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6. ROČNÍK – 2013 - 2014 
 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Č. 2 – Březen 2014 
 

Průběh soutěže 
 

 
V lednu a únoru 2014 řešili soutěžící Malé energetické akademie úkoly 2. a 3. stupně 
soutěže a v každém ze 4 krajů se konaly akce – vyhlášení vítězů.  
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila pro děti návštěvu výstavy Giganti doby 
ledové na středu 22.1.2014 a čtvrtek 23.1.2014 a 5.3.2014 navštívili soutěžící dětské 
centrum Hopsárium. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vyhlásila vítěze 2. stupně 
1.2.2014 v Aquaparku v Třebíči a 3. stupně 2.3.2014 v Aquaparku ve Žďáru nad 
Sázavou. V Jihomoravském kraji si vítězové 2. stupně soutěže převzali ceny 18.1.2014 
v Aquaparku v Brně a za 3. stupeň na akci 23.2.2014 Pohádkový karneval. Ve 
Zlínském kraji pořádala Krajská rada 25.1.2014 akci Dětský karneval Piráti z Karibiku a 
25.2.2014 Zimní olympiádu. 
 
V březnu 2014 začínají soutěžící řešit úkoly 4. stupně soutěže, organizátoři připravují akce 
vyhlášení vítězů a ve všech zúčastněných krajích neustále probíhá propagace soutěže a 
do soutěže se ještě přihlašují noví soutěžící ve všech kategoriích.  

 
Každý ze zúčastněných krajů připravil harmonogram akcí vyhlášení vítězů 2. pololetí 
soutěže, které jsme předložili společnosti E.ON ke schválení. 
 

Harmonogram akcí vyhlášení vítězů MEA 2013 – 2014  
2. pololetí 

 

 

Jihočeský kraj 
 

Datum Činnost Druh akce 

2.10.2013 Zahájení 1. stupně První led 

30.11.2013 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Divadelní představení Pohádková rezervace 

22.-23.1.2014 Vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Giganti doby ledové 

5.3.2014 Vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Hopsárium 

7.-11.4.2014 Vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Objevárium 

23.5.2014 Vyhlášení 5. stupně, vyhlášení celkových vítězů Bambiriáda 2014 

 

Kraj Vysočina 
 

Datum Činnost Druh akce 

1.-.11.9.2013 Zahájení 1. stupně Volný čas není nuda 

7.12.2013 Vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Vodní hrátky 

1.2.2014 Vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Aquapark 

2.3.2014 Vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Aquapark 

30.3.2014 Vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně ZOO  

8.6.2014 Vyhlášení 5. stupně, vyhlášení celkových vítězů Indiánské hrátky 
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Jihomoravský kraj 
 

Datum Činnost Druh akce 

7.9.2013 Zahájení 1.stupně Veletrh mimoškolních aktivit 

6.11.2013 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Dýňování 

18.1.2014 vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Aquapark 

23.2.2014 vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Karneval 

29.3.2014 vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Otvírání studánek 

31.5.2014 vyhlášení 5.stupně, celkových vítězů Den dětí ČTU 

   

 

Zlínský kraj 
 

Datum Činnost Druh akce 

7.9.2013 Zahájení 1.stupně Mladcovská hoblovačka 

15.12.2013 vyhlášení 1. stupně, zahájení 2. stupně Akropolis, o.s. Vánoční akce 

25.1.2014 vyhlášení 2. stupně, zahájení 3. stupně Dětský karneval 

25.2.2014 vyhlášení 3. stupně, zahájení 4. stupně Zimní olympiáda 

23.4.2014 vyhlášení 4. stupně, zahájení 5. stupně Den Země 

24.5.2014 Vyhlášení 5. stupně, vyhlášení celkových vítězů Bambiriáda 2014 

 

Počty soutěžících 
 
Ke dni 1. březnu 2014 je v soutěži registrováno 822 soutěžících. 

 

Celkový počet soutěžících v 6. ročníku MEA 2013 - 2014 k 1.3.2014 - 822 

 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 

osob 
Celkem počet 

skupin 

Celkem 
počet 
osob 

Jednotlivec 11 11 12 12 6 6 11 11 41 41 

Malá skupina 5 30 5 29 7 43 8 34 25 135 

Třídní kolektiv 5 99 3 60 4 80 4 88 16 327 

Velká skupina 5 113 3 83 4 63 4 60 16 319 

 Celkem  253  184  192  193  822 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Průběh soutěže, propagace 

V měsících leden až únor 2013 řešili soutěžící úkoly 2. a 3. stupně soutěže. Hodnotící komise se sešla v kanceláři 
RADAMBUK k hodnocení řešení úkolů. Po vyhodnocení řešení Hodnotící komisí, jsme odeslali společnosti E.ON 
Galerie vítězů 2. a 3. stupně soutěže. Rozeslali jsme Tiskovou zprávu č. 5,6,7,8 MEA 2013 - 2014 na média, 
úřady, školy a sdružení dětí a mládeže, vylepili plakáty s informacemi o akcích Giganti doby ledové a 
Hopsárium, kde probíhalo vyhlášení vítězů 2. a 3.stupně soutěže.  
 

2. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014  
 
„Tok energie“ - ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ELEKTRICKÁ PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 
To je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům. Přenosová soustava by 
se dala zhruba přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř přenosu elektrické energie a zajišťuje přenosy na velké 
vzdálenosti a ve velkých objemech. Přenosovou soustavu tvoří především soustava dlouhých nadzemních vedení 
velmi vysokého napětí. Dále pak kabely, transformátory, odpojovače, vypínače, bleskojistky, kompenzační prvky a 
systémy řízení a regulace sítě. Cílem řízení sítě je udržení nepřerušené dodávky energie ke spotřebiteli. 
Elektrická energie je výjimečná tím, že je v celé síti nutné zajistit rovnováhu mezi její okamžitou výrobou a 
spotřebou. Elektrickou energii totiž nelze nijak skladovat (náhradou skladů jsou záložní elektrárny). 
 
Úkol: 
Co to je elektrické vedení, jaké jsou jeho druhy, může nám el. vedení pomoc s orientací v terénu a mapě, 
jak? Co to je konzole typu pařát – zkuste ji najít v blízkém okolí – polohu zaznamenejte do mapy. 
 

Ukázkové části odpovědí 
 
Tom Babický – Jednotlivec    Velká skupina – Ježci 
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Vyrobené modely soutěžících 2. stupeň 

 

Vyhlášení vítězů  

2. stupeň – 22. – 23.1.2014 – Giganti doby 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. 
 

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 2. stupeň Jihočeský kraj 

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 
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Vybrané fotografie z akce  

 

 
 

3. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014  
 
„ Bezpečnost“ - ELEKTŘINA – DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN 
Poranění elektrickým proudem je častým typem poranění, se kterým se můžeme setkat i na ulici, doma, kdekoliv 
ve městě, v práci, ale i v přírodě. Kombinuje několik typů poranění: 
1. poranění elektrické 
2. poranění tepelné - popáleniny 
3. poranění mechanické, které bývá druhotné (pád, exploze, křečovitý stah svalů) 
Prostory, ve kterých je umístěno elektrické zařízení dělíme na normální i nebezpečné a zvlášť nebezpečné. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je souhrnem technických a organizačních opatření, která zabraňují 
vzniku úrazu. 
 
Úkol: 
Najděte situaci, kde hrozí nebezpečí zranění el. proudem nebo plynem. Vyfoťte ji a zaznamenejte, kde a kdy 
jste ji objevili.  
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Ukázkové části odpovědí 
 
Malá skupina – Jiloro Srdíčko    Třídní kolektiv – ZŠ Střížov 

 

 

 

 
Velká skupina – PS Čestice    Velká skupina - Kamarádi 
 

  

 

Vyhlášení vítězů  

3. stupeň – 5. 3.2014 - Hopsárium 

Ve středu 5.3.2014 pozvala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje členská 
sdružení a soutěžící Malé energetické akademie 2013 – 2014 od 16 do 19 hodin 
do Hopsária v Českých Budějovicích.  
Po zahájení akce vyhlásili zástupci společnosti E.ON a Rady dětí a mládeže 
Jihočeského kraje vítěze 3. stupně soutěže Malá energetická akademie. 
Vítězové každé kategorie obdrželi od společnosti E.ON pěkné ceny – lékárničky, 

diáře a společenské hry,. Soutěžící se seznámili s úkolem 4. stupně, který se bude zabývat pohotovostním 
režimem elektrospotřebičů a energetickými úsporami v domácnostech. 
Po vyhlášení vítězů začala volná zábava a děti se rozběhly využít atrakce, které Hopsárium nabízí – lezeckou 
stěnu, maxi trampolíny, velkou nafukovací loď a žraloka, jízdu na motokárách v dopravním hřišti, skluzavky a 
bazén s míčky.  
Akce se zúčastnilo 150 dětí a dospělých. V 19 hodin, kdy akce končila, se nikomu z dětí nechtělo domů a rády se 
budou do Hopsária vracet.  
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Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 3. stupeň Jihočeský kraj 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Počet osob 

1. místo Tomáš Babický 1 

2. místo Matěj Hájek 1 

3. místo Valdová Ludmila 1 

MALÁ SKUPINA Název Počet osob 

1. místo Pionýr Č. Krumlov 9 

2. místo Srdíčko Jiloro 9 

3. místo Tygříci 4 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Počet osob 

1. místo ZŠ Střížov 18 

2. místo Šikulové ZŠ Bezdrevská 26 

3. místo Decarli SOŠ Hluboká 21 

VELKÁ SKUPINA Název Počet osob 

1. místo Ježci 31 

2. místo Strážci práčat- Zálesák 24 

3. místo PS Střelka Čestice 30 

 

Vybrané fotografie z akce  

 

Počet soutěžících v 5. ročníku MEA v Jihočeském kraji k 1.3.2014 - 253 

 

Jihočeský kraj Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 11 11 

Malá skupina 5 30 

Třídní kolektiv 5 99 

Velká skupina 5 113 

Celkem  253 

Závěr: 
 
V Jihočeském kraji začali soutěžící v březnu 2014 řešit úkol 4. stupně soutěže, který končí 28.3.2014. Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje připravuje na duben pro soutěžící ve spolupráci s Objeváriem workshopy projektu 
ObjevTo. Celkový počet soutěžících k 1.3.2014 je 253.  
 
