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SLOVO
PŘEDSEDY

Co je to Mensa ČR

Mensa ČR je součást Mensy International, apolitické a nevýdělečné organizace sdružující více než 134 tisíc
členů ze 100 zemí světa. Jediným kritériem členství je věk nad 14 let a inteligence na úrovni horních dvou
procent populace (tj. IQ vyšší než 130 podle stupnice používané v ČR). V rámci Mensy ČR funguje Dětská Mensa
sdružující mimořádně nadané děti od 5 do 16 let věku.
Mensa si klade za cíl využívat inteligenci ve prospěch lidstva. Mensa ČR tento cíl naplňuje především širokým
spektrem projektů zaměřených na nadané děti a jejich rozvoj, ale také vytvářením podnětného prostředí pro
své členy prostřednictvím řady aktivit. Všechny mensovní akce jsou přitom přístupné i veřejnosti. Mensa ČR
funguje nepřetržitě od roku 1989, v současné době má více než 5500 členů a řadí se mezi nejaktivnější národní
Mensy na světě.
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Testování IQ v roce 2018
Mensa ČR je nejintenzivněji testující národní Mensou na celém světě
V roce 2018 dosáhl počet otestovaných rekordních 9 510 osob. Z nich
55 % byli dospělí a 45 % děti.
Máme dobře fungující, stabilní tým testujících a testování pokryto
ve všech krajích.
Od poloviny roku 2018 jsme do plného provozu nasadili naše nové
testy pro děti. Jde o test MITCH určený pro děti od 9 let věku a test
MITCH mini pro děti od 5 do 8 let.
Test MITCH je složen ze dvou subtestů. V jednom děti řeší logickou
vazbu v maticích. V druhém pak úlohy založené na principu poměru

váhy. Na vyřešení každé poloviny testu mají čas 15 minut. Celkem
tedy test trvá 30 minut.
MITCH mini odpovídá časovou dotací kapacitě dětí tohoto věku, proto je
kratší a děti ho zvládnou vyplnit za 20 minut. Děti v něm řeší doplňování
výřezů v obrázcích a logickou vazbu v jednodušších maticích.
Testy byly standardizovány na více než 3 000 dětech, což nám
dalo možnost sdělit rodičům pravděpodobnou výši IQ (ne pouze
percentil nebo percentilové pásmo, jak tomu bylo dosud). Svou
náročností a aktuálními normami oba testy odpovídají moderním
testům fluidního intelektu.

Kdo jsou mensané?
ŽENY

MUŽI

NEJMLADŠÍ

NEJSTARŠÍ

DĚTSKÁ
MENSA

DOSPĚLÁ
MENSA

37,5 %

62,5 %

5 let

94 let

31,7 %

68,3 %

Akce 2018
POČET ZORGANIZOVANÝCH AKCÍ

518

POČET ZORGANIZOVANÝCH AKCÍ

941

(bez testování)

(včetně testování)

POČET PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ NA AKCE
(berou se v potaz jen přihlášení přes intranet)

POČET PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ NA AKCE VČETNĚ TESTOVÁNÍ
(berou se v potaz jen přihlášení přes intranet)

12 978

POČET ÚČASTNÍKŮ NA AKCÍCH NEJAKTIVNĚJŠÍHO ORGANIZÁTORA

402

POČET ÚČASTNÍKŮ NA AKCÍCH NEJAKTIVNĚJŠÍHO ORGANIZÁTORA

2 766

(bez testování)

(včetně testování)
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Místní skupiny
S Brno

Členové Mensy ČR se podle místa svého bydliště sdružují do tzv.
místních skupin, které působí ve 12 krajích ČR a které poskytují
členům prostor pro setkávání s ostatními mensany v jejich okolí.

Předseda: Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
Kontakt: brno.mensa.cz, brno@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé třetí pondělí v měsíci od 19:00
v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno – Královo
Pole; od 17:00 herní předvečer
Kromě pravidelných měsíčních setkání s povídáním a hraním her se
pořádají i další akce. Ať už přednášky, jako třeba o Feng-Šuej, 6D
světě, řekách Aljašky a Kanady nebo dechovce, exkurze například
do Bastl Instruments nebo ÚPT AV ČR, retrosetkání v Hálově mlýně,
jarní celostátní setkání v Zaječí, nebo výlety do přírody a za sportem.
Rád bych tímto poděkoval všem jejich organizátorům, a doufám, že
i v příštím roce se sejdeme při dalších akcích a zážitcích.
Zájemci o účast v místních aktivitách se mohou na intranetu
přihlásit k odběru konference MS Brno nebo sledovat naše
internetové stránky.

S České Budějovice
Předsedkyně: Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz, 607 591 599
Kontakt: budejovice.mensa.cz, budejovice@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první úterý v měsíci, Franco’s restaurant
Rok 2018 jsme zahájili již tradičně na Dni otevřených dveří
na Gymnáziu Česká hraním her a seznamováním příchozích
s Mensou ČR. Možnostmi testování, činnostmi, které Mensa nabízí,
členství v naší MS, atd.
Pravidelná setkání probíhala opět první úterý v měsíci, ale pro každé
setkání jsme tentokrát volili nové místo, abychom si vyzkoušeli, kde
bychom se případně mohli dále pravidelně setkávat. Z celkem 10
restaurací, které jsme během roku vystřídali, to nakonec vyhrála
Franco’s restaurant, kde se budeme pravděpodobně scházet
i v letošním roce.
Každou třetí středu v měsíci (vyjma prázdnin), jsme na Gymnáziu
Česká hráli se všemi zájemci nejen z řad Mensanů nejrůznější
hry. Během roku jsme pořídili několik nových her, které průběžně
zařazujeme do naší nabídky, takže si vybere určitě každý. Hrajeme
i letos vždy od 15:30 a vstup je zdarma. Kromě toho v tyto dny
probíhalo také pravidelné testování dospělých, které bude v tomto
roce také pokračovat.
A nepravidelných akcí bylo v loňském roce také poměrně hodně.
V dubnu jsme si vyzkoušeli výrobu skleněných koulí, ptáčků, perel
a jiných výrobků ve skelné huti u Hluboké nad Vltavou. O prázdninách
se mohly děti dozvědět, jak funguje vědecká knihovna v Českých
Budějovicích. Turističtí nadšenci si pro změnu mohli dát Šumavskou
100 a ti, kteří raději namáhají hlavu, si zase mohli zkusit podzimní

S Hradec Králové
Předsedkyně: Věra Ivanová, vera.ivanova@mensa.cz, 721 333 979
Kontakt: hradec.mensa.cz, hradec@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první úterý v měsíci od 18 hodin – zpravidla
restaurace Útulek (utulekhk.cz)
V roce 2018 se MS Hradec Králové scházela především během
pravidelných schůzek, které se konaly první úterý v měsíci. Obvykle jsme
povídali, plánovali další akce nebo hráli různé deskové hry (Krycí jména,
Východní Čechy apod.). Kromě pravidelných schůzek jsme se setkávali
při různých nepravidelných příležitostech. V červnu jsme tradičně vyrazili
na hradecký divadelní festival Divadlo evropských regionů, v prosinci
jsme změřili své síly v bowlingu a také jsme zhlédli představení Osm žen
v Klicperově divadle v Hradci Králové. Mimo to jsme začátkem listopadu
zajistili organizaci krajského kola Logické olympiády.

Labyrint. Mezi tím si někteří vyzkoušeli svoji tvořivost v ateliéru Tvor,
a jiní se stali Detektivem nanečisto. Historici se toulali barokními
Budějovicemi a někdo se mohl věnovat svému zdraví na Jihočeském
festivalu zdraví v Třeboni. A všichni jsme se sešli v záři na valné
hromadě při volbě nového předsedy a při té příležitosti jsme i založili
nový SIG – Jihočeské nadané děti. V listopadu jsme ještě vybrali ty
nejlepší na Logické olympiádě a pak už jsme se chystali na Vánoce.
Rok uběhl jako voda a teď je před námi další, který věřím, bude opět
nabitý akcemi a těším se, že se na nich společně setkáme.

