6. ROČNÍK – 2013 - 2014
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Č. 1 – Prosinec 2013
Průběh soutěže
Začátkem školního roku 2013 – 2014 byl zahájen již 6. ročník soutěže Malá energetická
akademie 2013- 2014 ve 4 krajích. V Jihočeském kraji na akci První led, na Vysočině na
několika akcích v několika městech kraje pod názvem Volný čas není nuda,
v Jihomoravském kraji na akci Veletrh mimoškolních aktivit a ve Zlínském kraji na akci
Mladcovská hoblovačka a soutěžící se začali do soutěže registrovat na webu
www.energeticka-akademie.cz.
V říjnu 2013 řešili soutěžící Malé energetické akademie úkoly 1.stupně soutěže a
v listopadu a prosinci se konala v každém ze 4 krajů akce – vyhlášení vítězů.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila pro děti divadelní na sobotu 30.11.2013
představení divadla Pohádková rezervace, v Jihomoravském kraji si vítězové 1. stupně
soutěže převzali ceny 6.11.2013 na akci Dýňování, ve Zlínském kraji 15.12.2013 na
Vánoční akci a Rada dětí a mládeže kraje Vysočina pořádala pro děti 7.12.2013 Vodní
hrátky.
Úkoly 6. ročníku připravili organizátoři již v jarních měsících 2013.
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 Třídní 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 21.10.2013 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraj schůzku organizátorů soutěže všech
zúčastněných krajů v Třebíči, kde účastníci začali připravovat pokračování dalších ročníků soutěže.
V prosinci 2013 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 31.12.2013, které
jsme předložili společnosti E.ON ke schválení.

Harmonogram akcí vyhlášení vítězů MEA 2013 – 2014 do 31.12.2013
Jihočeský kraj
Datum
2.10.2013 Zahájení 1. stupně

Činnost

Druh akce
První led
Divadelní představení Pohádková
rezervace

30.11.2013 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně
Kraj Vysočina
Datum
Činnost
1..11.9.2013 Zahájení 1. stupně
7.12.2013 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně

Druh akce
Volný čas není nuda
Vodní hrátky

Jihomoravský kraj
Datum
Činnost
7.9.2013 Zahájení 1.stupně
6.11.2013 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně

Druh akce
Veletrh mimoškolních aktivit
Dýňování

Zlínský kraj
Datum
Činnost
7.9.2013 Zahájení 1.stupně
15.12.2013 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně

Druh akce
Mladcovská hoblovačka
Akropolis, o.s. Vánoční akce

Kontakty na organizátory MEA 2013- 2014
E.ON Česká republika
Gabriela Levá
Božena Herodesová
RADAMBUK
Petr Novák
Kateřina Babická
RDMKV
Jan Burda
Tomáš Veselý
JRDM
Klára Sedlaříková
Pavel Zdráhal
Dalimil Toman
Spektrum
Pavel Zbořil
Michaela Pokorná

Mobilní telefon

E-mail

724 761 823
724 346 288
Jihočeský kraj
775 644 101
775 644 003
Kraj Vysočina
777 750 131
725 258 810
Jihomoravský kraj
774701726
776096509
777 914 588
776701756
Zlínský kraj
774 482 901
608 783 745

gabriela.leva@eon.cz
Bozena.herodesova@eon.cz
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info@radambuk.cz
kancelar@radambuk.cz
predseda@rdmkv.cz
info@rdmkv.cz
klara.sedlarikova@jmdeti.cz,
klara.sedlarikova@seznam.cz
info@jmdeti.cz
dalimil.toman@jmdeti.cz
zbor@volny.cz
info@krdmzk.cz

Počty soutěžících
Ke dni 1. prosinci 2013 je v soutěži registrováno 738 soutěžících.

Celkový počet soutěžících ve 4. ročníku MEA 2013 - 2014 k 30.11.2013 - 738
2013 - 2014

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 Celkem počet
skupin
osob

Celkem
počet
osob

Jednotlivec

7

7

11

11

6

6

8

8

32

32

Malá skupina

5

30

3

20

7

43

8

32

23

125

Třídní kolektiv

5

99

3

60

4

80

4

88

16

327

Velká skupina

5

113

3

78

4

63

12

254

Celkem

249

169

128
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738

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Průběh soutěže, propagace
Soutěžící v letošním 6. ročníku 2013 – 2014 budou mít za úkol v Jihočeském kraji zjistit co nejvíce informací o
elektrárnách, elektrickém vedení, poznají, že elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán, seznámí se s pojmy energetický
štítek a pohotovostní režim spotřebičů stanby.