 

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, propagace 

2. STUPEŇ 
Druhý stupeň probíhal od 16. 11. 2013 do 15. 1. 2014. 
3. STUPEŇ 
Třetí stupeň probíhal od 16. 1. 2014 do 15. 2. 2014. 
 

2. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 
V minulém úkolu jste zjistili informace o hybridních pohonech a dozvěděli jste se, že elektromobily potřebují 
akumulátory. 

 
Úkol:  

Zjistěte, jaký je rozdíl mezi baterií a akumulátorem? Popište jejich složení, kde se používají? 

 
 

Ukázkové části odpovědí 
Jednotlivec – David Svoboda 
 
Ukázky z prezentace 

      

 

Vyhlášení vítězů  

2. stupeň –1.2.201 – Aquapark Laguna Třebíč 

Ceny za druhý stupeň byly předány v sobotu 1. 2.2014 v aquaparku Laguna v Třebíči. 
Soutěžících se do Jihlavy sjelo více než 50. Po vyhlášení si mohl každý zúčastněný užít hodinu a půl vodních 
radovánek v tamním bazénu. Někteří z vítězů na vyhlášení nepřijeli, proto jsme jim ceny zaslali poštou. 
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Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 2. stupeň Vysočina 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 
Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Svoboda David Stařeč 1 7,0 

2. místo Karásek Filip Kouty u Třebíče 1 6,0 

3. místo Janů Ivana Nové Město n. M. 1 4,0 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 
Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Dakoťáci Stanislav Bourek Rouchovany 10 9,0 

2. místo ŠD Velká Bíteš Pavla Petrová Velká Bíteš 6 6,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bodů 

1. místo ŠD Krucemburk 
Marcela 
Pospíchalová Krucemburk 30 9,0 

2. místo Bizoni Kryštof Boháč 
Nová ves u 
Chotěboře 10 8,0 

3. místo Družina Renata Kunstová Dobronín 20 7,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Soptíci Tomáš Popela Hamry nad Sázavou 27 9,0 

2. místo PS Údolí slunce Lenka Fraňková Žďár nad Sázavou 28 8,0 

3. místo Sokolíci Lenka Stejskalová Třebíč 25 7,0 

 

3. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 
V místě svého bydliště se běžně setkáváte s barevnými kontejnery na tříděný odpad. Ale kam patří třeba vybité 
baterie z hraček? 

Úkol:  
Zjistěte, jak se má správně třídit odpad. Co patří do které popelnice, co naopak do ní nepatří, kam se mají správně 
vyhazovat vybité baterie a vysloužilé elektrospotřebiče? 
 

Ukázkové části odpovědí 
Jednotlivec – Filip Karásek 
Ukázky z prezentace 

       

 

Velká skupina – Soptíci 
Ukázky z prezentace 
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Vyhlášení vítězů  

3. stupeň –2.3.2014 – Aquapark Žďár nad Sázavou 

Ceny za třetí stupeň byly předány v neděli 2. 3.2014 v aquaparku ve Žďáře nad Sázavou. 
Soutěžících se do Jihlavy sjela necelá padesátka. Po vyhlášení si mohl každý zúčastněný užít hodinu a půl 
vodních radovánek v tamním bazénu. Někteří z vítězů na vyhlášení nepřijeli, proto jsme jim ceny zaslali poštou. 
 

Vybrané fotografie z akcí  

 
 

 

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 3. stupeň Vysočina 

 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 
Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Svoboda David Stařeč 1 7,0 

2. místo Karásek Filip Kouty u Třebíče 1 6,0 

3. místo Janů Ivana Nové Město n. M. 1 5,0 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 
Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Dakoťáci Stanislav Bourek Rouchovany 10 9,0 

2. místo ŠD Velká Bíteš Pavla Petrová Velká Bíteš 6 7,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bodů 

1. místo ŠD Krucemburk 
Marcela 
Pospíchalová Krucemburk 30 8,0 

2. místo Družina Renata Kunstová Dobronín 20 6,0 

3. místo Bizoni Kryštof Boháč Nová ves u Chotěboře 10 5,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Soptíci Tomáš Popela Hamry nad Sázavou 28 8,0 

2. místo Sokolíci Lenka Stejskalová Třebíč 25 7,0 

3. místo PS Údolí slunce Lenka Fraňková Žďár nad Sázavou 28 6,0 

 

Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v kraji Vysočina k 1.3.2014 – 184 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 12 12 

Malá skupina 5 29 

Třídní kolektiv 3 60 

Velká skupina 3 83 

Celkem  184 

Závěr 
 

Soutěž běží bez problémů. Poslední dobou narostl i počet soutěžících. Soutěžící nyní začínají plnit úkoly čtvrtého 
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 

Je začátek března a ve čtvrtém ročníku soutěže Malá energetická akademie v Jihomoravském kraji máme za 
sebou již tři splněné úkoly. Vyhlášení druhého stupně soutěže proběhlo v brněnském aquaparku, vyhlášení třetího 
stupně pak na akci, kterou pořádala tělovýchovná jednota v Brně – Komíně, a to na karnevalu. Zájem soutěžících 
je velký a konkurence v jednotlivých kategoriích velká. 
 

2. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 
Úkol: PÁRA jako pohon soustrojí 

Sestroj jednoduché parní čerpadlo, které po zahřátí začne čerpat vodu. Jako parní kotel nám může posloužit 
plechovka (ale ne plastová láhev) od limonády, jako topení svíčka a jako potrubí brčko. Budeme samozřejmě také 
potřebovat něco, čím brčko v plechovce utěsníme – může to být třeba plastelína, nebo izolepa v kombinaci s 
lepidlem. 
Zkuste sami přijít na nějaké další praktické využití páry (v kuchyni, někdo objeví model parního stroje, v jiném 
případě zkusíte využít tlakový hrnec v kombinaci s  předchozím úkolem apod.)  a  tím zvýšíte svoji naději na 
úspěch v tomto kole. Vaší fantazii a šikovnosti se meze nekladou 

 

Ukázkové části odpovědí 
 

Třídní kolektiv – Žabák     Jednotlivec - Bára 

 

 

 

 

 

mailto:info@jmdeti.cz
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Třídní kolektiv – ZŠ Boskovice 

 

Vyhlášení vítězů  

2. stupeň – 18.1.2014 – Aquapark Kohoutovice 

V sobotu 18. ledna 2014 proběhlo vyhlášení 2. stupně soutěže, tentokrát v aquaparku v  brněnských 
Kohoutovicích. Soutěžící si za svoji snahu a originalitu při plnění úkolu převzali zajímavé ceny od společnosti E.ON 
– deskové hry, buzoly a diplomy. Zároveň měli možnost strávit příjemné sobotní dopoledne plné vodních atrakcí a 
radovánek v kohoutovickém aquaparku. Vyhlášení se zúčastnilo více než 80 soutěžících. 
 
 

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 2 stupeň Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané fotografie z akce  

 

          
 

Kategorie Datum uzávěrky Datum vyhlášení

JEDNOTLIVCI Příjmení Jméno Město Počet osob Počet bodů

1. místo Sedlaříková Barbora Brno 1 7,5

2. místo

3. místo

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů

1. místo Pegasáci Barbora KoryčanskáBrno 8 9,0

2. místo Pospíšilovi Jiří Pospíšil Babice nad Svitavou 5 7,0

3. místo Mirare Miroslav Reimisch Brno 3 6,0

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů

1. místo Osmáci Šárka Kosková Benešov 14 7,5

2. místo Žabák Marie Beranová Brno 17 7,0

3. místo ZŠ Boskovice Jana Marková Boskovice 23 6,5

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů

1. místo Stopa Radka Pospíšilová Brno 16 8,0

2. místo 26.PTO Kulturní historieMartin Vašek Brno 13 7,5

3. místo Brabrouci Pavla Pokorná Brno 15 5,0
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3. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 
JAK FUNGUJE BATERKA? 
Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků. Typickým příkladem jednoduchého elektrického obvodu 
může být baterie (elektrický zdroj), 2 dráty (vodiče), žárovka (spotřebič) a případně tlačítko (vypínač). 
 

Úkol:  
Sestav jednoduchý elektrický obvod, který bude fungovat na baterii.  Můžeš vyzkoušet různé typy spotřebičů 
(žárovka, dioda). Jak dlouho vydrží žárovka svítit na jednu baterii stejného typ? Elektrický obvod můžeš sestavit 
také složitější s dalšími spotřebiči zvonek, větrák, atd. 
 

Ukázkové části odpovědí 
 

Třídní kolektiv – Osmáci     Malá skupina - Pegasáci 

 
 
 

Malá skupina - Mašováčci 

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_vodivost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_baterie
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Vyhlášení vítězů  

3. stupeň – 23.2.2014 – Pohádkový karneval 

Vyhlášení 3. stupně soutěže proběhlo v neděli 23. února 2014  na pohádkovém karnevalu, který organizovala  pro 
malé i velké T.J. Sokol Komín.  Děti i dospěláci se v tento den proměnili v pohádkové bytosti, pro které bylo na celé 
odpoledne  přichystáno spousta zábavy, tance , zpěvu a soutěží.  Během akce také proběhlo vyhlášení 3. stupně 
Malé energetické akademie. Vítězové si za potlesku  ostatních přebrali ceny od společnosti  E.ON – vědomostní 
hru „Svět v kostce“, lékárničky, zápisníky a diplomy.    

 

Vybrané fotografie z akce  

        
 

         
 

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 3 stupeň Jihomoravský kraj 

 
Kategorie Datum uzávěrky Datum vyhlášení

JEDNOTLIVCI Příjmení Jméno Město Počet osob Počet bodů

1. místo Sedlaříková Barbora Brno 1 6,0

2. místo

3. místo

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů

1. místo Pegasáci Barbora KoryčanskáBrno 8 9,0

2. místo Mašováčci Dana Freyová Hluboké Mašůvky 8 7,0

3. místo Pospíšilovi Jiří Pospíšil Babice nad Svitavou 5 6,0

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů

1. místo Osmáci Šárka Kosková Benešov 14 7,0

2. místo Žabák Marie Beranová Brno 17 6,0

3. místo ZŠ Boskovice Jana Marková Boskovice 23 5,0

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů

1. místo Stopa Radka Pospíšilová Brno 16 9,0

2. místo 26.PTO Kulturní historieMartin Vašek Brno 13 7,5

3. místo Brabrouci Pavla Pokorná Brno 15 7,0  
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Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v Jihomoravském kraji k 1.3.2014 - 192 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 6 6 

Malá skupina 7 43 

Třídní kolektiv 4 80 

Velká skupina 4 63 

Celkem  192 

Závěr 

 
Před námi jsou poslední dva úkoly letošního ročníku. Soutěžící se zapojují do Malé energetické akademie s chutí a 
elánem a dle ohlasů je patrné, že úkoly jsou pro ně zajímavé a poučné.  
 
