
 
Jméno a příjmení: Aleš Bouchner 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Prima A 

Zdůvodnění: Aleš se závodně věnuje tenisu. Je členem tenisového oddílu TJ Jiskra 

Havlíčkův Brod. Aktuálně 157. hráč žebříčku ČTS v kategorii mladšího žactva. 

  

V období od června 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

Dvouhra: 1. místo na turnaji v Havlíčkově Brodě 

                2. místo na turnaji v Praze 

 

Čtyřhra:   1. místo na turnaji v Českém Brodě 

                2. místo na turnaji ve Žďáře nad Sázavou 

                2. místo na turnaji v Havlíčkově Brodě 

 tenisový přeborník Havlíčkova Brodu v roce 2014 

 

 

V období od června 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 Úspěšný řešitel matematické olympiády  

 3. místo v okresním kole Pythagoriády 

 

 

Ve volném čase rád jezdí na kole. Rekreačně hraje šachy, míčové hry. 

 

 

 

                                                                                                             Datum: 14. 5. 2015 

 

 

 

 

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: Dalibor Hovorka 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Třída: Prima A 

Navrhující organizace: Gymnázium Hávlíčkův Brod 

Zdůvodnění: 

Dalibor je 4 roky členem Armádního tanečního klubu, který se účastní tanečních soutěží po 

celé České republice. Při těchto soutěží reprezentuje jak taneční klub, tak i město Havlíčkův 

Brod. Dalibor Tancuje ve třech kategoriích: standartní tanec, latinsko-americký tanec a 

kombinace. 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 7. místo Junioři1 standartní tance -  Skuteč 

 7. místo Junioři 1 kombinace -  Skuteč 

 6. místo Junioři 1 standartní tance -  Hlinsko 

 6. místo Junioři 1 kombinace -  Hlinsko 

 4. místo Junioři 2 standartní tance  - Hlinsko 

 5. místo Junioři 1 kombinace  - Sezemice 

 4. místo Děti do 15 let – Česká polka   - Sezemice 

 6. místo Junioři 1 standartní tance  - Kutná Hora 

 MČR v Pardubicích – 13. místo Junioři 1 latinsko-americké tance 

                                   10. místo Junioři 1 kombinace 

                                     9. místo Junioři 1 standartní tance 

 

 Při závodech získává potřebné body a letos získal bronzovou plaketu Svazu učitelů 

tance ČR. 
  
 

                           Datum: 14. 5. 2015 

 

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: Anna Zajíčková 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Prima A 

Zdůvodnění: Anna je studentkou prvního ročníku osmiletého gymnázia. Kromě účasti ve školních 

kolech olympiád (dějepis, zeměpis, anglický jazyk), Matematického klokana a Pythagoriády chodí do 

zdravotnického kroužku. Zároveň navštěvuje Základní uměleckou školu v Havlíčkově Brodě, kde se 

věnuje hře na akordeon a zpěvu.  Také tancuje v tanečním klubu Em-Dance ve skupině Eufory.  Mezi 

její velké záliby patří čtení a též se pokouší o vlastní básničky, písničky a příběhy.  
 

V období od června 2014 dosáhla těchto úspěchů: 

na okresní úrovni 

 Ocenění Krajské knihovny Vysočiny – NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÁ RODINA ROKU 2014 

 Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – 1.MÍSTO + postup do krajského kola 

 Čtenářská soutěž LOVCI PEREL -  8.MÍSTO 

 
Ve stejném období Anna dosáhla značných úspěchů s taneční skupinou Eufory  v následujících 

soutěžích:   

na celostátní úrovni 
 Taneční soutěž v Havlíčkově Brodě - 1.MÍSTO 

 Taneční soutěž v Bystřici nad Pernštejnem - 2.MÍSTO 

 Taneční soutěž v Přibyslavi - 4.MÍSTO 

 Taneční soutěž v Čáslavi - 3.MÍSTO 

 Taneční soutěž v Čelákovicích - 2.MÍSTO 

 

Ve stejném období dosáhla dalších úspěchů na poli hudebním (samostatná nominace ZUŠ J. 

