde hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem 

nebo plynem, poznají spotřebu spotřebičů v pohotovostním režimu „stanby“ a zjistí co je to 
energetický štítek spotřebičů.  
 
V sobotu 30. listopadu vyhlásíme vítěze 1. stupně soutěže v Divadle u Kapličky v Českých 
Budějovicích na představení Chaloupka na mýtince divadla Pohádková rezervace. Další 4 akce na 
soutěžící v průběhu školního roku čekají. Více na http://www.energeticka-akademie.cz/Aktuality.html. 
Po 19. hodině se malí i velcí bruslaři rozešli domů unavení, ale s úsměvy na rtech. 
 
Tak neváhejte a začněte soutěžit na www.energeticka-akademie.cz. 
Další informace naleznete také na www.radambuk.cz. 

http://www.energeticka-akademie.cz/Aktuality.html
http://www.energeticka-akademie.cz/
http://www.radambuk.cz/
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Organizátor:       Sponzor akce 
RADAMBUK  
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
Sídlo: Lannova 63, Č. Budějovice 
Kontaktní adresa: Husova 45, Č.B. 
Tel. 775 644 101, www.radambuk.cz 
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