Úkoly pro soutěžící v Jihočeském kraji
1. Energie jako zdroj života – ELEKTRÁRNA,
2. Tok energie – ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ELEKTRICKÁ PŘENOSOVÁ SOUSTAVA,
3. Bezpečnost – ELEKTŘINA- DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN,
4. Energetické úspory – STANBY = pohotovostní režim
6. ročník soutěže jsme začali připravovat již na jaře 2013, webmaster připravil v systému nový ročník a soutěžící se
v měsíci září začali do soutěže registrovat.
S propagací 6. ročníku soutěže jsme začali v květnu 2013 na akci Bambiriáda
2013 v Českých Budějovicích, kde jsme vyhlásili vítěze předešlého 5. ročníku
a v Infobodu Bambiriády jsme rozdávali letáčky MEA s výzvou „ Přihlaš se i ty!“.
Nástěnky informovaly návštěvníky o nových pravidlech a úkolech 6. 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.

Zaktualizovali jsme seznamy z databází škol a školských zařízení Krajského úřadu JčK a Magistrátu města 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 14.9.2013. 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. K propagaci soutěže jsme
využili
weby
www.radambuk.cz,
www.energeticka-akademie.cz,
www.nejlepsi-adresa.cz
a
www.jihoceskykalendar.cz a také facebook RADAMBUK Jižní Čechy, facebook Informační centrum pro mládež
Č.B. a facebook Malá energetická akademie.
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7.9.2013 - Veletrh zájmových kroužků NC Géčko Č. Budějovice
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje se spolu s Informačním centrem pro mládež
České Budějovice v sobotu 7. září 2013 zúčastnila akce v Nákupním centru Géčko
s názvem Veletrh zájmových kroužků. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje také
veřejnost informovala letáčky o 6. ročníku připravované soutěže pro děti a mládež
Malá energetická akademie 2013 – 2014, který bude zahájen ve středu 2. října 2013
od 16 do 18 hodin na akci První led (vítání zimní sezóny) na Zimním stadionu
v Českých Budějovicích. Spolupořadatelem této akce bude Sportovní zařízení města
České Budějovice, p.o., sponzorem společnost E.ON, s.r.o.

19.9.2013 - Evropský den bez aut
Statutární město České Budějovice a Centrum ekologické výchovy
Cassiopeia organizovali Den bez aut v Českých Budějovicích letos již
potřinácté. Jde o osvětovou a propagační akci, která má představit a
podpořit ekologicky přijatelnější a udržitelnější způsoby dopravy a
napomoci při omezování individuální automobilové dopravy ve městech.
Letošního ročníku se zúčastnila také Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje s nabídkou kroužků a oddílů svých členských sdružení a s propagací
soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014, která začíná 2. 10.2013
na akci První led v Budvar aréně v Českých Budějovicích. Po 8. hodině
bylo náměstí v Českých Budějovicích plné tisícovky dětí ve
večerníčkovských čepicích ze Základních škol a z Mateřských škol.
Večerníček byl letošním tématem a k tomu tématu se přidala i Rada dětí a
mládeže Jihočeského kraje, která připravila pro děti obrázky postaviček z večerníčků, které si děti vybarvily a
vyrobily si placku – button. Kdo zrovna nemaloval, mohl chytat rybičky nebo skládat puzzle krtečka s myškou.
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28.9.2013 – Den otevřených dveří v Teplárně Č. Budějovice
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila na sobotu 28. září 2013 program pro malé návštěvníky Dne
otevřených dveří v Teplárně České Budějovice, a.s. Pro děti bylo připraveno 5 soutěžních stanovišť s názvy:
„TLAK, ELEKTŘINA, VODA, TEPLO A POTRUBÍ“.
V Informačním stánku Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a Informačního centra pro mládež České Budějovice
si mohly děti vyrobit vlastní originální placku – button a po splnění úkolů na 5 stanovištích obdržely v igelitové
tašce dárky, které připravila Teplárna České Budějovice, a.s. Návštěvníci, kteří po návratu z exkurze po Teplárně
vyplnili soutěžní kvíz, obdrželi další dárečky.
Návštěvníci v Informačním stánku obdrželi také letáčky s kontakty na členská sdružení, získávali informace o
volnočasových aktivitách sdružení a o soutěži Malá energetická akademie, kterou organizuje pro společnost E.ON,
s.r.o. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. 6. ročník 2013 – 2014 začíná 2. října 2013 na akci První led
v Budvar aréně od 17 hodin.
Na pódiu v areálu Teplárny České Budějovice se střídala vystoupení kapel, návštěvníci mohli do Teplárny přijet
parním vlakem, pro děti byl připraven skákací hrad, trampolína, historický trolejbus, hasičský vůz, segway vozítka a
ukázky bojového umění.

