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6. ROČNÍK – 2013 - 2014 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 

Průběh soutěže 
 

 
V květnu a červnu 2014 vyhlásily zúčastněné Krajské rady dětí a mládeže vítěze 5. stupně 
soutěže a celkové vítěze 6. ročníku Malé energetické akademie 2013 – 2014. Rada dětí a 
mládeže Jihočeského kraje vyhlásila vítěze na akci Bambiriáda 2014 v Českých 
Budějovicích v pátek 23.5.2014, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina na akci Indiánské 
hrátky v Třebíči 8.6.2014, 31.5.2014 Jihomoravská rada dětí a mládeže na Dětském dni a 
Rada dětí a mládeže Zlínského kraje 23.5.2014 na Bambiriádě 2014 ve Zlíně.  

 
Počty soutěžících 
 
V 6. ročníku soutěže bylo registrováno 845 soutěžících. 
 

Celkový počet soutěžících v 6. ročníku MEA 2013 - 2014 k 4.5.2014 - 845 

 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 12 12 12 12 8 8 11 11 43 43 

Malá skupina 5 30 6 32 7 42 8 34 26 138 

Třídní kolektiv 5 99 3 60 4 81 4 88 16 328 

Velká skupina 5 113 3 84 4 67 5 72 17 336 

 Celkem  254  188  198  205  845 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

 

Průběh soutěže, propagace 

V měsíci květnu 2014 byla soutěž již uzavřená a Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje znala vítěze 6. ročníku, 
se kterými komunikovala při výběru odměn za soutěž. Vítěze 5. stupně a celkové vítěze soutěže jsme vyhlásili 
v pátek 23.5.2014 na pódiu akce Bambiriáda 2014 v Českých Budějovicích.  

 
5. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014  
 
„ Praxe“ - ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
Co všechno jsme se již dozvěděli? Máme před sebou poslední soutěžní úkol - praxi. Když si půjde maminka koupit 
novou pračku či ledničku, určitě se bude dívat pávě na "energetický štítek." Doufám, že po tomto soutěžním úkolu jí 
budete moci poradit, zda si vybrala úsporný spotřebič. 
 
Úkol: 
Zjistěte co to je energetický štítek. Zajděte do obchodu a najděte spotřebič nejméně a nejvíce energeticky 
úsporný. Tyto štítky vyfoťte nebo namalujte. 
 

Ukázkové části odpovědí 
 

Vyrobené modely soutěžících 
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Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů 6. ročníku 

23.5.2014 – Bambiriáda 2014 

Bambiriáda v Českých Budějovicích uzavřela své brány v sobotu v 17 hodin 
losováním o ceny na pódiu. Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 v 
Jihočeském kraji byla již tradičně Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – 
RADAMBUK. Akce se konala v Českých Budějovicích konat v areálu u 
Sportovní haly ve dnech 23. – 24. května 2014.  

Bambiriáda byla i v letošním roce místem aktivní prezentace sdružení dětí a 
mládeže, tisíce dětí si zde mohly vybrat pro sebe tu nejlepší volnočasovou 
aktivitu nebo letní tábor. Pro děti byla připravená aktivní přehlídka možností pro 
volný čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, opičí dráhy, skákací 
hrady, prezentace Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského 
kraje, Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice, BESIP 
Ministerstva dopravy ČR, Městské policie, Jihočeských informačních center pro 
mládež, expozice tábornické činnosti, ukázky tábornických dovedností, lanové 
aktivity, zoo koutek, jízdy na lodích, výroba placek – buttonů, čajovna, losování o 
ceny na pódiu, hry se zvířecí tématikou, prezentace kurzů angličtiny pro děti, 
ukázky karate, sebeobrany a řada dalších soutěží a ukázek. 

V pátek v 16.30 hodin byli vyhlášeni vítězové 6. ročníku soutěže Malá energetická akademie 2013 – 2014, 
kterou pro společnost E.ON pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Vítěze na pódiu vyhlásili zástupci 
Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje a zástupce společnosti E.ON ČR – paní Gabriela Levá. Soutěžící měli 
během školního roku vyřešit 5 úkolů s názvy. Elektrárna, Elektrické vedení, Elektřina . dobrý sluha, ale zlý pán, 
Energetické úspory, Energetický štítek. 
Soutěžící – Jednotlivci, kteří získali po absolvování pěti stupňů soutěže nejvíc bodů na 1. – 3. místě, vyhráli věcné 
ceny v celkové  hodnotě 12.000,- Kč. Malé skupiny a Třídní kolektivy si vybrali věcné ceny v celkové hodnotě 
25.000,-Kč a na Velké skupiny čekaly věcné ceny v celkové hodnotě 50.000,-Kč. 
Vítězové si mohli ceny vybrat sami. Mezi cenami byly stany, kšiltovky, hifi věž, tablet, notebook, televizor, nože, 
MP3, trampolína, dětské dřevěné prolézačky, spací pytel, fotoaparát a další pěkné hodnotné ceny.  
 
