
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Ondřej Novák 
Třída: prima 
 
Zdůvodnění: 
Ondra je všestranně aktivním studentem s trvale výborným prospěchem. 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

• 1. místo na mezinárodním akordeonovém festivalu v Pule v Chorvatsku (již 
opakovaně) v sólové hře 

• 1. místo a cena Jindřicha Falda za interpretaci soudobé skladby na Evropském 
soutěžním festivalu akordeonových orchestrů v Praze - v souborové hře 

                
V období od června 2012 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

• 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon v sólové hře 
• 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon v komorní hře 
 

V období od června 2012 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 
• 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

 
Honza má rád zeměpis a matematiku, věnuje se rybářství. Je také vášnivým sportovcem – 
plave, hraje fotbal a zejména florbal ( byl vybrán do výběru Kraje Vysočina ).  
 
 
 
 
 Datum: 17. 5. 2013 
 
 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Cai Yang 
Třída: sekunda 
 
Zdůvodnění: 
Cai Yang je všestranně nadaným studentem, dosahuje mj. vynikajících úspěchů ve hře na 
klarinet: 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• 1. místo v soutěži ZUŠ v komorní hře  
• účast na soutěži Czech Clarinet Art 

 
 
Cai dosahoval podobných úspěchů i v minulosti, připomeňme např., že obsadil 1. místo 
v celostátní národní soutěži ZUŠ ve hře na klarinet. 

 
Dále je nutno vyzdvihnout: 

• vynikající prospěch (samé jedničky),  
• účast v logických a matematických soutěžích 
• studium čínštiny 
• hru na klavír 

 
 
 
 
 Datum: 20. 5. 2013 
 
 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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



 
 

 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Ivana Horáčková 
Třída: sekunda 
Zdůvodnění: 
Ivana Horáčková v průběhu celého dosavadního studia dosahuje vynikajícího prospěchu 
(samé jedničky na ZŠ i GHB).  Pravidelně se zapojuje do olympiád a soutěží z matematiky, 
biologie a zeměpisu.  
 

V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na krajské úrovni : 

• postup v biologické olympiádě, krajské kolo se bude konat v červnu 2013  
 

V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na okresní úrovni: 

• 1. místo v biologické oplympiádě  
• 3. místo v matematické olympiádě,  

 
V období od června 2012 se dále účastnila těchto soutěží: 

- Pythagoriáda (úspěšná řešitelka) 
- Matematický klokan (úspěšná řešitelka) 
- Logické olympiády 
- fyzikální korespondenční seminář pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou UK 

 
Historické úspěchy (2011/2012): 

• 6. místo v okresním kole matematické olympiády,  
• 6. místo v okresním kole biologické olympiády 

 

Ivana má všestranné zájmy – jízdu na jednokolce, výtvarnou a keramickou tvorbu, četbu, 
poznávání přírody atd. Ráda pracuje na zahradě. 
 
 Datum:20. 5. 2013 
 
 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Tomáš Růžek 
Třída: sekunda 
Tomáš Růžek v průběhu studia dosahuje výborných výsledků v oblasti přírodovědných 
předmětů. Pravidelně se zapojuje do olympiád a soutěží z matematiky, fyziky a zeměpisu. 

V období od června 2012 dosáhl v přírodních vědách těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• úspěšný řešitel národního kola soutěže Bobřík informatiky 

V období od června 2012 dosáhl v přírodních vědách těchto výsledků na krajské úrovni : 

• 37. místo v krajském kole Logické olympiády 
• účast v krajském kole soutěže EUROREBUS 

V období od června 2012 dosáhl v přírodních vědách těchto výsledků na okresní úrovni: 

• 1.místo v okresním kole matematické olympiády 
• 1.místo v okresním kole soutěže Matematický klokan 
• 1.-2.místo v okresním kole Pythagoriády 
• 3.místo v okresním kole zeměpisné olympiády 
• účastnil se fyzikální soutěže Archimediáda 

Historické úspěchy (šk. rok 2011/12): 

• 3. místo v zeměpisné olympiádě v krajském kole.  
• 4. místo v okresním kole matematické olympiády 

Tomáš je členem skautského oddílu Blesk v Havlíčkově Brodě a se svou družinou se umístil 
na 1. místě okresního kola Svojsíkova závodu. 

