
Ceny za devatenácté Mládí Humpolec mají své majitele. Absolutním 

vítězem ročníku se stal Vojtěch Kostka 
 

Soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta Mládí Humpolec vstoupila se školním 

rokem 2018/2019 do svého 19. ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 7. 

listopadu v sále kina a provázel jím moderátor Milan Řezníček. Kromě jmen a tváří 

šikovných školáků, a samozřejmě zasloužených gratulací, nechyběl ani hudební 

program nebo pozdravy a podpora od významných hostů. Například starosta Humpolce 

Karel Kratochvíl se nenechal rozhodit otázkou „na tělo“, kdy se moderátor zajímal o 

starostova školní léta, a místostarostka města Mgr. Alena Kukrechtová zase ocenila 

nejen úspěchy žáků, ale také mnohdy nelehkou práci pedagogů, za kterou těm 

humpoleckým poděkovala. Celý večer se tak nesl v uvolněné atmosféře vyšperkované 

právě úctyhodnými výkony nejmladší generace.  

 

Soutěž má tři kategorie – A pro žáky nižšího stupně základních škol, B pro žáky vyššího 

stupně základních škol a nižšího stupně gymnázia a C pro studenty středních škol a učilišť. 

V kategorii B se pak zvlášť hodnotí studijní a sportovní výsledky. „Dlouhodobým cílem 

Mládí je rozvoj vzdělanosti ve městě a podpora talentovaných žáků a studentů města při jejich 

studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích, výhledově i na vysokých 

školách, a to formou podpůrných grantů a pomoci. Soutěž vznikla z iniciativy Rodinného 

pivovaru Bernard Humpolec a města Humpolec, hlavním organizátorem soutěže se stalo 

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci. Velké poděkování patří všem partnerům 

a sponzorům, díky kterým se každoročně podaří získat finance na odměny pro všechny 

oceněné školáky,“ uvedla ředitelka humpoleckého Městského kulturního a informačního 

střediska Marcela Kubíčková.  

 

V kategorii A za Základní školu Hálkova byli oceněni tři žáci: bronz si za své výkony 

zasloužil David Kalivoda, stříbro patřilo Anně Jenčové a vítězkou se stala Magdaléna 

Křížová. Tři ocenění vzešli i ze Základní školy Hradská: třetí byla Karolína Siřínková, druhý 

Marek Roll a pomyslnou zlatou medaili bral Jindřich Pešek. Kategorii B – Student za 

Základní školu Hálkova opanovali: třetí Josef Vácha, druhá Radka Váchová a první Vojtěch 

Bartoš. Za Základní školu Hradská zářili: třetí Nikola Bloudková, druhý Tomáš Vincenc a 

první Vojtěch Kostka, který se navíc stal absolutním vítězem soutěže. Za Gymnázium dr. 

Aleše Hrdličky bodovala pánská jízda: třetí Petr Šotola, druhý David Hynek a první Vojtěch 

Koten.  

 

Ocenění sportovci za Základní školu Hálkova byli: třetí Pavel Zezula, druhá Zuzana Kopicová 

a první František Och. Ze Základní školy Hradská uspěli: bronzová Vanesa Zábranová, 

stříbrný Martin Guzik a zlatá Eliška Svobodová. Za Gymnázium dr. Aleše Hrdličky se nejvíce 

dařilo sportovkyním: na druhé příčce se umístilo družstvo volejbalistek ve složení Adéla 

Chaloupková, Natálie Říhová, Veronika Říhová, Hana Vincencová, Adriana Urbanová a 

Simona Adamcová, zlato pak potěšilo Terezu Zachovou. Středoškolákům za humpolecké 

gymnázium kralovali Jiří Klubal a Matěj Doležálek. I když se Matěj, čerstvý vysokoškolák, 

nemohl večera zúčastnit, cenu za něj převzal zástupce ředitelky gymnázia Mgr. Jiří Dalík. 

Moderátor zmínil, že právě Matěj patří k rekordmanům soutěže, což potvrdil i Jiří Dalík, který 

konstatoval, že tak výjimečně nadaného studenta člověk potká jednou za život. Všechny 

Matějovi studentské úspěchy, a zejména ty v jeho milované matematice, letos navíc 

korunovalo prestižní ocenění Česká hlavička pro mladé talenty, které je odvozeno od 

mateřského ocenění Česká hlava pro úspěšné vědce. Za ČZA  byli nejlepší Matěj Maršík a 

Lukáš Macíček (technické učiliště) a Anna Havlová a  Zuzana Jílková (zemědělská škola). 



 

Více informací o soutěži Mládí Humpolec, včetně bohaté fotodokumentace, je na webových 

stránkách www.infohumpolec.cz.   

 

 

 
Foto: Cenu absolutnímu vítězi 19. ročníku soutěže Mládí Humpolec předal Vojtěchu Kostkovi 

zástupce Rodinného pivovaru Bernard Mgr. Zdeněk Mikulášek.  

http://www.infohumpolec.cz/