Rozeslali jsme Tiskovou zprávu č. 1,2,3,4 MEA 2013 - 2014 na média, úřady, školy a sdružení dětí a mládeže,
vylepili plakáty s informacemi o akcích První led a Pohádková rezervace, kde probíhalo zahájení soutěže a
vyhlášení vítězů 1. stupně soutěže. Řešení úkolu. 1.stupně soutěže bylo ukončeno 15.11.2013 a Hodnotící
komise se sešla 19.11.2013 v kanceláři RADAMBUK k hodnocení řešení úkolů soutěžících. Po vyhodnocení řešení
Hodnotící komisí, jsme odeslali společnosti E.ON Galerii vítězů 1. stupně soutěže.
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Zahájení soutěže 2.10.2013
2.10.2013 – První led – vítání zimní sezóny
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.

Vybrané fotografie z akce První led

Strana 7

1. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014
„ Energie jako zdroj života“ - ELEKTRÁRNA
Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie. Ta se získává přeměnou z energie
vázané v nějakém zdroji. První elektrárny vznikly koncem 19. a začátkem 20. století. Konstrukčně šlo o poměrně
jednoduchá zařízení, jejichž hlavní součástí byl generátor poháněný buď parním strojem (viz parostrojní elektrárna)
nebo vodním kolem (viz vodní elektrárna). Parní stroj byl později nahrazen parní turbínou, čímž vznikly dnešní
tepelné elektrárny. Také u vodních elektráren došlo později k nahrazení vodního kola účinnější turbínou.
Nahrazením kotle jaderným reaktorem vznikla jaderná elektrárna.
Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné.
Jako neobnovitelné zdroje energie jsou označovány ty, jejichž množství je omezené, potenciální regenerace
dlouhodobá a hrozí jejich brzké (v řádech desítek nebo stovek let) úplné spotřebování. Většina elektrické energie
se dnes vyrábí z takových neobnovitelných zdrojů, zejména spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách
nebo štěpnou jadernou reakcí v elektrárnách jaderných.
Za obnovitelné zdroje se považují takové zdroje, které se v přírodě samovolně regenerují ze zdrojů s velmi
dlouhým horizontem vyčerpání (například vyčerpání sluneční energie se očekává až za několik miliard let).

Úkol:
Co to je elektrárna, k čemu slouží, jaké znáš typy elektráren? Jak si představujete elektrárnu budoucnosti?

Ukázkové části odpovědí
Tom Babický – Jednotlivec

Jednotlivec – Matěj Hájek

Malá skupina - Přátelé

Ježci – Velká skupina
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Vyhlášení vítězů
1. stupeň – 30.11.2013– Pohádková rezervace
Na sobotu 30. listopadu 2013 od 11 hodin připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje pro soutěžící Malé energetické akademie divadelní představení divadla Pohádková
rezervace s názvem Chaloupka na mýtince v Divadle u Kapličky v Českých
Budějovicích.
Název 1. úkolu soutěže zněl „Elektrárna“. Řešení 1.
úkolu končilo 15. listopadu 2013 a hodnotící komise
soutěže vyhodnotila vítěze 1. - 3. místa z kategorie
Jednotlivec, Malá skupina, Třídní kolektiv a Velká skupina.
30. listopadu 2013 v 10,30 hodin před začátkem divadelního představení
předali zástupci organizátora soutěže Rady dětí a mládeže Jihočeského
kraje a sponzora soutěže energetické společnosti E.ON, s.r.o. ceny
vítězům (termohrnky a společenské hry) a vyhlásili začátek řešení 2. úkolu
6. ročníku soutěže s názvem „ Elektrické vedení a elektrická přenosová
soustava“, které končí 9. ledna 2013.
Humor představení divadla Pohádková rezervace si vychutnalo 140
účastníků akce. 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.