 Datum: 20. 5. 2013 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Jan Šimůnek 
Třída: sekunda 
Zdůvodnění:  Jan dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků v oblasti logických, informatických 
a matematických soutěží. Ve šk. roce 2012/13 má ve vyučovacím předmětu matematika stanoven 
individuální studijní plán z důvodu výrazného nadání a doporučení PPP. 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

• 18. místo v mezinárodním mistrovském kole soutěže Genius Logicus. 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• Na výše uvedené mistrovské kolo soutěže Genius Logicus byl pozván díky 2. místu 
v celostátním žebříčku soutěže. 

• Jan se opět zapojil do celostátní soutěže Bobřík informatiky , kde soutěžil v kategorii pro 5. –
 7. ročník ZŠ. Opět získal bodové druhé místo (14. ze 7168 řešitelů). 

 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni  

• Logická olympiáda – účast v krajském kole, 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni 

• Matematický klokan – druhý nejlepší výsledek v okrese, 
• Matematická olympiáda – 6. místo v okresním kole. 

 
Dále připomeňme výrazné úspěchy z minulosti: 

• každoročně se zapojuje do Logické olympiády, byl dvakrát účastníkem celostátního kola, kde 
v roce 2009 obsadil 14. místo 

• v soutěži Bobřík informatiky je v celostátním žebříčku každoročně na předních místech ve své 
kategorii 

• ve své sbírce má vítězství na okresním kole matematické i zeměpisné olympiády, 
• v soutěži Matematický Klokan je již po několikáté mezi nejlepšími třemi řešiteli okresu. 

 
Jan se nejen zapojuje do soutěží a studuje s výborným prospěchem, má také mnoho zájmů, které 
aktivně rozvíjí. Rád čte, hraje na kytaru, je žákem výtvarného oboru ZUŠ a kromě jízdy na kole je 
jeho koníčkem i tanec. Je také nadšeným členem Klubu malých debrujárů, který sdružuje děti se 
zájmem o fyziku a techniku.                                                                                    Datum: 20. 5. 2013 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace, 
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Matěj Kletečka 
Třída: tercie 
Zdůvodnění: 
Účast v různých soutěžích, kde obsadil přední místa. 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

• Umístil se na 4. místě krajského kola chemické olympiády. 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

• Umístil se na 1. místě okresního kola matematické olympiády. 
• Umístil se na 2. místě okresního kola pythagoriády. 
• Umístil se na 2. místě okresního kola chemické olympiády. 

 
Matěj rád čte fantasy, zabývá se skautingem a zajímá se o přírodní vědy. 
 
Dříve také obsadil 2 .místo v krajském kole pythagoriády 2011 a byl úspěšným řešitelem 
celostátního kola logické olympiády 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum: 21.5.2013 
 
 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Lea Macková 
Třída: tercie 
Lea je všestranně talentovanou studentkou. 

  
V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• Obdržela výsledky mezinárodní soutěže Genius Logicus z května 2012, kde v 
národním kole obdržela 18. místo. 

• Stala se úspěšnou řešitelkou národního kola soutěže Bobřík informatiky v kategorii 
Kadet. 

  
V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na krajské úrovni: 

• v soutěži ZUŠ (trio-komorní hra smyčcových nástrojů) získala 1. místo v krajském 
kole s postupem do celostátního kola, které se uskuteční v Jindřichově Hradci 17. 5. 
2013. 

• Obsadila 4. místo v krajském kole Biologické olympiády. 
  
V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na okresní úrovni: 

• Obsadila 1. místo v okresním kole Biologické olympiády. 
  

  
Lea se intenzivně a úspěšně věnuje hře na housle a sólovému zpěvu, konzultuje studovaná 
díla na Konzervatoři Brno, vystupuje koncertně v ČR (např. společně s Jaroslavem 
Svěceným) a i v zahraničí (v letošním roce např. v Chorvatsku). V hudebním projektu také 
účinkuje s loutnistou Jindřichem Mackem (otec). Ovládá hru na další nástroje (klavír, kytara, 
flétna). 
Lea ráda kreslí a projevuje velký zájem o studium biologie. V oblasti  sportovních aktivit 
navštěvuje plaveckou školu, aerobic a v létě se věnuje potápění. V zimních měsících velmi 
ráda a pokročile jezdí na snowboardu. 

Na základě mimořádného nadání v oblasti rozumových schopností studuje podle 
individuálního vzdělávacího plánu. 

