
Soutěž  

Mládí - Humpolec 2000-2001 
o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. 

Garant Rodinný pivovar Bernard a.s. 

Slavnostní vyhlášení vítězů 1. ročníku soutěže  
proběhlo dne 20.9.2001 v 18:00 ve Spolkovém domě v Humpolci 

Vyhodnocení soutěže v kategorii "A" 

Na 1. místě se umístil Jiří URBAN - student Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci  
s celkovým ziskem 465,5 bodu. Tento všestranně nadaný student úspěšně reprezentoval svou školu a 
město na mnoha soutěţích. Mezi nejvýraznější úspěchy patří, kromě vynikajícího prospěchu, i 4. 
místo v celorepublikovém kole v programování a umístění v první desítce nejúspěšnějších řešitelů 
fyzikální olympiády v okrese Pelhřimov.  
1. cenu - mobilní telefon - předal vítězovi kategorie A Ing. Josef Vávra, zástupce garanta soutěţe, 
pivovaru Bernard a.s. 

Na 2. místě se umístila Vendula RODOVÁ - opět studentka Gymnázia Dr.Aleše Hrdličky, která v 
soutěţi Mládí 2000-2001 dosáhla 421 bodů. Opět bych Vás rád krátce seznámil s úspěchy této 
studentky, které ji vynesly na stupně vítězů naší soutěţe. Vybojovala 1. místo v republikovém kole 
olympiády v českém jazyce a 4. místo v okresním kole fyzikální olympiády. Samozřejmostí bylo i 
nejvyšší moţné bodové hodnocení za vynikající prospěch. 
2. cenu - walkman - předal Ing. Tomáš Křišťan, zástupce starosty města Humpolec. 

Na pomyslné 3. bronzové příčce se umístil opět student humpoleckého gymnázia Jiří SVOBODA s 
374-mi dosaţenými body. Jirka se umístil na 2. místě v krajském kole zeměpisné olympiády. Ţe mu 
však nejsou cizí i předměty jako fyzika a matematika dokázal vítězstvím v těchto oborech v rámci 
okresu Pelhřimov. 
3. cenu - technickou kalkulačku- předala Marcela Kubičková, ředitelka Městského kulturního a 
informačního střediska v Humpolci. 

Nadějní sportovci vyrůstají v Podhradě pod vedením učitelského sboru a pana ředitele Mgr. Pavla 
Bílka a tak jako 4. se umístil ţák- úspěšný sportovec Základní školy v Humpolci v ul. Hradská Jan 
MADĚRA se ziskem 305 bodů. Páté místo s 288 body obsadil Petr ŠUBRT, ţák stejné školy, úspěšný 
člen druţstev basketbalu, kopané a atletiky působících v rámci této školy. Rovněţ Lukáš BRDEČKA, 
který se umístil na šestém místě je ţákem Základní školy Hradská a nejenom příslušností k této škole, 
ale rovněţ jako jeho předchozí ocenění spoluţáci je aktivním a úspěšným sportovcem. Komise jeho 
úspěchy ohodnotila 225 body. 
Teprve druhou dívkou vyhodnocenou dnešního večera v kategorii A je ţákyně Základní školy v 
Humpolci v ul. Hálkova Kristýna KUBŮ, která získala především za úspěchy v recitaci celkem 153 
bodů.  
Následuje úspěšná volejbalistka a atletka rovněţ ze základní školy v ul. Hálkova Monika 
BALNOHOVÁ se 140,5 body a jako devátou vyhodnocenou v této kategorii se ziskem 124 bodů je 
Adéla POLÁČKOVÁ, recitátorka a znalkyně české i světové historie opět ze školy pana ředitele Mgr. 
Jiřího Kučery. 

Vyhodnocení soutěže v kategorii "B" 

Na 1. místě se umístil Jan KUBÁT - učeň oboru zedník Středního technického učiliště v Humpolci s 
celkovým ziskem 278 bodu. Příčku nejvyšší v rámci této soutěţe mu vyneslo především umístění v 
mezinárodní soutěţi svého oboru, kde v silné konkurenci obsadil celkové 4. místo. S úspěchem 
rovněţ absolvoval soutěţe školního a krajského kola.  
1. cenu - mobilní telefon - předal vítězovi kategorie B Ing. Josef Vávra, zástupce garanta soutěţe, 
pivovaru Bernard a.s. 

Na 2. místě se umístil Jan LOSKOT - opět učeň Středního technického učiliště v Humpolci s celkovým 
ziskem 258 bodu, který společně s Honzou Kubátem, po absolvování místní a krajské soutěţe v 



zednickém oboru, obsadil rovněţ 4. místo v tvrdé mezinárodní konkurenci. 
2. cenu - walkman - předal Ing. Tomáš Křišťan, zástupce starosty města Humpolec. Další tři místa 
obsadili studenti Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci. Jedná se tyto studenty : Prvním 
gymnazistou v této kategorii na pomyslné 3., bronzové příčce je student Miroslav POSPÍŠIL s 245-ti 
dosaţenými body. Mezi jeho nejoblíbenější obory patří francouzský jazyk, ve kterém vybojoval 1. 
místo v krajském kole s postupem do kola celostátního. 
3. cenu - technickou kalkulačku- předala Marcela Kubičková, ředitelka Městského kulturního a 
informačního střediska v Humpolci. 

Jako 4. se umístila první dívka v kategorii B, a to úspěšná bioloţka Věra KRATOCHVÍLOVÁ z 
humpoleckého gymnázia se ziskem 223 bodů. Páté místo se 170 body obsadil Pavel ZEMEK, ţák 
stejné školy, mezi jehoţ záliby patří programování. Další tři příčky obsadili studenti další střední školy 
našeho města - Střední zemědělské školy. Dílky péči učitelů a pod vedením pana ředitele ing. 
Miroslava Červeného se na 6-té příčce umístila Martina KULICHOVÁ se 153-mi body, pro níţ se 
studijní obor stal i koníčkem a to v pravém slova smyslu,neboť v rámci parkurových jezdeckých 
soutěţí reprezentovala školu i město v republikových kolech závodů. Další oceněnou ze Střední 
zemědělské školy je Iva POTUČKOVÁ, které svůj volný čas zasvětila zcela atletice a umístila se s 
152,5 body těsně na sedmém místě. Osmá příčka patří Lucii JAKOUBKOVÉ se 139 body všestranně 
nadané ţákyni zemědělské školy a v neposlední řadě oceněných následuje další nadaný řemeslník-
obkladač ze Středního technického učiliště v Humpolci Tomáš OKROUHLICKÝ ohodnocený 63-mi 
body. 

Poděkování patří také pěveckému souboru ZUŠ G. Mahlera pod vedením Jany Borkové za příjemný 
kulturní program, a sponzorům dnešního slavnostního večera, jimiţ byly tyto firmy: 
- Rodinný pivovar Bernard a.s.,  
- Unimax Zdeněk a Eva Lepeškovi 
- SPACE COM Humpolec spol. s r.o. 
- Papírnictví a kancelářské potřeby Oldřich Veleta 
- Autobaterie Stanislav Mareš 
- Reklamní tiskárna Marek 

 


