
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Maria Šimůnková 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: prima A 

Zdůvodnění: 

Maria je všestranná studentka se zájmem o přírodní vědy. Jako nejmladší studentka školy 

zatím rozvíjí své schopnosti účastí v soutěžích i pěstováním mimoškolních zájmů. 

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 členka dvojčlenného týmu, který postoupil do celostátního finále soutěže Junior 

Internet a získal 1. místo v kategorii Internet věcí 

 

 

 

Maria se již několik let účastní soutěže bobřík informatiky, logická olympiáda, je také 

řešitelkou matematické olympiády. V těchto soutěžích bývá úspěšnou řešitelkou. 

 

Ve volném čase se věnuje baletu a hře na klávesy – je žákyní SZUŠ Nuselská Havlíčkův 

Brod a ZUŠ Světlá nad Sázavou. Je také nadšenou čtenářkou, věnuje se i ručním pracím a 

vaření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Rostislav Lán 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sekunda 

Zdůvodnění: Rosťa v průběhu celého studia dosahuje velmi dobrých studijních výsledků ve 

všech předmětech.  

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 1. místo v celostátním kole BOBŘÍKA INFORMATIKY 

 3. místo s týmem debrujárů ve finále fyzikální soutěže POHÁR VĚDY 2013 NOBEL 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 10. místo v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

 

Ve svém volném čase studuje na ZUŠ Havlíčkův Brod hru na zobcovou flétnu a hoboj. V 

minulosti se v tomto hudebním oboru zúčastnil soutěží na okresní a krajské úrovni 

s vynikajícími výsledky. Často veřejně koncertuje na akcích pořádaných ZUŠ, Městem 

Havlíčkův Brod, na koncertech v rámci Stamicových slavností, na vernisážích a při dalších 

příležitostech. V současnosti se připravuje na účast v soutěži ZUŠ ve hře na dechové 

nástroje, která se bude konat příští rok. Aktivně se zajímá o moderní fyziku a kosmologii, 

pracuje ve fyzikálním kroužku Debrujárů. Neustále studuje různé mapy a věnuje se 

geocachingu. 

 

 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

 

 

 

 

 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Ondřej Mach 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sekunda A 

Zdůvodnění: Ondřej Mach studuje druhým rokem na osmiletém gymnáziu, zajímá se 

především o technicky a biologicky zaměřené předměty. Zapojuje se do soutěží a olympiád, 

ve kterých využívá svých znalostí získaných ve škole, ale také v tematicky zaměřených 

kroužcích, při návštěvách přednášek a studiu odborné literatury. Čtvrtým rokem hraje na 

klasickou kytaru – nyní navštěvuje Základní uměleckou školu v Havlíčkově Brodě. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 V roce 2013 se spolu s týmem Debrujárů zapojil do celoroční soutěže Pohár vědy 

– Nobel 2013 - v celostátním kole soutěže obsadil 3. místo. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 3. místo obsadil jako člen týmu sekundy A i v krajském kole zeměpisné soutěže 

Eurorebus -  v červnu 2014 se tým zúčastní národního kola v Praze. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 Hra na kytaru a účast v okresním kole soutěže ZUŠ mu letos přinesla 1. místo. 

 V roce 2014 dosáhl výsledků také v těchto soutěžích:  

 4. - 6. místo (úspěšný řešitel) v  okresním kole Pythagoriády  

 8. místo v okresním kole biologické olympiády. 

 

 

Ve svém volném čase Ondřej Mach sestavuje elektrická a elektronická zařízení, vyrábí a hází 

bumerangy. Rád poznává zajímavá místa prostřednictvím geocachingu. 