 
 Datum: 20. 5. 2013 
 
 
 
 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Jan Novák 
Třída: tercie 
 
Zdůvodnění: 
Honza je všestranně talentovaným studentem, o čemž svědčí následující úpěchy: 
 
V období od června 2012 dosáhl ( stejně jako v minulých letech ) těchto úspěchů na 
mezinárodní úrovni: 

• 1. místo na mezinárodním akordeonovém festivalu v Rajeckých Teplicích na 
Slovensku v sólové hře 

• 1. místo na mezinárodním akordeonovém festivalu v Pule v Chorvatsku v sólové 
hře 

• 1. místo a cena Jindřicha Falda za interpretaci soudobé skladby na Evropském 
soutěžním festivalu akordeonových orchestrů v Praze - v souborové hře 

                
V období od června 2012 dosáhl ( stejně jako v minulých letech ) těchto úspěchů na 
celostátní úrovni: 

• 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon v sólové hře 
• 1. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon v komorní hře 

 
 
V období od června 2012 dosáhl (stejně jako v minulých letech) těchto úspěchů na okresní 
úrovni: 

• 2. místo v okresním kole dějepisné olympiády  
 
Honza má rád dějepis a literaturu, je vášnivým čtenářem, rád fotografuje. Hraje také na 
varhany ( doma a v místním kostele ) a na foukací harmoniku.  Ze sportovních aktivit se 
věnuje karate a plavání.    
 
 Datum: 17. 5. 2013 
 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 
 



 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Jáchym Bártík 
Třída: kvarta 
Zdůvodnění: Jáchym je výjimečně talentovaným studentem, který v minulém roce obdržel 
Cenu města Havlíčkův Brod pro žáky základních škol. V letošním roce na dosažené výsledky 
navázal následujícími vynikajícími úspěchy:  
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• V matematicko-fyzikálním korespondenčním semináři MFF UK Výfuk  je na 
průběžném 4. místě. 

• 11. místo na mistrovství České republiky čtyřčlenných školních týmů v rapid šachu, 
kategorie 6. -9. třída (3. 4. -4. 4.2013) pro družstvo Gymnázia Havlíčkův Brod. 

• V logické olympiádě se zúčastnil celostátního kola.  
 

V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

• V logické olympiádě obsadil 4. místo v kraji.  
• V týmové soutěži Přebor škol v šachu obsadil společně se svými spolužáky 2. místo 

v kraji. 
• V matematické olympiádě obsadil 4. místo v kraji. 
• Ve fyzikální olympiádě obsadil 3. místo v kraji. 
• V chemické olympiádě byl úspěšný řešitel krajského kola. 
 

V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 
• V matematické olympiádě obsadil 2. místo v okresním kole. 
• Ve fyzikální olympiádě obsadil 3. místo v okresním kole. 
• V matematické soutěži Klokan  dosáhl 1. nejlepšího výsledku v okrese Havlíčkův 

Brod ve své kategorii. 
• V přírodovědné soutěži přírodovědný klokan dosáhl 1. nejlepšího výsledku 

v okrese Havlíčkův Brod.  
 
K jeho dalším zájmům patří výtvarná výchova, plavání, karate a žonglování.  
 Datum: 20. 5. 2013 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Jan Hlaváč 
Třída: kvarta 
Zdůvodnění:  Honza vykazuje vynikající výsledky studijní a v soutěžích dosáhl těchto 
úspěchů: 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• v březnu 2012 úspěšným řešitelem národního kola bobříka informatiky  

 

V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni : 

• 6. místo v matematické olympiádě 

• 6. místo v logické olympiádě  

• 8. místo ve fyzikální  olympiádě 

• 11. místo v chemické olympiádě 

 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

• 1. místo ve fyzikální  olympiádě 

• 3. místo v matematické olympiádě 

• 3. místo v chemické olympiádě 

Historické úspěchy: 

• 3. místo v republice v týmové matematicko-fyzikální soutěži MFnáboj v lednu 2012 

• 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády v roce 2012. 

 
Mezi jeho záliby patří četba a to spíše odborné literatury, pes, šachy a také si oblíbil 
cyklistiku.  
 Datum:20. 5. 2013 
 



Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: Simona Suchomelová 
Třída: kvarta 
Zdůvodnění: Simona se věnuje se šachům již 9 let (začala je hrát, když jí bylo 6 roků). Momentálně je 
už několik let registrovaná v šachovém klubu ŠK Světlá nad Sázavou, za který pravidelně hraje. 
 