V. Stamice Havlíčkův Brod): 
na mezinárodní úrovni 

 Akordeonová soutěž Euromusette- Goldentango v Rajeckých Teplicích – 1.CENA 

 Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2015 – ČESTNÉ UZNÁNÍ 

 40. Medunarodni sustret harmonikaša Pula (Chorvatsko) – 2.CENA 

 

na krajské úrovni 

 Soutěž ZUŠ v komorním zpěvu – 3.MÍSTO                                               
                                                                                                                      Datum: 12. 5. 2015 

 

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: Jan Novotný 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Sekunda A 

Zdůvodnění (doplnění nominace ze ZUŠ): 

V období od června 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 23. 5. 2015 se zúčastní Ústředního kola soutěže žáků základních uměleckých škol ve 

hře na klarinet 

 

  

V období od června 2014 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 místo s postupem do celostátního kola v Krajském kole soutěže žáků základních 

uměleckých škol ve hře na klarinet 

 

 

V období od června 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 místo v Okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na klarinet 

 

 

Na klarinet hraje od 6 let. Věnuje se sólové hře a je také členem klarinetového tria ZUŠ 

Havlíčkův Brod, se kterým v roce 2013 získal 1. místo v Ústředním kole soutěže ZUŠ 

v komorní hře. Často veřejně koncertuje na akcích pořádaných ZUŠ, Městem 

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

příležitostech.  

 

Ve volném čase studuje hru na klavír, je členem oddílu Okinawa Karate TJ Jiskra Havlíčkův 

Brod, rád si čte a kreslí. 

 

 

                       Datum: 14. 5. 2015 

 

 

 

 

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: Vojtěch Kučera 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Tercie A 

Zdůvodnění:  

Vojtěch Kučera již třetím rokem studuje na osmiletém gymnáziu, zajímá se především o 

technické a chemické předměty. Má velice dobrý prospěch a zapojuje se do olympiád, ve 

kterých uplatňuje své znalosti ze školy, ale i znalosti z odborné literatury a informace získané 

na kroužcích. 

   

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 V březnu 2015 dosáhl 19. místa Chemické olympiádě kategorie D. a stal se úspěšným 

řešitelem. 

  

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 V březnu 2015 se umístil na 3. místě v Chemické olympiádě kategorie D. 

 V březnu 2015 dosáhl 3. místa ve Fyzikální olympiádě kategorie F. 

 
Během volného času Vojta hraje na mandolínu (hrát se učí doma), každý týden má trénink 

karate, bádá nad nejrůznějšími tématy z oblasti chemie, fyziky a zčásti i ze starověku. Zároveň se 

snaží naučit latinsky podle nejrůznějších zdrojů. Věnuje se také rybaření. 

 

 

 

 

 

 Datum: 12. 5. 2015 

 

 

 

 

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: Tercie A 

Zdůvodnění: 

Ondřej Mach studuje třetím rokem osmileté gymnázium, 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. Pátým rokem hraje na klasickou kytaru – nyní 

navštěvuje Základní uměleckou školu v Havlíčkově Brodě. 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 V roce 2014 se spolu s týmem Debrujárů zapojil do celoroční soutěže Pohár vědy – 

Kvark 2014 - v mezinárodním kole soutěže obsadil se svým týmem 5. místo. 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 V celostátním finále 19. ročníku soutěže školních tříd Eurorebus obsadil 18. místo 

jako člen týmu Sekundy A. 

 Úspěšný řešitel národního kola Bobříka informatiky. 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 9. místo obsadil jako člen týmu Tercie A v krajském kole 20. ročníku soutěže 

Eurorebus. 

