
 

  

 
 

Jméno a příjmení: Cai Yang 

Datum narození: 18. 8.2000 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Humpolecká 210; 580 01 

Navržený v oboru: HUDEBNÍ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: PRIMA A 

E-mail navrženého: megabajt1808@gmail.com 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 773117198 

Zdůvodnění: 

Cai Yang je všestranně nadaným studentem: 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Obsadil 1. místo v celostátní národní soutěži ZUŠ ve hře na klarinet. 

 

Kromě klarinetu hraje též na klavír, aktivně se věnuje karate a má výborný prospěch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Jakub Doležal 

Datum narození: 3. 9.1999 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Reynkova 3248; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: PRIMA A 

E-mail navrženého: dodacj@seznam.cz   

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 737385857 

Zdůvodnění: 

Jakub dosahuje vynikajících úspěchů v přírodovědných soutěžích: 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 V soutěži „Bobřík informatiky“, kde se umístil první v celostátním kole. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 Obsadil první místo v okresním kole Pythagoriády.  

 Postoupil do okresního kola Matematické olympiády.  

 

Jakub má vynikající prospěch a kromě uvedeného se aktivně věnuje stolnímu tenisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Martin Hajný 

Datum narození: 2. 12. 1999 

Bydliště: Gagarinova 1225 

Navržený v oboru: HUMANITNÍ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: PRIMA A 

E-mail navrženého: hajnamichaelaseznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 723 428 022 

Zdůvodnění: 

Martin je talentovaný na cizí jazyky. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

V olympiádě v anglickém jazyce v krajském kole získal 1. místo. 

 

Martin dále navštěvuje počítačový kroužek, je vášnivým čtenářem a aktivně se věnuje 

stolnímu tenisu: dvakrát týdně trénuje v brodském oddílu TJ. Jiskra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Tomáš Růžek 

Datum narození: 25. 4.2000 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti 3229; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: PRIMA A 

E-mail navrženého: tomas.josef.ruzek@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 737 309 299; 569 422 828 

Zdůvodnění: 

Tomáš je výjimečně nadaný především v oblasti přírodních věd: 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 V Logické olympiádě, kde se stal úspěšným řešitelem celostátního kola. 

 Postoupil do krajského kola Zeměpisné olympiády, kde obsadil 3. místo. 

 V soutěži EUROREBUS se v družstvu společně se dvěma spolužáky obsadil 12. 

místo. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 V soutěži Zeměpisná olympiáda získal 2. místo. 

 V soutěži Matematická olympiáda získal 4. – 6. místo 

 V Logické olympiádě obsadil 11. místo. 

 

 

Tomáš se dále soustavně věnuje hře na klavír a má výborný prospěch. Tomáš je členem 

skautského oddílu Blesk Havlíčkův Brod. Rád zahradničí a zajímá se o bylinky a přírodní 

léčitelství. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Jan Šimůnek 

Datum narození: 10. 7.2000 

Bydliště: Sázavka, Sázavka 80; 5824 4 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: PRIMA A 

E-mail navrženého: honza.skaut@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 602 101 203 (matka) 

Zdůvodnění: Jan Šimůnek  ve šk. roce 2011/12 má ve vyučovacím  předmětu matematika 

stanoven individuální studijní plán z důvodu výrazného nadání a doporučení PPP. 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Jan se zapojil do celostátní soutěže Bobřík informatiky, kde soutěžil v kategorii pro 

5. – 7. ročník ZŠ. Byl úspěšným řešitelem a získal bodové druhé místo (42. – 58. 

z 6587 soutěžících). 

 V září 2011 byla vyhodnocena celoroční online soutěž Šifrovací liga s celostátní 

působností, kterou pořádá společnost Mensa ČR. Jan získal 14. – 15. místo a stal se 

úspěšným řešitelem. 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 Na konci školního roku obdržel dvě ocenění společnosti SCIO za nejlepší výsledek 

v Kraji Vysočina. Jan byl nejlepší v kraji při testování žáků 5. tříd v testu z matematiky 

i v testu obecních studijních předpokladů. 

 V soutěži Zeměpisná olympiáda získal 3. – 4. místo v krajském kole. 

 V soutěži EUROREBUS se v družstvu společně se dvěma spolužáky obsadil 12. místo. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 V soutěži Zeměpisná olympiáda získal 1. místo v okresním kole. 

 V soutěži Matematická olympiáda v okresním kole získal 3. místo. Je to nejvyšší 

kolo Matematické olympiády v této kategorii. 