Tím se uzavřel 6. ročník soutěže a všichni se těší na další ročník, který začíná v září 2014. Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje děkuje všem soutěžícím za jejich účast a těší se na viděnou  v září 2014 při zahájení 7. ročníku 
soutěže, který bude zcela v novém kabátě. 
 

Galerie vítězů 5. stupně MEA 2013 – 2014 Jihočeský kraj  

 

Kategorie   Datum vyhlášení 

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 Přátelé  4 

      

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Počet osob 

1. místo ZŠ Střížov 18 

2. místo Decarli, SOŠ Hluboká 21 

3. místo ME1A SOŠ Hluboká 23 

      

VELKÁ SKUPINA Název Počet osob 

1. místo Ježci 31 

2. místo Střelka Čestice 30 

3. místo Strážci práčat- Zálesák 24 
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Galerie celkových vítězů MEA 2013 – 2014 Jihočeský kraj  

Kategorie   Datum vyhlášení 

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 Přátelé 4 

3. místo Srdíčko Jiloro 9 

      

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název Počet osob 

1. místo ZŠ Střížov 18 

2. místo ME1A SOŠ Hluboká 23 

3. místo Šikulové ZŠ Bezdrevská 26 

      

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  
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Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v Jihočeském kraji  - 254 

Jihočeský kraj Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 12 12 

Malá skupina 5 30 

Třídní kolektiv 5 99 

Velká skupina 5 113 

Celkem  254 

 
 

19.-.25.6.2014 –  
Výstava prací soutěžících Malé energetické akademie 2013 - 2014 
 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje uspořádala Výstavu prací soutěžících 6. ročníku soutěže Malá energetická 
akademie 2013 – 2014. Zájemci ze spolků dětí a mládeže a zástupci společnosti E.ON ČR, s.r.o., která je 
sponzorem soutěže si mohli prohlédnout odpovědi a výrobky soutěžících, které řešili 5 úkolů s názvy: „ Energie 
jako zdroj života, Tok energie, Elektřina dobrý sluha, ale zlý pán, Energetické úspory, Energetický štítek“. Na 
výstavě bylo opravdu na co koukat.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.energeticka-akademie.cz/jihocesky/Aktuality/308-vystava-praci-soutezicich-male-energeticke-akademie-2013-2014-v-jihoceskem-kraji/
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Závěr: 
 
Tím se uzavřel 6. ročník soutěže a všichni se těší na další ročník, který začíná v září 2014. Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje děkuje všem soutěžícím za jejich účast a těší se na viděnou  v září 2014 při zahájení 7. ročníku 
soutěže, který bude zcela v novém kabátě. 
 
 

Mgr. 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 

Pátý stupeň probíhal od 15. 3. 2014 do 30. 4. 2014. Vyhodnocení 5. stupně a závěrečné vyhodnocení soutěže se 
uskutečnilo na stejné akci – Indiánské hrátky v Třebíči 8.6.2014.. 
 

5. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014  
 
Úkol: 
Zjistěte co nejvíce informací o nerostných zdrojích, ze kterých získáváme energii. Kde se těží ropa? Těží se 
ropa i v České republice? Kde se získává uhlí, kterým si třeba doma topíte? 
 