 

 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

 

 

 

 
 

mailto:lanova@activezdar.cz


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Ondřej Novák 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sekunda A 

Zdůvodnění:  Ondra je všestranně aktivním studentem s výborným prospěchem, již šestým 

rokem se umísťuje na nejvyšších příčkách na mezinárodních akordeonových soutěžích, 

zúčastňuje se nejrůznějších koncertů a vystoupení. Ondra má rád zeměpis a matematiku, 

věnuje se rybaření. Je vášnivých sportovcem – hraje florbal, fotbal, plave,… V loňském roce 

byl vybrán do výběru Kraje Vysočina ve florbale. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 2. místo – 39. INTERNATIONAL ACCORDION COMPETITION PULA – v 

Chorvatsku  ( v minulých letech třikrát 1. místo ), v sólové hře 

 2. místo – VI. PRAŽSKÉ DNY HARMONIKY –  kategorie akordeonové orchestry, 

souborová hra 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 Reprezentace Kraje Vysočina a 2. místo – HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A 

MLÁDEŽE – nesportovní disciplína akordeon 

 3. místo a postup do celostátního kola - EUROREBUS  ( celostátní kolo bude 6. 6. 

2014 ) 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 EUROREBUS - 3.místo a postup do celostátního kola v kategorii jednotlivců  

 EUROREBUS - 3.místo a postup do celostátního kola v kategorii tříd 

 POZNEJ VYSOČINU – účast, soutěž nepokračuje 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 POZNEJ VYSOČINU – 1. místo a postup do krajského kola 

 PYTHAGORIÁDA – 4.-6. místo 

 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - účast 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 
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Jméno a příjmení: Markéta Vodrážková 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sekunda A 

Zdůvodnění:  

Markéta se již 10 let věnuje hře na klavír, každoročně se zúčastňuje celostátních soutěží. 

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 Čestné uznání v ústředním kole Soutěže žáků ZUŠ České republiky ve hře na klavír.  

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 První místo s postupem v krajském kole Soutěže žáků ZUŠ České republiky ve hře na 

klavír.  

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 První místo s postupem v okresním kole Soutěže žáků ZUŠ České republiky ve hře na 

klavír  

 

Markéta se ve svém volném čase věnuje také baletu a zpěvu. Ráda čte a cestuje. 

 

 

 Datum: 18. května 2014 

 

 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Cai Yang 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: tercie |A 

Zdůvodnění:  Cai Yang je všestranně nadaným studentem, dosahuje mj. vynikajících úspěchů 

ve hře na klarinet: 

 

V období od května 2013 dosáhl v hudbě těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 3. cena v mezinárodni soutěži Czech Clarinet Art 

 reprezentace Kraje Vysočina na soutěži EUROVISION YOUNG MUSICANS 2014 
 

V období od května 2013 dosáhl v hudbě těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 1.misto v ústředním kole komorní hry s převahou dechových nástrojů 

 

 

Dále Cai dosáhl těchto úspěchů na poli technickém (nominován samostatně v tomto oboru): 

 

Mezinárodní úroveň: 

 608.misto v mezinárodním kole soutěže Genius Logicus 

 

Celostátní úroveň: 

 3.misto ve fyzikální soutěži Pohár vědy NOBEL 2013-debrujáři 

 128. místo v celostátním kole soutěže Genius Logicus 

 Úspěšný řešitel celostátního kola soutěže bobřík informatiky 

 

 

Dále je nutno vyzdvihnout: 

 vynikající prospěch (samé jedničky),  

 účast v logických a matematických soutěžích 

 studium čínštiny 

 hru na klavír 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Cai Yang 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: tercie |A 

Zdůvodnění:  Cai Yang je všestranně nadaným studentem, dosahuje mj. vynikajících úspěchů 

ve hře na klarinet (nominován v oboru hudebním), ale i v technických soutěžích: 

 

V období od května 2013 dosáhl v technickém oboru těchto úspěchů na mezinárodní 

úrovni:  

 608.misto v mezinárodním kole soutěže Genius Logicus 
 

 

V období od května 2013 dosáhl v technickém oboru těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 3.misto ve fyzikální soutěži Pohár vědy NOBEL 2013-debrujáři 

 128. místo v celostátním kole soutěže Genius Logicus 

 Úspěšný řešitel celostátního kola soutěže bobřík informatiky 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na poli hudebním (samostatná nominace): 