 
 
 
         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 období od prosince 2013 do února 2014 proběhly tři stupně soutěže, bylo realizováno vyhlášení a předání cen 
výhercům na třech akcích ve Zlínském kraji. V období od 20. – 24. ledna probíhala propagace vyhlášení 2. stupně 
soutěže v regionálním rádiu Kiss Publikum. K 1. březnu 2014 bylo registrováno celkem 193 soutěžících. 
 
V průběhu měsíců prosinec - únor 2014 probíhala propagace soutěže zejména prostřednictvím elektronické pošty 
– nabídka účasti a registrace byla rozeslána na ZŠ a SŠ, do neziskových a příspěvkových organizacích pracujících 
s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. Rozeslali jsme Tiskovou zprávu č. 4, 5, 6, 7 a 8 MEA 2013 – 2014 na média, 
úřady, školy a sdružení dětí a mládeže. Řešení úkolu 2. stupně bylo ukončeno 15. 1. 2014  a 3.stupně 15. 2. 2014. 
Po vyhodnocení řešení hodnotící komisí, jsme odeslali kanceláři Radambuk Galerii vítězů. Řešení 4. stupně 
soutěže čeká na soutěžící v měsíci dubnu 2014 a vítězové budou vyhlášení 23. 4. 2014 na akci Den Země ve 
Valašském Meziříčí. Za účelem propagace soutěže a vyhlášení 2. stupně byl vyroben reklamní spot, který byl 
formou rozhlasové reklamy prezentován na Rádiu Kiss. 

 
1. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 

Vyhlášení vítězů  

1. stupeň –15.12.2013 – Vánoce s pohádkou 

V neděli 15. prosince 2014 proběhlo vyhlášení 1. stupně soutěže Malá energetická 
akademie na akci „Vánoce s pohádkou“, kterou pořádalo centrum Akropolis ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program: vystoupení dětí 
z aerobiku, hudebně pohybových kroužků a z prázdninového muzikálu Rebelové a Ať žijí 
duchové, tvořivé dílničky a „Pošťácká pohádka“ s herci Slováckého divadla. Výtěžek z 
dílniček byl věnován DIAKONII Cesta v Uherském Hradišti. 

 

 

 

Vybrané fotografie z akce  
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 2. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 

 
Úkol: 
Badatelé, je tu další úkol. Firmy jsou největšími odběrateli elektrické energie. Ovšem s výrobou souvisí i odpad, 
tudíž velká zátěž na životní prostředí. Když prozkoumáte okolí, určitě si nějaké firmy nebo odpadu všimnete.  

 

Soutěžní úkol: 

 
Zjistěte, které firmy ve vašem okolí jsou největšími odběrateli elektrické energie, které abnormálně zatěžují 
životní prostředí a které jsou naopak šetrné a mají menší spotřebu energie díky tomu, že například 
zpracovávají odpad nebo využívají jiné obnovitelné zdroje energie. Získejte o nich co nejvíce informací a 
zjistěte, jaké jsou jejich produkty. 

 

Ukázkové části odpovědí 
Jednotlivci – Pavel Jančík  
Látky znečišťující ovzduší 
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI EMISEMI A IMISEMI? 
Emise – v souvislosti se znečištěním ovzduší jsou tím míněny látky emitované, tedy vyslané do okolního prostředí z komínů elektráren, továren 
nebo z výfuků automobilů. Emise se vyjadřují množstvím emitované látky za časovou jednotku – kg/den nebo t/rok. Emisní limit stanoví, jaké 
množství znečišťující látky může zdroj znečištění do ovzduší vypustit. 
– v souvislosti se znečištěním ovzduší označuje toto slovo obsah nežádoucích látek v ovzduší. Imise vyjadřují koncentrace škodlivin, tedy 
obsah škodliviny v určitém objemu (například obsah polétavého prachu v 1 m3 vzduchu). Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně 
znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku. 
Emisní i imisní limity pro jednotlivé látky jsou stanoveny zákonem o ochraně ovzduší. 
Firmy, které odebírají nejvíce lektány ve Zlínském kraji 

- Česká zbrojovka 

- Barum Continental 

- TON 

- Slovácké strojírny 

Potravinářské firmy Raciola, Toma apod. 

 Malá skupina – Turbosšni  
Jak jsme postupovali: 

• Nejdříve jsme si všichni rozdělili úkoly, rozhodli jsme se, na které firmy se zaměříme a začali jsme shánět a hledat co nejvíce 
informací. 

• Hledali jsme na internetu, sehnali jsme si knihu STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2010/11 (novější 
jsme bohužel nesehnali), a taky jsme navštívili ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU UHERSKÝ BROD. 