 

Ukázkové části odpovědí 
 

Jednotlivec – Ivana Janů     Třídní kolektiv – ŠD Krucemburk 
 

 

 

 

 

Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů 6. ročníku 

8.6.2014 – Indiánské hrátky v Třebíči 

Ceny za pátý stupeň a za celkové vítězství byly předány v neděli 8. 6.2014 v Třebíči na akci Indiánské Hrátky. 
Soutěžících se do Třebíče sjelo více než 50. Po vyhlášení si mohli zasoutěžit v indiánském duchu a podívat se na 
westernovou show. Někteří z vítězů na vyhlášení nepřijeli, proto jsme jim ceny zaslali poštou. 
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Galerie vítězů 5. stupně MEA 2013 - 2014 Vysočina 

 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 
Počet 
osob Počet bodů 

1. místo Janů Ivana Nové Město na Moravě 1 8,0 

2. místo Svoboda David Stařeč 1 7,0 

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

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 
Počet 
osob Počet bodů 

1. místo ŠD Velká Bíteš Pavla Petrovová Velká Bíteš 6 8,0 

2. místo Dakoťáci Stanislav Bourek Rouchovany 10 7,0 

3. místo Dalmatýni Partik Jeleček 
Rokytnice nad 
Rokytnou 3 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 6,0 

3. místo Družina Renata Kunstová Dobronín 20 3,0 

VELKÁ 
SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město 

Počet 
osob Počet bodů 

1. místo PS Údolí slunce Lenka Fraňková Žďár nad Sázavou 29 9,0 

2. místo Soptíci Tomáš Popela Hamry nad Sázavou 30 9,0 

3. místo Sokolíci Lenka Stejskalová Třebíč 25 8,0 

 
 

Galerie celkových vítězů MEA 2013 - 2014 Vysočina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrané fotografie z akcí  

 

 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Svoboda David Stařeč 1 38,0 

2. místo Karásek Filip Kouty u Třebíče 1 35,0 

3. místo Janů Ivana Nové Město na Moravě 1 26,0 

MALÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Dakoťáci Stanislav Bourek Rouchovany 10 40,0 

2. místo ŠD Velká Bíteš Pavla Petrovová Velká Bíteš 6 35,0 

3. místo Dalmatýni Partik Jeleček Rokytnice nad Rokytnou 3 34,0 

TŘÍDNÍ 
KOLEKTIV 

Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo ŠD Krucemburk Marcela Pospíchalová Krucemburk 30 42,0 

2. místo Bizoni Kryštof Boháč Nová ves u Chotěboře 10 37,0 

3. místo Družina Renata Kunstová Dobronín 20 25,0 

VELKÁ SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob Počet bodů 

1. místo Soptíci Tomáš Popela Hamry nad Sázavou 30 41,0 

2. místo PS Údolí slunce Lenka Fraňková Žďár nad Sázavou 29 38,0 

3. místo Sokolíci Lenka Stejskalová Třebíč 25 37,0 
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Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v kraji Vysočina – 188 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 12 12 

Malá skupina 5 32 

Třídní kolektiv 3 60 

Velká skupina 3 84 

Celkem  188 

 
Závěr 
 

Ve školním roce 2013/2014 se soutěže Malá energetická akademie zapojilo 188 účastníků, což je ve srovnání 
s minulým rokem mírný nárůst. Ti, kteří se zapojili a vytrvali až do konce, museli splnit pět různých úkolů týkajících 
se energetiky. Jejich snaha byla oceněna při vyhlášení jednotlivých kol, ale hlavně cenami dle vlastního výběru 
v hodnotách daných kategorií a umístěním soutěžících. V tomto školním roce byly v Kraji Vysočina rozdány ceny 
za 112.000,- Kč. 
V letošním roce se také podařilo výrazně zvýšit počet účastníků vyhlášení jednotlivých kol.  
Soutěž je pro děti velmi přínosná a to z mnoha pohledů. Rozšíří si své znalosti v oblasti energetiky, ale i plněním 
úkolů podporují skupinového ducha, učí se lepší komunikaci, týmové spolupráci a rovněž zažijí spoustu legrace. 
 

 

 

 
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 za námi další ročník Malé energetické akademie! Úkoly jsou splněny, celkoví vítězové už si převzali své ceny. 
V tomto ročníku přibylo mnoho nových soutěžících, kteří se soutěže účastnili poprvé. Přispěla k tomu jistě i naše 
účast a propagace soutěže na Veletrhu mimoškolních aktivit v září 2013 a také oslovení ředitelství základních a 
středních škol prostřednictvím informativního mailu na začátku školního roku. Mezi soutěžícími se objevily nové 
třídní kolektivy dětí všech věkových skupin – od mateřáčků až po žáky posledních ročníků základní školy. Vítězem 
kategorie velkých skupin se zaslouženě stal turistický oddíl Stopa, který měl letos v soutěži premiéru a svými 
nápady a řešením úkolů předčil již zavedené oddíly. Celkově nejvyšší počet bodů ze všech soutěžících pak získala 
malá skupina Pegasáci, která v soutěži letos bojovala také poprvé a hned vítězně. Podle nadšení a ohlasů je znát, 
že úkoly byly zajímavé, poučné a že jejich plnění bavilo všechny zúčastněné! Díky společnosti E.ON bylo možné 
předat soutěžícím ceny v celkové hodnotě 112 000,- Kč!  