Mezinárodní úroveň:  

 3. cena v mezinárodni soutěži Czech Clarinet Art 

 reprezentace Kraje Vysočina na soutěži EUROVISION YOUNG MUSICANS 2014 

Celostátní úroveň: 

 1.misto v ústředním kole komorní hry s převahou dechových nástrojů 

 

Dále je nutno vyzdvihnout: 

 vynikající prospěch (samé jedničky),  

 účast v logických a matematických soutěžích 

 studium čínštiny 

 hru na klavír 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Martin Hajný 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Tercie 

Zdůvodnění:    

Martin je talentovaný na cizí jazyky.  Martin velmi dobře programuje, je vášnivým čtenářem 

a aktivně se věnuje stolnímu tenisu. 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

Olympiáda z anglického jazyka - 4. místo 

 

 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

Olympiáda z anglického jazyka -1. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 
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Jméno a příjmení: Ivana Horáčková 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: tercie A 

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 biologie, chemie, zeměpisu, fyziky, matematiky a logiky. Ve volném čase navštěvuje 

biologický a chemický kroužek, hraje Pišqworky, stolní tenis a jezdí na jednokolce.  

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 1. místo v biologické olympiádě kategorie D 

 2. místo v biologické olympiádě kategorie C 

 6. místo v chemické olympiádě kategorie D 

 Úspěšná účast v krajském kole vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu“ – umístění 

mezi čtyřiceti nejlepšími řešiteli  

 32. místo v logické olympiádě kategorie B 

 3. místo v krajském přeboru ve stolním tenisu pro rok 2014 v kategorii: čtyřhra 

starších žákyň 

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 2. místo v biologické olympiádě kategorie C 

 2. místo v chemické olympiádě kategorie D 

 3.-4. místo ve fyzikální olympiádě kategorie F 

 5.-7. místo v matematické olympiádě kategorie Z8 

Historické úspěchy: 

 1. místo v biologické olympiádě kategorie D v okresním kole  

 3. místo v matematické olympiádě kategorie Z7 v okresní kole 

 6. místo v biologické olympiádě kategorie D v okresním kole 

 6. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie Z6 

 úspěšná řešitelka matematického klokana a pythagoriády 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Tomáš Růžek 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: tercie A 

Zdůvodnění: Tomáš 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 května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 matematická soutěž Genius logicus 30. místo 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 matematická soutěž Genius logicus 3. místo 

 bobřík informatiky úspěšný řešitel 

 účast na celostátním finále přeboru škol v šachu 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 krajský přebor škol v šachu 2. místo 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 fyzikální olympiáda 1. místo 

 matematický klokan 1. místo 

 matematická olympiáda 2. místo 

 přírodovědný klokan 3.- 4. místo 

 pythágoriáda 4.- 5. místo 

 

Tomáš je členem skautského oddílu Blesk v Havlíčkově Brodě 

 

 

 

 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail lanova@activezdar.cz 
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Jméno a příjmení: Vojtěch Sýkora 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: tercie A 

Zdůvodnění:  Vojtěch Sýkora dosahuje v průběhu celého studia výborných výsledků a vždy 

je na výuku výborně připraven. Účastní se olympiád zaměřených převážně na přírodovědné 

obory. 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 201 bodů úspěšný řešitel v kategorii kadet v soutěži bobřík informatiky 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 umístil se na 3-4. místě fyzikální olympiády 

 umístil se na 4. místě chemické olympiády 

 umístil se na 9. místě biologické olympiády 

 umístil se na 9. místě dějepisné olympiády 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz 
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Jméno a příjmení: Jan Šimůnek 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: tercie A 

Zdůvodnění: Jan je talentovaným studentem, který od svých deseti let sbírá úspěchy 

v soutěžích přírodovědného a technického zaměření. Díky celostátním úspěchům byl již 

několikrát nominován na cenu Talent Vysočiny a obdržel Cenu města Havlíčkův Brod pro 