 V okresním kole Pythagoriády získal 4. – 5. místo. Je to nejvyšší kolo této soutěže. 

 V soutěži Matematický klokan měl třetí nejlepší výsledek v okrese v ka. benjamin. 

Rodina i škola se snaží podpořit Jana nejen v přírodních vědách, ale vzhledem k jeho 

všestranným zájmům zajistit vyváženost jeho aktivit. Jan hraje na kytaru a maluje (ZUŠ 

Světlá n.S) a je skautem (oddíl Blesk, Havlíčkův Brod). Rád čte, fotí, jezdí na kole a věnuje 

se modelářským zájmů.                                                                Datum: 20. 5. 2012 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Vojtěch Balliš 

Datum narození: 3. 9.1998 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Mírová 528; 580 01 

Navržený v oboru: HUDEBNÍ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEKUNDA A 

E-mail navrženého: Fistak19@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 776 292 567 

Zdůvodnění: 

Vojtěch je dalším všestranně talentovaným studentem našeho gymnázia. Výjimečně 

vynikající úrovně dosahuje jeho hra na lesní roh. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 

 V celostátní kole ZUŠ ve hře na lesní roh obsadil 2. místo (ze 364 účastníků). 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 Postoupil do okresního (v této soutěži konečného) kola Pythagoriády a obsadil tam 

1. místo. 
 

 

Kromě uvedeného hraje závodně basketbal. Vojtěch má vynikající prospěch. 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Matěj Kletečka 

Datum narození: 17. 2.1999 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Roháče z Dubé 889; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEKUNDA A 

E-mail navrženého: mateskletecka@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 605 813 823 

Zdůvodnění: 

Matěj je talentovaným matematikem.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 

 Je úspěšným řešitelem celostátního kola Logické olympiády.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 V Matematické olympiádě postoupil do okresního kola (nezúčastnil se z důvodu 

nemoci). 

 

Matěj dosahuje vynikajících studijních výsledků, je vášnivým čtenářem a intenzivně se 

věnuje přírodním vědám. 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:mateskletecka@seznam.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Lea Macková 

Datum narození: 15. 12. 1998 

Bydliště: Přibyslav, Ronovská 110;  582 22 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEKUNDA A 

E-mail navrženého: Lea.mackova@centrum.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 603 569 679 

Zdůvodnění:  

Lea je všestranně talentovanou studentkou.  

 

V období od června 2011 dosáhla těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Stala se úspěšnou řešitelkou národního kola soutěže Bobřík informatiky 2011. 

 

V období od června 2011 dosáhla těchto výsledků na krajské úrovni: 

 v soutěži ZUŠ (housle) získala 1. místo v krajském kole. 

 

V období od června 2011 dosáhla těchto výsledků na okresní úrovni: 

 Obsadila 2. místo v okresním kole Biologické olympiády (soutěž zde končí).  

 V Matematické soutěže Klokan, v kategorii Benjamin měla 1. nejlepší výsledek 

v okrese Havlíčkův Brod. 

 

Lea se intenzivně a úspěšně věnuje hře na housle, vystupuje koncertně v ČR i v zahraničí 

(v tomto roce Švýcarsko, Německo, Slovensko.) 

Lea zpívá ve školním pěveckém sboru i sólově. Dále ráda kreslí a navštěvuje plaveckou 

školu. Stala se vítězkou regionální plavecké soutěže ve své věkové kategorii ve švýcarském 

městě Rheineck (léto 2011). V zimních měsících velmi ráda a pokročile jezdí na 

snowboardu. 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 
 

Jméno a příjmení: Jan Novák 

Datum narození: 24.10.1998 

Bydliště: Pohled, Zahradní 157;  582 21 

Navržený v oboru: HUDEBNÍ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEKUNDA A 

E-mail navrženého: honza.pohled@email.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 603 525 137 

Zdůvodnění: 

Honza je všestranně talentovaným studentem, o čemž svědčí následující úspěchy: 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

 V červnu loňského roku obsadil 1. místo na mezinárodní soutěži v Rajských 

Teplicích na Slovensku ve hře na akordeon. 

 Obsadil i 1. místo na mezinárodní soutěži v Pule v Chorvatsku. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 V krajském kole olympiády ze zeměpisu obsadil 7. místo. 

 V krajském kole olympiády z  dějepisu obsadil 16. místo.  

