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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 27.ledna 2014 

Tisková zpráva MEA č. 6 

Vítěze 2. stupně soutěže Malá energetická 
akademie jsme vyhlásili v době ledové 

 
 
Na středu 22.ledna 2014 a na čtvrtek 23.ledna 2014 připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pro 
soutěžící Malé energetické akademie exkurzi do doby ledové na výstavě Giganti doby ledové na Výstavišti 
v Českých Budějovicích. Návštěvníkům výstavy se přestavili v komentovaném výkladu vyhynulí tvorové 
z doby ledové – např. mamut, jednorožec, pták moa, šavlozubý tygr nebo jeskynní lev. 
 
Na akci vyhlásili zástupci Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje vítěze 2. úkolu soutěže Malá energetická 
akademie, ve kterém soutěžící řešili, jaké jsou druhy elektrického vedení a co je konzole typu pařát. 
Hodnotící komise soutěže vyhodnotila vítěze 1. - 3. místa z kategorie Jednotlivec, Malá skupina, Třídní 
kolektiv a Velká skupina. Vítězové si od společnosti E.ON převzali pěkné ceny – baterky, buzoly a 
společenské hry. 

Zájemci si mohli vyplnit pracovní list týkající se výstavy, který mohou odevzdat v Informačním centru pro 
mládež v Českých Budějovicích ve dnech 27.-29.1.2014 a obdrží malý dárek. 

Výstavy se zúčastnilo celkem v obou dnech 147 soutěžících, kteří se dozvěděli spoustu zajímavostí o Době 
ledové. 

 
 

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 

 
 

 

Mediální partneři: 
 
 

http://www.radambuk.cz/
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Vybrané fotografie z akce:  
 

                                Modely elektrického vedení, které soutěžící vyráběli 
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GALERIE VÍTĚZŮ MEA 2013 - 2014 

 
Kraj: Jihočeský                               2. stupeň 

Kategorie   

JEDNOTLIVCI Příjmení  

1. místo Tomáš Babický 

2. místo Matěj Hájek 

3. místo Valdová Ludmila 

MALÁ SKUPINA Název 

1. místo Pionýr Č. Krumlov 

2. místo Přátelé 

3. místo Srdíčko Jiloro 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 

1. místo ZŠ Střížov 

2. místo ME1a SOŠ Hluboká 

3. místo Šikulové ZŠ Bezdrevská 

VELKÁ SKUPINA Název 

1. místo Ježci 

2. místo Strážci práčat- Zálesák 

3. místo Kamarádi 

 