• Dnes jsme se společně sešli a vše jsme se pokusili přehledně zpracovat.  
Co jsme zjistili? 

• Asi největším odběratelem elektrické energie v našem okolí je Česká zbrojovka, Slovácké strojírny a Raciola. 
• Mezi největší zatěžovatele životního prostředí patří Slovácké strojírny. 
• Firma Silamo zpracovává stavební odpad. 
• Objevili jsme několik dalších firem, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Česká zbrojovka: 
• Právní forma – akciová společnost 
• Založena – 27. červen 1936 
• Sídlo – Uherský Brod 
• Výroba – kovovýroba, palné zbraně 
• Počet zaměstnanců – cca 1200 
• Oficiální web - http://www.czub.cz/cz/Default.aspx  
• Česká Zbrojovka provozuje neutralizační stanici - pro sebe i jiné firmy.  
• Vlastní zařízení – Slévárna přesného lití zaměřena na výrobu odlitků vysoké kvality 
• Produkuje přes 2500 tun odpadu za rok.  
• Česká zbrojovka a.s. obsadila třetí místo v kategorii Úspory energie s projektem Optimalizace spotřeby energií a snížení energetické 

náročnosti výroby v České zbrojovce a.s. Uherský Brod. Projekt České zbrojovky spočíval v rekonstrukci a modernizaci zařízení s 
cílem snížit spotřebu a energetické ztráty v rozvodech. Již využitá zbytková energie se přitom bude opět podílet na výrobě, čímž se 
výrazně sníží spotřeba vstupních energetických zdrojů. 

Raciola s.r.o. 
• Zabývá se porážkou a zpracováním kuřat, lehkých i těžkých slepic, výrobou drůbežích výrobků, uzenin a specialit. 
• Počet zaměstnanců – cca 250 
• Průměrná denní produkce – 35 tisíc poražených kusů drůbeže. 
• Produkce - http://www.raciola.cz/produkty.html  
• Chlazení ponorem bylo nahrazeno chlazením vzduchem.  
• Měrná spotřeba elektrické energie má od 2004 mírně stoupající úroveň.  
• V roce 1990 byla provedena generální oprava kotle v plynové kotelně. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel systém chlazení. 
• Provozovatel v zařízení nevyužívá odpadní teplo z technologických procesů.  
• Spotřebu energie na tunu produkce uvádí spotřebitel 502,4 kWh/t.  

Kovosteel recycling s.r.o. 
Největší dceřiná společnost společnosti REC Group s.r.o. (neboli Recyklační Ekologické Centrum), která sídlí ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště. REC Group s.r.o. buduje ekologické centrum a snaží se vzdělávat veřejnost v oblasti ekologie. Nově vznikající ekologické centrum 
využívá zkušeností získaných při každodenním zpracováním všech druhů odpadu a hravou formou je předává svým návštěvníkům.  

Velká skupina – Zlíňáci  

http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.czub.cz/cz/Default.aspx
http://www.raciola.cz/produkty.html
http://www.raciola.cz/produkty.html
http://www.raciola.cz/produkty.html
http://www.raciola.cz/produkty.html
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Nejvíce odebírají elektřinu ve Zlínském kraji 
1. Česká zbrojovka 
2. Slovácké strojírny 
Slovácké strojírny a.s. 

• Právní forma – akciová společnost 
• Založení - 1951 
• Sídlo – Uherský Brod 
• Počet zaměstnanců – cca 1000 

Slovácké strojírny patří mezi největší zdroje znečištění ovzduší v okrese Uherské Hradiště. 
Produkce: 

• Výroba a montáž mobilních drtičů kamene, licích věží, strojů pro osazování desek tištěných spojů. 
•  Výroba hydraulických válců, ekologických kotlů na spalování dřeva, ocelových konstrukcí mobilních jeřábů a nůžkových plošin a 

dalších technologických celků pro ocelárny stavebních strojů . 
Výroba a vývoj obráběcích strojů a center, soustruhů, brusek, bezhrotých brusek, ozubárenských strojů a obráběcích center. 
3. Barum Continental 

 
Třídní kolektiv – ONVES  
Ve druhém úkolu jsme zjistili, které firmy jsou v našem okolí a zpracovali jsme do prezentací ty, do kterých jsme si udělali exkurzi nebo ve 
kterých pracuje některý z našich rodičů. Přímo v Ostrožské Nové Vsi je největší firma Kovovýroba Hoffmann, v sousedních Kunovicích je 
největší firma v okrese Aircraft Industries, ve Bzenci firma RI OKNA. 
Exkurze do Aircraft Industries 

 Dne 12.prosince 2013 jsme se vypravili na exkurzi do největší firmy v našem okolí  
 Aircraft Industries a.s. je firma, která má sídlo v sousední vesnici Kunovice 
 Je to prozatím největší český výrobce letounů L410 
 Funguje téměř přes 80 let 
 Zabývá se výrobou a prodejí letadel.  
 Oprava letadel, prodej náhradních dílů a servis letadel. 
 Výrobní kooperaci a i školení pilotů 
 Má kolem 1000 zaměstnanců 
 Za rok vydělá firma kolem 112 000 000 kč  