V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na mezinárodní úrovni: 

• 3. místo na mistrovství Evropské Unie (1. 8. -9. 8. 2012) v Rakousku, kategorii dívek do 14 
let 

• účast na mistrovství Evropy mládeže v šachu v Praze (16. 8 -26. 8. 2012).                  
• na přelomu tohoto a minulého školního roku účast na Česko-Slovenské extralize družstev žen 

v šachu, která se hrála na Slovensku (Ružomberok)  
 

V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na celostátní úrovni: 
• 3. místo na mistrovství České republiky (10. 3. -16. 3. 2013) v kategorii dívek do 16 let                                          
• 11. místo na mistrovství České republiky čtyřčlenných školních týmů v rapid šachu, kategorie 

6. -9. třída (3. 4. -4. 4.2013) pro družstvo Gymnázia Havlíčkův Brod 
• 3. místo na mistrovství České republiky juniorů a dorostenců v rapid šachu v kategorii dívek 

do 16 let (1. 9. -2. 9. 2012)  
• V průběhu celého školního roku 2012/2013 hrála nejvyšší mládežnickou celorepublikovou 

soutěž (extraligu mladšího dorostu), kde odehrála všech 11 utkání.                                                                 
 
V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na krajské úrovni: 

• 1. místo v krajském přeboru mládeže v rapid šachu (který se hrál celý školní rok 2012/2013)  
v kategorii dívek do 16 let.                                                                                                           

• 2. místo (spolu se svými kolegy) v krajském kole čtyřčlenných školních týmů v rapid šachu, 
kategorie 6. -9. třída, (leden 2013) pro Gymnázium Havlíčkův Brod.                                                                                             

• 1. místo týmu ŠK ve Světlé nad Sázavou v krajském přeboru družstev mladšího dorostu  
• díky tomuto vítězství bude příští rok moc hrát 1. ligu mladšího dorostu (tedy 2. nejvyšší 

celorepublikovou mládežnickou soutěž) za svůj klub. 
 
Historické úspěchy: 

• 2. místo na MČR roku 2010 v kategorii dívek do 12 let  
• tím si zároveň vybojovala postup na ME v Gruzii, kterého se 19. 9. - 29. 9. 2010 zúčastnila 

                                                                                                            Datum:20. 5.2013 
 



Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  
Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení: Petr Štůla 
Třída: kvarta 
Zdůvodnění: 
 
Petr projevuje zejména přírodovědné nadání, vyniká také ve hře v šachy: 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků ve hře v šachy na celostátní úrovni: 

• 11. místo na mistrovství České republiky čtyřčlenných školních týmů v rapid šachu, 
kategorie 6. -9. třída (3. 4. -4. 4.2013) pro družstvo Gymnázia Havlíčkův Brod 

 
 

V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků v přírodovědných oborech na krajské 
úrovni: 

• 12. místo v chemické olympiádě 
 
V období od června 2012 dosáhl těchto výsledků ve hře v šachy na krajské úrovni: 

• 3. místo v krajském přeboru mládeže v rapid šachu v kategorii H16 
• v týmové soutěži Přebor škol v šachu obsadil společně se svými spolužáky 2. místo 

v kraji 
 
Petr Štůla se od roku 2006 každoročně zúčastňuje matematické soutěže Klokan, kde se 
umisťuje v předních řadách. 
 
Ve školním roce 2011/2012 se zúčastnil Česko-Slovenské, fyzikálně-matematické soutěže 
FM Náboj kde skončili v týmu celkově čtvrtí. 
 
 
 
 Datum: 20. 5. 2013 
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Jméno a příjmení: Václav Růžek 
Třída: kvinta B 
 
Václav Růžek dosahuje v průběhu studia vynikajících studijních výsledků. Pravidelně se 
zapojuje do olympiád a soutěží z matematiky, fyziky a chemie. 
 
V období od června 2012 dosáhl v přírodních vědách těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• Úspěšný řešitel národního kola soutěže Bobřík informatiky 
• Úspěšný řešitel národního kola soutěže Matematický klokan 

 
V období od června 2012 dosáhl v přírodních vědách těchto výsledků na krajské úrovni : 

• 1. místo v krajském kole matematické olympiády 
• 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády (neoficiální, předběžné výsledky) 
• 6. místo v krajském kole chemické olympiády 
• 10. místo v krajském kole logické olympiády 

 
V období od června 2012 dosáhl ve hře na klavír těchto výsledků na krajské přehlídce mladých 
pianistů v Jihlavě: 

• 1.místo v V. kategorii  
• hlavní cena soutěže – zvláštní cena Filharmonie Gustava Mahlera 

 
Historické úspěchy:  

• 1. místo v krajském kole matematické olympiády (2011/2012),  
• 2. místo v krajském kole fyzikální olympiády (2011/2012), 
• 4. místo v krajském kole chemické olympiády (2011/2012) 

Václav je členem skautského oddílu Blesk v Havlíčkově Brodě a se svou družinou se 
umístil na 1. místě okresního kola Svojsíkova závodu. 