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 1. stupeň Jihočeský kraj
JEDNOTLIVCI
1. místo
2. místo
3. místo
MALÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo
TŘÍDNÍ KOLEKTIV
1. místo
2. místo
3. místo
VELKÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo

Příjmení
Babický
Hájek
Valdová
Název

Jméno
Tomáš
Matěj
Ludmila
Vedoucí skupiny

Počet osob
1
1
1
Počet osob

Pionýr Č.K.
Přátelé
Tygříci
Název
ZŠ Střížov
ME1a
Šikulové
Název
Ježci
Strážci práčat
Střelka Čestice

Padúch Peter
Pach Pavel
Pachová Alice
Vedoucí skupiny
Lazarová Jana
Trhlík Filip
Mrázová Květuše
Vedoucí skupiny
Babický Jaroslav
Coufalová Petra
Maňhalová Milena

9
4
4
Počet osob
18
23
26
Počet osob
31
24
30

Vybrané fotografie z akce Pohádková rezervace
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Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v Jihočeském kraji k 1.12.2013 - 249
Jihočeský kraj
Jednotlivec
Malá skupina
Třídní kolektiv
Velká skupina
Celkem

Celkem počet skupin
7
5
5
5

Celkem počet osob
7
30
99
113
249

Závěr:
V Jihočeském kraji jsme zahájili 6. ročník soutěže na akci První led a z Divadla u Kapličky známe vítěze 1. stupně
soutěže. Soutěžící plní úkol 2. stupně, který vyhodnotíme na akci Giganti doby ledové v lednu 2014. 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 6. ročníku soutěže 2013 – 2014. Propagace podle počtu
registrovaných soutěžících byla velmi úspěšná a velmi se nám osvědčila. Celkový počet soutěžících k dnešnímu
dni je 249. Připravujeme harmonogram akcí 2. pololetí soutěže, který zašleme v lednu 2014 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 soutěže – 1.- 9.9.2013
Malá energetická akademie byla na Vysočině zahájena na pěti akcích ve všech okresních městech.
V Pelhřimově 1. 9. 2013, v Havlíčkově Brodě 2. 9. 2013, ve Žďáře nad Sázavou 6. 9. 2013, v Třebíči 7. 9. 2013 a
v Jihlavě 9. 9. 2013.
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/93-zahajeni-maleenergeticke-akademie-20132014/

1. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014
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.
Zjistěte co nejvíce informací o hybridních automobilech a hybridních a alternativních pohonech. Kde se hybridní
pohony používají, kolik stojí peněz, jaký mají dojezd? Jaké druhy pohonu se v nich používají? Zkuste zjistit, zda
někdo ve Vašem okolí neprovozuje nějaký dopravní prostředek s hybridním nebo alternativním pohonem.

Ukázkové části odpovědí
Jednotlivec – David Svoboda
Ukázky z prezentace

Malá skupina – Dakoťáci
Video zde: http://youtu.be/J5rj8DNurXE

Velká skupina – PS Údolí slunce
Videa zde: http://www.youtube.com/watch?v=jvdhubILIFU
http://www.youtube.com/watch?v=OZzjkCeDfI4
Zástupci alternativních pohonů:
Elektromobil:
Automobil Tesla model S:
Základní model:

Kapacita baterie:

Dojezd:

Max. rychlost:

Zrychlení z 0 – 100km/h

Cena (daňový dobropis):
Střední model:

Kapacita baterie:

40 kWh
257 km
177 km/h
6.5 s
49.900 USD
60 kWh
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Dojezd:
370 km

Max. rychlost:
193 km/h

Zrychlení z 0 – 100km/h
5.9 s

Cena (daňový dobropis):
59.900 USD
Vyšší model:

Kapacita baterie:
85 kWh

Dojezd:
483 km

Max. rychlost:
201 km/h

Zrychlení z 0 – 100km/h
5.6 s

Cena (daňový dobropis):
69.900 USD
Model performance:

Kapacita baterie:
85 kWh

Dojezd:
483 km

Max. rychlost:
209 km/h

Zrychlení z 0 – 100km/h
4.4 s

Cena (daňový dobropis):
79.900 USD
Hybridní pohony:
Toyota Prius
Model performance:

Kapacita baterie:
60 kW

Kapacita baterie (vyšší model):
73 kW

Max. rychlost:
180 km/h

Zrychlení z 0 – 100km/h
10,4 s

Cena (daňový dobropis):
609 900 Kč

Spotřeba a emise:

Průměrná spotřeba:
3.9 l/100km

Emise CO2 průměrná:
89 g/km

Vyhlášení vítězů
1. stupeň –7.12.2013 Vodní ráj Jihlava
Ceny za první kolo byly předány v sobotu 7. 12. Ve Vodním ráji v Jihlavě.
Soutěžících se do Jihlavy sjelo takřka 80. Po vyhlášení si mohl každý zúčastněný užít dvě hodiny vodních
radovánek v tamním bazénu. Někteří z vítězů na vyhlášení nepřijeli, proto jsme jim ceny zaslali poštou.
Fotogalerie z akce je na adrese: http://www.energeticka-akademie.cz/vysocina/Fotogalerie/101-vyhlaseni-1stupne-rocniku-201314/

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 1. stupeň Vysočina

JEDNOTLIVCI

Příjmení

Jméno

Město

Počet osob

1. místo

Svoboda

David

Stařeč

1

2. místo

Karásek

Filip

Kouty u Třebíče

1

3. místo
MALÁ SKUPINA

Janů
Název

Ivana
Vedoucí skupiny

Nové město na M.
Město

1. místo

Dakoťáci

Stanislav Bourek

Třebíč

10

2. místo
TŘÍDNÍ
KOLEKTIV

ŠD Velká Bíteš

Pavla Petrovová

Velká Bíteš

6

Název

Vedoucí skupiny

Město

1. místo

Bizoni

Kryštof Boháč

Nová Ves u Chotěboře

10

2. místo

ŠD Krucemburk Marcela Pospíchalová

Krucemburk

30

3. místo
VELKÁ
SKUPINA

Družina

Renata Kunstová

Dobronín

20

Vedoucí skupiny

Město

1. místo

Název
PS Údolí
slunce

Lenka Fraňková

Žďár nad Sázavou

28

2. místo

Sokolíci

Lenka Stejskalová

Třebíč

25

3. místo

Soptíci

Tomáš Popela

Hamry nad Sázavou

24
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1
Počet osob

Počet osob

Počet osob

Vybrané fotografie z akce

Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v kraji Vysočina k 1.12.2013 - 169

Jednotlivec
Malá skupina
Třídní kolektiv
Velká skupina
Celkem

Celkem počet skupin
11
3
3
3

Celkem počet osob
11
20
60
78
169

Závěr
Po počátečních problémech a nezájmem soutěžících se nakonec podařilo získat 169 soutěžících z nich je většina
aktivních a splnila úkol prvního kola.
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 soutěže
V září 2013 byl zahájen již čtvrtý ročník Malé energetické akademie v Jihomoravském kraji. Přibylo soutěžících
v kategorii malých skupin a třídních kolektivů, z čehož máme velkou radost. Určitě tomu napomohla velká
propagace na pedagogických webových portálech a informativní dopisy o soutěži ředitelům škol a dalších
školských zařízení.

Zahájení soutěže – 5. - 6.9.2013 – Veletrh mimoškolních aktivit
Zahájení 4. ročníku Malé energetické akademie v Jihomoravském kraji proběhlo 5. a 6. září 2013 na Veletrhu
mimoškolních aktivit v brněnském AVION Shopping parku. Po celé dva dny ke stánku propagujícímu soutěž,
přicházely nejen zvídavé děti s rodiči i bez rodičů, ale také paní učitelky hledající inspiraci do nového školního roku.
Tak jako každý rok i letos byl o Veletrh mimoškolních aktivit velký zájem. Samotné zahájení Malé energetické
akademie bylo důstojné a podle počtu nových soutěžících a zájmu malých i velkých o soutěž, také úspěšné.
K tomu, aby se akce vydařila, přispěla velkou měrou i společnost E.ON, která byla jedním z hlavních partnerů
akce.