 Jako člen reprezentačního týmu GHB zvítězil soutěži „Celokrajská přehlídka 

badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti mladých“. 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni:  

 Účast v okresním kole fyzikální olympiády mu v letošním roce přinesla 1. místo. 

 

Ve svém volném čase Ondřej Mach sestavuje elektrická a elektronická zařízení ovládaná 

mikroprocesory, které sám programuje. Vyrábí a hází bumerangy. Rád poznává zajímavá 

místa prostřednictvím geocachingu. 

 Datum: 12. 5. 2015 

 

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: Markéta Vodrážková  

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod  

Třída: Tercie A 

 

Zdůvodnění (Doplnění předpokládané nominace ze ZUŠ): 

 
Markéta se již 11 let věnuje hře na klavír, každoročně se zúčastňuje klavírních soutěží.  

 

V období od června 2014 do května 2015 dosáhla těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 Třetí cena ve 13. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia v Ostravě. 

 

 

V období od června 2014 do května 2015 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 Zlaté pásmo v 7. ročníku celostátní soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 

v Poličce. 

 

 

V období od června 2014 do května 2015 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 Ocenění na krajské přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… Žďár 

2015 ve Žďáru nad Sázavou 

 1. místo v krajském kole Novinářského kalamáře v házené – mladší žákyně, Dolní 

Cerekev. 

 

 

 

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

 

 

                                                                                                                    Datum: 14. 5. 2015 

 

 

 

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: Yang Cai 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Kvarta A 

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

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

 

V období od května 2014 dosáhl v technickém oboru těchto úspěchů na mezinárodní 

úrovni:  

 

 Člen reprezentačního týmu GHB, který postoupil do mezinárodního finále Soutěže 

Pohár vědy – Kvark 2014, kde získal 5. místo ve své kategorii 

 

 

V období od května 2014 dosáhl v technickém oboru těchto úspěchů na krajské úrovni 

 

 Jako člen reprezentačního týmu GHB zvítězil soutěži „Celokrajská přehlídka 

badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti mladých“. 

 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na poli hudebním (samostatná nominace 

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod): 

Mezinárodní úroveň:  

 3.cena v mezinárodní soutěži ve hře na klarinet – Czech clarinet art 

 

Krajská úroveň: 

 1.cena v krajském kole soutěže ve hře na klarinet + absolutní vítěz ve hře na dřevěné 

dechové nástroje; soutěž pokračuje celostátním kolem 

 

               

 Datum: 15. 5. 2015 

 

 

 

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 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Kvarta 
Zdůvodnění: Ivana Horáčková studuje čtvrtým rokem osmileté gymnázium a v průběhu celého dosavadního 

studia dosahuje vynikajícího prospěchu (samé jedničky na ZŠ i GHB). Zajímá se o přírodní vědy, navštěvuje 

biologický, chemický a fyzikální kroužek a pravidelně se zapojuje do olympiád a soutěží z biologie, chemie, 

zeměpisu, fyziky, matematiky a logiky. Díky úspěchům v těchto soutěžích získala již Cenu města Havlíčkův 

Brod pro nejlepší žáky základních škol a nominaci na cenu Talent Vysočiny 2014.  

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 průběžné 6. místo ve svém ročníku a 19. místo celkově v matematické soutěži Pikomat, 

korespondenčním matematickém semináři pořádaném Matematicko-fyzikální fakultou UK 

 umístila se na 14. místě v zimním kole (kategorie B) ve 4. ročníku celostátní vyhledávací fotografické 

soutěže Mladých ochránců přírody „Příroda objektivem“ 

 je členkou debrujárského týmu, soutěžícího v mezinárodní soutěži Pohár vědy – NEURON 2015 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 umístila se na 1. místě ve finále vědomostní soutěže „Poznej Vysočinu“ 

 obsadila 1. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie C a obhájila tak 1. a 2. místo 

z krajských kol z minulých let (soutěž již dále nepokračuje) 