žáky základních škol. V letošním roce na dosažené výsledky navázal následujícími 

vynikajícími úspěchy: 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 1. místo v celostátní soutěži bobřík informatiky v kategorii kadet 

 člen dvojčlenného týmu, který postoupil do celostátního finále soutěže Junior 

internet; získal 1. místo v kategorii internet věcí 

 člen týmu, který v celostátním kole soutěže Pohár vědy – Nobel 2013 (pořádá 

Asociace malých debtujárů) obsadil 3. místo - do finále soutěže tento tým 

postoupil na konci května 2013 po celoročním soutěžení. Letos tento tým opět 

postoupil do celostátního finále, které se bude konat na konci května 2014 

 37. místo na celostátním kole logické olympiády – byla to jeho třetí účast ve 

finále této soutěže 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 2. místo v krajském kole logické olympiády 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 2. nejlepší výsledek v soutěži matematický klokan 

 4. místo v okresním kole matematické olympiády 

 4. místo v okresním kole pythagoriády 

Jan je nadšený fanoušek nových technologií, momentálně se věnuje 3D tisku a 

programování, je členem Klubu malých Debrujárů na Gymnáziu Havlíčkův Brod. K jeho 

dalším zájmům patří studium hudebního a výtvarného oboru na ZUŠ, věnuje se 

společenskému tanci (je členem Armádního tanečního klubu HB), baví ho cyklistika a čtení. 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Pavlína Jindrová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvarta A 

Zdůvodnění: V průběhu studia se pravidelně zapojuje do olympiád a soutěží z anglického, 

německého a českého jazyka, matematiky, házené a basketbalu, ve kterých dosahuje 

výborných výsledků.  

 

V humanitních oborech dosáhla těchto výsledků na krajské úrovni:  

 Získala 5. místo v olympiádě z německého jazyka, která se konala v Jihlavě. 

 

V období od května 2013 dosáhla v humanitních oborech těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 Po výhře školního kola olympiády v německém jazyce postoupila na okresní kolo, kde 

získala 1. místo. 

 

V období od května 2013 dosáhla dalších úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 Postup na mistrovství světa v házené, které se koná v Turecku. (20.-28.6.2014) 

 

V období od května 2013 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 1. místo v republikovém finále házené, které se odehrálo v Ledči nad Sázavou. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 V krajském kole házené, které se konalo v Dolní Cerekvi, obsadila se svým týmem 2. místo 

 

 

 

Ve svém volném čase se věnuje sportovním aktivitám jako je cyklistika a plávání. Od dětství 

se věnuje hře na klavír. Dále také naštěvuje jazykovou školu, ve které studuje německý a 

anglický jazyk. Ráda čte a chodí do divadla. 

 

 

 Datum: 17. 5. 2014  

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Matěj Kletečka 

Navržený v oboru: přírodovědný   

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvarta A 

Zdůvodnění: Účast v různých soutěžích, kde obsadil přední místa. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 12.-14. místo v matematické olympiádě 

 11.-13. místo v logické olympiádě 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 2. místo v matematické olympiádě 

 

Matěj rád čte fantasy, zabývá se skautingem a zajímá se o přírodní vědy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Lea Macková 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvarta A 
Zdůvodnění: Lea je všestranně talentovanou studentkou. Intenzivně a úspěšně se věnuje hře na 

housle a sólovému zpěvu, konzultuje studovaná díla na Konzervatoři Brno, vystupovala koncertně 

v ČR (např. společně s Jaroslavem Svěceným) a i v zahraničí. 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 je jejím 

koníčkem jízda na koni, výborně plave (byla vítězkou plavecké soutěže v zahraničí - Švýcarsko) 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. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 úspěšná řešitelka mezinárodního kola soutěže Genius Logicus 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 v soutěži ZUŠ (trio-komorní hra smyčcových nástrojů) získala 3. místo v ústředním kole 

národní soutěže, které se uskutečnilo v Jindřichově Hradci 17. - 19. 5. 2013. 

 v soutěži ZUŠ v sólové hře na housle získala 3. místo v ústředním kole národní soutěže ZUŠ 