Vybrané fotografie z akce
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1. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014
VĚTRNÍK
Tvým úkolem je vyrobit větrník. Papír ve tvaru čtverce nastřihni podél obou úhlopříček ze všech čtyř 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 , zapíchni spodní konec do seříznuté brambory
a celý „přístroj“ postav třeba na radiátor ústředního topení, nebo jiný zdroj tepla (!!!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.

Úkol:
Vyzkoušej různé druhy větrníků. Zkus měnit velikosti, materiál, místo osazení. 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.

Ukázkové části odpovědí
Třídní kolektiv – Žabáci

Velká skupina – STOPA Žebětín

Jednotlivec – Barbora Sedlaříková

Malá skupina - Tvrďáci
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Vyhlášení vítězů
1. stupeň – 6. listopadu 2013 – Dýňování
Vyhlášení 1. stupně soutěže proběhlo ve středu 6. listopadu 2013 v Žebětíně na Dýňování. Děti spolu se svými
rodiči měly projít trasu zdobenou rozsvícenými dýněmi a plnit zábavné úkoly. Na konci trasy čekalo všechny
zúčastněné nejen malé občerstvení, ale také sladká odměna a posezení u hřejivého ohně. Součástí akce bylo i
vyhlášení vítězů 1. stupně Malé energetické akademie. Ti nejlepší získali od společnosti E.ON zajímavé ceny –
společenské hry, termohrnky a diplomy.

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 1. stupeň Jihomoravský kraj
Kategorie
JEDNOTLIVCI
1. místo
2. místo
3. místo
MALÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo
TŘÍDNÍ KOLEKTIV
1. místo
2. místo
3. místo
VELKÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo

Příjmení
Sedlaříková
Maňák

Datum uzávěrky
27.10.2013
Jméno
Město
Barbora
Brno
Slávek
Nosislav

Název
Pospíšilovi
Mirare
Tvrďáci
Název
Žabák
Áčko

Vedoucí skupiny Město
Jiří Pospíšil
Babice nad Svitavou
Miroslav Reimisch Brno
Simona Tvrdá
Brno
Vedoucí skupiny Město
Marie Beranová Brno
Jaroslava Karolová Brno

Název
Vedoucí skupiny Město
Stopa
Radka Pospíšilová Brno
Kulturní historieMartin Vašek
Brno

Vybrané fotografie z akce
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Datum vyhlášení
Počet osob
1
1

6.11.2013
Počet bodů
7,0
5,0

Počet osob
5
3
4
Počet osob
17
26

Počet bodů
8,0
6,5
6,0
Počet bodů
7,5
7,0

Počet osob
16
11

Počet bodů
8,0
7,5

Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v Jihomoravském kraji k 1.12.2013 - 192

Jednotlivec
Malá skupina
Třídní kolektiv
Velká skupina
Celkem

Celkem počet skupin
6
7
4
4

Celkem počet osob
6
43
80
63
192

Závěr
I po ukončení 1. stupně se nám registrují další soutěžící. Zájem o soutěž je velký a úkoly jednotlivých soutěžících
pěkně zpracované a nápadité. Vyhlášení druhého stupně, ve kterém musí soutěžící sestrojit jednoduché parní
čerpadlo, bude v lednu příštího roku při vodních radovánkách v brněnském aquaparku.