 vybojovala 3. místo v krajském kole chemické olympiády kategorie D a zlepšila se tak oproti 

loňskému 6. místu z krajského kola (soutěž již dále nepokračuje) 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 1. místem v okresním kole biologické olympiády kategorie C navázala na úspěšná umístění 

v předešlých letech (1. a 2. místo) 

 obsadila 1. místo v okresním kole chemické olympiády kategorie D a polepšila si tak oproti 2. místu 

z minulého roku 

 4. místem v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E navázala na 3. místo z loňského roku 

 vybojovala 5. – 6. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie Z9 podobně jako 

v předešlých letech 

Ve svém volném čase hraje Pišqworky, stolní tenis a jezdí na jednokolce. Mezi její největší záliby dále patří 

pěstování zeleniny a procházky přírodou. 

                                                                                                                               Datum: 15. 5. 2015 

 
  

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: Karolína Juřicová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Třída: Kvarta A 

Zdůvodnění: V deseti letech začala hrát hokej. Nyní je členkou reprezentačního týmu ČR – 

ženy U15 a mistryní Evropy v ledním hokeji. 

 

Mezinárodní úroveň: 

 

 Turnaj Visegradské čtyřky konaný ve Zlíně – 1. místo v kat. U18 - gólmanka 

 

 GENEVE FUTUR HOCKEY CHALLENGE – 1. místo v kat. U15 -  gólmanka 

 

 4-Nationen-Turnier 2015 – 1. místo v kat. U15 – gólmanka 

 

 2 přátelská utkání s ŽENY A-tým Nový Zéland – 2x výhra 

 

 2 přátelská utkání s ŽENY A-tým Austrálie – 2x výhra 

 

Celostátní úroveň: 

 Divize ženy B – 1. Místo 

 

 Final Four v Přerově – 4. místo 

 

Krajská úroveň: 

 7. třídy HC Rebel Havlíčkův Brod – 1. Místo na Vysočině a Pardubickém kraji 

 

Okresní úroveň: 

 Biologická olympiáda okresní kolo – 8. místo 

 

 Datum: 15. 5. 2015 

 

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: Tomáš Růžek 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvarta A 

Zdůvodnění: Tomáš v průběhu studia dosahuje výborných výsledků v oblasti přírodovědných 

předmětů. Pravidelně se zapojuje do olympiád a soutěží z matematiky a fyziky. 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 Bobřík informatiky 2. bodově hodnocené místo 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 Fyzikální olympiáda 2. - 3. místo 

 Matematická olympiáda 6. - 8. místo 

 Logická olympiáda 10. místo 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 Přebor škol v šachu 2. místo 

 Fyzikální olympiáda 3. místo 

 Matematická olympiáda 3. - 4. místo 

 Svojsíkův závod 1. místo 

 

Ve volném čase Tomáš aktivně pracuje ve skautském oddílu Blesk. Se svou družinou obsadil 

1. místo ve skautském Svojsíkově závodě a postoupil do krajského kola (koná se na konci 

května). 

Pravidelně se celoročně zúčastňuje šachových turnajů. Na jednom šachovém turnaji Liga 

Vysočiny mládeže obsadil 2. místo ve své kategorii. 

 

 

 Datum: 15. 5. 2015 

 

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: Jan Šimůnek 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: kvarta A 
Zdůvodnění:  Jan je talentovaným studentem, který projevuje své nadání prostřednictvím soutěží 

přírodovědného a technického zaměření. Díky mezinárodním i celostátním úspěchům obdržel již 

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

nejlepší žáky základních škol. 