                                                                                                       Datum: 20. 5. 2012 
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Jméno a příjmení: Alexandra Satrapová 
Třída: sexta A 
Alexandra Satrapová se házené věnuje od svých pěti let a s týmem klubu TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod dosáhla mnoha cenných úspěchů už od nejmladších kategorií.  
 
V aktuálním školním roce (2012/2013) dosáhla s týmem těchto úspěchů na mezinárodní 
úrovni : 

• Dvě vítězství v dvojzápase s Maďarskem 
• Dvě vyhraná utkání nad Rakouskem 
• Výhry nad Ázerbájdžánem a Tureckem vedoucí k umístění na druhé příčce ve 

skupině o postup na Mistrovství Evropy (Polsko 2013) a tedy k zajištění účasti na 
dané akci. 

 
Alexandra se věnuje sportu i při reprezentaci školy, v aktuálním školním roce dosáhla 
s družstvem brodského gymnázia těchto úspěchů na krajské úrovni : 

• 3. místo v krajském kole basketbalu 
• 2. místo v krajském kole házené 

 
Z minulých úspěchů je nejvýznamnější : 

• Mistr České republiky v kategorii mladších dorostenek (sezóna 2009/2010) 
• Vicemistr České republiky v házenkářském desetiboji 2009 (starší žákyně)  
• Vicemistr ČR 2011 (starší žákyně).  
• S týmem také vybojovala dvě bronzové medaile na 19. a 20. ročníku mezinárodního 

turnaje Prague Handball Cup. 
• V roce 2011 byla nominována na Hry V. letní olympiády dětí a mládeže a pomohla 

tak získat jedinou medaili z kolektivních sportů pro Kraj Vysočina. (2. místo). 
• Ve stejném roce se kvalifikovala na Kemp házenkářských nadějí, který pomáhá 
českým reprezentačním trenérům při skládání týmů.  

• Poté se řadou dalších výběrů dostala do nominace družstva dorostenek reprezentace 
České republiky (do 17 let). 

 Datum: 13. 5. 2013 
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Jméno a příjmení: Vít Kr čál 
Třída: oktáva A 
Zdůvodnění:  
 
Vít Krčál projevil svůj talent reprezentací školy v několika soutěžích různého zaměření. 
 
V období od června 2011 dosáhla těchto výsledků na celostátní úrovni: 

• stal se úspěšným řešitelem krajského kola fyzikální olympiády a postoupil do 
celostátního kola kategorie A 

 
V tomto školním roce se také účastnil matematické, zeměpisné olympiády, soutěží v šachu a 
v piškvorkách nebo v soutěži Bobřík informatiky a Matematický klokan. 
Zapojoval se také do reprezentace školy ve sportovním odvětví (florbal, kopaná, atletika). 
 
 
 
Vít Krčál se zabýval tvorbou internetových stránek, fotomontáží a úpravou videa. Také se 
podílel na tvorbě českých titulků k americkým seriálům. Mimo jiné je to nadšený sportovec. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Datum: 20. 5. 2013 
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Jméno a příjmení: Hana Rejlková 
Třída: oktáva A 
Zdůvodnění: 
Hana se v minulých letech pravidelně umisťovala na předních místech v krajském kole 
Biologické olympiády. 
 
V období od června 2012 dosáhla těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 
• Ve školním roce 2012/13 byla v krajském kole této olympiády na 1. místě s postupem do 

celostátního kola, kde obsadila 31. 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.  
 