 
5. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014  
 
VODA – jako pohon soustrojí – Vodní kolo 
Vodní kolo můžeme také nazvat vodním mlýnem, ale je to takový mlýn, který má jen kolo, ale nemá zařízení na 
mletí. Tvým úkolem je vodní kolo vyrobit. Nejjednodušší vodní kolo můžeš zhotovit z větší zátky, kterou ze čtyř 
stran nařízneš, a pak do zářezů vtlačíš po jedné tenké dřevěné nebo kovové destičce. Stačí i rozebraná krabička 
od zápalek. Zátku zapíchni silným drátem nebo pletací jehlicí. To bude osa vodního kola. Pak stluč z tenkých latěk 
ještě podpůrnou konstrukci, v níž se osa může s kolem volně otáčet a kolo je hotové. Mlýnské kolo může pohánět i 
voda vytékající přímo z vodovodu, ale je lepší, když k němu vedete vodu trubicí nebo žlabem. Mlýn můžeš pohánět 
také vodou ze studny s pumpou. Když je někde poblíž potok nebo řeka, pak je lépe využít této možnosti a postavit 
mlýnek dřevěný, se kterým by ti měla pomáhat dospělá osoba. Základem mlýnku je hranolek čtvercového průměru. 
Do jeho středu vyvrtej průchozí otvor s průměrem o něco větším, než vložená dřevěná osa z kulatinky o průměru 8 
– 10mm. Za lopatky pak slouží čtyři tenké laťky přilepené voděodolným lepidlem, zajištěné šroubky či hřebíčky. 
Hotový mlýnek povrchově uprav tak, aby mu kontakt s vodou co nejméně vadil (např. voděodolný lak). Mlýnek 
usaď na dva klacíky ve tvaru písmene Y. Zasaď je pevně do hlíny na břehu potoka. Jejich výška by měla být 
taková, aby lopatky byly pod vodní hladinu ponořené asi 5 - 7cm . Pokud vyrobíš tělo mlýnku z tvrdého dřeva a 
lopatky z překližky, dobře ošetřené voděodolným lakem, vydrží ti mlýnek déle. 
 
Úkol: 
 
Můžeš si udělat i mlýn, který klape, takový, který má svůj domeček... Zkus měnit velikosti, materiál, místo 
osazení, různé tvary lopatek.... 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. 
Najdeš ve svém okolí objekt vodního mlýna? Zjisti o něm co nejvíce informací. 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@jmdeti.cz
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Ukázkové části odpovědí 
Jednotlivec – Bára  Třídní kolektiv- Osmáci 

 
 

Jednotlivec – Petr Pospíšil  Malá skupina - Mašováčci 

 
Velká skupina - Stopa 

Třídní kolektiv – ZŠ Boskovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů 6. ročníku 

31.5.2014 – Den dětí 

I letos proběhlo slavnostní vyhlášení celkových vítězů soutěže a vítězů 5. stupně na akci, kterou každoročně 
pořádá Česká tábornická unie při příležitosti Dne dětí. V sobotu 31. května se zámecký park v brněnské čtvrti 
Medlánky proměnil v místo plné legrace a zábavy pro děti i dospělé.  A co všechno bylo možné prožít, zažít a 
vyzkoušet? Děti se mohly zúčastnit soutěže, která jim přiblížila  brněnské pověsti a legendy a také prověřila jejich 
odvahu, zručnost, rychlost a důvtip. Na své si přišli i milovníci a fandové letadel, protože do oslavy Dne dětí se 
zapojilo i medlánecké letiště, které zájemcům předvedlo start a létání větroňů a hromadný parašutistický seskok. 
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Pro děti malé i velké byla připravena soutěž v jízdě na koloběžce, malování na chodníku, rukodělné dílny nebo 
kurz první pomoci. Na pódiu se během celého dne vystřídaly taneční, hudební i dramatické soubory, zazpívaly a 
zahrály známé brněnské skupiny Mošny, Přístav nebo brněnští Poutníci. Zkrátka bylo se na co dívat a co 
poslouchat! V půl třetí pak pódium v zámeckém parku patřilo soutěžícím Malé energetické akademie! Byli 
vyhlášeni vítězové pátého stupně soutěže a především celkoví vítězové letošního ročníku, kteří si odnesli ceny 
v hodnotě 112 000,- Kč! Mezi cenami bylo turistické vybavení, tablet, poukázky do zábavných center, oddílové 
vybavení, hračky a mnoho dalších krásných cen. Radost vítězů byla veliká. Své ceny si totiž za celoroční snahu a 
píli opravdu zasloužili!  
 