ČR ve hře na smyčcové nástroje v VII. kategorii v Liberci dne 15. - 18. 5. 2014  

 úspěšná řešitelka celostátního kola soutěže Genius Logicus 

 úspěšná řešitelka celostátního kola soutěže bobřík informatiky v kategorii kadet 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 v soutěži ZUŠ v sólové hře na housle získala 1. místo v krajském kole soutěže v Třebíči dne 

26. března 2014 s postupem do celostátního kola a zároveň se stala absolutní vítězkou celé 

soutěže ve hře na housle v Kraji Vysočina. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 v soutěži ZUŠ v sólové hře na housle získala 1. místo v okresním kole soutěže v Havlíčkově 

Brodě dne 21. února 2014 s postupem do krajského kola. 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Jáchym Bártík 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvinta A 
Zdůvodnění: Jáchym je výjimečně talentovaným studentem, který v posledních třech letech obdržel 

Cenu města Havlíčkův Brod pro žáky základních škol. V letošním roce na dosažené výsledky navázal 

následujícími vynikajícími úspěchy: 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 19. místo (první z ČR) výtvarná soutěž Graines d`artistes du monde entier (International 

Visual Arts Competition) ve Francii 

 účast ve výtvarné soutěži v Toruňi v Polsku 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 2. místo  týmová soutěž Fyziklání on-line pořádaná MFF UK v Praze 

 2. místo  týmová soutěž Fyziklání  pořádaná MFF UK v Praze 

 4. průběžné pořadí  korespondenční seminář Fykos pořádaný MFF UK v Praze 

 7. místo Genius Logicus 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 1. místo matematická olympiáda 

 3. místo fyzikální olympiáda  

 11. místo logická olympiáda 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 1.-2. místo přírodovědný klokan 

 3. místo matematický klokan 

 

Na školní úrovni (nebyla okresní kola): 

 1. místo matematická olympiáda 

 2. místo chemická olympiáda 

K jeho dalším zájmům patří studium výtvarného oboru na ZUŠ, plavání a hraní karetní 

sběratelské hry Magic The Gathering. 
 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Simona Suchomelová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvinta A 
Zdůvodnění: Simona se věnuje šachu již 10 let. Nejdříve navštěvovala pouze šachové kroužky 

v blízkém okolí, později ji však šachy začaly bavit natolik, že si našla své osobní trenéry. Nyní tráví 

většinu svého volného času studiem a hraním šachu, v průměru 3 hodiny denně. Patří k nejlepším 

dívkám v České republice. Účastní se i silně obsazených mezinárodních turnajů – na Slovensku, ve 

Spojených arabských emirátech, v Rakousku, Černé Hoře a Gruzii. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

- Účast na Česko-Slovenské extralize družstev žen v šachu (23. – 28. 6. 2013). Zde Simona 

remizovala s WGM Evou Kulovanou. 

- Účast na Mistrovství Evropy mládeže v šachu v Černé Hoře (28. 9. – 9. 10. 2013). Zde 

Simona porazila stříbrnou medailistku.  

- Účast na Mistrovství světa mládeže v šachu ve Spojených arabských emirátech (17. – 29. 

12. 2013). Zisk 50% bodů. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

- Účast na prestižním uzavřeném Mistrovství České republiky žen (21.5 – 29. 5. 2013). 

- 6. místo na Mistrovství České republiky mládeže v šachu, kategorie dívek do 16 let (8. – 

15. 3. 2014). 

- Účast na Mistrovství České republiky družstev škol v šachu (15. – 16. 4. 2014). 

- Během školního roku (listopad – duben) hraje druhou nejvyšší šachovou mládežnickou 

soutěž v České republice. Na první desce uhrála 7,5 z 11 bodů. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

- Krajská přebornice žen v rapid šachu (19. 4. 2014). 

- Krajská přebornice v rapid šachu v kategorii dívek do 16 let (listopad – květen). 

- Tým pod jejím vedením získal stříbrnou medaili v Krajském přeboru družstev škol 

v šachu. 

