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MEA je celoroční volnočasová sou-

těž, která kromě ekologického po-

slání podporuje také samostatnost 

a zdravý pohyb v přírodě. Je to jed-

noduché – sami nebo v týmu plníte 

pestré aktivity a úkoly, za které získá-

váte body. Mezi nejoblíbenější z nich 

patří luštění šifer a videokvízů, po-

znávání zajímavých lokalit v rámci 

geocachingu, tvoření funkčních pro-

jektů (krmítka nebo funkční žárov-

ky) a také dobročinné akce spojené 

například s úklidem v přírodě nebo 

sázením stromků. Úkoly jsou rozděle-

né do devíti odlišných disciplín a kaž-

dý si tak najde to, co ho baví a co mu 

jde nejlépe. 

MEA startuje již v průběhu velkých 

letních prázdnin zahřívacím kolem, 

tzv. WarmUPem, kdy je pro soutěžící 

připraveno několik jednodušších úko-

lů, které ovšem mohou mít ve Finále 

velký význam. Na začátku září pak 

Text a foto: Jan Planička

Poznáváte rádi svět kolem sebe? Rozšiřujete si obzory k hranicím neprobádaného? Chcete 

zažít spoustu nových zážitků? Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu z otázek kladně, 

tak se zkuste přihlásit do Malé energetické akademie (MEA).
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zahajujeme první tříměsíční Podzim-

ní etapu, na jejímž konci proběhne vy-

hodnocení a soutěžící si vyberou ceny 

v celkové hodnotě přes 100 000 Kč! 

V dalším sledu pak následuje Zimní 

a Jarní etapa, přičemž body se vždy 

vynulují a vyhrát tak mohou i ti, kte-

ří zač nou soutěžit až v průběhu roku. 

V závěrečném květnovém Finále se 

sečtou veškeré získané body a vyhrá-

vají ti nejlepší, kteří soutěžili po celý 

rok. A opravdu to stojí za to, celkem 

jde o ceny v hodnotě téměř 200 000 Kč.

Soutěžící jsou zařazeni podle věku 

a počtu lidí ve skupině do jedné ze 

šesti kategorií, vždy tedy hrají proti 

stejně starým protihráčům. Tři nej-

lepší týmy z každé kategorie vyhrá-

vají několikrát do roka ceny, které si 

sami vyberou! Ať už je to super mo-

bil, skákací boty nebo zážitkový vý-

let pro celý tým. Soutěžící si sami 

volí disciplíny dle toho, co je skuteč-

ně baví, a navíc za to mohou vyhrát 

ceny podle svého přání. Přihlášky na 

www.soutezmea.cz 

Marcela M.: Mnohokrát děkuje-

me za zaslané ceny. Děti měly obrov-

skou radost. Moc se těšíme na plnění 

dalších úkolů.

Petr D.: Líbí se nám různoro-

dost úkolů, které můžeme s oddílem 

plnit na schůzkách, a oceňuji také 

organizátorovy „noční směny“ při 

vyhodnocování klíčových úkolů ☺ .

Hana K.: Děkujeme za krásnou 

zprávu, máme velkou radost....nad-

šené děti, horlivé diskuze....příjemné 

sledovat, jak to děti chytlo!

VÍTE, ŽE… 

◼  můžete vyhrát i v případě, že se přihlásíte až později 

v průběhu soutěže, protože se body vždy po třech mě-

sících vynulují?

◼  v každém ročníku Malé energetické akademie rozdáme 

ceny za více než půl milionu korun?

◼  soutěžící během disciplíny dobročinná akce postavili asi 

50 krmítek pro ptáky, uklidili lesy i řeky, venčili pejsky 

z útulků, ale také hráli divadlo v domově pro seniory?

◼  organizátoři během chystání některých soutěžních dis-

ciplín dosud přespali: na sněhu, pod širákem, v kufru 

auta, na břehu přehrady a jednou i v krmelci? 

  Vít Nožka, konstrukce jednoduchého elektromotoru

  Hana Kleisová, úklid přírody při Dobročinné akci

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U