Vybrané fotografie z akce  
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Galerie 5. stupeň MEA 2013 - 2014 Jihomoravský kraj 

 

Kategorie   Datum uzávěrky   
Datum 

vyhlášení   
  JEDNOTLIV

CI Příjmení  Jméno Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  1. místo Sedlaříková Barbora Brno 1 5,0 
  2. místo Pospíšil Petr Brno 1 4,0 
  3. místo           
  MALÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  

1. místo Pegasáci 
Barbora 
Koryčanská Brno 8 8,5 

  

2. místo Pospíšilovi Jiří Pospíšil 
Bílovice nad 
Svitavou 5 8,0 

  3. místo Mašováčci Dana Freyová Hluboké Mašůvky 8 5,0 
  TŘÍDNÍ 

KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  1. místo Osmáci Šárka Kosková Benešov 14 8,0 
  2. místo Žabák Marie Beranová Brno 17 7,0 
  3. místo ZŠ Boskovice Jana Marková Boskovice 23 6,0 
  VELKÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  1. místo Stopa  Radka Pospíšilová Brno 16 9,0 
  2. místo Brabrouci Pavla Pokorná Brno 15 6,0 
  

3. místo 
26.PTO Kulturní 
Historie Martin Vašek Brno 13 5,0 
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Galerie celkových vítězů MEA 2013 - 2014 Jihomoravský kraj 

Kategorie   Datum uzávěrky   
Datum 

vyhlášení   
  JEDNOTLIV

CI Příjmení  Jméno Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  

1. místo Sedlaříková Barbora Brno 1 
 

31,5 
  

2. místo Pospíšil Petr Brno 1 
 

21,0 
  MALÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  

1. místo Pegasáci 
Barbora 
Koryčanská Brno 8 44,0 

  

2. místo Pospíšilovi Jiří Pospíšil 
Bílovice nad 
Svitavou 5 

 
36,5 

  3. místo Mašováčci Dana Freyová Hluboké Mašůvky 8 28,0 
  TŘÍDNÍ 

KOLEKTIV Název Vedoucí skupiny Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  

1. místo Osmáci Šárka Kosková Benešov 14 
 

37,5 
  2. místo Žabák Marie Beranová Brno 17 34,5 
  

3. místo ZŠ Boskovice Jana Marková Boskovice 23 
 

31,5 
  VELKÁ 

SKUPINA Název Vedoucí skupiny Město Počet osob 
Počet 
bodů 

  1. místo Stopa  Radka Pospíšilová Brno 16 43,0 
  

2. místo 
26.PTO Kulturní 
Historie Martin Vašek Brno 13 

 
32,5 

  

3. místo 
 
Brabrouci Pavla Pokorná Brno 15 30,0 

   

Počet soutěžících v 6. ročníku MEA v Jihomoravském kraji  - 198 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 8 8 

Malá skupina 7 42 

Třídní kolektiv 4 81 

Velká skupina 5 67 

Celkem  198 

Závěr 

Soutěžící se zapojili do soutěže velmi aktivně a s nadšením. Přispěly k tomu i úkoly letošního ročníku, které byly 
praktické, zábavné a pochopitelné pro starší i mladší děti. Snad největší úspěch měla výroba větrníků a vodních 
mlýnků. Také akce, na kterých proběhla jednotlivá vyhlášení, se setkala s ohlasem soutěžících. V příštím ročníku 
se zaměříme na kategorii jednotlivců, kde se zpočátku zdálo, dle počtu registrací, že se zvýší jejich počet v soutěži, 
ale nakonec se do „cíle“ probojovali jen dva. Velký ohlas měla soutěž i u pedagogů, kteří se zasloužili o zapojení 
nových třídních kolektivů. Jejich zájem o účast v soutěži se projeví jistě i v dalším ročníku, na který se všichni těší!  