Honza je též vášnivým čtenářem kvalitní literatury: jeho seznam přečtené beletrie obsahuje 

stovky kusů. 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Jáchym Bártík 

Datum narození: 25. 3. 1998 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Ledečská 2920; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: TERCIE A 

E-mail navrženého: Jachymb32@gmail.com 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 608 982 080 

Zdůvodnění:  

Jáchym je výjimečně talentovaným studentem, který přes svůj nízký věk dosáhl úctyhodné 

řady vynikajících úspěchů: 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 V matematicko-fyzikální soutěži Náboj v družstvu společně se třemi spolužáky 

obsadil 3. místo v celostátním kole. 

 V týmové soutěži Přebor škol v šachu obsadil společně se svými spolužáky 15. 

místo v ČR. 

 V Logické olympiádě obsadil 3. místo v krajském kole a stal se úspěšným řešitelem 

kola celostátního. 
 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 V týmové soutěži Přebor škol v šachu obsadil společně se svými spolužáky 2. místo 

v ČR. 

 V týmové soutěži o nejlepší projekt v anglickém jazyce obsadil společně se svými 

spolužáky 3. místo v kraji. 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 V Matematické olympiádě obsadil 1. místo v okresním kole (soutěž zde končí). 

 Ve Fyzikální olympiádě obsadil 1. místo v okresním kole (soutěž zde končí). 

 V matematické soutěži Klokan dosáhl 2. nejlepšího výsledku v okrese Havlíčkův 

Brod ve své kategorii. 

 V Pythagoriádě obsadil 3. místo v okresním kole (soutěž zde končí). 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Adam Polívka 

Datum narození: 16. 11. 1996 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti 3229; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: KVARTA B 

E-mail navrženého: adapoli@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 733 558 806 

Zdůvodnění:  

Adam dosahuje výjimečných výsledků v přírodovědných oborech.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 V soutěži EUROREBUS se umístil spolu se dvěma spolužáky na 3. místě v krajském 

kole a postupuje do kola celostátního, které se uskuteční na začátku června. 

 V související soutěži „Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou“ je mezi osmi 

nejlepšími z celé ČR a postupuje do celostátního finále, které se uskuteční 22. 5. 

2012. 

 Zapojil se do celostátní soutěže Bobřík informatiky, kde soutěžil v kategorii pro 9. 

ročník. Byl úspěšným řešitelem a získal bodové 6. Místo (134-202. z 5253). 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 V letošním školním roce obsadil 3. místo v krajském kole Biologické olympiády. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 V soutěži Přírodovědný klokan získal 3. – 4. místo v okresním kole. 

 

Kromě uvedeného se Adam aktivně věnuje fotbalu: hraje za fotbalový tým FC Vysočina, FC 

Havlíčkův Brod. 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 

 

 

 
 

Jméno a příjmení: Václav Růžek 

Datum narození: 20. 11. 1996 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti 3229; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: KVARTA B 

E-mail navrženého: vaclav.karel.ruzek@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 737 309 299; 569 422 828 

Zdůvodnění:  

Václav dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků v přírodovědných soutěžích.  Ve školním 

roce 2011/12 má ve vyučovacím předmětu fyzika stanoven individuální studijní plán dle 

doporučení PPP. 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Stal se úspěšným řešitelem celostátní soutěže Bobřík informatiky. 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 Aktuálně se umístil 1. - 3. v krajském kole matematické olympiády (soutěž zde 

končí). 

 V krajském kole Fyzikální olympiády se umístil na 2. příčce (soutěž zde končí). 

 V krajské kole olympiády z chemie získal 4. místo (soutěž zde končí). 

 V soutěži Přírodovědný klokan získal 3. místo. 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 Chemická olympiáda 1. místo. 

 Fyzikální olympiáda 1. místo. 

 Matematická olympiáda 4. místo. 

 Přírodovědný klokan 1. místo. 