Aktuální informace o fungování MS Hradec Králové naleznete
na webu místní skupiny nebo nastavením konference MS Hradec
Králové v mensovním intranetu.
P.S.: Rádi mezi sebou přivítáme nové členy nejen z Královéhradeckého kraje.
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S Karlovy Vary
Předseda: Petr Čavojský, petr.cavojsky@volny.cz, 724 046 888
Kontakt: vary.mensa.cz, vary@mensa.cz
Pravidelné schůzky: místní skupina se schází nepravidelně
Karlovarská skupina mensanů a jejich příznivců se v roce 2018
scházela nepravidelně. Ale o to více si účastníci akce užívali.
Mezi největší akce patří již tradiční Zahájení grilovací sezóny, kdy
oslavujeme sportem a obrovským množstvím dobrého jídla začátek
letních prázdnin. Úspěšnou akcí s názvem Zemětřesení v našem kraji
byla návštěva Geofyzikálního muzea ve Skalné, kde jsme se dozvěděli
informace o zemětřesných rojích a o nové aplikaci SEISLOK, která
dokáže zemětřesné roje zaznamenat. Rodiny s malými dětmi se
zúčastnily akce Vánoce již za ½ roku – procházky po Ježíškově
cestě s plněním nejrůznějších úkolů a šifer v kategoriích děti nebo
rodiče na Božím Daru. Akce proběhla sice koncem června, nicméně
v počasí téměř vánočním.

Členové MS Karlovy Vary se úspěšně podílí na tvorbě strategií
vzdělávání nadaných dětí v našem kraji, a to jak ve spolupráci s NIDV,
tak i MaP Sokolovsko.
V roce 2019 všechny úspěšné akce zopakujeme. A určitě přidáme
i akci ve spolupráci s loketskými skauty – Deskohraní.
Chci touto cestou poděkovat aktivním členům MS za pomoc při
organizaci akcí, účastníkům akcí za pohodu, kterou na akcích šířili,
a také všem pedagogům a sponzorům při zabezpečení Logické
olympiády.
Těším se na setkání na dalších akcích naší místní skupiny, o kterých
se více dozvíte na mensovním webu.

Nejmasovější akcí, s dopadem na celý kraj, je organizace Logické
olympiády. Při zabezpečení této jedinečné soutěže vždy rádi uvítáme
pomoc dobrovolníků.

S Olomouc
Předseda: Dušan Fürst, dusan.furst@mensa.cz, 724 593 140
Kontakt: olomouc.mensa.cz, olomouc@mensa.cz
Pravidelné schůzky: Každé druhé úterý v měsíci od 18:00. Vhodné
místo pro pravidelné schůzky hledáme, prosíme, řiďte se aktuálními
pozvánkami a oznámeními o vyhlášení akce.
V roce 2018 místní skupina Olomouc podnikla následující akce:
Exkurze do slévárny hliníku v Olomouci, 20. dubna – Viděli jsme
výrobu součástek z roztavených hliníkových slitin vstříknutých pod
tlakem do ocelových kokil, jejich lakování a pokovování (např. zrcadel
reflektorů pro automobily). Počet účastníků: asi 15, foto nedovoleno.
Účast na exkurzi do Škoda Auto, Kvasiny, 21. května – Někteří z nás
byli překvapeni už při čekání na začátek exkurze, kdy spatřili venkovní
odstavnou plochu a na ní nová auta s bílými ochrannými plachtami.
Auta ale nepřipomínala žádnou ze škodovek brázdících české
i světové silnice. Při bližším pozorování jsme zjistili, že se jedná o vozy
značky SEAT, model Altea. Znalci z řad účastníků exkurze prohlásili,
že Auto Škoda v Kvasinách vyrábí v rámci koncernu Volkswagen
i tento typ. Odborní průvodci nám to později potvrdili. Po vstupní
informaci o historii a současnosti závodu v Kvasinách jsme obdrželi
sluchátka a šli do výrobních hal. Zhlédli jsme několik etap montáže
karoserie a celého vozu Škoda Superb. Karoserie je svařena ze dvou
druhů plechu. Kromě běžného ocelového karosářského plechu se
na nosné části používá i silnější plech z pevnější oceli. Karoserii
skládají a svařují roboty vyrobené v Chropyňské strojírně, a. s.

S Ostrava
Předseda: Jiří Šmach, jiri.smach@mensa.cz, 731 948 206
Kontakt: ostrava.mensa.cz, ostrava@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci v 18:00 v Čajovně
u Sýkorova mostu, Ostrava
V roce 2018 jsme se snažili dodržovat předsevzetí pořádat exkurze či
sportovní akce jednou za měsíc. Mezi exkurze patřila např. návštěva
Beskydského pivovárku, Marlenky a letiště Leoše Janáčka v Mošnově.
Sportovní akce byly podobné jako v předchozích letech. Jednalo
se o badminton, bowling, minigolf. Novinkou v loňském roce byla
začínající spolupráce s polskou Grupou Lokalnou Górny Śląsk (Místní
Skupina Horní Slezsko). Tato spolupráce započala prohlídkou části
města Katowic a o měsíc později komentovanou prohlídkou Ostravy,
kde se i místní dozvěděli nové informace o historii města. A na závěr
roku započala série přednášek a degustací se zaměřením na čaje.

6

Odborní průvodci – dřívější zaměstnanci továrny – tyto roboty velmi
chválili. (Chropyňská strojírna získala ocenění VW Group Award
za rok 2013 v kategorii „Lokální leader“.) Dopravu mezi jednotlivými
úseky obstarávají kromě obvyklých vysoko- i nízkozdvižných vozíků
také soupravy bez řidičů. Foto nedovoleno, ale stejně to stálo za to.
Počet účastníků: 6.
Noc vědců, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 5. října – Na Noci
vědců jsme měli stánek s hlavolamy, hrami, matematickými
a logickými úlohami. Spousta návštěvníků. Mnozí rodiče si zase
jednou mohli pohrát a nemuseli se před svými dětmi stydět. Počet
účastníků: aktivní účast 4.
Přednáška o fytotechnologiích, Přírodovědecká fakulta UP
v Olomouci, 6. listopadu – Navštívili jsme přednášku doktoranda
Davida Fuente (ze Španělska) s názvem „Umělá biologie – přetváření
živých buněk na pečlivě konstruované stroje“. Z angličtiny
konsekutivně tlumočil Jakub Jeřábek. Počet účastníků: 15.
Bowling v OC Šantovka – Počet účastníků: 11.

Rok 2019 bude také pestrý. V dubnu proběhne valná hromada.
V květnu pořádáme Mensovní celostátní setkání v Malenovicích.
V rámci spolupráce bude samozřejmostí návštěva Polska. Pro
milovníky čajů bude i nadále pokračovat cyklus přednášek o čajích
s degustací. A mnoho dalšího.

S Pardubice
Předseda: Jana Havlová, jana.havlova@mensa.cz, 602 465 747
Kontakt: pardubice.mensa.cz, pardubice@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18.00 hodin
(v lichých měsících od 19:00), Evropský spolkový dům, Pernštýnské
nám. 54, Pardubice
Rok 2018 se členům pardubické místní skupiny pravděpodobně
otiskne v paměti jako rok, kdy jsme organizovali podzimní celostátní
setkání. Přípravám jsme věnovali převážnou většinu schůzek od jara
až do podzimu a v mezičase jsme plánovali krajské kolo Logické
olympiády. Během této doby jsme navštívili spoustu zajímavých
míst, dozvěděli se mnoho nových informací, ochutnali nepoznaná
jídla a nápoje, poznali do té doby neznámé lidi, a navíc jsme se
u toho dobře bavili. Na soudržnost naší skupiny měla organizace
celostátního setkání nepochybně pozitivní vliv vyjádřený slovy jedné
z našich členek: „Jestli ono nás to setkání nestmelilo až moc“.

ocitli v poutech a celách kata Mydláře. I tentokrát se nám všem
podařilo z vězení včas prchnout. Minulý rok jsme završili obědem
ve vietnamské tržnici a vyhodnotili jsme ho jako rok náročný, leč
příjemný a snad i úspěšný.
V letošním roce bychom rádi objevili další únikovku, v plánu je klání
v bowlingu a možná dopadne i exkurze na oční klinice. Určitě budeme
pokračovat v poznávání gastronomických zajímavostí Pardubického
kraje. Připojit se k nám můžete na pravidelných schůzkách každý
druhý pátek v měsíci od 18:00 (v lichých měsících v 19:00, protože
od 18:00 v klubovně testujeme IQ) obvykle v klubovně Evropského
spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Aktuální
termíny akcí a případné změny místa nebo termínu schůzek najdete
na webu MS Pardubice.

