
Nejlepší byla Eliška 

Soutěž  Mládí Humpolec už zná svého favorita. Vlastně favoritku. V letošním 16. ročníku se absolutní vítězkou, 

tedy nejvšestrannější studentkou stala Eliška Pejšková ze Základní školy Hálkova. Za své  vynikající studijní 

výsledky ve školním roce 2015/16 získala tablet od garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard a poukázku  

v hodnotě 4000 Kč od hlavního partnera pro kategorii B - Student, společnosti MHA, s. r. o.  Humpolec.  

V Humpolci již 16 let probíhá Soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. Ohodnoceni jsou děti z místních 

základních a středních škol, které dosáhly úspěchů v oblasti vzdělávání, všeobecného rozhledu i sportu. V kategorii A - 

žáci základních škol nižšího stupně, získal první místo Jáchym Jaroš ze Základní školy Hradská. Hlavní partner  letošního 

ročníku, společnost Profil Nábytek, a. s. věnovala Jáchymovi poukaz na pobyt v Krkonoších.  

Kategorie B Sportovec byla nejpočetnější. Odměny byly rozděleny mezi celkem 11 sportovců.  „Na bedně“ stáli Martin 

Pekárek (1. místo) a Michaela Kubíková (2. místo) ze Základní školy Hálkova a  Eliška Benešová (3. místo) ze Základní 

školy Hradská. Všechny děti odměnili zástupci hlavního partnera této kategorie, společnosti SPACE COM spol. s. r. o. 

Humpolec.  

Kategorie C patří středním školám a učilištím a  každá škola nominuje do této kategorie své dva nejlepší studenty. Za 

Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky to byl Matěj Doležálek a Aleš Krčil. Oba tito studenti  v předchozích 4 ročnících soutěže  

získávali titul absolutní vítěz.  Monika Šánová a Dominika Palánová zastupovaly nejlepší studentky ze Zemědělské 

akademie a byly oceněny hlavně za své úspěchy v jezdectví. Technické učiliště se pochlubilo „zlatými ručičkami“  

Štěpána Zamrzly (nejlepší automechanik) a Radima Hodáče (nejlepší obkladač). 

 

Na fotografii je absolutní vítězka Eliška Pejšková (uprostřed), po její pravici starosta města Jiří Kučera a po její levici 

Zdeněk Mikulášek, zástupce garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard.  

Děkujeme partnerům soutěže, kteří dlouhodobě podporují tuto soutěž: 

Garant soutěže Rodinný pivovar Bernard,  hlavní partner pro kategorii A  Profil nábytek, hlavní partner pro kategorii B – 

Student  společnost MHA s.r.o.  Humpolec, hlavní partner pro kategorii B Sportovec společnost SPACE COM spol. s.r.o. 

a další partneři: Elektrocentrum Maryška, CA Adores, Stampi mobil, Knihkupectví Jana Zábrany, Tesařství Pavel Krejčí a 

Lakum Galma.  

Podrobné informace k soutěži a fotodokumentace letošního ročníku je na www.infohumpolec.cz. 


