
 
 
V Humpolci naděloval  Ježíšek o 6 týdnů dříve. 
 
32 žáků a studentů základních a středních škol v Humpolci bylo 7. listopadu 2013 odměněno za své celoroční 
vynikající studijní a sportovní výsledky .   V sále humpoleckého kina probíhalo slavnostní vyhlášení  již 13. ročníku 
soutěže Mládí Humpolec, jejímž garantem je Rodinný pivovar Bernard, a.s.  
 
Nejvšestrannějším studentem se stal Aleš Krčil z Humpolce,  který  získal body za účast a umístění většinou na 
prvních místech  okresních  i krajských soutěží v oblasti zeměpisu, chemie, matematiky, biologie, dějepisu, a v oblasti 
finanční gramotnosti a ekologie obhájil dokonce  1. místa v republikovém kole.  Aleš získal poukázku na výběr zboží 
v hodnotě 4000 Kč, a  protože jeho  zájmy a znalosti jsou opravdu velmi všestranné a  studijní výsledky vynikající, 
rozhodl se garant soutěže Rodinný pivovar Bernard věnovat mu ještě speciální prémii – šek v hodnotě 10 000 Kč.  
Ale ani ostatní šikovní studenti nepřišli zkrátka. Díky podpoře humpoleckých  podnikatelů a firem  byla mezi ně 
rozdělena částka v hodnotě 60 000 Kč. Většinou se jednalo o poukázky na zboží dle vlastního výběru,  víkendové 
pobyty  a poukázky na výběr zájezdu.   
Soutěž Mládí Humpolec probíhá celoročně, souběžně se školním rokem (od září do června), slavnostní vyhlášení 
vítěze soutěže proběhne vždy v  listopadu následujícího roku za předešlé období. 
Dlouhodobým cílem této soutěže je rozvoj vzdělanosti ve městě a podpora talentovaných žáků a studentů města 
Humpolce při jejich studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích.  
Kulturní program zajišťovaly zpěvačky Veronika Hypšová a Tereza Zabloudilová, žákyně paní učitelky Jany Borkové. 
Na závěr programu bylo připravené překvapení –  přijela nám zazpívat talentovaná Mirka Časarová, bývalá žákyně ZŠ 
Hálkova a studentka Gymnázia Dr. A. Hrdličky, která vystudovala mj. konzervatoř a věnuje se dále opernímu zpěvu, 
vystupuje v pražské RockOpeře v Antické trilogii a momentálně působí jako sólistka Hudby Hradní stráže a Policie ČR.  
Podrobné informace, pravidla soutěže, výsledky jednotlivých žáků a studentů  a fotodokumentace tohoto i 
předešlých ročníků je umístěna na webových stránkách organizátora této soutěže, Městského kulturního a 
informačního střediska v Humpolci, www.infohumpolec.cz.  
 
Děkujeme všem partnerům, kteří tuto soutěž  podpořili  a umožnili nám odměnit talentované žáky a studenty: 
Garantem soutěže je Rodinný pivovar Bernard, a.s.   
Hlavními partnery této soutěže jsou: 
Profil Nábytek, a.s. pro kategorii A,  
MHA s.r.o. pro kategorii B  
a SPACE COM  com spol. s r.o. pro kategorii Sport. 
Dalšími partnery soutěže jsou: Elektrocentrum Maryška, Stampi mobil, CA Adores, Lakum Galma, Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Česká spořitelna, Knihkupectví Jana Zábrany a Tesařství Pavel Krejčí.  
 
 
 

Cena Dr. Aleše Hrdličky  
 
Tento ročník Soutěže Mládí byl ještě něčím výjimečný – byla zde předána  také Cena Dr. Aleše Hrdličky, kterou na 
návrh Hlavního výboru České společnosti antropologické vyhlásilo Město Humpolec. Soutěž byla vypsána v oblasti 
doktorandského studia a v souladu s návrhem ČSA udělilo Město Humpolec v letošním roce dvě ceny:  2. místo 
patřilo Mgr. Aleši Gábovi,PhD za disertační práci  „Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen 
ve věku    55–84 let“ a 1. místo získala Kateřina Boberová za dizertační práci „Genetická studie lidí z jižního předhradí 
Břeclav – Pohansko.“ Ceny – šeky v hodnotách 10 a 20 tisíc Kč předal starosta města pan Mgr. Jiří Kučera, oceněným 
osobně blahopřál také  Doc. RNDr. Pavel  Bláha, CSc., předseda hlavního výboru České společnosti antropologické. 
 
 