V letošním roce na dosažené výsledky navázal následujícími vynikajícími úspěchy:  

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 Účast a 5. místo v mezinárodním finále soutěže Pohár vědy (pořádá Asociace malých 

debrujárů) – člen reprezentačního týmu Gymnázia Havlíčkův Brod (v předchozím ročníku 

obsadili 3. místo) 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni:  

 1. místo v celostátní soutěži Bobřík informatiky v kategorii kadet, čímž obhájil loňské 

vítězství 

 Účast v celostátním kole Logické olympiády (již počtvrté) a úspěšná reprezentace Kraje 

Vysočina 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni:  

 Vítězství v Celokrajské přehlídce badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti mladých - 

člen reprezentačního týmu Gymnázia Havlíčkův Brod 

 4. místo v krajském kole Logické olympiády 

 Účast v krajském kole Matematické olympiády 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 Nejlepší výsledek v okrese v soutěži Matematický klokan 

 2. místo v okresním kole Matematické olympiády 

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. 2015 

mailto:lanova@activezdar.cz


 

Jméno a příjmení: Martin Mühlfait 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Kvinta A 

 

Zdůvodnění:   

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

 Mistr České republiky ve florbalu 2015 v kategorii dorostenci. 

 Mistr České republiky ve florbalu 2015 v kategorii junioři. 

 Účast v širší juniorské reprezentaci ve florbalu. 

 2. místo v celostátním florbalovém turnaji krajských výběrů – východní region 

 

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

 Vítěz krajského kola v meziškolním turnaji v basketbalu  

 Pravidelná účast v krajských výběrech mládeže 

 

Od září roku 2014 začal nastupovat za florbalové mužstvo Tatran Střešovice v Praze, se 

kterým se mu podařilo v letošní sezoně získat dva tituly mistra republiky. Pravidelně se 

prosazuje v krajské reprezentaci, se kterou loni dosáhl až na druhé místo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 15.5.2015 

 

 

 

 

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: Jáchym Bártík 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sexta A 

Zdůvodnění:  

Jáchym je výjimečně talentovaným studentem. V letošním roce na dosažené výsledky 

navázal následujícími vynikajícími úspěchy:  

 

V období od června 2014 dosáhl těchto výsledků na celostátní úrovni: 

 Průběžné 1. místo v matematicko-fyzikálním korespondenčním semináři MFF 

UK FYKOS 

 2. místo v týmové soutěži Fykosí Fyziklání pořádané MFF UK 

 3. nejlepší výsledek v přírodovědné soutěži Přírodovědný klokan 

 4. místo v týmové soutěži Fyziklání online pořádané MFF UK  

 7 . místo v týmové soutěži MFF Náboj pořádané MFF UK  

 účast v mezinárodní výtvarné soutěži Graines ďartistes du monde entier 

 

V období od června 2014 dosáhl těchto výsledků na krajské úrovni: 

 2. místo v krajském kole matematické olympiády 

 2. místo v krajském kole fyzikální olympiády 

 4. místo v krajském kole logické olympiády  

 

V období od června 2014 dosáhl těchto výsledků na okresní úrovni: 

 1. nejlepšího výsledku v přírodovědné soutěži Přírodovědný klokan   

 2. místo v matematické soutěži Klokan. 

 Úspěšný řešitel ve školním kole chemické olympiády 

 

K jeho dalším zájmům patří výtvarné umění a karetní sběratelská hra Magic the Gathering. 

Pravidelně se účastní soustředění MFF UK.  

 

 Datum: 15. 5. 2015 

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: Simona Suchomelová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: sexta A 

Zdůvodnění: Simona se věnuje šachu již přes 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 volného času studiem a hraním šachu. Za rok sehraje přibližně 

100 partií v celostátní nebo mezinárodní konkurenci. Dlouhodobě patří k nejlepším dívkám 

v České republice, na FIDE listině juniorek České republiky se nachází na skvělém 2. místě. 

Pravidelně se zúčastňuje i silně obsazených mezinárodních turnajů. Například na Slovensku, 

ve Spojených arabských emirátech, v Rakousku, Černé Hoře, Jihoafrické republice či Gruzii. 

