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2013 – 2014 
 

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 11. května 2014 

Tisková zpráva MEA 2013 – 2014 č. 11 

Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů 6. ročníku soutěže  
Malé energetické akademie 2013 - 2014 

 
 

 
 
 
 
 
Kdy: 23. května 2014 v 16,30 hodin 
Kde: pódium v areálu u Sportovní haly, České Budějovice  

Řešení posledního 5. úkolu 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie s názvem 
Energetický štítek končilo 25.dubna 2014. Vítězové 5. stupně a celkoví vítězové budou 
slavnostně vyhlášeni v pátek 23.května v 16,30 hodin na pódiu akce Bambiriáda 2014, 
která se bude konat v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích ve dnech 23.- 24. 
května 2014 ( více na www.bambiriada.cz ).  

http://www.bambiriada.cz/


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. Vítězové si mohou ceny vybrat sami. 

Více informací na www.radambuk.cz nebo na www.energeticka-akademie.cz. 
 
 
 

Organizátor:        Sponzor: 
RADAMBUK       
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
Kontaktní adresa: Husova 45, Č.B. 
Tel.: 775 644 101 
E-mail: kancelar@radambuk.cz 
Web: www.radambuk.cz 
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