
Svatý   Martin  přivezl  místo  sněhu  spoustu  radosti. 
V úterý 11. listopadu v sále humpoleckého kina panovala slavnostní nálada. 
Tak jako každým rokem touto dobou, i letos byli odměněni nejtalentovanější 
žáci a studenti města. V letošním 14. ročníku  soutěže MLÁDÍ HUMPOLEC  se 
absolutním vítězem stal talentovaný student Matěj Doležálek 
z humpoleckého gymnázia.  
  

V kategorii A, což jsou žáci nižších ročníků základních škol, získala první místo Dianka Kvášová ze 
Základní školy Hradská. Diváky v sále si okamžitě získala svým bezprostředním chováním a diváky 
ohromila krásným zpěvem. Za své výsledky byla odměněna poukazem na pobyt v Krkonoších, a tuto 
cenu jí věnoval hlavní partner soutěže pro kategorii A, společnost Nábytek Profil, a.s. 
Titul nejlepší sportovec si z letošního ročníku odnesl žák Základní školy Hálkova Vojtěch Rokos. Za 
velmi pěkné sportovní výkony ho odměnil hlavní partner pro kategorii Sport, společnost SPACE COM 
spol. s.r.o., poukázkou na výběr zboží dle svého  výběru v hodnotě 2500 Kč.  
V kategorii C byli odměněni 2 studenti Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky , a to Aleš Krčil jako nejlepší 
student a Martina Kasalová jako nejlepší sportovec,  a 4 studenti České zemědělské akademie: Nikola 
Urbancová a Eva Svobodová ze Zemědělské školy za jízdu na koni, a Václav Bezouška a David Pípal za 
úspěchy dosažené v oboru obkladač a instalatér na Technickém učilišti.  
Jako poslední byla vyhodnocena kategorie B – Student, do níž patří žáci vyšších stupňů základních 
škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. V této kategorii absolutně vyčníval se svými 1436 body 
Matěj Doležálek z Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci. Stal se vítězem nejen ve své kategorii, ale 
i absolutním vítězem celého 14. ročníku soutěže.  Vynikající výsledky mu přinesly velkorysou odměnu. 
Hlavní partner soutěže pro kategorii B – Student, společnost MHA s.r.o. mu věnoval poukázku na 
3000 Kč na výběr zboží dle svého výběru a zástupce garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard, 
a.s., pan Zdeněk Mikulášek mu předal ještě horské kolo. Předání tohoto daru bylo impozantní a 
nadchlo nejen Matěje, ale i publikum. Za tónů písně Bicycle race od legendární kapely Queen vjel 
Zdeněk na kole na pódium, vykroužil bravurní  kolečko, sesedl z kola a za ohromného potlesku předal 
kolo překvapenému Matějovi. 
Ostatně dobrá nálada vládla celý večer. O to se postaral pohotový a vtipný moderátor Luboš Rafaj a 
děvčata z pěvecké třídy paní Jany Borkové a tanečního oboru paní Evy Eremkové ze Základní 
umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci, která připravila kulturní program. 
 
Naše poděkování patří také zástupcům humpoleckých základních a středních škol, kteří se podíleli na 
organizaci celého ročníku a  dovedli své žáky a studenty k vynikajícím výsledkům v oblasti studia i 
sportu. 
 
Poděkování patří také humpoleckým podnikatelům. Díky jejich dlouhodobé  finanční podpoře mohlo 
být odměněno 32 talentovaných studentů humpoleckých škol a byly rozděleny ceny v hodnotě téměř 
60 tisíc korun.   
Soutěž Mládí Humpolec trvá již od roku 2000, vstupuje do 15. ročníku a je připravena odměnit další 
talenty našeho města.  
 
Garant soutěže: Rodinný pivovar Bernard, a.s. 
Hlavní partner pro kategorii A: PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
Hlavní partner pro kategorii B: MHA s.r.o. 
Hlavní partner pro kategorii Sport:  SPACE COM spol. s  r. o.  
Další partneři:  Maryška Elektrocentrum, Lakum Galma, Stampi mobil, CA Adores, Knihkupectví Jana 
Zábrany, Tesařství Pavel Krejčí, Metropolitní síť Humpolec  spol. s r. o., Cyklosport Zelenka. 
 
Podrobné informace k soutěži,  výsledky 14. ročníku a fotodokumentaci z vyhlášení výsledků ze dne 
11.11.2014 najdete na www.infohumpolec.cz   

http://www.infohumpolec.cz/