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 Účast na Mistrovství světa mládeže v šachu v Jihoafrické republice (18. 9. - 30. 9. 

2014, Durban). Turnaj byl obsazen 84 hráčkami do 16 let ze 49 zemí. Zisk 6 bodů z 

11 možných Simonu posunul na celkové 31. místo. Potěšující byla hlavně její remíza 

se sedmou nasazenou dívkou z Arménie. 

 Účast na Mistrovství Evropské unie mládeže v šachu (27. 8. - 4. 9. 2014, Kouty nad 

Desnou). Simona skončila na 2. místě mezi dívkami a tím vybojovala pro Českou 

republiku stříbrnou medaili. 

 Účast na Česko-Slovenské extralize družstev žen v šachu (20. 6. - 24. 6. 2014, 

Slovenská republika, Liptovský Mikuláš). Zde Simona hájila první (nejsilnější) 

šachovnici a spolu se svými spoluhráčkami vybojovala 3. místo v týmech z České 

republiky. 

 Účast na mezinárodním turnaji v Pardubicích (19. 7. - 26. 7. 2014). Turnaje se 

zúčastnilo přes 200 hráčů z 23 zemí. V těžké konkurenci Simona vybojovala 4 body 

z 9 možných. 

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 4. místo na Mistrovství České republiky juniorek v šachu, kategorie dívek do 18 let 

(16. 11. - 22. 11. 2014, Frýdek-Místek). Zde Simona remizovala s vítězkou turnaje a 

o medaili ji připravilo pouze horší pomocné hodnocení. 

 V průběhu celého školního roku hrála Extraligu dorostu, což je nejvyšší mládežnická 

šachová soutěž družstev v České republice. Na Vysočině tuto soutěž žádný tým 

nehrál, proto musela Simona hostovat. Hrála na první šachovnici a s týmem 

vybojovala 1. místo ve finále „B“. 

 1. místo v kategorii žen (12. místo celkově) obsadila Simona na FIDE openu 

v Koutech nad Desnou (7. 3. - 14. 3. 2015), kde kromě 44 hráčů z České republiky 

startovalo také 8 hráčů ze Slovenské republiky. 

 5. místo na Mistrovství české republiky mládeže v rapid šachu, kategorie dívek do 18 

let (6. 9. - 7. 9. 2014, Světlá nad Sázavou). 



 Účast na Mistrovství České republiky v bleskovém šachu v kategorii mládež (13. 12. 

2014, Brno). 

 Mezi 23 dívkami z celé České republiky na turnaji Chess lady (3. 1. 2015, Tábor) 

skončila Simona suverénně na 1. místě. 

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 V průběhu celého školního roku hrála Krajský přebor družstev v šachu. Se svým 

klubem dosáhla historického úspěchu, celkového 1. místa a postupu do 2. ligy. 

 Krajská přebornice žen v klasickém šachu (17. 5. - 24. 5. 2014, Třebíč). 

 Krajská přebornice žen v rapid šachu (4. 4. 2015, Jihlava).  

 Krajská přebornice žen v bleskovém šachu (26. 12. 2014, Žďár nad Sázavou). 

 

Historické úspěchy:  

 Účast na Mistrovství světa mládeže v šachu ve Spojených arabských emirátech 

(2013). 

 Účast na Mistrovství Evropy mládeže v šachu v Gruzii (2010), Praze (2012) a Černé 

Hoře (2013). 

 3. místo na Mistrovství Evropské unie v kategorii dívek do 14 let v Rakousku (1. 8. - 

9. 8. 2012, Mureck) 

 8. místo na uzavřeném Mistrovství České republiky žen v šachu. (21. 5. - 29. 5. 2013, 

Ledeč nad Sázavou). 