Historické úspěchy: 

- Účast na Mistrovství světa v šachu ve Spojených arabských emirátech 2013. 

- Účast na Mistrovství Evropy v šachu v Gruzii 2010, Praze 2012 a Černé Hoře 2013. 

 Datum: 17. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Petr Štůla 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvinta A 

Zdůvodnění: Petr projevuje zejména přírodovědné nadání, vyniká také ve hře v šachy: 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 V červenci roku 2013 se účastnil mezinárodního šachového turnaje v Pardubicích 

(turnaje E) a umístil se přibližně v místech, kde byl nasazen. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 V listopadu 2013 – účast na polofinále MČR v šachu ČR v Havlíčkově Brodě 

 V dubnu 2014 účast na MČR přeboru čtyřčlenných týmů středních škol. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 účast v chemické, matematické a fyzikální olympiádě 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Marek Velát 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sexta A 
Zdůvodnění: Marek je bezpochyby velice talentovaným studentem. Stabilně dosahuje výborného hodnocení 

v oblasti přírodovědných i společenskovědních předmětů. S prospíváním ve škole nemá nejmenší problém a 

zabývá se mnohými mimoškolními aktivitami. Vždy když není na výuku zrovna výborně připraven, pomocí 

své přirozené inteligence a uváženého rozumu zvládne veškeré nástrahy školního prostředí s elegancí a 

výbornými výsledky. Pravidelně se zapojuje do olympiád a soutěží z fyziky, zeměpisu a matematiky. Navíc 

v těchto soutěžích obsazuje přední místa (v roce 2007 s týmem ze ZŠ vyhrál okresní kolo vědomostní soutěže 

Všeználek, v roce 2008 obsadil první místo v okresním kole zeměpisné olympiády, v roce 2013 8. místo 

v krajském kole fyzikální olympiády).   

Marek Velát věnuje téměř všechen svůj volný čas lítání a aktivitě na havlíčkobrodském letišti, kde je členem 

aeroklubu. Své znalosti z fyziky a matematiky zde uplatňuje v praxi. Marek má totiž kvalifikaci ultralehkého 

pilota. Podniká vyhlídkové lety pro veřejnost a své dovednosti pravidelně využívá a zdokonaluje v navigačních 

soutěžích pro ultralehká letadla.   

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 Účast na seriálu celorepublikové soutěže v letecké navigaci Poháru Petra Tučka. 

 3. místo v jednom z kol výše zmíněné celorepublikové soutěže v letecké navigaci konaném 

v Soběslavi. 

 Celkové 7. místo v rekreační kategorii výše zmíněné soutěže v roce 2013, kde byl zároveň nejmladším 

účastníkem. 

 Díky těmto úspěchům se dostal do českého reprezentačního týmu, kde se učí od těch nejlepších. 

 Od ledna 2014 postup do sportovní kategorie seriálu celorepublikové soutěže v letecké navigaci Poháru 

Petra Tučka. 

 V prvním kole soutěže obsadil v silné konkurenci ostřílených veteránů a mnohem starších soupeřů 

skvělé 10. místo. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 Reprezentoval naše gymnázium v krajském kole fyzikální olympiády, kde obsadil 3. místo. 

 
Ve zbylém volném čase se Marek zabývá sportovními aktivitami, jako je cyklistika, turistika či plavání. Rád čte, hraje na 

klavír a zajímá se o moderní historii. S přáteli hraje v art rockové kapele. Jeho největším koníčkem jsou ovšem letadla a 

automobily. Jeho technické znalosti dalece vyčnívají nad běžný průměr.                                                Datum: 18. 5. 2014                             

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Václav Růžek 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sexta B 

Zdůvodnění: Václav Růžek dosahuje v průběhu studia vynikajících studijních výsledků. 

Pravidelně se zapojuje do olympiád a soutěží z matematiky, fyziky a chemie, je také hudebně 

nadaný. 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 Stal se úspěšným řešitelem národního kola soutěže Bobřík informatiky. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 Získal 1. místo v krajském kole matematické olympiády v kategorii B. 