 
Vyhlášení jednotlivých stupňů soutěže 

 
                        Zahájení -  6. a 7. září 2013                                   Veletrh mimoškolních aktivit            

            1.  stupeň – 6. listopadu 2013                               Dýňování 

            2. stupeň – 18. ledna 2014                                    Aquapark Kohoutovice 

            3.stupeň – 23. února 2014                                    Pohádkový karneval 

      4.stupeň – 29. března 2014                                  Otevírání studánek 

      5.stupeň a celkoví vítězové – 31. května 2014     Dětský den 

         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 

Vyhlášení celkových vítězů a vítězů 5. kola soutěže Malá energetická akademie proběhlo v pátek 23. 5. 2014 
v 15,00 hod. na Bambiriádě na náměstí Míru ve Zlíně. 
 

5. stupeň Malé energetické akademie 2013 – 2014  
 
Poslední úkol je provázán s blížícím se létem a časem koupání. Bude to úkol o vodě. Vodní elektrárny jsou velmi 
šetrné k životnímu prostředí. Voda, kterou elektrárna proteče, se ve stejném stavu vrátí zpět do řeky. 
 
Úkol: 
Najděte ve svém okolí vodní elektrárnu. Zjistěte, na jakém principu funguje. Navštivte nějakou vodní 
elektrárnu a zkuste si domluvit do ní exkurzi. O své návštěvě pořiďte dokumentaci (fotky, zápis, atp). Při 
návštěvě dbejte bezpečnostních pokynů. 
 

Ukázkové části odpovědí 
 
Jednotlivec – Marek Mužík 
Vodní elektrárna Těšov 

- V roce 1933 byl zde založen hydrostatický jez 
- V České republice rarita 
Rekonstrukce 
- Rekonstrukce stála 8 milionů korun 
- Rekonstrukce probíhala i pod vodou 
- V provozu od 26.9. 2007 
- Kaplanova turbína 2 m³ za vteřinu 
- Generátor má výkon 70 kW a 43 otáček 
za minutu 
Ovládání 
- Vše je ovládáno počítačem i mobilem 
- V případě závady pošle sms 
- V případě velmi vážné závady se sám 
vypne 
Další vodní elektrárny 
-Hradčovice 
- Podolí 
- Nivnice 

Malá skupina – Einsteini   
Malá vodní elektrárna Bystřička- exkurze 
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Třídní kolektiv – ZS ONVES 
Vodní elektrárny v našem nejbližším okolí 

V našem okolí jsou nejbližší vodní elektrárny na řece Moravě ve Veselí nad Moravou. Při exkurzi jsme navštívili Historickou 
vodní elektrárnu z roku 1914, ve které jsou 2 turbíny, označené MV1 a MV2 , a Malou vodní elektrárnu z roku 2001. 

 

   
 

   
 
Vyhlášení vítězů 5. stupně a celkových vítězů 6. ročníku 

23.5.2014 – Bambiriáda 2014 

V pátek 23. května v 15 hodin bylo připraveno vyhlášení celkových vítězů 3. ročníku a vítězů 5. kola soutěže Malá 
energetická akademie 2013 – 2014, kterou pro společnost E.ON ČR pořádá ve Zlínském kraji Spektrum – Krajská 
rada dětí a mládeže Zlínského kraje. Vítězové v jednotlivých kategoriích vyhráli hodnotné věcné ceny. Soutěž je 
určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Celá soutěž 
probíhá na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz. Hlavním pořadatelem Bambiriády 2014 ve 
Zlínském kraji je Spektrum - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje. Akce se konala ve Zlíně na náměstí Míru 
ve dnech 22. – 24. května 2014. Regionální záštity přijali v letošním roce MVDr. Stanislav Mišák - hejtman 
Zlínského kraje a MUDr. Miroslav Adámek – primátor statutárního města Zlína. Bambiriádu slavnostně zahájili v 
pátek 23. května 2014 v 14 hodin zástupci Spektra – Krajské rady dětí a mládeže spolu s panem radním Zlínského 
kraje PaedDr. Petrem Navrátilem a panem náměstkem města Zlína Mgr. 