Nezapomněli jsme ale ani na naše oblíbené návštěvy exotických
i zcela obyčejných restaurací (novinkou byly running sushi a thajská
restaurace) a stihli jsme i oblíbenou únikovku, při níž jsme se všichni

S Plzeň
Předsedkyně: Věra Hellerová, vera.hellerova@mensa.cz, 604 537 994
Kontakt: plzen.mensa.cz, plzen@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li tento
den na sobotu, pak se schůzka koná v pátek, a vyjde-li na neděli,
přesouvá se na pondělí) nejčastěji v restauraci U Ševců, Borská 15
nebo restauraci Wallis, Palackého 11, Plzeň.
Na pravidelných schůzkách plzeňské místní skupiny se v posledním
roce scházelo většinou dvanáct až patnáct členů. Vídáme se však i při
jiných akcích než jen při schůzkách. V srpnu jsme se sešli již tradičně
na letní venkovní párty, kde kromě opékaných dobrot, domácích
vdolků a zmrzliny nechyběly ani sportovní aktivity. Tentokrát hráli
prim míče, turnaj se sestával z netradičně pojatých tradičních
sportů – volejbalu, fotbalu, florbalu, stolního tenisu a badmintonu.
Nejlepší soutěžící získali za odměnu reklamní předměty Mensy.
Někteří odvážlivci navíc využili možnost svézt se na koni.

přiložil ruku k organizaci krajského kola Logické olympiády. O dva
týdny později jsme měli možnost vyzkoušet si několik různých druhů
zbraní a poměřit své schopnosti ve střelbě z krátké i dlouhé zbraně.
Všichni si na památku odnesli diplom a nejlepší střelci i pohár!
Prosinec patřil již tradičně vánoční besídce, kdy jsme se odreagovali
od předsvátečního shonu při pohodové konverzaci u stolů plných
dobrot, někteří si zahráli deskové hry, jiní se bavili výrobou sýrových
zvířátek a pomazánky, samozřejmě nechyběly ani dárky.
Plzeňáci se jako jedna z nejpočetnějších skupin zúčastňují také akcí
pořádaných ostatními mensany, zejména celostátních setkání.
Nechcete-li si nechat ujít budoucí akce, přihlaste s k odběru
konference MS Plzeň. Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře.

V září se několik nadšenců vydalo na plzeňskou šifrovačku, cíle bohužel
mnozí tentokráte nedosáhli. První listopadový pátek pak zkušený tým

S Praha
Předseda: Tomáš Nováček, tomas.novacek@mensa.cz, 737 121 520
Kontakt: praha.mensa.cz, praha@mensa.cz
Pravidelné schůzky:
1) každé třetí úterý v měsíci od 19:00 v restauraci Vidličky a nože
2) každou první středu v měsíci od 19:00 v Chodovské tvrzi
3) každý druhý čtvrtek v měsíci od 18:30 (s výjimkou měsíců, kdy druhý
čtvrtek padne na stejný týden jako první středa) v kavárně Kumbál
4) každé čtvrté úterý v měsíci od 8:00 v Café Louvre
5) každé čtvrté úterý v měsíci od 18:00 v klubu Tomovy hry
(deskoherní večer)
Pro MS Praha začal rok 2018 klasicky – sešli jsme se
na postnovoročním brunchi v Café Savoy, abychom nevypadli
z tréninku v jedení, nastoleného o Vánocích. Abychom to pak alespoň
trochu vychodili, SIG 111 pro nás v průběhu roku zorganizoval několik
exkurzí, v rámci kterých jsme prošli pár ze 111 zajímavých míst
v Praze. Mensané, kteří preferují získávání informací vsedě, mohli
navštívit první přednášky organizované ve spolupráci s Alumni ČVUT.

před výlohu jeho obchodu v Pařížské ulici), kde nás jako každý rok
zmateně sledovala místní ostraha.
Ani sportovně jsme letos nezaháleli, a tak jsme se dvakrát sešli
na bowlingové dráze, jednou v rámci valné hromady, podruhé
na vánočním bowlingu, kterým jsme celou naši túru rokem 2018 zakončili.
Nelze samozřejmě nezmínit naše pravidelné akce, a to pětici setkání
v různých podnicích, stejně tak jako večery programátorů, kde naši
zdatní ajťáci vylepšují mensovní intranet.
A co nás čeká v roce 2019? Věřím, že se opět o pár (stovek) členů
rozrosteme, chtěl bych zorganizovat nějakou pěknou sportovní akci,
ale hlavně bych se chtěl dál setkávat s takovými super lidmi, jako
jsou mensané.
Takže díky všem, kteří dělají Mensu takovou, jaká je, čistě tím, že v ní jsou.
A hlavně díky všem organizátorům akcí a testujícím, že ji dělají ještě lepší!

Na výsluní akcí se letos dostal i SIG Improvizace, který nám pomáhal
vžít se do role někoho jiného (či naopak některým pomáhal vžít se
do role normálních lidí). Kdo si ještě více chtěl užít překvapených
pohledů diváctva, mohl se s námi jít nasnídat k Tiffanymu (respektive
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S Prostějov
Předseda: Ladislav Frankl, ladislav.frankl@mensa.cz, 603 932 788
Kontakt: prostejov.mensa.cz, prostejov@mensa.cz
Pravidelné schůzky: zpravidla každý čtvrtý pátek v měsíci od 19
hodin v restauraci U Krále Ječmínka
Po hektickém roce 2017 jsme loňský mensovní rok strávili nepoměrně
klidněji. K tradičním sportovním aktivitám typu bowling, grilovačka,
lukostřelba, minigolf či ping-pong přibyly i četné deskoherní večery
a různé zajímavé přednášky. To vše plánujeme také pro letošní rok.
Navíc se můžete těšit na další, méně tradiční venkovní sportovní
aktivity, a to jak v Prostějově, tak i blízkém okolí. A samozřejmě opět
využijeme pohostinnosti dalších místních skupin a půjdeme k nim
na návštěvu. Záleží jen na vás, jestli se na některé z akcí připojíte k nám.
Třeba hned na nejbližší z pravidelných schůzek, které se konají téměř
každý čtvrtý pátek v měsíci od 19 hodin v restauraci U Krále Ječmínka.
Rádi na akcích i mezi organizátory uvidíme nové tváře. I proto sledujte
náš web prostejov.mensa.cz a naši mensovní konferenci.

S Ústí nad Labem
Předsedkyně: Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz
Kontakt: usti.mensa.cz, usti@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první sobota v měsíci v prvním patře
restaurace McDonald’s na Mírovém náměstí, Ústí nad Labem
První naší akcí byla lednová Valná hromada, která se konala na Komáří
vížce. Účastníků bylo poměrně dost, ale většina nezůstala přes noc
na plánované nedělní sportování.
Hlavní akcí roku byla série výletů Od rozhledny k rozhledně.
Návštěvnost kolísala – nejvíce nás bylo na prvním, děčínském výletu
(i když jen jednodenním), taky v srpnu v Harrachově a v září na nejvyšší
české rozhledně (144 m) v Ledvicích. Některá části (březnové Ústí,
květnové Litoměřice a říjnový Most) se pro nezájem neuskutečnily.
I letos se nám podařilo skvěle zajistit pořádání krajského kola Logické
olympiády, už potřetí s vyhlašováním vítězů a předáváním cen.