Hlavní činnost: 
 Výroba,prodej, údržba letounů L410 
 Působení střední školy pilotů a letectví 
  Vyrobeno kolem 8.000 letounů 
 1 letadlo stojí cca.75-85 mil.  
 Hodně jsme se toho dozvěděli a bylo to zajímavé. 
 Výroba letounů je energeticky náročná a firma nemá vlastní zdroj energie. 
 Bouhžel firma topí uhlím a ne plynem což by bylo ekologičtější, ale plynofikace firmy by byla drahá. 
 Dříve firma používala pro nátěr letadel neekologické barvy v hale, kde jedovaté barvy šly do spodních vod. 
 V roce 2006 ale starou halu zbořili a postavili novou která už jedovaté barvy zachycuje. 
 Navíc začali používat ekologické barvy. 
 Ve firmě se třídí odpady  

Kovovýroba Hoffmann s.r.o. 
 založení firmy bylo roku 1990 v Uherském Hradišti Lubomírem Hoffmannem 
 do Ostrožské Nové Vsi byla přestěhována až roku 1996 
 vlastníkem a jednatelem firmy je Lubomír Hoffmann, ale ředitel společnosti je Mgr. Marek Hoffmann 
 vyrábějí prototypové a malosériové výroby lisovacích a tvářecích nástrojů a karosářských dílů pro automobilky                            

počet zaměstnanců 270 
 vznik společnosti „na zelené louce“ 
 100% rodinné vlastnictví                                
 inspirace vycházející z tradici moderních přístupů daného průmyslového sektoru 
 firma si zakládá na kvalitě produkce 
 na zdokonalování a efektivitě výroby 

jsou největšími odběrateli elektrické energie u nás 
 odbírají nejvíc elektrické energie  
 snaží se šetřit omezené přírodní zdroje, letos nainstalovali solární panely 
 neustále usilují o minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 
 dodržování zákonů a nařízení týkajících se ochrany životního prostředí a třídění odpadů 
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Vyhlášení vítězů  

2. stupeň –25.1.2014 – Dětský karneval – Piráti z Karibiku 
Vyhlášení 2. stupně soutěže proběhlo v sobotu 25. 1. 2014 na dětském 
karnevalu „Piráti z Karibiku“ ve Středisku volného času TYMY v Holešově.  
Slavnostní předání cen výhercům 2. stupně soutěže proběhlo v 17 hodin. 
Nejlepší soutěžící získali buzoly a deskovou hru. Diváci byli seznámeni 
s pravidly soutěže MEA a upozorněni na webové stránky a možnosti stále se 
přihlásit. Zazněla i upoutávka na vyhlašování, která od pondělí do pátku 
běžela na Rádiu Kiss Publikum. Pro děti i rodiče byl připraven bohatý 
program – diskotéka, soutěže pro děti, bubnování, vystoupení tanečních 
kroužků, kouzelníci, ocenění pirátských masek, tombola a občerstvení. Akce 
se zúčastnilo více jak 200 dětí a rodičů. 

 
 

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 2. stupeň Zlínský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané fotografie z akce  
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3. stupeň Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 
Úkol: 
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? 

 
Soutěžní 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 
Malá skupina – TYMY 
Co je nízkoenergetický dům? 
 -je úsporný v množství energie potřebné k vytápění a užívání budovy 
 -jsou to budovy se spotřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m

2 
a rok 

 -mají spotřebu tepla nižší až několikanásobně 
 -jsou mezistupněm běžné výstavby (nezateplené) a pasivními domy 
 
Co je pasivní dům? 
 -má spotřebu tepla na vytápění maximálně 15 kWh/m
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 -první certifikovaný pasivní dům v naší republice je vápenopískový rodinný dům Jenišov, který byl certifikovaný v Passivhausinstitutu 
Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu dne 26.1.2010, získal certifikát Qualitätsgeprüftes Passivhaus. 
Prvky nízkoenergetického domu: 
  -volba pozemku s uvážením místního klimatu, konfigurace terénu a vegetace 
 -jednoduchý, kompaktní tvar budovy, orientace většiny obytných místností na jih 
 -velmi dobrá tepelná izolace budovy (podlaha, stěny, střecha, okna, dveře) 
 -důsledné odstranění tepelných mostů¨ 
 -zajištění vzduchotěsnosti budovy 
 -pasivní, případně aktivní využití sluneční energie 
 -optimální volba otopného systému s dobrou regulací 
 -kontrolované větrání, pokud možno s rekuperací tepla ( výměna vzduchu v objektu a zároveň zajišťuje minimální ztráty tepla)  
Jak si badatelé představují nízkoenergetický dům 

Terezky dům 
Dům využívá alternativní zdroje energie - elektřinu z větrné elektrárny, vodu ohřívá pomocí 
solárních panelů na střeše. Tento dům je dvoupatrový a při spotřebě tepla na vytápění tak 
spotřebuje méně kWh/m

2 
a rok, než jednopatrový dům – bungalov. Okna jsou kvalitní plastová 

odolná proti větru, nepropouští teplo ven. Více oken je na jižní části domu. 
Alexův dům 
Tento dům má také speciální zařízení na střeše, které využívá principy větrné elektrárny. Plášť 
domu je zateplen, takže teplo neuniká pryč. I střecha a štít je zateplen nejnovějšími 
technologiemi. Okna jsou dvouplášťová s tepelnou izolací. Dům je v blízkosti jaderné elektrárny, 
tak využívá výhodné smlouvy s elektrárnou. V domě jsou využívány úsporné elektrické 
spotřebiče, které šetří elektřinu. 

