
Soutěž  

Mládí - Humpolec 2001-2002 
o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. 

Garant Rodinný pivovar Bernard a.s. 

Slavnostní vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže 
proběhlo dne 10.10.2002 v 19:00 ve Spolkovém domě v Humpolci 

Celý večer uvedl a konferoval tajemník MÚ v Humpolci pan Br. Jiří Fiala, úvodní slovo pronesla paní 
Mgr. Alena Štěrbová, zástupce hejtmana Kraje Vysočina a zástupce starosty města Humpolec pan Ing. 

Tomáš Křišťan. Svým pěveckým vystoupením se o dokreslení slavnostní atmosféry postaralo dívčí 
pěvecké trio (Tereza Škrampalová, Jana Borková a Soňa Borková) pod vedením učitelky Jany 

Borkové ze ZUŠ G. Mahlera v Humpolci. 

Vyhodnocení soutěže v kategorii „A“ -  žáci základních škol a studenti nižších ročníků 
víceletých gymnázií, tj. do věku žáků deváté třídy základní školy 

Na 1. místě se umístil Jiří SVOBODA– student Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci s opravdu 
úctyhodným ziskem 1914 bodů, který v loňském kole této soutěţe obsadil pomyslnou bronzovou 
příčku. Z přehledu jím získaných úspěchů se určitě stal absolutním vítězem ročníku soutěţe Mládí. 
Tento všestranně nadaný student reprezentoval svou školu a město na mnoha soutěţích. Mezi 
nejvýraznější úspěchy patří kromě vynikajícího prospěchu i 1. místo v krajském kole matematické 
olympiády, první místo v krajském kole konverzační soutěţe ve francouzském jazyce a účast na 
celorepublikovém klání, 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády, účast v mezinárodní soutěţi 
Eurorebus, do které se probojoval přes krajské a následně republikové kolo a v neposlední řadě i 
účast v okresním kole olympiády v biologii a anglické konverzaci. To, ţe Jirka není pouze studijním 
typem, jak by se mohlo z předešlého výčtu zdát, vyvrací jeho umístění na 3. místě v okresním kole 
atletické olympiády a účast v Poháru rozhlasu.   
Hlavní cenu – fotoaparát věnovaný Garantem soutěţe Mládí Humpolec 2001-2002 předává zástupce 
Rodinného pivovaru Bernard pan Zdeněk Mikulášek.   

Na 2. místě se umístila Tereza KOŘÍNKOVÁ – všestranně nadaná ţákyně Základní školy Hradská, 
která v soutěţi získala celkem 394 bodů. Vybojovala 2. místo v okresním kole konverzace v anglickém 
jazyce a tuto příčku rovněţ obsadila v okresním kole atletické olympiády. Jejím největším koníčkem 
však zůstává recitace. Postupně získala společně se svými spoluţáky úspěchy ve školním, místním a 
okresním kole sborové recitace a obstála i v kole krajském. V individuální recitaci reprezentovala školu 
v místním kole  soutěţe. Samozřejmostí bylo i nejvyšší moţné bodové hodnocení za vynikající 
prospěch.   
Cenu za druhé místo – sadu sportovního oblečení, předává paní Mgr. Alena Štěrbová, zástupkyně 
hejtmana Kraje Vysočina a členka Zastupitelstva města Humpolec.   

Na 3., bronzové příčce se umístil student humpoleckého gymnázia Lukáš ZAHÁLKA s 392 
dosaţenými  body. Lukáš získal nejvíce bodů za účast v mezinárodní soutěţí Eurorebus, do které se 
probojoval přes úspěšně absolvovaná krajská a republiková kola. Ţe mu však nejsou cizí i předměty 
jako český jazyk, chemie a matematika svědčí  jeho úspěšná účast v soutěţích v rámci okresu 
Pelhřimov.   
Lukáš obdrţí jako dar Sportovní tašku, kterou mu předá ředitelka Městského kulturního a informačního 
střediska v Humpolci paní Marcela Kubíčková, zástupce hlavního organizátora soutěţe Mládí-
Humpolec 2001-2002.   

4. místo - Prvním ohodnoceným, který tohoto večera reprezentoval Základní školu Hálkova je Miroslav 
PALÁN se ziskem 352 bodů. Výčet jeho především sportovních úspěchů je dlouhý. Mezi 
nejhodnotnější však patří velmi úspěšné účasti v okresních kolech soutěţí v malé kopané, florbalu, 
košíkové a atletice. Do krajského kola postoupil jako člen druţstva ve volejbale a v Poháru rozhlasu. 5. 
místo se ziskem 327 bodů obsadila ţákyně Základní školy Hradská  Markéta KALIVODOVÁ, která 
nejvíce získala za reprezentaci školy v recitaci a okresních kolech v přespolním běhu a atletické 
olympiádě. V pořadí třetí vyhodnocenou dívkou soutěţe v kategorii A je na 6. místě ţákyně Základní 
školy v ul. Hálkova Kristýna KUBŮ, která si oproti umístění  z loňského roku o jednu příčku polepšila a 



to především za úspěchy v recitaci. Získala  celkem 298 bodů. Jednou z nadějných tváří na 
humpoleckém sportovním nebi je student Gymnázia Dr.A.Hrdličky František ČASAR, který díky 
získaným 210 bodům obsadil pěkné 7. místo. Svou školu reprezentuje v sálové kopané a atletice. 
Úspěšným chemikem se v loňském roce stal s účastí v zemském kole ţák Základní školy Hálkova 
David MARŠÍK, který se v naší soutěţi umístil na 8. místě s dosaţenými 189 body. 9. oceněným 
v kategorii A tj. mladší ţáci se stala ţákyně Základní školy Hradská Erika MAREŠOVÁ, která obsadila 
velmi pěkné 3. místo v krajském kole konverzace v anglickém jazyce.   