S Zlín
Předseda: Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz
Kontakt: zlin@mensa.cz, zlin.mensa.cz, FB skupina MS Zlín
Pravidelné schůzky: první čtvrtek v měsíci od 18:00 v kavárně
Gulliver, Zlín
Zlínská skupina se pravidelně schází první čtvrtek v měsíci od 18:00
v kavárně Gulliver, trocha toho povídání a stolních her v přátelské
atmosféře neuškodí. Běžná účast je okolo 5–10 lidí. Stabilně spolehlivá
účast pak je při pořádání krajského kola Logické olympiády.
V létě jsme se dvakrát sešli ke grilování a výletům na Luhačovicku,
občas se ve Zlíně sejdeme na bowlingu. Rádi mezi sebou uvítáme
další nadšené mensany, kteří se rádi budou účastnit akcí a výletů
v našem kraji, nebo je i organizovat.
Aktualizované stránky místní skupiny naleznete na zlin.mensa.cz
a případné dotazy nebo náměty na akce směřujte na zlin@mensa.cz.
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K hladkému průběhu přispěla pomoc studentů mé školy.
Střídavě navštěvované je Hraní her, které se koná každou první
sobotu v měsíci od 13 hodin v ústeckém McDonald’s.
Až v prosinci pak vypukl gejzír akcí – návštěva divadelního představení
Krás(k)a na scéně, koncert skupiny Boom a bowlingový turnaj.

Zkratkou SIG se označují takzvané Special Interest
Groups, tedy takové skupiny členů, které v rámci Mensy
spojuje nějaký společný zájem nebo záliba, a kteří společně podnikají různé akce. Chcete se s mensany vydal
lovit kešky, prozkoumávat společně zajímavé restaurace
nebo literárně tvořit? Zajímá vás vše kolem managementu a rozvoje osobnosti a rádi navštěvujete, nebo i organizujete přednášky zajímavých lidí? Chcete si popovídat anglicky, anebo se rovnou do studia jazyků ponořit
hlouběji? Anebo chcete Mense pomoci a zapojit se třeba
i do jejího rozvoje? Zaměření SIGů je různorodé a jejich
nabídka pestrá. Na tomto místě vám přinášíme vám přehled SIGů, které v rámci Mensy ČR fungovaly v roce 2018.

IG 111

Uskutečněné akce

Janka Unruhová, janka.unruhova@seznam.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/111
sig-111@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG 111 vznikl na podzim roku 2017 z iniciativy Evy a Martina
Sedláčkových a jeho první koordinátorkou byla Mia Jánošková. Je
úzce spjat s netradičním průvodcem po Praze s názvem 111 míst
v Praze, která musíte vidět (goo.gl/nuhfXN), který čtenáře inspiruje
k procházkám méně známými místy Prahy.

Turistické atrakce hlavního města notoricky zná každý Pražák, ale byli
jste někdy v Invalidovně, v bývalé čističce odpadních vod v Bubenči
nebo na komentované prohlídce vietnamské tržnice SAPA? Tato
a jiná zajímavá místa členové a přátelé SIG 111 v roce 2018 navštívili.

Plány do budoucna

I v roce 2019 podnikneme cca desítku procházek a exkurzí
„exotickými“ místy Prahy. Sledujte web Mensy a akce SIG 111, nebo
ještě lépe: přihlaste se do SIG 111 a neunikne vám informace o žádné
z plánovaných akcí.

Invalidovnu jsme navštívili v rámci akce
Open House Prague, takže jsme museli vystát
hodinovou frontu na zážitek (20. 5.)

Buddhistický chrám uprostřed vietnamské tržnice
SAPA (10. 3.)

V průvodci jsou i pozvánky do zajímavých
pohostinství. Toto je Jeep Bar na Klamovce (29. 8.)

Vypadá to jako chrám, ale je to bývalá čistička
odpadních vod v Bubenči (20. 10.)

Betlémská kaple na Žižkově. Pozor, tato je
českobratrská, nikoli katolická. (9. 2.)

IG Aktivní děti

Milada Pytelová, 602 171 498
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti
milada.pytelova@mensa.cz

Zaměření SIGu
SIG si klade za cíl umožnit dětským členům Mensy a mensanům, kteří
mají děti, seznámení a vzájemnou komunikaci.

Dnes již bývalá koordinátorka SIG 111
Mia Jánošková v Invalidovně (20. 5.)

Uskutečněné akce
Mensovních akcí, na kterých se členové SIGu v roce 2018 potkali,
bylo hodně, a to nás samozřejmě těší. Z těch větších si připomeňme
jarní prázdniny rodin s dětmi na Šumavě.

Plány do budoucna
I letos se budeme snažit organizovat akce tak, aby byly zajímavé
pro děti i dospělé. Na mensovním intranetu máte do 30. dubna 2019
možnost vyplnit anketu „Aktivity pro rodiny s dětmi“ a hlasovat tak
pro akce, kterých byste se rádi zúčastnili.
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IG Dračí doupě

Martin Hladík, martin.hladik@mensa.cz
sig-doupe@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek večer v Praze,
aby se společně vydal vstříc novým dobrodružstvím. Hrajeme hru
na hrdiny s názvem Dračí doupě, ve které naši dobrodruzi prožívají
neobyčejné příběhy, a ve které my jako hráči můžeme popustit uzdu
své fantazii a odpočinout si trochu od skutečného světa.

Uskutečněné akce

V minulém roce se skupina dobrodruhů, známá pod jménem
„Tistygrem“, vydala do světa Gor. Jejím posláním je přinést vejce Kněží

Králů. Gor je však světem, kde je magie velmi vzácná, a hrdinové se
tak musejí spolehnout více na svoje vlastní schopnosti. Putování je
dovede až k nomádům a několik měsíců stráví s kmenem Tučuků, než
se jim podaří získat jejich důvěru. Po zabránění velkému krveprolití
mezi Tučuky a dosud nikdy nedobytým městem Turie získají hrdinové
od Tučuků nakonec i vejce Kněží Králů, pro které přišli.

Plány do budoucna

Nyní nadešel čas rozloučit se s Tučuky a vydat se na zpáteční cestu.
Hrdinové však ve svém domovském světě nebyli takřka rok a nemají
žádné zprávy, co se mezitím doma událo. Jsou všichni jejich známí
stále naživu? Podařilo se odvrátit snahy nepřítele o získání moci nad
královstvím Arkánie? Nebo již doma nezůstal kámen na kameni a svět
leží v troskách? Hrdinové jsou plní radosti z návratu domů, ale také
plní obav a očekávání. Nebyla jejich cesta zbytečná?

IG Cyklistika a SIG Outdoors

Zdenka Pániková, 737 154 078
zdenka@mensa.cz, sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Cyklistika byl založen v říjnu 2001. Zakládající členové jsme byli
já, Jana Hřebíčková a Jarda Pilnaj. První cyklovýlet se uskutečnil
13. října 2001. Bylo to úžasné a živelné. Během dalších 17 let jsme
zažili mnoho nezapomenutelných zážitků a našimi řadami prošlo
mnoho inspirativních a skvělých účastníků a navštívili jsme mnoho
nádherných míst, která bych jinak ani nepoznala. Úroveň setkání se
postupně zvyšovala. V roce 2010 jsme zřídili i SIG Outdoors, aby se
ani pěší účastníci necítili být diskriminováni, ovšem výlety i program
se stále organizovaly konzistentně tak, aby všichni byli spokojeni.
Avšak najednou zjišťuji, že jsme se dostali do bodu, kde už není
možné navyšovat komfort ubytování těchto setkání, protože to by
mohlo být kontraproduktivní vůči cílům poslání obou SIGů. Je v této
době čím dál náročnější zajišťovat nízkorozpočtové pobyty dlouho
dopředu, když nemáme jistotu, zda jsme schopni ubytovací zařízení
v plánovaném termínu naplnit.