Výhody nízkoenergetického domu 
 

-nižší náklady na vytápění 
-příjemné klima ve vnitř po celý rok 
-plastová okna izolují také proti hluku 

-ekologicky šetrný k životnímu prostředí 
-pokud má fotovoltaické panely, nemusí se obávat výpadku elektrického proudu 
-malá závislost na růstu ceny energií 
-díky rekuperaci – čerstvý vzduch – vhodné pro alergiky, zdravé klima i v zimě 
 
Úspora na vytápění nízkoenergetického domu může být až 80%. Výstavba 
nízkoenergetického domu je dnes cenově dostupná. 

Třídní kolektiv – Machři 
 Naším třetím úkolem bylo zjistit různé informace o nízkoenergetických domech. My jsme se 

tedy jako třídní kolektiv rozdělili do několika skupin a každý zjišťoval svou zadanou část 
úkolu.  

 Tak jsme tedy začali pátrat a zjištěné informace jsme zapsali následovně.  
 Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má nízkou spotřebu energie na vytápění v 

rozmezí  
   15-50 kWh/m² za rok.   

 V těchto domech se nabízí více variant řešení otopného systému.  
 Tvar domu by měl být co nejkompaktnější, tedy jednoduchý s minimalizací ploch, kterými by mohlo docházet ke ztrátám. 

Nízkoenergetické domy by měly vykazovat tyto základní znaky: 
• Důkladně propracovaný architektonický návrh 
• Kompaktní tvar 
• Orientace prosklených ploch na jih nebo na jihozápad 
• Maximální tepelná izolace 
• Efektivní řešení tepelných mostů 
• Strojní větrání s rekuperací tepla 

Spotřeba tepla na vytápění do 50 kWh/m
2 
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 Kromě toho je důležité, aby jednotlivé komponenty domu byly vyvážené a vzájemně spolupracovaly.  
 Podmínkou úspěšné realizace nízkoenergetické stavby je pečlivá příprava projektu, na kterém bychom rozhodně neměli šetřit.  
 Důležité je také, aby dům projektoval tým specialistů - zadávat projekt postupně různým profesím není ideální. 

Výhody: 
 Výrazně nižší náklady na vytápění domu  
 Zamezení tepelných ztrát  
 Malá závislost na růstu cen energií  
 Vysoký komfort bydlení 
 Snížení zátěže životního prostředí 
 Kratší otopné období 
 Příjemné a zdravé klima v interiéru  

Nevýhody: 
 Zvýšené náklady na stavbu domu 
 Projekt stavby musí být vypracován důkladně a ve všech detailech 
 Každá chyba může mít zásadní vliv na celkový efekt stavby 
 Stavba vyžaduje neustálou kontrolu investora  

V ČR je zatím jen málo architektů a firem, které se specializují na stavby nízkoenergetických domů 
 Sami jsme si zkusili také vyrobit náš nízkoenergetický dům. 
 Vyrobili jsme ho z papíru a myslíme, že se nám docela povedl.   

 

 

Vyhlášení vítězů 

 

3. stupeň –25.2.2014 – Zimní olympiáda Uherský Ostroh 
 
Vyhlášení 3. stupně soutěže v úterý 25. 2. 2014 na Zimní olympiádě v Uherském 
Ostrohu. V 10.30 hod. proběhlo slavnostní předání cen výhercům 3. stupně soutěže. 
Nejlepší soutěžící získali cestovní lékárničky a deskovou hru. Akci pořádal ZŠ Uherský 
Ostroh, DDM Pastelka a Asociace malých debrujárů ČR. Pro soutěžící byl připraven 
bohatý program – soutěže, vystoupení kroužku Debrujárů, soutěže na ledě, 
občerstvení, prohlídka podzemí a věže na zámku v Uherském Ostrohu. Akce se 
zúčastnilo více jak 200 dětí a dospělých. 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie vítězů MEA 2013 - 2014 3. stupeň Zlínský kraj 
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Vybrané fotografie z akce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet soutěžících v 6. ročníku MEA ve Zlínském kraji k 1.3.2014 - 193 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 11 11 

Malá skupina 8 34 

Třídní kolektiv 4 88 

Velká skupina 4 60 

Celkem  193 

 
 
 

Ve Zlíně 1. března 2014    Mgr. Michaela Pokorná 
       koordinátorka soutěže 
       Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje 
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Závěr 

Ve všech zúčastněných krajích jsme vyhlásili vítěze 2. a 3. stupně soutěže Malá energetická akademie a 
v současné době soutěžící řeší úkoly 4. stupně soutěže. Organizátoři z Krajských rad dětí a mládeže připravují 
akce vyhlášení vítězů na měsíc březen a duben 2014. Soutěž se pomalu chýlí do finále. Stále se objevují noví 
soutěžící, kteří se zapojují do soutěže. Ke dni zpracování této zprávy je již registrovaných 822 soutěžících. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích 6.3.2014.     Mgr.Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


