
Soutěž  

Mládí - Humpolec 2002-2003 

o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. 
Garant Rodinný pivovar Bernard a.s. 

  

Slavnostní vyhlášení vítězů 3. ročníku soutěže 
proběhlo dne 23.10. 2003 v 18:00 ve Spolkovém domě v Humpolci 

 

Ve čtvrtek 23.10.2003 už od rána panoval ve Spolkovém domě v Humpolci čilý ruch – organizátoři 
Mládí 2002/2003 spolu se zástupci jednotlivých škol se připravovali na slavnostní vyhlášení výsledků 
již 3. ročníku této soutěže. 
Před 18. hodinou přicházeli první návštěvníci z řad oceněných žáků a studentů, jejich rodičů a přátel, 
zástupců jednotlivých zúčastněných škol, nechyběli ani zastupitelé města Humpolec a zástupci 
partnerských firem, které tuto soutěž podpořili. Ani před vlastním zahájením večera se návštěvníci 
nenudili – měli možnost prohlédnout si propagační panely s činností místních základních a středních 
škol, seznámili se s náplní a organizací soutěže Mládí a připomněli si předchozí ročníky na množství 
vystavených fotografií. 
Po úvodním slovu starosty Mg. Jiřího Kučery vystoupil v roli moderátora místostarosta Mgr. Roman 
Brzoň, který svým pohotovým projevem navodil příjemnou a nenucenou atmosféru večera. Kulturní 
program zajistily taneční skupiny TRINIT ze SOU obchodního v Humpolci a EXTREME z Gymnázia Dr. 
A. Hrdličky, jejichž taneční projev byl skutečně na profesionální úrovni a vzbudil zasloužený potlesk 
publika. Také humpolecký salónní kvartet Flauto Amoroso, který vystoupil v polovině slavnostního 
večera, příjemně překvapil obecenstvo svojí „nevážně“ vážnou hudbou, jejich vystoupení mělo spád a 
proto není divu, že při závěrečné skladbě (irský Jig) si leckterý divák podupával spokojeně do rytmu.  
Generální partner soutěže, Rodinný pivovar Bernard, a.s., si na závěr večera přichystal jedno 
překvapení: nejlepším studentům v obou kategoriích, Markétě Kalivodové ze ZŠ Hradská a Jiřímu 
Svobodovi z Gymnázia Dr.A.Hrdličky, předal zástupce pivovaru Ing. Stanislav Bernard ještě jednu 
cenu – týdenní vzdělávací pobyt na jazykovém kurzu v ČR. 
Zcela novým a moderním prvkem na tomto 3. ročníku soutěže byl „on-line“ záznam a promítání 
průběhu večera na velké plátno, takže i diváci v zadních řadách mohli pohodlně a v detailech sledovat 
program i předávání cen. Zástupci hlavního partnera soutěže, firmy Spacecom Humpolec, kteří nám 
toto technické zařízení zapůjčili, ještě jednou závěrem večera celý záznam promítli na zeď a vhodně 
tak doplnili chvíle strávené konverzací a občerstvením. 
Ráda bych touto cestou znovu poděkovala všem, kteří se zasloužili o vydařený průběh večera 
a vzrůstající úroveň celé soutěže Mládí 2002/2003. 
Jsou to zástupci jednotlivých škol, kteří na soutěži celý rok spolupracovali s hlavním 
organizátorem soutěže, Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci, Městu 
Humpolec za vstřícný přístup a podporu soutěže, tanečním skupinám TRINIT ze SOU 
obchodního v Humpolci a EXTREME z Gymnázia Dr. A. Hrdličky za perfektní taneční 
vystoupení, salónnímu kvartetu FLAUTO AMOROSO za příjemný hudební program a 
zaměstnancům MěKIS v Humpolci, kteří se podíleli na náročné přípravě a zajištění průběhu 
večera. 



Velký dík patří také partnerům soutěže z řad humpoleckých podnikatelů, jejichž finanční i 
materiální podpora nám umožnila odměnit vyhodnocené studenty skutečně velkoryse: 
Generální partner soutěže Rodinný pivovar Bernard, a.s. 
Hlavní partner 3. ročníku soutěže firma Spacecom Humpolec 
a další partneři: Cestovní agentura Adores Humpolec, velkoobchod Chmelař Humpolec, 
Truhlářství Profil Humpolec, Školní statek Humpolec, Unimax Humpolec, Sklenářství Bendl 
Humpolec, Velkoobchod Růže Humpolec.  

za organizátora soutěže 
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci 

Marcela Kubíčková, ředitelka organizace 

 