Plány do budoucna

Naprosto jistě bych ráda v organizování cyklovýletů pokračovala,
ovšem možná i jiným způsobem, zpátky ke kořenům, kdy nebylo
jisté vůbec nic dopředu a všechno i tak dobře dopadlo a zážitky
byly vždycky silné. Budu vděčná za jakékoli náměty připomínky
i inspirace. Prosím, zachovejte nám přízeň a nechte se překvapit!

Uskutečněné akce

V posledních letech se úkolu organizování ujal Vítek Švachouček,
za což mu mnohokrát děkuji a ráda bych poděkovala i Mariánu
Zahradníkovi, který pro nás uspořádal několik velmi zdařených
outdoor výletů za poznáním slovenských krajů.

IG Ekologie

Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz
ekologie.mensa.cz
sig-ekologie@mensa.cz

Zaměření SIGu

Ekologie a všechno kolem ní: pozvánky, diskuze.

Uskutečněné akce

SIG byl v loňském roce aktivní především na Facebooku.

IG Filmový klub

Petr Zach, petr.zach@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/filmovy-klub

Zaměření SIGu

SIG Filmový klub byl založen v květnu 2018 skupinou VŠ studentů,
které spojuje společná náklonost ke kinematografii a všemu, co s ní
souvisí. Natáčení, zajímavosti a příběhy, co stály za vznikem filmu
s přesahem do vnímání dnešních událostí a hledání podobností či
dějinných souvislostí. Film může být i o zprostředkování historických
událostí vizuálnější formou než pouhá kniha nebo odborný článek.
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Plány do budoucna

Myslím si, že je lepší konat než kecat o ekologii. A proto pro vás
mám otázku. Jak se vy konkrétně rozhodujete v běžných situacích
svého života, kdy je volba čistě na vás? A druhá: kdyby taková
možnost byla, ocenili byste časopis Mensa bez plastového obalu
(za cenu rizika poškození časopisu cestou a nalepení štítku
s adresou přímo na obálku?) Psát můžete na vlk@mensa.cz nebo
třeba na Facebook SIGu.

Zde bych si vypůjčil slova amerického filosofa George Santayany: „Ti,
kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu si ji zopakovat.“

Plány do budoucna

Během roku 2018 se nám povedlo navázat kontakt s jedním
z předních českých dabérů a herců, s nímž bychom rádi uspořádali
přednášku o průběhu, podmínkách a náročnosti celého procesu
dabingu. Nahlédnutí pod pokličku tohoto odvětví by mohlo přinést
obohacení nám všem. Také bychom chtěli přijít se sérií promítání
tematicky zaměřených filmů promítaných v naší klubovně, které by se
vždy vázaly k určitému výročí. Ať už filmu, režiséra, herce či události,
o které film pojednává. Filmu zdar.

IG Geocaching

Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
geocaching.mensa.cz
sig-geocaching@mensa.cz

Uskutečněné akce

Letos se hledalo spíše samostatně než ve skupinkách, ale i tak bylo
nálezů dost. Letos se opět můžete těšit na další lesní výpravy. A pokud
sami máte tip na nějaké pěkné místo, které stojí za to navštívit, tak se
neváhejte ozvat!

IG Chci pomoci Mense
Petr Mazal, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz

Zaměření SIGu

Zaměření tohoto SIGu je snadno zjistitelné již z jeho názvu. Je skvělé,
že se Mensa neustále rozvíjí a tento SIG tomu rovněž napomáhá.
Sdružuje dobrovolníky, kteří jsou ochotni se do tohoto rozvoje zapojit
a pomáhat Mense v nejrůznějších oblastech – od organizování akcí
přes programování a zlepšování mensovního intranetu či pomoc
s Logickou olympiádou až po pomoc s grafikou a PR. Celá řada

IG Improvizace

Miroslav Charvát, 606 427 893, miroslav.charvat@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/improvizace
sig-improvizace@mensa.cz
www.facebook.com/groups/415237515619317

Zaměření SIGu

Učíme se hrát improvizační divadlo. Zaměřujeme se na volnou
improvizaci a zkoumáme a osvojujeme si její techniky.

Uskutečněné akce

takovýchto mensovních aktivit i dalších projektů je uvedena na akce.
mensa.cz/pomoc.htm

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu nejsou nijak pravidelné, odvíjejí se spíše dle
aktuálních potřeb.

Plány do budoucna

I vy se můžete zapojit do dalšího rozvoje Mensy – výše uvedený link
vám nabízí celou řadu možností.
s Michaelou Puchalkovou, která je jednou z iniciátorek improvizačního
hnutí v ČR.

Plány do budoucna

Vize činnosti SIGu krystalizuje průběžně za přispění všech. Zajímá
nás především stránka samotné divadelní tvorby. Rádi bychom se
zaměřili na to, aby ti zkušenější členové již mohli uspořádat první
veřejné impro vystoupení. Hlavně však chceme stále zůstat otevření,
a to i úplným nováčkům. Chceme být v rámci všech improskupin
jedineční svým přístupem, ale i tím, že se na trénincích potkávají
nejen kamarádi, kterým je spolu dobře, ale i zajímaví a inspirativní
lidé z celé improscény.

Od března 2018 se pravidelně scházíme 1× týdně v Praze. Střídáme
pondělky a čtvrtky – přesný plán tréninků je k dispozici vždy
na webové stránce SIGu. Na trénincích se scházíme v počtu 8–12
účastníků, z nichž někteří chodí na tréninky pravidelně každý týden
a jiní třeba jednou za 14 dnů, podle svých časových možností. Zhruba
polovina účastníků jsou nečlenové Mensy, většinu pravidelných
účastníků tvoří lidé ve věku 25–40 let a genderově jsme více méně
vyrovnaní. Facebooková skupina SIGu měla v lednu 2019 cca 70
členů a celkově se pak kolem SIGu za první rok jeho činnosti vytvořila
komunita čítající odhadem více než 80 lidí, která dále roste.
Tréninky jsou otevřené. Téměř na každém tréninku se objeví někdo
nový, kdo třeba ani nemá s improvizací předchozí zkušenosti (což
vůbec není překážkou). Na druhé straně se tu pravidelně setkávají
členové jiných improvizačních skupin, kteří sem přináší řadu
cenných podnětů a různorodé přístupy. To vše dohromady vytváří
velmi inspirativní prostředí, kde si hrajeme, tvoříme, zkoumáme
jednotlivé stránky divadelní improvizace a učíme se klíčovým
dovednostem. Rozvíjíme především schopnost vyjadřovat se
i komunikovat pohybem a postojem těla, dokonale ovládat základní
improvizační techniky, pracovat s kontextem a diváky. Začínáme také
experimentovat s jógou, technikami pro rozvoj emoční a pohybové
inteligence, pohybovým divadlem, hraním v maskách apod.
Na facebookové stránce skupiny je v sekci dokumenty k dispozici
teoretický základ, ze kterého na trénincích vycházíme. V mensovním
časopise vychází seriál o teorii hraní improvizačního divadla. Vyšel
zde i zajímavý rozhovor nejen s oběma trenéry SIGu, ale především
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IG Jazyky

Vítek Švachouček, 724 848 531, vit.svachoucek@mensa.cz
jazyky.mensa.cz
sig-jazyky@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Jazyky byl založen v roce 2003 Luďkem Kovářem s úmyslem
lepšího poznání a osvojení češtiny mensany, zvláště s ohledem
na psaní článků do časopisu Mensy. Následně bylo zaměření SIGu
rozšířeno i na poznávání a způsoby učení jazyků.

Uskutečněné akce

konečného výsledku. SIG se tak po letech vrátil k původnímu záměru,
proč byl založen.
Komunikace v SIGu probíhá prostřednictvím mensovní konference,
díky níž se členové navzájem informují o zajímavých akcích
s jazykovou tématikou a výuce jazyků. V lednu 2018 nás jejím
prostřednictvím kontaktoval polský mensan, s nímž jsme se následně
mohli setkat na letním cyklovýletě v Bohušově.