Václav také výborně hraje na klavír a věnuje se i hře na varhany. Je rádce skautské družiny 

oddílu Blesk Havlíčkův Brod. Studuje s vyznamenáním a vypomáhá s varhanickou službou 

v místním kostele. 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Jiří Kletečka 

Datum narození: 3.  6. 1994 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Vančurova 2866; 580 01 

Navržený v oboru: TECHNICKÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEXTA A 

E-mail navrženého: jiri.kletecka@gmail.com 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 737 981 068 

Zdůvodnění:  

Jiří pravidelně dosahuje výjimečných úspěchů v soutěžích s debrujáry.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

 

 Na základě níže uvedeného úspěchu byla celá skupina nominována jako delegace za 

Českou republiku na 21. mezinárodní výstavu technických projektů dětí a 

mládeže MEF – EBAV do Istanbulu, následně zde Českou republiku velice úspěšně 

reprezentovali ve dnech 7. 5. – 12. 5. 2012. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 

 V aktuálním školním roce získal společně se třemi dalšími spolužáky 1. místo 

v celorepublikové soutěži Asociace mladých debrujárů MUDRC 2011. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 Postoupil do krajského kola fyzikální olympiády a stal se jeho úspěšným řešitelem. 

Jiří je též velmi aktivním organizátorem a novinářem: uspořádal studentskou přednášku spolu 

s Vítem Bočkem na téma Android, připravil prezentaci na krajské kolo prezentiády, aktivně 

se účastní televizního vysílání – Havlíčkobrodských minut a Kulturního magazínu Zoom, 

připravil propagační materiál na dermatovenerologickou konferenci v Havlíčkově Brodě, 

navrhl plakát na znovuotevření egyptské hrobky. 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:jiri.kletecka@gmail.com
mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Jakub Mejstřík 

Datum narození: 28. 1.1995 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Mírovka 34; 580 01 

Navržený v oboru: TECHNICKÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEXTA A 

E-mail navrženého: james7mist@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), +420774997525 

Zdůvodnění:  

Jakub pravidelně dosahuje výjimečných úspěchů v soutěžích s debrujáry.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

 

 na základě níže uvedeného úspěchu byla celá skupina nominována jako delegace za 

Českou republiku na 21. mezinárodní výstavu technických projektů dětí a 

mládeže MEF – EBAV do Istanbulu, následně zde Českou republiku velice úspěšně 

reprezentovali ve dnech 7. 5. – 12. 5. 2012 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 

 v aktuálním školním roce získal společně se třemi dalšími spolužáky 1. místo 

v celorepublikové soutěži Asociace mladých debrujárů MUDRC 2011 

 

Jakub se věnuje celé řadě koníčků: fotbalu, karate, pianu, kytaře, kresbě… 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 
 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 

mailto:james7mist@seznam.cz


 

  

 

 
 

Jméno a příjmení: Vít Boček 

Datum narození: 20. 12. 1993 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 2849; 580 01 

Navržený v oboru: TECHNICKÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEPTIMA A 

E-mail navrženého: bocek.vit@email.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 731 981 169 

Zdůvodnění:  

Vítek pravidelně dosahuje výjimečných úspěchů v soutěžích s debrujáry.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

 Na základě níže uvedeného úspěchu byla celá skupina nominována jako delegace za 

Českou republiku na 21. mezinárodní výstavu technických projektů dětí a 

mládeže MEF – EBAV do Istanbulu, následně zde Českou republiku velice úspěšně 

reprezentovali ve dnech 7. 5. – 12. 5. 2012. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 V aktuálním školním roce získal společně se třemi dalšími spolužáky 1. místo 

v celorepublikové soutěži Asociace mladých debrujárů MUDRC 2011. 

 Postoupil do celorepublikového finále fyzikální soutěže Deutsch für helle Köpfe, 

kterou pořádá Goethe-institut a obsadil zde 1. místo. Odměnou mu byl dvoutýdenní 

pobyt v německém Göttingenu, jenž strávil společně s finalisty z dalších čtyř zemí.  

 

Vítek je dále velmi aktivní při organizací akcí pro školu. V loňském a letošním školním roce 

například organizoval nepovinný seminář, na němž studenti gymnázia prezentovali svým 

spolužákům výsledky své badatelské práce. Vítek také hraje na kytaru a hraje šachy. 

Zabývá se mobilními technologiemi a píše články pro webové časopisy. 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Hana Rejlková 

Datum narození: 4. 11. 1993 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Havlíčkova 3586; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEPTIMA A 

E-mail navrženého: rejlkova@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 775 253 338 

Zdůvodnění:  

Hana se v minulých letech pravidelně umisťovala na předních místech v krajském kole 

Biologické olympiády.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 

 Ve školním roce 2011/12 byla v krajském kole této olympiády na 2. místě 

s postupem do celostátního kola, kde obsadila 26. příčku. 