http://www.energeticka-akademie.cz/
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Miroslavem Kašným. Významnými regionálními sponzory akce jsou 
Magistrát města Zlína a společnost E.ON ČR, s.r.o. Bambiriády 2014 ve 
Zlíně se aktivně zúčastnilo 30 spolků, středisek volného času a 
neformálních skupin mladých lidí. S organizačním zajištěním akce 
pomáhali studenti z Gymnázia Zlín Lesní čtvrť, Gymnázia a jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín a Parlamentu dětí a 
mládeže Zlínského kraje. Bambiriáda byla i v letošním roce místem 
aktivní prezentace spolků, středisek volného času a neformálních 
skupin. Pro děti a mládež byla připravena přehlídka možností pro volný 
čas, nabídky letních táborů, pódiová vystoupení, skákací hrady, 
nafukovací hřiště, ukázka vojenské techniky, výroba trdelníků, losování 
o ceny na pódiu, žonglování, slageline, fyzikální pokusy, ukázky 
dalekohledů, pozorování Slunce, výuku tanců, jízda na tříkolkách, 
ukázku drobných terarijních zvířat, slalom na koloběžkách atd. Hlavní 
pořadatel akce připravil na čtvrtek 22. května doprovodný program. Od 
14.00 do 22.00 proběhly na náměstí Míru tyto aktivity: Olympiáda 
zlínských škol v orientačním běhu, prezentace a soutěž 9 sborů 
mladých hasičů, koncertymládežnických kapel a ohnivá show skupiny 
mladých žonglérů. V soboru od 9.30 proběhla v parku u zámku ve Zlíně 
netradiční olympiáda.  

 
 

 

Galerie 5. stupně MEA 2013 - 2014 Zlínský kraj 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město Počet osob 

1. místo Koutná Dominika Zlín 1 

2. místo Jančík  Pavel Zlín 1 

3. místo Jaroňková Johanka Zlín 1 

MALÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob 

1. místo Energy S.o.s Zuzana Vidová Uherský Brod 3 

2. místo Einsteini Jana Orságová Jablůnka 5 

3. místo TyMy Eva Rudolfová Holešov 10 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob 

1. místo ONVES Alena Horáková 
Ostrožská Nová 
Ves 27 

2. místo Rebelové Šárka Nováková Návojná 18 

3. místo Machři 
Veronika 
Ptáčková Návojná 19 

VELKÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město Počet osob 

1. místo Nápad Zdeněk Špak Komárov 12 

2. místo Zlíňáci Petr Pekař Zlín 11 

3. místo Supertým 
Petra 
Ostertágová Zlín 11 

 
 

Vybrané fotografie z akce  
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Galerie celkových vítězů MEA 2013 - 2014 Zlínský kraj 

JEDNOTLIVCI Příjmení  Jméno Město 
Počet 
osob 

1. místo Koutná Dominika Zlín 1 

2. místo Jančík  Pavel Zlín 1 

3. místo Mužík Marek Zlín 1 

MALÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město 

Počet 
osob 

1. místo Energy S.o.s Zuzana Vidová Uherský Brod 3 

2. místo Einsteini Jana Orságová Jablůnka 5 

3. místo TyMy Eva Rudolfová Holešov 10 

TŘÍDNÍ KOLEKTIV Název 
Vedoucí 
skupiny Město 

Počet 
osob 

1. místo ONVES Alena Horáková 
Ostrožská Nová 
Ves 27 

2. místo Machři 
Veronika 
Ptáčková Návojná 19 

3. místo Rebelové Šárka Nováková Návojná 18 

VELKÁ SKUPINA Název 
Vedoucí 
skupiny Město 

Počet 
osob 

1. místo Nápad Zdeněk Špak Komárov 12 

2. místo Zlíňáci Petr Pekař Zlín 11 

3. místo Supertým 
Petra 
Ostertágová Zlín 11 

 

 

Počet soutěžících v 6. ročníku MEA ve Zlínském kraji  - 205 

 