Plány do budoucna

Pro aktivní členy zůstává možnost zapojení se do tandemové výuky
se členy ostatních Mens na languagexchange.club nebo do výše
zmíněné korektury časopisu, pasivní si mohou třeba jen číst v knížce
od Jozefa Genzora Jazyky světa, kterou má SIG k dispozici.

Na jaře 2018 se členové SIGu začali zapojovat do kontroly mensovního
časopisu, která probíhá těsně před jeho odesláním do tiskárny. Tito
členové sice většinou do časopisu nepřispívají, ale právě to jim
umožňuje nahlížet na časopis nezúčastněným pohledem. Všimnou si
tak mnohých nedostatků a významně tak přispívají ke zvýšení úrovně

IG Jihočeské nadané děti
Mgr. Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
www.facebook.com/msceskebudejovice

Zaměření SIGu

Jak někteří z vás možná zaregistrovali, v Českých Budějovicích se zrodil nový SIG Jihočeské nadané děti. Na začátku byla myšlenka, že je
nejvyšší čas zapojit do činnosti místní skupiny i členy dětské Mensy.
Přestože je náš SIG ještě v plenkách, máme za sebou několik úspěšných akcí a před sebou spoustu nápadů a inspirace na uspořádání
dalších. Naším cílem je nabídnout nadaným dětem možnost seznámit
se a potkávat se, chceme pořádat pravidelně akce různorodého charakteru, které nabídnou dětem všestranný rozvoj a umožní jim vyzkoušet aktivity, na které nemají kvůli svým pravidelným koníčkům čas. Co
je podstatné, účast na akcích neuzavíráme pro členy dětské Mensy,
zvány jsou všechny nadané děti, které mají o nabízenou aktivitu zájem.

Uskutečněné akce

V roce 2018 proběhly tyto akce:
Kreativní odpoledne v ateliéru TVOR, kde si děvčata pod vedením
zkušené lektorky vyrobila kytky masožravky z recyklátu.
Detektivem nanečisto. Akce uspořádaná ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie, kdy si děti zkusily práci detektivů, zajišťovaly stopy – otisky prstů, navštívily operační středisko a také se učily reagovat v krizových situacích.
Toulky barokními Budějovicemi, kostýmovaná prohlídka nočním
městem, na které jsme se dozvěděli mnohé z historie našeho města.
Naši průvodci pro nás měli připravenou celou řadu hádanek spojených s historií města, na konci jsme zkusili vyluštit chronogram. Akce
byla určena pro celé rodiny.
Povídání o Arménii. Hodina s arménským stážistou, který seznámil
děti se svou zemí, arménskou abecedou, ale také s nimi hrál různé
hry, to vše v angličtině.
Keramická dílna v ateliéru TVOR. První akce na přání našich děvčat,
tentokrát keramické tvoření, kterého se zúčastnili i mladí pánové.
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Plány do budoucna

Plány máme velké. O připravených akcích budeme pravidelně informovat na stránkách Mensy a na facebookové stránce naší místní
skupiny. Laťku jsme nastavili vysoko, věřím, že ji postupně budeme
posunovat ještě o stupínky výš.
Rok 2019 bude probíhat v duchu splněných přání, všechny děti, které
se už zapojily, dostaly prostor napsat náměty na akce, které by si přály
zajistit. Jak se nám to povede, budeme pravidelně referovat. Snad jen
heslovitě: muzeum – knihovna – psí útulek – laserová střelnice – hasiči – tvoření – zahraniční student – šachová abeceda a mnoho dalšího.
Máme před sebou i první týden příměstského tábora, který v Českých Budějovicích uspořádáme v termínu 12. – 16. 8. 2019
Na závěr bych ráda poděkovala za důvěru všem, kteří už se do činnosti SIG zapojili. Těším se na všechny nové tváře, které se k nám
přidají. Udělám maximum, aby se vám aktivity líbily a aby činnost
SIGu měla smysl.

IG Junior

Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/junior

V budoucnu bychom se také rádi pokusili o celostátní setkání juniorské Mensy.
Vždy hledáme další dobrovolníky, kteří by nám pomohli s vyvíjením
dalších aktivit. V případě zájmu nás určitě kontaktujte!

Zaměření SIGu
Tento SIG se zabývá vytvářením aktivit pro mladší členy dospělé
Mensy a starší členy Dětské Mensy. Snažíme se v rámci SIGu o tvorbu příjemného, tolerantního a přátelského prostředí pro ty členy Mensy, kteří jsou právě v „mezikroku“ mezi Dětskou a dospělou Mensou.

Uskutečněné akce
Za uplynulý rok jsme měli velký úspěch, v podobě velkého množství
různých juniorů, kteří se zúčastnili našich akcí. A hlavně díky letním
JUNIOR campům jsme se potkali s cca 80 různými mladistvými. Byli
bychom moc rádi, kdyby se tento počet nadále zvyšoval! Přidáte se? :-)

Plány do budoucna
Mezi akce, které plánujeme na rok 2019 patří několik turnusů JUNIOR campu, setkávání při příležitosti různých pohybových aktivit
(jako je například paintball, lasergame, kulečník a podobně), hráčská doupata a další.

IG Klub nadaných dětí jižní Morava
Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
www.mensa.cz/nadane-deti/knd

Zaměření SIGu

Tento SIG se zabývá zakládáním a podporou fungování Klubů nadaných dětí nejen na Jižní Moravě, ale i v Čechách.
Tam, kde se najdou aktivní lidé, kteří by se chtěli do sítě klubů zapojit
a zprostředkovat tuto možnost dětem, se snažíme pomoci. Můžeme

nabídnout testování IQ ve škole a prvotní vytipování vhodných členů.
Většinou následuje Den plný her, kdy ukážeme některé vhodné hry
a uděláme reklamu nově vznikajícímu klubu. Většinou jsme schopni
podpořit nově vznikající klub několika hrami do začátku.
Aktuální informace o jednotlivých klubech naleznete na webu deti.
mensa.cz; Máte-li zájem o založení klubu ve Vašem okolí, neváhejte
nás kontaktovat.

IG Klub nadaných dětí severní Morava
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je zakládat a podporovat Kluby nadaných dětí zejména
na severní Moravě.

V roce 2018 jsme posunuli mensovní konference do formátu větší akce
zaměřené nejen na oblast rozvoje nadání, ale také efektivní didaktiky
a digitálního vzdělávání – konference nese název Vzdělání pro budoucnost. Ročník 2018 proběhl v březnu v CIIRC v Praze a 330 účastníků
čekalo 56 přednášek a workshopů ve čtyřech paralelních sekcích.

Uskutečněné akce

Plány do budoucna

Spolupracujeme s KND v Opavě (2×), Ostravě (4×), Vsetíně, Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm, Novém Jičíně, Olomouci, Prostějově,
Ludgeřovicích a Dobré (více na deti.mensa.cz).

IG LEGO
Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
siglego@mensa.cz
siglego.mensa.cz

V roce 2019 chystáme konferenci Vzdělání pro budoucnost na Novotného lávce a ve dvoudenním programu naleznete celkem 84 přednášek a workshopů v 6 paralelních sekcích (konference.mensa.cz).
dlouhá. Stále máme v plánu vyhlásit soutěž o nejhezčí filmovou scénku a vítězné dílo se pokusit vnutit organizátorům výstav. A vlastně,
proč to neučinit teď a tady. Tímto tedy vyhlašujeme soutěž, zatím tzv.
na neurčito, s průběžným hodnocením vždy na konci kalendářního
roku. Přesné rozměry scény v počtu kostek jsou 32 x 16 x 10. Stavte
a posílejte fotky, LEGO je přece super!

Zaměření SIGu
SIG je určen pro všechny, kdo mají rádi LEGO kostky a mají zájem
společně stavět, sdílet fotografie svých výtvorů, společně se zajít pokochat na výstavu obrovských modelů a případně se poradit,
ve které krabici jsou ty správné speciální kostky, které potřebujete
pro svůj model.

