
Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže 
Mládí Humpolec 2006/2007 o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. 

Garant Rodinný pivovar Bernard a.s. 
(čtvrtek 1.11.2007 ve Spolkovém domě Humpolec) 

  
7. ročník soutěže Mládí Humpolec dospěl do svého slavnostního zakončení, které proběhlo již tradičně v 
humpoleckém Spolkovém domě ve čtvrtek 1. listopadu 2007. Nejlepším oceněným studentům byly 
předány diplomy a věcné ceny a celý večer byl korunován    bohatým kulturním programem. 

             Příjemnou atmosféru navodil hned při zahájení  humpolecký pěvecký sbor TUCET a po jeho vystoupení 
se ujala slova  paní Mgr. Hana Havelková z Gymnázia Dr.A.Hrdličky, která celý slavnostní večer moderovala. 
Oceněných žáků a studentů bylo v letošním roce téměř dvakrát více, než v předchozích ročnících, a to proto, že 
byli hodnoceni nejen studenti za své vynikající studijní výsledky, ale také úspěšní sportovci. 
  

 

Pěvecký sbor Tucet 

  
             V kategorii A na místě nejvyšším stanula Jana Hořínková z Gymnázia Dr.A.Hrdličky, která během 
školního roku 2006/2007 dosáhla úspěchů v republikovém kole v Eurorébusu,  v krajském kole v zeměpisné 
olympiádě a v okresních kolech Pythagoriády, biologie a  konverzace v anglickém jazyce. Za své úspěchy ve 
studiu byla odměněna poukázkou na výběr zboží v hodnotě 3500 Kč v oblasti digitální techniky, kterou věnoval 
hlavní partner 5. ročníku soutěže pro kategorii A – firma MHA Humpolec. Cenu ve stejné hodnotě získal  od 
hlavního partnera této kategorie, firmy MHA Humpolec,  také Jan Málek ze ZŠ Hálkova za 1. místo ve 
sportovních soutěžích. Jana Hořínková byla navíc odměněna také jako nejvšestrannější student tohoto ročníku 
soutěže, a získala poukaz na týdenní jazykový kurz v hodnotě 15 000 Kč, který jí věnoval garant soutěže, 
Rodinný pivovar Bernard. 
  



  

nejtalentovanější studentka Jana Hořínková 
  
           Na 2. a 3. místě v kategorii A/Student se umístil Vojta Fučík z Gymnázia a Martin Štěrba ze ZŠ Hradská. 
Oba získali poukaz v hodnotě 2000 Kč na zájezd dle vlastního výběru od partnera soutěže CA Adores, 
Humpolec.           
V kategorii B/Student první místo obsadila studentka Gymnázia Dr.A.Hrdličky, Jana Filipová, která za svoje 
republikové úspěchy v oblasti biologie získala poukázku na nábytek do studentského pokoje v hodnotě 4000 Kč 
od hlavního partnera pro kategorii B, firmy Nábytek Profil Humpolec. Také nejlepší sportovec v kategorii B, Filip 
Veselka ze Zemědělské akademie,  může modernizovat svůj studentský pokoj. I on získal stejnou poukázku od 
hlavního partnera kategorie B, firmy Nábytek Profil. 
  

 

Filip Veselka 

  



             2. místo v kategorii B/student patří Jaroslavě Získalové ze Střední školy SČMSD, a 3. místo náleží 
Lubošovi Makovičkovi z České zemědělské akademie v Humpolci. Oba dostali poukázku na sportovní a 
vycházkové oblečení od firmy Exit 90. 
             Za významné sportovní výsledky byli také ohodnoceni další žáci místních základních škol: Helena 
Ságlová a Andrea Beranová ze ZŠ Hradská za významné úspěchy v jezdecké soutěži Finále Zlaté podkovy a 
Katka Nedvědová ze ZŠ Hálkova za mezinárodní úspěchy v oblasti v bojového sportu Taekwondo. Hodnotné 
ceny – sportovní tašky věnovala Česká spořitelna, pobočka Humpolec. 
  

 
významné sportovkyně 

  
            Během letošního ročníku byla předána ještě jedna významná cena - Cena Dr.A.Hrdličky za významný 
přínos antropologii paní Mgr.Lucii Stříbrné-Jiroutové Ph.D. Dar za Město Humpolec předával místostarosta Mgr. 
Roman Brzoň za přítomnosti pana Doc.RNDr. Bláhy, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 
  

 

         
          Naše poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh večera a vysokou 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, tanečníkům z České Zemědělské akademie – technické učiliště SPS 
Breakers a Spitfires, skupině T.N.T. a žákům pěveckého oddělení ZUŠ G.Mahlera v Humpolci pod vedením uč. 
Jany Borkové za taneční a hudební vystoupení a zaměstnancům MěKIS za  přípravu a organizační zajištění 
večera. 
  



 

 

 



 

  
       Největší dík patří partnerům tohoto ročníku, bez jejichž finanční podpory by žáci a studenti nemohli být tak 
velkoryse odměněni. V tomto ročníku byly v rámci soutěže Mládí Humpolec předány ceny v hodnotě 50 000 Kč, a 
to především zásluhou 

          garanta soutěže Rodinného pivovaru Bernard 
          hlavního partnera 5. ročníku pro kategorii A firmy MHA Humpolec 
          hlavního partnera 5.ročníku pro kategorii B firmy Truhlářství Profil Humpolec 
          a dalších partnerů: Česká spořitelna, pobočka Humpolec,  CA Adores, Exit 90 Humpolec, Školní statek 

Humpolec, tiskárna Pré Humpolec 
 