 Získal 2. místo v krajském kole soutěže hudebního oboru ZUŠ ve hře na klavír v IX. 

kategorii 

 Získal 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády v kategorii C.  

 Získal 10. místo v krajském kole chemické olympiády v kategorii C. 

 Získal 12. místo v krajském kole logické olympiády v kategorii C. 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 Získal 1. místo v okresním kole soutěže hudebního oboru ZUŠ ve hře na klavír v IX. 

kategorii. 

Václav je členem skautského oddílu Blesk v Havlíčkově Brodě. 

 Datum: 19. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Matěj Mezera 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 1. C 

Zdůvodnění: 

Matěj je talentovaný v oblasti přírodních věd. Pravidelně se účastní řady soutěží: 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 1. bodované místo v celostátní soutěži bobřík informatiky 

 1. místo v průběžném pořadí po IV. sérii ve Fyzikálním korespondenčním semináři 

MMF UK 

 2. místo v týmové celostátní soutěži Fyziklání  

 2. místo v týmové celostátní soutěži Fyziklání online  

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 1.-3. místo v krajském kole olympiády z fyziky 

 3.místo v krajském kole olympiády z matematiky 

 7. místo v krajském kole logické olympiády 

Matěj byl také nejlepším řešitelem soutěže Matematický klokan v okrese Havlíčkův Brod. 

Účastní se fyzikálních soustředění pořádaných matematicko-fyzikální fakultou UK a svůj čas 

také věnuje rozšiřujícímu studiu matematiky v rámci individuálního vzdělávacího plánu. 

 

 Datum: 20. 5. 2014 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Iva Vondrová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 2. D 

Zdůvodnění: 

Iva se v průběhu studia zapojuje do soutěží v oblasti přírodovědných i společenskovědních 

předmětů.  

 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  
- 2. místo v soutěži „středoškolská odborná činnost“ v oblasti historie 

 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  
- 1. místo v soutěži „středoškolská odborná činnost“ v oblasti historie s postupem do krajského 

kola 

 

 

Iva ve volném čase hraje závodně stolní tenis, zapojuje se ale i do jiných sportovních aktivit. 

Ve stolním tenise se reprezentovala i školu. Ráda fotografuje, čte, hraje na klavír, zajímá se 

například o kulturu a sport. 

 

 

 

 

 

 Datum: 20. 5. 2014 

 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 3. D 

Zdůvodnění: Radek se úspěšně uplatňuje jak v oblasti přírodních věd, tak na poli sportovním: 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto sportovních úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 4th Oshukai World Cup (Mistrovství světa Okinawa Karate a Kobudo), Yomitan, 

Okinawa (Japonsko): 

1. místo Karate kata (sestavy), 

1. místo Kobudo kata Nunchaku, 

3. místo Karate Kata kumiwaza (spolu v týmu s Janem Kopeckým a Michalem 

Čáslavským), 

3. místo Kobudo kata oyo (v týmu s Janem Kopeckým). 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 Mikoláš Cup – Ledeč nad Sázavou – 1. místo Karate kata 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na poli přírodovědném (nominován také 

v této kategorii, viz níže)na krajské úrovni:  

 fyzikální olympiáda – 9. místo 

 chemická olympiáda – 12. místo 

 matematická olympiáda – 14. místo 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 Olympiáda v anglickém jazyce – 5. místo 

 

Od června 2013 je nositelem stupně 1. dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 1. dan Okinawa 

Kobudo, čili černý pás (názvy stylů lze zkrátit na pouhé „karate“ a „kobudo“). V současnosti 

funguje též jako instruktor karate, vede tréninky pro děti do zhruba 14 let 2x týdně na TJ 

Jiskra HB.                                                                                         Datum: 20. 5. 2014 
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Jméno a příjmení: Radek Zikmund 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 3. D 

Zdůvodnění: Radek se úspěšně uplatňuje jak na poli sportovním, tak v oblasti přírodních věd: 