Uskutečněné akce
Vzhledem k totální zaneprázdněnosti koordinátora se v roce 2018 bohužel nic zvláštního nestalo.

Plány do budoucna
Rádi bychom zavedli pravidelné společné stavění v průběhu celostátních setkání, i když kapacita batohu i možný čas tomu vyhrazený jsou
jednotky velmi malé, a dojezdová vzdálenost někdy naopak velmi
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IG Literární tvorba

Eliška Anna Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba
sig-literarni-tvorba@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG je zaměřený na tvůrčí psaní a s tím spojené aktivity, jako jsou
autorská čtení, besedy se spisovateli, vydávání tvorby. Uspořádali
jsme také tři ročníky literární soutěže, které se celkem zúčastnilo více
než sto autorů.

Plány do budoucna

Na příští období chystáme opět setkávání spojená se společným
psaním, besedy se spisovateli, nově také semináře tvůrčího psaní.
Pro autory je nyní prostor v časopise, kde máme od loňského roku
pravidelnou rubriku, a také bychom rádi vydali sborník z tvorby
mensanů. Pokud píšete a chtěli byste publikovat svoji tvorbu
ve sborníku nebo v časopise, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu,
prostřednictvím konference nebo osobně na setkání. Těšíme se
na vás i vaši tvorbu!

Uskutečněné akce

V loňském roce se jednou za měsíc konaly pravidelné schůzky
a kromě toho proběhlo několik větších akcí. V květnu to bylo vyhlášení
výsledků literární soutěže, jehož součástí bylo autorské čtení, křest
sbírky Po bouři a hudební program. V červnu jsme měli besedu
se spisovatelem Janem Kotoučem. V listopadu jsme se zúčastnili
mezinárodní akce NaNoWRIMO, jejímž cílem je napsat za měsíc
literární dílo v rozsahu románu.

Anketa: Jaké žánry píšete?
Sci-fi
Fantasy
Poezie
Drama
Romantika
Detektivky
Akční
Historické
Western

IG Logická olympiáda

Zuzana Poláková, 770 177 926, zuzana.polakova@mensa.cz
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz
www.logickaolympiada.cz
sig-lo@mensa.cz

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je sdružovat dobrovolníky, kteří se zapojují do největšího
projektu Mensy ČR – v jedenáctém ročníku přilákala Logická olympiáda více než 60 000 účastníků. SIG Logická olympiáda sdružuje zájemce o pomoc při organizování této akce – od přípravy soutěžních
úloh pro všechny věkové kategorie přes tým komunikující se soutěžícími během základních kol až po organizační zabezpečení všech
čtrnácti krajských kol i celostátního finále.

IG logické hry

Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/logicke-hry
sig-logicke-hry@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Logické hry se věnuje hrám, jako je Mankala, Dáma, Go a Othello,
tedy převážně přemýšlecím deskovkám. Měl by být prostorem pro
sdílení a komentování partií a místem, kde se dozvíte o konání turnajů
domácích i zahraničních, a to nejen ve výše jmenovaných hrách,
ale i ve spoustě dalších přemýšlecích her, případně i hlavolamů
a logických úloh.

Uskutečněné akce

Někteří z nás se objevili na několika mezinárodních turnajích,
případně na nich dobrovolně pomáhali. Zažili jsme tedy mistrovství
světa v Toguz korgoolu, Othellu, Sudoku a řešení logických úloh a byli
přítomni i překonání rekordu v luštění Sudoku.
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Uskutečněné akce

V rámci SIGu v roce 2018 proběhla celá řada akcí, schůzek a seminářů věnovaných převážně tvorbě soutěžních úloh. Tyto akce bývaly
vždy spojeny se společensko-motivační částí – palačinky, grilování
atd. Díky nim se povedlo připravit včas kompletní zadání – více než
300 úloh, které jsou pro každý ročník soutěže potřebné. Poděkování
za to patří všem dobrovolníkům, hlavně ale manželům Sedláčkovým.

Plány do budoucna

I vy se můžete zapojit do přípravy dvanáctého ročníku – návrhy úloh,
příprava palačinek, grafické zpracování, propagace, komunikace
i osobní zapojení do organizace krajských kol či finále čekají třeba
i na vás. Pokud se chcete podílet na dalším rozvoji této soutěže, která
slouží i k odhalování skrytých talentů, zapojte se do tohoto SIGu.

Plány do budoucna

Určitě budeme pokračovat v informování o turnajích našich
i zahraničních, čas od času přineseme nějakou zajímavou pozici
k rozboru a zcela jistě se zúčastníme několika tradičních a možná
i nových akcí. Chystáme se i na pokoření multiherního rekordu
z roku 2014. Pro multihráče i ty, kdo v životě ještě na turnaji nebyli,
jsme vyhlásili speciální soutěž, podrobnosti najdete samozřejmě
na stránkách SIGu.

IG Manager

Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
manager.mensa.cz; youtube.com > SIG Manager
sig-manager@mensa.cz; fb.com/sigmanager

Zaměření SIGu

Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti managementu, leadershipu, podnikání a budování osobnosti. Setkáváme
se s byznysmeny a známými osobnostmi a podporujeme networking.
Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých dovedností, poskytujeme základní i pokročilé znalosti a přesahujeme do praxe. Součástí aktivit jsou i exkurze do firem a podniků, hi-tech a R & D center,
e-reporting a přispívání do časopisů. Výhodou SIGu Manager je jeho
otevřenost a vstřícnost. Na své si u nás přijde student stejně jako
ostřílený manažer.

Uskutečněné akce

V minulém roce byli našimi hosty například Pavel Kysilka (zakladatel
a předseda správní rady 6D projektu, dříve guvernér ČNB a generální ředitel České spořitelny), který nám představil příležitosti a hrozby
současného a budoucího digitálního světa a moderních technologií,
dále Jiří Schneider (výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe
a bývalý český diplomat a politik), který nám poodhalil tajemství
úspěšného vůdcovství, nebo velmistr David Navara (nejlepší český
šachista), který nás seznámil se světem šachu a přinesl nové pohledy
na strategické myšlení. Dříve náš SIG navštívili také třeba Jiří Kůs
(podnikatel, psycholog, předseda Asociace nanotechnologického
průmyslu ČR), Ondřej Kania (mladý úspěšný podnikatel, zakladatel
a vlastník JK Education), Martin Šíp (expert na kryptoměny), Jiří Hlavenka (investor, politik a IT odborník) nebo František Hroník (kouč,
psycholog a odborník na personalistiku).

Společně jsme navštívili tři moderní digitální labodílny FabLAB Brno,
StrojLAB a IndustraLAB, které nabízejí k dispozici veřejnosti špičkové přístroje a technologie. Výrobou nás provedli ředitelé světově
úspěšných firem Bastl Instruments (výroba elektronických hudebních
nástrojů) a IVEP (výroba vnitřních a venkovních přístrojů vysokého
napětí). Nahlédli jsme do architektonicky velmi zdařilých prostor společnosti NOTINO (internetová parfumérie). A jako každý rok, i letos
jsme navštívili váš oblíbený Ústav přístrojové techniky Akademii věd
ČR, protože kromě zajímavé technické a technologické základny
a špičkového výzkumu tady můžete potkat i zajímavé inteligentní lidi,
kteří jsou ochotni navázat konstruktivní spolupráci s firmami a dalšími
organizacemi v rámci výzkumu, vývoje, výroby a inovací.

Plány do budoucna

V budoucnu bychom se chtěli více orientovat na rozvoj osobnosti
člověka a předávání perspektiv a zkušeností z praxe. Účastníci akcí
budou mít opět možnost navázat kontakty se zajímavými lidmi. V novém roce bychom rádi oslovili osobnosti jako je Jan Mühlfeit, generál
Petr Pavel, Milan Zelený, Taťána le Moigne, Cyril Höschl, František
Koukolík a jiné. Společně uvidíme, kdo z nich přijme pozvání mezi
nás do Mensy České republiky. Z exkurzí pak vidíme reálně návštěvu brněnského řemeslného parního pivovaru Hauskrecht nebo firmy
Delong Instruments, zabývající se vývojem a výrobou elektronových
mikroskopů, elektronově-optických soustav, elektronových trysek
a dalších hi-tech zařízení v oblasti mikro a nanotechnologií.