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
V září 2013 byl ve Zlínském kraji zahájen již 3. ročník soutěže Malá energetická akademie. 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 oživení náplně volného času dětí, mládeže i jejich rodičů. Soutěž,
kterou ve Zlínském kraji organizuje Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje a finančně podporuje
společnost E.ON, nabízí dětem a mládeži možnost zapojit se do některé s vyhlášených kategorií: jednotlivec, malá
skupina (3 – 9 osob), třídní kolektiv (10 – 30 osob) a velká skupina (10 – 30 osob). Věk soutěžících je maximálně
17 let, ve skupinách smí být též dospělé osoby, vždy však musí být dodrženo pravidlo, že minimálně 80% je
mladších 18 let. Výjimkou je rodina, kde může být osob nad 18 let polovina. Soutěžící se mohou registrovat na
webových stránkách www.energeticka-akademie.cz, kde jsou také zveřejňovány průběžně informace o
vyhlašování jednotlivých stupňů.
Ve 3. ročníku se soutěžící stanou energetickými badateli. Badatelé hledají prohřešky v oblasti energetiky nebo
naopak dobré příklady v šetrném zacházení s energiemi a kladnému přístupu k ekologii. V posledních stupních
hledají badatelé různé typy elektráren ve svém regionu a navštíví vodní elektrárnu.
V průběhu měsíců září - listopad 2013 probíhala propagace soutěže zejména prostřednictvím elektronické pošty –
nabídka účasti a registrace byla rozeslána na ZŠ a SŠ, do neziskových a příspěvkových organizacích pracující
s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. K 1.12.2013 se do soutěže přihlásila velká většina soutěžících z předchozího
ročníku, celkový počet soutěžích k tomuto dni je 128. Registrovaní soutěžící byli 7 dnů před ukončením 1. stupně
upozorněni na blížící uzávěrku a vyzváni k zaslání odpovědi na 1. úkol.
V průběhu listopadu 2013 administrátor soutěže intenzivně jednal s pořadatelem akce, na které proběhne
vyhlášení 1. stupně soutěže. Byla připravena tisková zpráva o připravovaném vyhlášení a informace pro webový
portál.

Zahájení soutěže
7.9.2012 – Hoblovačka
Zahájení 3. ročníku soutěže proběhlo v sobotu 7. září 2013 na fotbalovém hřiští TJ Sokol Mladcová Zlín v rámci
sportovní akce „Hoblovačka“. Akci pořádali Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Mladcová a Zálesák – středisko
Zlín 1. Doprovodný program nabízel návštěvníků nejrůznější atrakce např. projížďku koňskou bryčkou, jízdu na
motocrossových speciálech, paragliding s tříkolkou, průlety letadel a vrtulníků, horolezeckou stěnu s jištěním,
sportovní rybolov. Tradičně si již mohli návštěvníci prohlídnout hasičský Chevrolet, závodní automobil a policejní
techniku. Mladcovské Hoblovačky se zúčastnilo cca. 800 návštěvníků, registrovaných soutěžících z řad dětí a
mládeže bylo 351. V průběhu akce moderátor průběžně informoval návštěvníky o zahájení 3. ročníku soutěže
MEA, upozorňoval na informační stánek Malé energetické akademie, kde byli k dispozici letáčky s pravidly soutěže
a registrací. Tiskové zprávy k akci byly před zahájením a po konání rozeslány na obecní a městské úřady, školy,
organizace pracují s dětmi a mládeží a do médií ve Zlínském kraji.

Vybrané fotografie z akce
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1. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014
Úkol:
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 kousíček bytu, klubovny, školy, školní třídy a zjistěte, kde
všude se plýtvá energií zcela zbytečně. Zaměřte se na spotřebiče, svícení, vodovodní kohoutky a na
všechno, co se vám jako novým E.ON badatelům bude zdát podezřelé!

Ukázkové části odpovědí
Jednotlivci – Marek Mužík - power - pointová prezentace: plýtvání energie ve škole, bytě, domě, klubovně a ve
městě.

Zapnuté monitory, i když nikdo nemá výuku.

Necháváme rozsvícené v prázdné místnosti.

Rozsvícené světla i když v učebně nikdo není
nebo když svítí sluníčko

V klubovně – dlouho otevřené dveře a okna
Únik tepla.

Jednotlivci – Daniela Koutná
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U nás doma se hodně svítí, i když v místnosti nikdo není
Brácha nechá vždycky otevřené dveře a vůbec mu nevadí, že topení hřeje na plno
Táta si pustí televizi a usne u ni nebo dělá něco jiného
Já nevypínám počítač celou noc
Taky myjeme nádobí pod tekoucí vodou
Když si brácha čistí zuby, pořád mu teče voda
Máma pořád pere, i když oblečení je ještě docela čisté
Ve varné konvici vaříme vždycky víc vody než je třeba
Teď na vánoce máme obrovskou výzdobu a ta svítí ve dne v noci
Tiskárna není vypnutá jen spí
Máma má pořád kulmu v elektrice
Když v domácnosti nešetřili, spotřebovali 1536,6 kWh, s šetrným přístupen naměřili 1531,3 kWh.