 

 

 

 Datum: 12. 5. 2015 

 

 

 

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 Koťara 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 2. C 

Zdůvodnění: 

 

Tomáš je všestranně zaměřený student s dominantním zájmem o technické obory. Své 

schopnosti rozvíjí a uplatňuje především v projektové tvorbě, jež kombinuje jeho teoretické 

znalosti s praxí.  

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 člen čtyřčlenného týmu, který postoupil do celostátního finále soutěže Czech StudNet 

Awards 2015 a získal 1. místo v kategorii Mobilní zařízení 

 člen čtyřčlenného týmu, který postoupil do celostátního finále soutěže Junior Internet 

a získal 1. místo v kategorii Junior Mobile 

 s projektem Redesign knihovního systému Krajské knihovny Vysočiny postoupil do 

celostátního finále soutěže Junior Internet a získal 1. místo v kategorii Junior Design 

– starší 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 v soutěži Matematický KLOKAN 2015 získal 3. místo 

 

Ve volném čase se zajímá o startupovou scénu a IT obecně. Věnuje se hře na akordeon – 

nyní v souboru při ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě, s nímž má mnoho úspěchů. Jeho 

zálibou je čtení knih, běh a cyklistika. Je aktivním členem SDH Okrouhlice.  

 

 

 

 

 Datum: 15. 4. 2015 

 

 

 

 

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: 2.C 

Zdůvodnění: 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 2.místo v konečném pořadí za školní rok 2013/2014 fyzikálního korespondenčního 

semináře FYKOS pořádaného MFF UK za školní rok 2013/2014 

 3.místo v průběžném pořadí po V. sérii za školní rok 2014/2015 fyzikálního 

korespondenčního semináře FYKOS pořádaného MFF UK za školní rok 2014/2015 

 2.místo v týmové soutěži Fyziklání pořádané MFF UK v Praze 

 4.místo v týmové soutěži Fyziklání online pořádané MFF UK 

 37.místo v týmové soutěži Matematický náboj (8.místo v ČR) 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 1.místo v kategorii junior v soutěži Bobřík informatiky 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 1.místo v krajském kole matematické olympiády 

 3.místo v krajském kole fyzikální olympiády 

 10.míso v krajském kole logické olympiády 

 

V období od května 2014 dosáhl těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 2.místo v okresním kole přírodovědného klokana 

 1.místo matematický klokan 

 

 

 

 Datum: 15. 5. 2015 

 

 

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: Jitka Brožová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: 2.D 

 

Zdůvodnění: V průběhu studia se zapojuje do anglické olympiády, kterou vždy řeší úspěšně. 

Výborných výsledků dosahuje při reprezentaci školy v házené a basketbalu. 

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 Po vítězství v republikovém kole házené středních škol se za tým gymnázia 

Havlíčkův Brod zúčastnila mistrovství světa v Turecku, kde si společně se 

svými spoluhráčkami nevedla špatně. 

 Mezinárodní turnaj reprezentace žen W17 v Maďarsku a třetí místo na tomto 

turnaji. 

 Účast na mezinárodních utkáních s Polskem, Slovenskem a Rakouskem 

dorosteneckého družstva České reprezentace v házené. 

 Postup s českou reprezentací na mistrovství Evropy W17, konané 

v Makedonii od 13. do 23. srpna 2015, z kvalifikace na Faerských ostrovech. 
 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 Se svým týmem v Havlíčkově Brodě hrála druhou nejvyšší dorosteneckou 

soutěž v České Republice. 

 Byla nejlepší střelkyní skupiny v jarní části soutěže. 

 

Jitka je už delší dobu členkou reprezentačního družstva dorostenek v házené. V osobním 

hodnocení hráček se umisťuje na prvních příčkách. Zajímá se o dějiny 20. století, sport a cizí 

jazyky. 