 
 
 
 
 Datum: 20. 5. 2013 
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Jméno a příjmení: Radek Zikmund 
Třída: druhá 
Zdůvodnění: Radek Zikmund dlouhodobě dosahuje špičkových výkonů v řadě rozmanitých oblastí. 
Toto jsou jeho úspěchy v přírodních vědách: 
 
V období od června 2012 dosáhl v přírodních vědách těchto výsledků na krajské úrovni : 

• matematická olympiáda kat. B, 6. místo (úspěšný účastník) 
• fyzikální olympiáda kat. C, 3. místo (neoficiální, předběžné výsledky) 
• chemická olympiáda kat. C, 2. místo, pozvání na soustředění v Běstvině 

 
Od r. 2008 se věnuje bojovým sportům: Okinavské karate a kobudo (boj. umění s jednoduchými 
zbraněmi) – hnědý pás, v červnu ho čeká zkouška na černý pás (jak karate, tak kobudo), pravidelně se 
umísťuje na soutěžích v Čechách, Slovensku a Polsku: 
 
V období od června 2012 dosáhl v okinavském karate a kobudu těhto úspěchů na mezinárodní 
úrovni : 

• Slovakia open 2013 – 1. místo karate kata Shorin-ryu dorostenci,  
• Slovakia open 2013 - 1. místo kobudo kata (dlouhé zbraně) dorostenci,  
• Slovakia open 2013  - 4. místo karate kata open,  
• Slovakia open 2013 - 4. místo kobudo kata (krátké zbraně) muži. 

 
V období od června 2012 dosáhl v okinavském karate a kobudu těhto úspěchů na celostátní úrovni: 

• Mikuláš cup 2012 – 1. místo karate kata dorostenci,  
• Mikuláš cup 2012 - 2. místo kumite dorostenci 

 
Historické úspěchy: 
Radek dosáhl řady úspěchů i v předchozích letech. Připomeňme např.  

• ocenění města Havlíčkův Brod za nejlepšího studenta ve šk. r. 2010/2011- 1. místo 
• nominace na sportovce roku v letech 2010 a 2011 (kategorie sportovec do 18 let) 
• 1.-4. místo v krajském kole matematické olympiády kat. C. – 1.-4. s následnou účastí na 

týdenním soustředění v Jevíčku 
 
Koníčky a zájmy: Skládání z papíru (origami), hlavolamy, čtení 
                           Datum: 20. 5. 2913 
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Jméno a příjmení: Jan Kadlec 
Třída: třetí 
 

Zdůvodnění: Honza se aktivně věnuje tréninku asijských bojových umění, resp. čínského kung-fu, a 
moderní sebeobrany. Je držitelem statutu učitel (sensei) stylu Chan Shaolin Si & Dju Su Kung-fu a v 
současnosti se připravuje na černý pás v daném stylu. Dlouhodobě se výborně umisťuje na turnajích 
bojových umění u nás i v zahraničí, přičemž oficiálně reprezentuje Českou republiku. V prvním 
pololetí školního roku 2012/13 založil a vedl oddíl sebeobrany na Gymnáziu Havlíčkův Brod. 
 
V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

• 19.05.2012 CZECH OPEN 2012 - INTERNATIONAL SHAMPIONSHIP OF MARTIAL 
ARTS - Světlá n.S. (2. místo - souboj semi-contact) 

• 05.-07. 10. 2012 WORLD SHAMPIONSHIP 2012 IBF - Budapešť, Maďarsko (4. místo - 
sestava se zbraní 

• 26.01.2013 XVI. Grand Prix Bierunia o puchar burmistrza miasta - Bieruń, Polsko ( 1. místo - 
sestava se zbraní, 1. místo - souboj semi-contact) 

• 06.04.2013 Mezinárodní turnaj v kickboxu LEON OPEN 2013, Chomutov (2. místo - souboj 
low-kick) 

• 27.04.2013 Budo Cup IBF SENIORÓW 2013 - IBF, Bieruň (2. místo - souboj semi-contact) 
 
V období od června 2013 dosáhl těchto úspěchů na regionální úrovni: 

• literární soutěž „Haškova Lipnice“: 1. místo 
 
V předchozích letech dosáhl podobných úspěchů v bojových sportech: 

• 28.1.2012 XV. Grand Prix Bierunia o puchar burmistrza miasta - Bieruń, Polsko (1. místo - 
sestava se zbraní) 

• 28.4.2012 Budo Cup IBF 2012 - Bieruń, Polsko (2. místo - sestava se zbraní, 3. místo - 
souboj semi-contact) 

 
Od roku 2010 je Honza pomocným instruktorem bojových umění v DDM Světlá n.S., kde  pomáhá 
trénovat děti a mládež. V roce 2011 společně se svým trenérem cvičil pořádkové složky městské 
policie ve Světlé nad Sázavou.  
                                                                                                  Datum: 20. 5. 2013 
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