 

Hana se ve svém volném čase věnuje sportovním aktivitám jako je jízda na koni, cyklistika 

a turistika. Také ráda čte, fotí a pěstuje orchideje. Během roku navštěvuje různé 

přírodovědné víkendové programy, jako jsou botanické víkendy nebo odborné přednášky – 

obojí organizované Přírodovědeckou fakultou Jihočeské university v Českých 

Budějovicích. V letošním roce se také účastní společensko-vědního projektu „Předsudky 

jsou out“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

Jméno a příjmení: Eva Stillerová 

Datum narození: 5. 10. 1993 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Rozkošská 3010; 580 01 

Navržený v oboru: HUMANITNÍ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEPTIMA A 

E-mail navrženého: EStillerova@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 737 337 288 

Zdůvodnění:  

V minulých letech se zúčastňovala olympiády v německém jazyce na okresní a krajské 

úrovni (3. místo). 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Ve školním roce 2011/12 byla v krajském kole Olympiády v německém jazyce se 

umístila na 1. místě s postupem do celostátního kola, kde se umístila na 11. místě. 

 V soutěži Čtení německých textů se v celostátním finále umístila na 3. místě. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 Zúčastnila se také Biologické olympiády, kde byla na krajském kole na 14. místě. 

 

 

Jazykům se Eva věnuje i ve svém volném čase, navštěvuje kurzy angličtiny a němčiny 

v jazykové škole.  

Kromě jazyků se věnuje i hudbě - je absolventkou hudebního oboru ZUŠ v oboru klavír a 

členkou pěveckých sborů (Sbor Gymnázia Havlíčkův Brod a pěvecký sbor Limbora). 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Vojtěch Mergl 

Datum narození: 24. 9.1993 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Hamry 1645; 580 01 

Navržený v oboru: TECHNICKÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: SEPTIMA B 

E-mail navrženého: vojtechmergl@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 739 149 469 

Zdůvodnění:  

Vojtěch pravidelně dosahuje výjimečných úspěchů v oblasti přírodních věd.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

 Na základě dlouhodobé práce pro klub debrujárů při GHB a zásadní podíl na úspěchu 

klubu v celorepublikové soutěži Asociace mladých debrujárů MUDRC 2011 (1. 

místo) byl nominován jako člen delegace za Českou republiku na 21. mezinárodní 

výstavu technických projektů dětí a mládeže MEF – EBAV do Istanbulu, 

následně zde Českou republiku velice úspěšně reprezentovali ve dnech 7. 5. – 12. 5. 

2012. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Vojtěch se společně a Janem Krejčím dále zúčastnil národního finále soutěže EXPO 

SCIENCE AMAVET 2012 (18. – 20. dubna 2012), kde prezentovali Honzův 

vynález- srážkoměr RGS 2500. Obsadili zde 4. místo a navíc získali velmi prestižní 

zvláštní ocenění American Meteorological Society. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Vojtěch postoupil do krajského kola logické olympiády. 

 

Vojtěch je členem školské rady gymnázia, členem studentského parlamentu a je velmi 

aktivní při organizování školních akcí. 

Vojtěch je dále členem školního pěveckého sboru, účastní se všech školních výtvarných 

akcí, dvanáct let hraje na housle, je členem dvou hudebních skupin. Ve volném čase 

opravuje mobilní telefony, počítače a apod. 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 

 
 

Jméno a příjmení: Radka Sochorová 

Datum narození: 23. 8.1994 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Na Spravedlnosti 3216; 580 01 

Navržený v oboru: TECHNICKÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: TŘETÍ A 

E-mail navrženého: radkasoch@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 607 298 721 

Zdůvodnění:  

Radka pravidelně dosahuje výjimečných úspěchů v soutěžích s debrujáry.  

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

 Na základě níže uvedeného úspěchu byla celá skupina nominována jako delegace za 

Českou republiku na 21. mezinárodní výstavu technických projektů dětí a 

mládeže MEF – EBAV do Istanbulu, následně zde Českou republiku velice úspěšně 

reprezentovali ve dnech 7. 5. – 12. 5. 2012. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 V aktuálním školním roce získal společně se třemi dalšími spolužáky 1. místo 

v celorepublikové soutěži Asociace mladých debrujárů MUDRC 2011. 