 

 Datum: 15. 5 2015 

 

 

 

 

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: Natálie Mikolajová 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Septima B 

Zdůvodnění: 

  

V období od června 2014 do května 2015 dosáhla těchto úspěchů na mezinárodní úrovni: 

 byla součástí týmu, který obsadil třetí místo v mezinárodní debrujárské soutěži 

POHÁR VĚDY – KVARK 2014  

 

V období od června 2014 do května 2015 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 účast na krajském kole Olympiády v českém jazyce – 10.-13. místo 

 účast na krajském kole Logické olympiády – 9. místo 

 

V období od června 2014 do května 2015 dosáhla těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 účast na okresním kole Olympiády v českém jazyce – 1. místo a postup do krajského 

kola 

 

Natálie dlouhodobě působí v debrujárském kroužku při havlíčkobrodském gymnáziu. Kromě 

toho se ve svém volném čase věnuje hře na klavír nebo četbě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 14. 5. 2015 

 

 

 

 

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: Septima 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 krajské úrovni: 

 1. místo v kategorii B v krajském kole Fyzikální olympiády  

 4. místo v kategorii A v krajském kole Matematické olympiády 

 

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

 4. místo v kategorii Student v Matematickém klokanovi 

 

 Doprovází na klavír pěvecký sbor gymnázia. O Vánocích odehrál varhanní part Rybovy 

České mše vánoční s orchestrem pod vedením Františka Štěrbáka. Absolvoval tříletý 

varhanní kurz v Třebíči. Podílí se každoročně na programu akce Noc kostelů svou varhanní 

hrou. 

 

 

 

 

 

 Datum: 13. 5. 2015 

 

 

 

 

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: Bára Mičková 

Navržený v oboru: humanitní  umělecký  technický  přírodovědný  sportovní  

Navrhující organizace: Gymnázium Havlíčkův Brod 

Třída: Oktáva B 
Zdůvodnění: (od příštího roku studium na konzervatoři, kurz znakového jazyka pro začátečníky, účast na 

školním projektu Předsudky jsou out, tento rok jsem byla navržená na cenu města Havlíčkova Brodu, navštěvuji 

2 havlíčkobrodské pěvecké sbory, hraji na klavír, soukromě se věnuji studiu jazyků, ráda jezdím na kole) 

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na celostátní úrovni: 

 2. místo v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v IX. kategorii  

 3. místo v Písňové soutěži Bohuslava Martinů + cenu poroty za interpretaci písně Bohuslava Martinů 

v II.A kategorii 

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na krajské úrovni: 

 1. místo v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v IX. kategorii 

 2. místo v soutěži žáků ZUŠ v komorním zpěvu ve III. kategorii  

 

V období od května 2014 dosáhla těchto úspěchů na okresní úrovni: 

 1. místo v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v IX. kategorii 

 1. místo v soutěži žáků ZUŠ v komorním zpěvu ve III. kategorii 

 Nejlepší výkon v komorním zpěvu 

 Absolutní vítěz soutěže 

 

Historické úspěchy 

3. místo v Písňové soutěži Bohuslava Martinů v II.A kategorii 

1. místo v celostátní soutěži ve čtení německých textů 

čestné uznání v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v VII. kategorii v celostátním kole 

1. místo v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v VII. kategorii v krajském kole 

2. místo v soutěži žáků ZUŠ v komorním zpěvu ve III. kategorii v krajském kole 

1. místo v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v VII. kategorii v okresním kole 

1. místo v soutěži žáků ZUŠ v komorním zpěvu ve III. kategorii v okresním kole 

1. místo v soutěži žáků ZUŠ ve hře na klavír v VII. kategorii v okresním kole 

2. místo v soutěži žáků ZUŠ ve hře na klavír v IV. kategorii v okresním kole 

2. místo v soutěži žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v IV. kategorii v okresním kole 

3. místo v soutěži žáků ZUŠ ve hře na klavír v I. kategorii v okresním kole 

1. místo v okresním kole v recitační soutěži v II. kategorii  

3. místo v okresním kole v recitační soutěži v II. kategorii Datum:  18. 5. 2015 
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