
JSME PARTA SPRÁVNÁ… 
Ve čtvrtek  5. 11. 2015 bylo na divadelní scéně kina v 
Humpolci  veselo. Sešla se tu totiž “správná parta”  žáků a 
studentů humpoleckých základních a středních škol, jejich 
učitelů, a partnerů soutěže Mládí Humpolec, v níž již 15 let 
odměňujeme talentované žáky našeho města. Celá 
slavnost se nesla ve svižném duchu muzikálu POMÁDA  a 
program velmi pěkně doplňovaly žákyně paní učitelky Evy 

Eremkové ze  ZUŠ G. Mahlera svými tanečními vstupy. 
Slavnostní večer naprosto skvěle  uváděl velmi sympatický moderator Milan Řezníček, 
který na začátku  návštěvníky překvapil vtipným nástupem – převlečený za hlavní 
postavu muzikálu Pomáda, Denyho Zuku, “vystřihl” jednu z písní stejně dobře, jako 
před 37 lety John Travolta.   
Na prvním místě v kategorii A (žáci nižších stupňů základních škol) se umístil Karel 
Říha ze Základní školy Hálkova, s počtem 1378 bodů. Za své studijní výsledky dostal 
poukázku od garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard  na výběr zboží dle 
vlastního výběru v hodnotě 3000 Kč.  
V kategorii C (studenti středních škol a učilišť) bylo odměněno 6 studentů. Každá 
střední škola zde nominuje dva své nejlepší studenty – za gymnázium to byl Aleš Krčil 
a Martina Kasalová, za ČZA – zemědělskou školu slečny Anna Bohuslavová a Simona 
Bozděchová a za ČZA – technické učiliště pan Jakub Kroupa a Marek Matoušek. 
Všichni tito studenti dostali poukázky na výběr zboží v hodnotě 2000 Kč od hlavního 
partnera kategorie C, společnosti MHA s. r.o. a partnera soutěže Stampi mobil, s.r.o.  
Poslední hodnocená kategorie byla pro studenty vyšších ročníků základních škol a 
nižších ročníků víceletých gymnázií. Tato kategorie se ještě dělí do dvou částí – 
hodnotí se zde talentovaní studenti (B- Student) a sportovci (B – Sportovec). 
Nejlepším sportovcem se v letošním ročníku stal Jiří Blaha ze Základní školy Hradská. 
Od společnosti SPACE COM spol. s r.o. získal poukaz na 2500 Kč na výběr zboží dle 
vlastního výběru. 
Nejvšestrannějším studentem se stal Matěj Doležálek z Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky, 
který počtem získaných bodů několikanásobně převyšoval body ostatních. Cenu ve 
výši 4000 Kč mu darovala akciová společnost Profil Nábytek. 
Celková částka 5799 bodů mu  vynesla nejen první místo ve své kategorii, ale také titul 
Absolutní vítěz 15. ročníku soutěže, a proto získal ještě další dar - garant soutěže 
Rodinný pivovar Bernard mu věnoval fotoaparát.  
Absolutní vítězství však není pro Matěje nic nového, již v loňském roce byl také 
nejlepší z nejlepších, a za své studijní výsledky získal navíc od pivovaru Bernard jízdní 
kolo. Aby toto vítězství bylo připomenuto, předal mu zástupce pivovaru pan Zdeněk 
Mikulášek ještě cyklistický dres a kalhoty. Matěje tento vtipný dárek samozřejmě 
potěšil, ale počet najetých kilometrů na novém kole nám stejně neprozradil.  
Všichni talentovaní žáci byli odměněni a slavnost se blížila ke konci. Moderátor Milan 
pro nás měl však ještě jedno překvapení na závěr. Do tónů jedné ze skladeb muzikálu 
Pomáda s názvem “Jsme parta správná” pozval na jeviště všechny oceněné studenty, 
a také jejich učitele a profesory, kteří je svou neúnavnou a trpělivou prací dovedli až k 
těmto obdivuhodným studijním a sportovním výsledkům. Dále pozval i zástupce 
organizátora akce, Městské kulturní a informační středisko, zástupce Města Humpolec 
a všechny partnery, kteří svými finančními příspěvky určitě udělali radost všem 32 
oceněným studentům. Na jevišti rázem stálo více než 60 osob a všichni tvořili tu “partu 
správnou”, která se již 15. rokem společně podílí na soutěži Mládí Humpolec.  



Ještě jednou děkuji partnerům,  kteří se podíleli na této skvělé a v Humpolci již tradiční 
akci: 
Garant soutěže: Rodinný pivovar Bernard, a.s. 
Hlavní partner pro kategorii B - Sportovec: SPACE COM spol. s r. o. 
Hlavní partner pro kategorii B – Student: Profil Nábytek, a.s. 
Hlavní partner pro kategorii C – MHA, s. r. o.  
A další partneři: CA Adores, Stampi mobil, Lakum Galma, Knihkupectví Jana Zábrany, 
Elektrocentrum Maryška, Tesařství Pavel Krejčí a Kosmetika Mary Kay. 
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