
Mládí Humpolec 2016/2017  

o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. 

Garant Rodinný pivovar Bernard a.s. 

 
17. ročník soutěže Mládí Humpolec dospěl do svého slavnostního zakončení, které proběhlo již tradičně 

v humpoleckém Spolkovém domě ve čtvrtek 2. listopadu 2017. Nejlepším oceněným studentům byly předány diplomy 

a věcné ceny a celý večer byl korunován kulturním vystoupením humpolecké kapely Zlee jazzyky. 

Bylo oceněno celkem 34 šikovných žáků a studentů ve čtyřech kategoriích. V letošním roce byly nově oceněny také dvě 

studentky Základní umělecké školy Gustava  Mahlera v Humpolci za vynikající výsledky ve výtvarném oboru (Anežka 

Smolíková) a v hudebním oboru (Michaela Krejčí). 

V kategorii A (žáci nižšího stupně základních škol)  získala první místo žákyně ZŠ Hálkova Radka Váchová za úspěchy 

v angličtině, florbalu a především v matematických soutěžích. Cenu v hodnotě 3000 Kč ji věnoval hlavní partner soutěže pro 

kategorii A, společnost Profil Nábytek, a.s. 

V kategorii B - Student, která je určena žákům vyšších ročníků ZŠ a studentům víceletých gymnázií, se jako nejlepší umístil 

žák ZŠ Hradská Martin Šidlák. První místo si vysloužil především díky svým úspěchům v krajských kolech matematických 

soutěží a olympiád z českého jazyka, matematiky, dějepisu a fyziky. Od hlavního partnera soutěže pro kategorii B – Student, 

společnosti  MHA s.r.o., získal cenu v hodnotě 4000 Kč.  

Pavel Zezula, nadějný sportovec ze ZŠ Hálkova si vybojoval první místo v kategorii B – Sportovec. Za své sportovní 

výsledky byl oceněn poukázkou na výběr zboží v hodnotě 3000 Kč, a tuto poukázku mu věnoval hlavní partner  pro kategorii 

B – Sportovec, společnost StaMPi, spol. s.r.o. 

Jako nejvšestrannější student a absolutní vítěz letošního ročníku byl oceněn student Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky, který  

v soutěži Mládí Humpolec  rozhodně není žádným nováčkem. Matěj Doležálek, který byl v minulých ročnících již dvakrát 

absolutním vítězem, letos tento titul obhájil potřetí. Svoji všestrannost a nadání předvedl v krajských a republikových kolech 

snad všech možných soutěží, od matematiky, přes fyziku, chemii, zeměpis a logiku až k jazykovým znalostem z angličtiny i 

němčiny. Matěj získal poukázku na výběr zboží v hodnotě 2000 Kč a od garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard, a.s., 

elektronickou čtečku knih v hodnotě 5000 Kč.  

 
 (na fotografii zleva absolutní vítěz Matěj Doležálek a moderátor akce Milan Řezníček)  

 

Náš velký dík patří partnerům soutěže, díky nimž byli žáci a studenti za své výsledky tak štědře oceněni: 

Garant soutěže: Rodinný pivovar Bernard, a.s. 

Hlavní partner pro kategorii  A Student -  Profil Nábytek Humpolec, a.s. 

Hlavní partner pro kategorii B Student  – MHA, s.r.o. 

Hlavní partner pro kategorii B Sportovec  - StaMPi, spol. s.r.o. 

Další partneři: Lakum Galma, Status Humpolec akciová společnost, Gebrüder  Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., 

SMIP Humpolec,  Elektrocentrum Maryška, Cestovní agentura Adores, Knihkupectví Jana Zábrany a Tesařství Pavel Krejčí. 

 

Za organizátora soutěže 

Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS v Humpolci 