 

Radka se pravidelně účastní matematických a logických olympiád (Klokánek, Genius 

logikus). Ve volném čase maluje a ráda tancuje. Radka studuje s vyznamenáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 



 

  

 
 

 
 

Jméno a příjmení: Jan Krejčí 

Datum narození: 18. 12. 1992 

Bydliště: Přibyslav, Havlíčkova 261; 582 22 

Navržený v oboru: TECHNICKÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: OKTÁVA B 

E-mail navrženého: krejcajenda@gmail.com 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 739 839 887 

Zdůvodnění:  

 

Honza dosáhl ojedinělého úspěchu se svým vlastním vynálezem, který posléze sám 

zkonstruoval – srážkoměrem RGS 2500. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 

 Se srážkoměrem nejdříve postoupil do celostátního kola Středoškolské odborné 

činnosti, kde obsadil 8. místo (celostátní kolo proběhlo 10. - 12. června 2011). 

 Posléze postoupil do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2012 

(18. – 20. dubna 2012). Po urputném boji obsadil 4. místo.  

 Navíc získal velmi prestižní zvláštní ocenění American Meteorological Society. 

 Honzův vynález natolik zaujal soukromý sektor, že se nyní začíná připravovat jeho 

průmyslová výroba. 

 

 Kromě uvedeného se Honza v minulých letech jakožto člen družstva gymnaziálních 

Debrujárů několikrát zúčastnil celostátního finále debrujárské soutěže MUDRC. 

 

Honza dále absolvoval roční vzdělávací a soutěžní kurs TALNET, který organizuje 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. 

 

Honza hraje na housle, je členem několika hudebních seskupení. Vášnivě rád jezdí na kole a 

účastní se cyklistických soutěží, např. seriál Kolo pro život, Nova Author cup… 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:krejcajenda@gmail.com


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Markéta Švecová 

Datum narození: 24. 2.1993 

Bydliště: Havlíčkův Brod, Chotěbořská 3510; 580 01 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: ČTVRTÁ 

E-mail navrženého: maketka56@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 569 422 545 

Zdůvodnění: 

 

Markéta vyniká v oboru biologie. 

 

V období od června 2011 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Obsadila 3. místo v krajském kole biologické olympiády a zajistila si postup do 

celostátního kola, kde obsadila 33. místo. 

  

Kromě uvedeného se Markéta intenzivně věnuje literatuře, je vášnivou čtenářkou. Dále se 

intenzivně celkem 13 let věnuje baletu. Dalšími jejími koníčky jsou hra na kytaru a kreslení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

 

 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 

mailto:maketka56@seznam.cz
mailto:lanova@activezdar.cz


 

  

 
 

Jméno a příjmení: Petr Louša 

Datum narození: 20. 5. 1992 

Bydliště: Přibyslav; Malinského 539; 582 22 

Navržený v oboru: PŘÍRODOVĚDNÝ 

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: viz níže 

E-mail navrženého: petr.lousa@seznam.cz 

Kontaktní telefon: 569 669 331 (ředitel školy), 731 771 241 

Zdůvodnění: 

Petr Louša ukončil své osmileté studium na Gymnáziu Havlíčkův Brod v červnu 2011. V 

průběhu celého studia dosahoval výborných výsledků v oblasti přírodovědných i 

společenskovědních předmětů. Vždy byl na výuku výborně připraven. Pravidelně se 

zapojoval do olympiád a soutěží z matematiky, fyziky a chemie. Obsazoval v krajských 

kolech těchto soutěží přední místa (v roce 2007 1. místo v krajských kolech olympiády v 

matematice a chemii, v roce 2008 1. místo v krajském kole matematické olympiády, v roce 

2009 2. místo v krajském kole chemické olympiády, v roce 2010 účast v krajském kole 

Logické olympiády a 1. místo v krajském kole chemické olympiády). 

Své úspěchy dovršil ve školním roce 2010/2011, kdy dosáhl těchto výsledků na celostátní 

úrovni: 

 Reprezentoval naše gymnázium v celostátním kole Logické olympiády. 

 Obsadil 3. místo v krajském kole chemické olympiády. Toto umístění pak zavedlo 

Petra do národního kola chemické olympiády, kde v kategorii A obsadil 5. místo  

 a zároveň obdržel Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

Pardubice za nejlepší praktickou část.  

 Následovala dvě soustředění před mezinárodním kolem chemické olympiády, ve 

kterých Petr obsadil 3. místo a tím se nominoval do družstva pro mezinárodní 

kolo chemické olympiády.  

Na základě uvedeného dosáhl ojedinělého úspěchu na mezinárodní úrovni: 

 V mezinárodním kole chemické olympiády v Ankaře v Turecku získal stříbrnou 

medaili. 

 Datum: 20. 5. 2012 

 

Kontakt: Active SVČ, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 


