
  

 

Mládí - Humpolec 2005 -2006 
soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. 

Garant Rodinný pivovar Bernard 

  
Letos již po šesté byli v Humpolci odměněni nejtalentovanější žáci a studenti města. Tato akce, 
organizovaná Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci, proběhla ve čtvrtek 9. listopadu 
ve Spolkovém domě. 
  
V letošním roce na místě nejvyšším stanul jako absolutní vítěz a vítěz v kategorii A student z gymnázia Lubomír 
Váňa s celkovým počtem bodů 1063,5. O jeho všestrannosti není pochyb – reprezentoval svoji školu v krajských 
kolech v olympiádě z chemie, fyziky a matematice, dále v Eurorébusu a ve stolním tenise a okresních kolech se 
zúčastnil olympiády z českého jazyka, dějepisu, konverzace v angličtině a soutěže v šachu. Za svoje výsledky 
získal cenu od hlavního partnera kategorie A, firmy MHA Humpolec, poukázku na  zboží v oblasti elektroniky v 
hodnotě 7000 Kč a týdenní jazykový kurz od garanta soutěže Rodinného pivovaru Bernard. 
  
2. místo v kategorii A (699 bodů) obsadila žákyně ZŠ Hradská Petra Šenkýřová za velmi pěkné výsledky v 
soutěžích z angličtiny, dějepisu, matematiky, biologie, zeměpisu a chemie (okresní kola) a češtiny (republikové 
kolo). Cenu – zájezd v hodnotě 4000 Kč převzala od zástupce CA Adores. 
  
Bronz v této kategorii (397,5 bodu) si odnesla žákyně ZŠ Hálkova Kateřina Vodová za výjimečné výkony ve 
sportu a za recitační soutěž. Zástupce firmy Exit 90 jí předal poukázku v hodnotě 1500 Kč na sportovní oblečení. 
  
4. místo – Kristýna Jiráková (392,5 bodu), ZŠ Hálkova 
5. místo - Vojtěch Mikšů ( 391 bodu), Gymnázium Dr.A.Hrdličky 
6. místo -  Petr Havel (356,5 bodu), ZŠ Hálkova 
7. místo – Jiří Šimánek (294,5), ZŠ Hradská 
8. místo - Martin Štěrba (223), ZŠ Hradská 
9. místo – Petra Vinklářová (171 bodů), Gymnázium Dr.A.Hrdličky 
  
V kategorii B  získal  první místo nestor této soutěže, student Gymnázia Dr.A.Hrdličky Jiří Svoboda.(749 
bodů)  Především za své vynikající výsledky v oblasti biologie (mezinárodní kolo v Argentině – bronzová medaile) 
a za krajské kolo v českém jazyce získal poukázku v hodnotě 7000 Kč na nábytek do studentského pokoje od 
hlavního partnera pro kategorii B, firmy Nábytek Profil. 
  
Další místa na stupni vítězů patřila sportu: 2. místo (402 body) obsadil Miroslav Palán ze SOU technického za 1. 
místo v přeboru ČR v lehké atletice a za okresní kola v plavání a stolním tenise, a získal sportovní tašku a 
outdoorové vybavení od firmy Česká spořitelna. 
  
Umístění na jezdeckých republikových závodech vyneslo Kristýně Sedlákové ze Zemědělské školy třetí místo 
(330 bodů) a za své výsledky získala poukaz na sportovní oblečení  hodnotě 1200 Kč od firmy Exit 90. 
  
4. místo – Filip Veselka (256 bodů), Zemědělská škola 
5. místo –  Zuzana Chobotská (223 bodů), SOU Obchodní 
6. místo – Vít Bělák (208 bodů), SOU Technické 
7. místo –  Eva Moravcová (207 bodů), Gymnázium Dr.A.Hrdličky 
8. místo –  Lucie Dvořáková (189 bodů), SOU Obchodní 
9. místo –  Eva Prokopová (168 bodů), Gymnázium Dr.A.Hrdličky 
10. místo –  Petr Šťastný (163 bodů), SOU Technické 
11. místo –  Jana Krupmlová (128 bodů), Zemědělská škola 
                    Lukáš Němec (128 bodů), Zemědělská škola 
12. místo – Lucie Adámková (80 bodů), SOU Obchodní 
  
V tomto roce také proběhla soutěž o nejzajímavější logo pro soutěž Mládí Humpolec. Z velkého množství návrhů, 
které zasílali žáci a studenti humpoleckých základních a středních škol nakonec porota vybrala obrázek od Lucie 
Kotrbové z Gymnázia. Za vítězný návrh byla Lucka odměněna MP3 přehrávačem. 
  
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh večera a vzrůstající 
úroveň celé soutěže: 
Jsou to zástupci škol, kteří po celý rok připravovali své žáky a studenty na jednotlivé soutěže a spolupracovali s 
hlavním organizátorem soutěže – Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci, Městu Humpolec za 
každoroční vstřícný přístup a podporu, hudební skupině Swinging  chipses a skupině Capoeira (brazilské bojové 



umění) za perfektní kulturní program a zaměstnancům MěKIS, kteří se podíleli na náročné přípravě a 
organizačním zajištění průběhu večera. 
Největší dík patří partnerům tohoto ročníku, bez jejichž finanční podpory by žáci a studenti nemohli být tak 
velkoryse odměněni: 
                garantu soutěže Rodinnému pivovaru Bernard 
                hlavnímu partnerovi 6. ročníku pro kategorii A firmě MHA Humpolec 
                hlavnímu partnerovi 6.ročníku pro kategorii B firmě Truhlářství Profil Humpolec 
a dalším partnerům: CA Adores, Česká spořitelna, Oriflame cosmetics, Exit 90 a firmě Pré, tisk, reklama. 
  

Za organizátora soutěže 
Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS v Humpolci 

 