 

 

V období od května 2013 dosáhl v přírodovědném oboru těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 fyzikální olympiáda – 9. místo 

 chemická olympiáda – 12. místo 

 matematická olympiáda – 14. místo 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 Olympiáda v anglickém jazyce – 5. místo 

 

Dále v období od května 2013 dosáhl těchto sportovních úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 4th Oshukai World Cup (Mistrovství světa Okinawa Karate a Kobudo), Yomitan, 

Okinawa (Japonsko): 

1. místo Karate kata (sestavy), 

1. místo Kobudo kata Nunchaku, 

3. místo Karate Kata kumiwaza (spolu v týmu s Janem Kopeckým a Michalem 

Čáslavským), 

3. místo Kobudo kata oyo (v týmu s Janem Kopeckým). 

 

V období od května 2013 dosáhl těchto sportovních úspěchů na celostátní úrovni:  

 Mikoláš Cup – Ledeč nad Sázavou – 1. místo Karate kata 

 

Od června 2013 je nositelem stupně 1. dan Okinawa Shorin-ryu Karate a 1. dan Okinawa 

Kobudo, čili černý pás (názvy stylů lze zkrátit na pouhé „karate“ a „kobudo“). V současnosti 

funguje též jako instruktor karate, vede tréninky pro děti do zhruba 14 let 2x týdně na TJ 

Jiskra HB.                                                                                         Datum: 20. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: 731 674 618, e-mail: lanova@activezdar.cz  
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Jméno a příjmení: Jan Kadlec 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 4. D 

Zdůvodnění: 
Honza se aktivně věnuje tréninku asijských bojových umění (čínského kung-fu) a moderní 

sebeobrany se zbraní i beze zbraně. Je držitelem statusu učitel (sensei) stylu Chan Shaolin Si & Dju 

Su Kung-fu. Dlouhodobě se výborně umisťuje na turnajích bojových umění u nás i v zahraničí, 

přičemž oficiálně reprezentuje Českou republiku.  Od roku 2010 je Honza instruktorem bojových 

umění v DDM Světlá nad Sázavou, kde vede děti a mládež v bojových uměních a sebeobraně, a 

dospělé v sebeobraně a ozdravných cvičeních. V říjnu 2013 se podílel na organizaci Mistrovství 

Evropy IBF v Praze. Obdržel také čestné uznání z rukou starosty města Světlé nad Sázavou v letech 

2010, 2012, 2013. Ve volném čase vykonává bezpečnostní dohled na kulturních a sportovních akcích. 

V minulosti pomáhal při výcviku pořádkových složek městské policie ve Světlé nad Sázavou a založil 

a vedl kurz sebeobrany pro studenty Gymnázia Havlíčkův Brod. Za své největší sportovní úspěchy 

považuje třetí místo na Mistrovství ČR (2009), druhé místo na Mistrovství Evropy (2010) a čtvrté 

místo na Mistrovství světa (2012).  

Kromě sportovních úspěchů má za sebou první místo ve školním i okresním kole Olympiády z 

českého jazyka (2013/2014) a první místo v literární soutěži Haškova Lipnice (2013).  

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni:  

 2013: XVI. Grand Prix Bierunia o puchar burmistrza miasta - Bieruń, Polsko ( 1. místo - 

sestava se  zbraní, 1. místo - souboj semi-contact) 

 Budo Cup IBF SENIORÓW 2013 - IBF, Bieruň (2. místo - souboj semi-contact) 

 2014: XVII. Grand Prix Bierunia o puchar burmistrza miasta - Bieruń, Polsko (1. místo – 

sestava se  zbraní, 2. místo – souboj semi-contact)  

 

V období od května 2013 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 2013: Mezinárodní turnaj v kickboxu LEON OPEN 2013, Chomutov (1. místo – sestava se 

zbraní, 2. místo - souboj low-kick) 

 Datum: 20. 5. 2014 

 

Kontakt: Active – středisko volného času, příspěvková organizace,  

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 

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