Vyhodnocení soutěţe v kategorii „B“ -  ţáci středních škol a odborných učilišť 

Soutěţ Mládí-Humpolec v kategorii „B“ je  v tomto roce výjimečná tím, ţe se na  1. místě se 
shodným  počtem bodů - 390 umístily dvě dívky reprezentující stejnou školu - Gymnázium Dr.Aleše 
Hrdličky v Humpolci - Tereza KUBÍČKOVÁ (mezi její nejoblíbenější předměty patří  cizí jazyky - v 
anglické konverzaci postoupila přes vítězství v okresním kole do kola  krajského  a v konverzaci ve 
francouzském jazyce se přes absolutní vítězství v  krajském kole probojovala do kola celostátního. Na 
prvním místě se rovněţ se ziskem 390 bodů umístila slečna Šárka NOVÁKOVÁ, která kromě 
výtečného prospěchu úspěšně reprezentovala svojí školu v krajském kole soutěţe ve stolním tenise, 
krajském a celorepublikovém kole pódiových skladeb a rovněţ v krajském kole konverzace ve 
francouzském jazyce.   
Hlavní ceny – poznávací zájezd do Francie předala zástupkyně hlavního sponzora soutěţe paní Hana 
Dočkalová z Cestovní agentury Adores z Humpolce.    

Na 2. místě se umístila Soňa BORKOVÁ – úspěšná studentka humpoleckého gymnázia. 
Reprezentovala  svoji školu a město Humpolec v okresním a krajském kole v odbíjené a především 
stolním tenise, kde obsadila 6.místo v kraji. Mezi další úspěchy patří společná reprezentace 
v odbíjené a pódiových skladbách, kde se po vítězství v okresním kole  podílela i na zisku titulu 
v celorepublikové konkurenci.  Nelze rovněţ opomenout její 2. místo v krajském finále v atletice. 
Všechny tyto výsledky přinesly na její konto celkem 387,5 bodu.   
Cenu za druhé místo – sadu sportovního oblečení pan Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta města 
Humpolec.   

Posun o celých pět míst oproti loňskému roku a tedy celkově na  bronzovou příčku udělal  nadaný 
řemeslník-obkladač ze Středního odborného učiliště technického  v Humpolci Tomáš 
OKROUHLICKÝ.  Tomáš získal celkem 313 bodů, kdyţ nejvyšší počet obdrţel o hodnotící komise za 
druhé místo v mezinárodní soutěţi ve svém oboru, přičemţ jeho prospěch byl pedagogickým sborem 
učiliště oceněn jako „s vyznamenáním“.   
Cenu za třetí místo předal předal pan Milan Štěch, senátor Parlamentu ČR.   

Další dvě místa obsadily studentky Střední zemědělské školy v Humpolci  Vendula 
MARKOVÁ se ziskem 295 bodů, která reprezentovala svojí školu ve školním a republikovém 
kole soutěţe Pampeliška a v místním a zemském kole jezdeckých závodů a Lucie MUSILOVÁ 
s 293-mi dosaţenými body, která se úspěšně zúčastnila postupně místního, okresního a 
krajského kola jezdeckých závodů a nakonec obsadila celkově 2. místo v republikové 
konkurenci. Shodně s celkovým ziskem 293 bodů se na 6. místě umístili úspěšní učni ze 
Středního odborného učiliště technického Vladimír KOŘÍNEK, Bedřich ŠMUDLA a Luděk SUK, 
kteří po úspěších v místním, okresním a krajském kole obsadili medailové pozice i 
v mezinárodní konkurenci. Posledním z oceněných byl Zdeněk BEČKA z humpolecké střední 
zemědělské školy, který za účast ve školních, zemských a republikových kolech v soutěţíc 
dovednosti a jízdách zručnosti obdrţel od komise celkem 226 bodů a získal tím   7. místo. 

Naše poděkování patří garantu soutěže Rodinnému pivovaru Bernard a.s.,  hlavnímu 
sponzorovi soutěže - Cestovní agentuře Adores z Humpolce a Městu Humpolec, bez 
jejichž spoluúčasti by vítězové soutěže nemohli být tak atraktivně a bohatě odměněni. 
Dále děkujeme ředitelům a zástupcům jednotlivých škol za ochotnou spolupráci na 
celoročním průběhu soutěže a studentům gymnázia za pomoc při organizování 
slavnostního večera. 

za organizátora soutěže Mládí 2001/2002 
Marcela Kubíčková, ředitelka organizace MěKIS v Humpolci 



 