 Celkem počet skupin Celkem počet osob 

Jednotlivec 11 11 

Malá skupina 8 34 

Třídní kolektiv 4 88 

Velká skupina 5 72 

Celkem  205 

Závěr 
V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo celkem 205 účastníků. Velké množství z nich bylo zapojeno již 
v předcházejícím ročníku. Nově se během roku přihlásila velká skupina Zlaté šípy z Valašského Meziříčí, která 
patří pod Asociaci turistických oddílů ČR. Rádi bychom v budoucnu zapojovali do soutěže více různorodých oddílů 
a klubů. V rámci třídních kolektivů a malých skupin je vždy velká účast a zájem. Slabší účast v jednotlivcích 
bychom chtěli podpořit vyhledáváním a oslovováním talentů a dětí se zájmem o exaktní vědy ve školských 
zařízeních. 
Vyhlašování jednotlivých kol soutěže jsme se snažili realizovat v blízkosti bydliště soutěžících a to rovnoměrně po 
celém Zlínském kraji. Díky vyhlášení 3. kola v Uherském Ostrohu jsme navázali komunikaci s místní školou a 
skupinou Debrujárů, kteří by se rádi zapojili v novém školním roce. Rádi bychom pokračovali ve spolupráci 
s krajskou Asociací malých debrujárů ČR, kteří jsou členové Spektra a jejichž kroužky se zabývají pokusy a 
přírodovědnými vědami.  

 
 

 
 

Ve Zlíně 31.7.2014     Mgr. Michaela Pokorná 
       koordinátorka soutěže 
       Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje 
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Závěr 

Vítězové 6. ročníku soutěže ve všech zúčastněných krajích si převzali od sponzora a organizátorů soutěže pěkné 
ceny, které jim za celoroční snažení náležely a tím je 6. ročník soutěže Malá energetická akademie u konce. 
 
Do soutěže se v letošním ročníku zapojili jednotlivci, rodiny, družiny, oddíly a třídní kolektivy z Jihočeského, 
Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Plnili 5 úkolů jednotlivých stupňů, které byly vždy vyhodnoceny 
a vítězové odměněni pěknými věcnými cenami. Soutěž obohacovala programovou náplň oddílů a družin, 
umožňovala neformální rozšíření výuky ve třídních kolektivech a byla velmi dobrou a užitečnou zábavou pro 
jednotlivce a rodiny v jejich volném čase. 
 

Společnost E.ON připravila pro vítěze všech zúčastněných krajů zajímavé věcné ceny pro vítěze jednotlivých kol a 
na nejlepšího Jednotlivce, který získal po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, čekaly věcné ceny v 
hodnotě 6.000,- Kč, na jednotlivce s druhým největším počtem bodů věcné ceny v hodnotě v hodnotě 4.000,- Kč, 
jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhrál věcné ceny v hodnotě 2.000,- Kč.  

Malá skupina a Třídní kolektiv, který získal po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhrál věcné ceny 
v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhrál věcné ceny v 
hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhrál věcnou cenu v hodnotě 
4.000,- Kč. 

Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie získala nejvíc bodů, vyhrála věcné ceny v 
hodnotě 25.000,- Kč, s druhým největším počtem bodů v hodnotě 15.000,- Kč, s třetím největším počtem bodů v 
hodnotě 10.000,- Kč.  

Mezi cenami se objevily lana, stany, tablety, minivěž, mobilní telefony, fotoaparát, televize, počítač a jiné pěkné 
ceny. 
 
Krajské rady dětí a mládeže v jednotlivých krajích, které soutěž organizovaly, připravily pro soutěžící a veřejnost 
velké množství akcí, kde se návštěvníci nejen pobavili, poučili a dověděli, jak společnost E.ON přispívá k rozvoji 
volnočasových aktivit pro děti a mládež v několika krajích.  
 
 
 

Akce vyhlášení vítězů MEA 2013 - 2014 

 
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 

 
Ceny jsou rozdány a nám nezbývá nic jiného, než poděkovat společnosti E.ON ČR, s.r.o. za spolupráci a za velmi 
prospěšný projekt pro děti a mládež, který je nejen pobaví, ale také poučí. Organizátoři a soutěžící spolu prožili 
díky soutěži Malá energetická akademie poučný, ale také zábavný školní rok a všichni se po prázdninách těší se 
na další pokračování soutěže Malá energetická akademie.  
 
V letošním ročníku 2013 – 2014 soutěže Malá energetická akademie bylo registrováno 845 soutěžících.  
 
Počet soutěžících skupin v jednotlivých kategoriích: 
 

 43 Jednotlivců 
 26 Malých skupin  
 16 Třídních kolektivů 
 17 Velkých skupin  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Českých Budějovicích 15.8.2014     Mgr.Kateřina Babická 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 


