
Soutěž Mládí Humpolec opět na scéně!  
 
Konečně! Dvacátý ročník soutěže Mládí Humpolec na sebe nechal čekat téměř tři roky, i když ne vlastní vinou. V roce 
2019, když jsme v rámci 19. ročníku této prestižní soutěže ocenili nejtalentovanější děti z našeho města, jsme 
netušili, že nás čeká tak dlouhá pauza, způsobená covidovou pandemií. Vymýšleli jsme proto různé varianty soutěže, 
abychom neporušili kontinuitu a tradici této akce, ale nic se nám nejevilo správně uchopitelné. Ne, že by se šikovné 
děti ztratily, ale situace ve školách byla velmi složitá, třídy osiřely, vyučovalo se online a školní soutěže se zastavily. 
Taková doba temna. Nicméně vše se vrátilo do relativně stejných kolejí, a tak první listopadový  čtvrtek patřila 
divadelní scéna kina opět šikovným žákům a studentům humpoleckých škol.   
Absolutním vítězem letošního ročníku soutěže se stala Markéta Koubková ze ZŠ Hálkova. Za své vynikající studijní 
výsledky získala první místo v kategorii B – Student, a ocenění Absolutní vítěz. Garant soutěže, Rodinný pivovar 
Bernard, věnoval Markétě poukaz na výběr zboží dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč a hlavní partner kategorie 
B Student, společnost MHA, věnovala poukaz na výběr zboží v hodnotě 3000 Kč.   
V letošním roce byl vyhodnocen také žák Jáchym Jakoubek  v rámci tzv. Mimořádného ocenění. Tato cena byla 
novinkou 20. ročníku, a věnovalo ji Město Humpolec za počin, který nesouvisí se školními výsledky, ale je svým 
způsobem a zaměřením mimořádný. Jáchym, dnes již student humpoleckého gymnázia, vytvořil krátký animovaný 
film s názvem „A jéje,…Umělá inteligence!“ a získal za něj 1. místo ve studentské filmové soutěži Pardubický kraťas. 
Úspěch je o to větší, že soutěž byla vypsána pro žáky vyššího stupně ZŠ a pro studenty středních škol, a v době, kdy 
Jáchym film tvořil, byl žákem prvního stupně Základní školy Hradská.  
Během slavnostního večera byli za svoji všestrannost a vynikající studijní či sportovní výsledky oceněni i další žáci a 
studenti, a to v kategorii A (nižší stupeň ZŠ), kategoriích  B Student a Sportovec (vyšší stupeň ZŠ a nižší stupeň 
víceletých gymnázií) a v kategorii C (střední školy a učiliště). Do letošního ročníku byly zapojeny všechny humpolecké 
školy, tedy ZŠ Hradská a Hálkova, střední školy zde reprezentovala Česká zemědělská akademie, Gymnázium dr. 
Aleše Hrdličky a Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD. Další ocenění si odnesly i výtvarně a hudebně 
nadané žačky z místní Základní umělecké školy Gustava Mahlera.  
 
V letošním roce se k slavnostnímu večeru přidala ještě jedna významná událost. Jednou za čtyři roky Město 
Humpolec společně s Českou společností antropologickou vyhlašuje soutěž s názvem Cena Dr. Aleše Hrdličky. Do této 
soutěže mohou být přihlášeny diplomové práce studentů a absolventů magisterského studia s antropologickou 
tématikou. Město Humpolec věnovalo částku 20 000 Kč, která byla rozdělena mezi tři vítězné práce:  Kateřině 
Novotné za diplomovou práci Analýza historického zubního kamene ošetřeného chemickou konzervací. (3. místo), 
Evě Chocholové za diplomovou práci: Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene. (2. 
místo) a Romaně Sarvašové za diplomovou práci Genetická analýza laktázové persistence u 
velkomoravské populace ze Znojma (1. místo).  

 
Atmosféra v sále byla slavnostní, moderátor Milan Řezníček vtipně a pohotově uváděl celý program, Základní 
umělecká škola Gustava Mahlera se postarala o hodnotný program. V rámci 20. ročníku soutěže bylo oceněno 36 
mladých talentů, díky partnerům, humpoleckým podnikatelům, jsme mezi děti rozdělili 65 tisíc korun.  
Blahopřejeme všem oceněným žákům a studentům, děkujeme všem školám  za perfektní spolupráci a těšíme se na 
další, 21. ročník soutěže Mládí Humpolec.  
 
Velké poděkování patří partnerům soutěže:  
Hlavní garant – Rodinný pivovar Bernard, a.s. 
Hlavní partner pro kategorii A – Profil Nábytek, a.s. 
Hlavní partner pro kategorii B Sportovec – STAMPI mobil, s.r.o. 
Hlavní partner pro kategorii B Student – MHA, s.r.o. 
Další partneři: STATUS stavební a.s., Lakum – Galma, a.s.,  Ostendorf – Osma s.r.o., SMIP, spol. s.r.o., CA Adores, 
Maryška – elektrocentrum, Knihkupectví Jana Zábrany a Tesařství K+K.  
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