Malá skupina - Einsteini
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Třídní kolektiv - Rebelové
Jako správní badatelé jsem se rozhodli ,že na naší škole provedeme menší pokus. Abychom zjistili kde se plýtvá
s elektřinou nejvíce. Z tohoto důvodu jsme si vybrali místnosti kde se žáci o přestávkách zdržují v největším počtu - školní
záchody. Z výsledku jsme byli překvapeni. Zaměřili jsme se hlavně na zbytečné svícení a prokapávající kohoutky.
* Z celkového počtu 24 místností jsme nalezli 8 se zapnutými světly … více něž 33% z celku *
*Z celkového počtu též 24 jsme opět nalezli sice o něco méně něž v prvním případě 5 kohoutků, ve kterých voda zbytečně
tedy více než 13% z celku *
A KDE JEŠTĚ SE PLÝTVÁ ELEKTŘINOU VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ ?
- SVÍCENÍ NA CHODBÁCH I VE TŘÍDÁCH V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH
- NADMĚRNÉ TOPENÍ
- TAKÉ TOPENÍ PŘI OTEVŘENÝCH OKNECH
JAK MŮŽEME ŠETŘIT ENERGIÍ ?
- můžeme šetřit pomocí menšího splachovače na WC !
- při dostatku světla nesvítit!
- Nepouštět vodu, když ji Nepotřebujete!
Fakta o plýtvání energie:

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 1. stupeň Zlínský kraj
Datum uzávěrky

Kategorie
JEDNOTLIVCI
1. místo
2. místo
3. místo
MALÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo
TŘÍDNÍ KOLEKTIV
1. místo
2. místo
3. místo
VELKÁ SKUPINA
1. místo
2. místo
3. místo

Datum vyhlášení

Příjmení
Mužík
Koutná
jančík
Název

Jméno
Marek
Dominika
Pavel
Vedoucí skupiny

Město
Uherský Brod
Zlín
Zlín
Město

Počet osob
1
1
1
Počet osob

Einsteini
Turbosršni
Perryové
Název
Rebelové
Slavičín
Machři
Název
Nápad
Supertým
Zlíňáci

Jana Orságová
Marie Škrdlíková
David Mužík
Vedoucí skupiny
Šárka Nováková
Radoslav Filipovič
Veronika Ptáčková
Vedoucí skupiny
Zdeněk Špak
Petra Ostertágová
petr Pekař

Jablůnka
Uherský Brod
Uherský Brod
Město
Návojná
Slavičín
Návojná
Město
Komárov
Zlín
Zlín

4
3
4
Počet osob
18
24
19
Počet osob
12
11
11
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Jednotlivec
Malá skupina
Třídní kolektiv
Velká skupina
Celkem

Celkem počet skupin Celkem počet osob
8
8
8
32
4
88
128

Závěr
První kolo akademie bude ukončeno v úterý 3.12.2013, bude zpracována a zaslána galerie vítězů. Vyhlášení
1. stupně soutěže proběhne v neděli 15. prosince ve Starém Městě na akci „Vánoce s pohádkou“, kterou
pořádá Akropolis, o.s. Pro návštěvníky je připraven bohatý program: vystoupení dětí z aerobiku, hudebně
pohybových kroužků a z prázdninového muzikálu Rebelové a Ať žijí duchové, tvořivé dílničky a loutková pohádka „
O čertíkovi a Andělce“ divadla Říše pohádek. Výtěžek z dílniček bude věnován DIAKONII Cesta v Uherském
Hradišti.

Mgr. Michaela Pokorná
Spektrum–Krajská rada dětí
a mládeže Zlínského kraje
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Závěr
Ve všech zúčastněných krajích jsme letošní ročník soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014 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 2014. Stále se objevují noví soutěžící, kteří se
zapojují do soutěže. Ke dni zpracování této zprávy je již registrovaných 738 soutěžících.

V Českých Budějovicích 11.12.2013.

Mgr.Kateřina Babická
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
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