IG Mensa English Group
Jitka Nováková, 774 349 731, jitka.novakova@mensa.cz
meg.mensa.cz
sig-meg@mensa.cz

Zaměření SIGu

We meet in the Prague office of Mensa in a quite new building near
the metro station Dejvická: www.ciirc.cvut.cz, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Prague 6.
We usually invite some interesting people and we can also meet more
regularly, sometimes just for the English conversation.

SIG Mensa English Group offers you an opportunity to join us for a friendly English conversation. The goal of MEG is to have fun together
while speaking (only) English.

Uskutečněné akce

The topic of SIG MEG meeting in May were the origins of the American Revolution in Boston, up to the battle of Lexington & Concord.
There was a chance to get to know more from Rebecca Rogers who
has lived there for a long time.

IG Nihongo

Václav Brázda, 777 640 556, vaclav.brazda@mensa.cz
nihongo.mensa.cz
sig-nihongo@mensa.cz

Zaměření SIGu

Nihongo znamená japonština. V rámci SIGu Nihongo se tedy snažíme
vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny.

Uskutečněné akce

V roce 2018 jsme se zabývali zejména:
• Studiem japonštiny v rámci kurzů na serveru Memrise a Duolinguo.
• Návštěvami hospod, čajoven a japonských restaurací ať už s Japonci, nebo bez nich. V hospodách se zejména pije pivo a tlachá,
v čajovnách se zejména pije čaj a hrají hry a v restauracích se pojídá suši a pije saké.

• Tradičně jsme se účastnili skvělého festivalu japonského filmu Eigasai v Praze, který byl věnován Akiro Kurosawovi, takže jsme viděli i kultovní oskarový snímek Rašómon -羅生門, sci-fi Sídliště - 団
地,frašky Kjógen a mnoho dalšího.

Plány do budoucna

V roce 2019 chceme pokračovat ve stejných aktivitách jako
v loňském roce. Zásadní akcí
bude návštěva 12. ročníku festivalu japonských filmů Eigasai,
který se koná 18.–24. března 2019 v pražské Lucerně.
Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu,
reálie, auta, karaoke či japonské jídlo a pití – neváhejte se
připojit k SIGu Nihongo.
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IG Peníze

Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz
wiki-sig-pen.jdem.cz; penize.mensa.cz
sig-penize@mensa.cz; www.facebook.com/groups/sigpenize

Zaměření SIGu

SIG slouží jako platforma pro diskuzi o čemkoliv, co přijde členům
zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně o investicích,
pojištění, spoření, úsporách.

Uskutečněné akce

SIG byl v loňském roce aktivní především na Facebooku, desítky
příspěvků za rok.

Plány do budoucna

Byl bych rád, kdyby se do SIGu zapojilo aktivně více lidí, pro
zvýšení množství aktivit, zvýšení pestrosti. Buďte odvážní a ptejte
se v diskuzi na rozličná témata kolem peněz. Jste-li spokojeni
s aktivitou SIGu, mám pro vás dobrou zprávu: podobně aktivní
bude i v příštím roce.

IG Psychologie a komunikace
Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny
/psychologie-a-komunikace

Zaměření SIGu
SIG Psychologie a komunikace je určen pro středoškoláky a věnuje
se aktivitám spojeným s rozvojem komunikačních dovedností. Jeho
činnost je zaměřena na organizování krátkodobých akcí, včetně
společných návštěv konferencí, specializovaných seminářů na vysoké
škole a diskuzních pořadů. Nejde o početný SIG, jeho členy jsou
v převážné míře studenti ve věku 15–17 let, kteří se připravují na svoji
profesní kariéru, případně na další studia v humanitních specializacích.

Uskutečněné akce
Členové se v roce 2018 spolupodíleli na organizaci Logické olympiády,
soutěže v piškvorkách a v deskových hrách. Formou zahraniční
exkurze také navštívili francouzské Cannes a španělskou Barcelonu.

Plány do budoucna
Do budoucna SIG neplánuje žádné výrazné změny ve své
činnosti, nadále hodlá propojovat své aktivity se středoškolskou
a vysokoškolskou výukou ve Vsetíně, připraví zahraniční exkurzi
a podpoří soutěže středoškolské mládeže v nejrůznějších
olympiádách a soutěžích.

IG Queer

Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer
sig-queer@mensa.cz

Zaměření SIGu

Tento SIG vznikl s cílem přiblížit všem zájemcům život jinak sexuálně
orientovaných lidí. Jeho snahou je rozšířit obzory o této komunitě

IG Rozvoj
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Zaměření SIGu
Baví nás vyhledávat příležitosti na mensovní rozvojové projekty.

Uskutečněné akce

V minulých letech jsme nastartovali projekt Podporujeme nadané
děti pro budoucnost (future.mensa.cz) a vyhledávali další rozvojové
příležitosti. V roce 2018 jsme uspořádali Víkend dobrovolníků v Ledči
nad Sázavou, jehož cílem bylo (krom samotného setkání mensovních
dobrovolníků) prodiskutovat řadu mensovních aktivit a projektů
a vzájemně se inspirovat.

Plány do budoucna

Pokud budete mít jakékoli nápady na rozvoj, nebojte se ozvat, anebo
ještě lépe – realizujte je.
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a bořit mýty a předsudky, které jsou s ní spojeny. SIG Queer je prostor
pro výměnu názorů mezi menšinou a většinou. Přihlaste se přes
intranet do e-mailové konference, přijďte na některou z pořádaných
akcí nebo rovnou zorganizujte akci a poznejte, že i „nenormálně“
inteligentní člověk může být „nenormálně“ orientovaný, a přitom být
úplně normální.

Uskutečněné akce

V roce 2018 jsme uspořádali v rámci SIGu besedu s transsexuálem,
která účastníkům rozšířila obzory nejen v tom, co všechno tito lidé
dělají pro to, aby mohli fungovat běžným životem.

IG Seberozvíjení

Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz
wiki-sig-seb.jdem.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seberozvijeni
www.facebook.com/groups/sigseberozvijeni

Zaměření SIGu

Time managment či obecně plánování, myšlenkové mapy, poznání
sama sebe a svých mezí, komunikační metody (např. respektovat

Zaměření SIGu

Pro mensany, kteří se chtějí při cestách podělit o místo ve svém autě.
A případně též o náklady na pohonné hmoty. Pro mensany, kteří chtějí
cestovat a nemají čím a jsou ochotni si za pohodlí auta i zaplatit.

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
moderních

Plány do budoucna
V letošním roce očekávám podobný počet recenzí knih, zpestření
bude záležet na aktivitě vás, členů.

Odjíždím / rád bych odjel(a) dne X. Y. Z v I:J hodin.
Cena za spolujízdu je U Kč.
Kontaktní údaje (telefonní číslo, #ICQ, Skype, e-mail…). Možno
připojit odkaz na trasu vyznačenou na mapy.cz či Google Maps.
Poznámky k cestě – kam jsem či nejsem ochotná/ochoten zajet, kde
jsem/nejsem ochotná/ochoten zastavit…]

Uskutečněné akce

IG Škola4
zavádění

SIG byl v loňském roce aktivní především na Facebooku, zveřejnil
např. recenze cca 40 knih, které najdete i na mwiki (letošní: goo.
gl/KCN8E8 a loni: goo.gl/iz28je). Dále články v časopisu Mensa
o výzkumu nebo o transsexualitě.

Nabízím / poptávám spolujízdu z místa A do místa B [přes místo C1 až Cn].

Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/spolujizda
goo.gl/Qfcc61 (diskusní vlákno)
sig-spolujizda@mensa.cz

Cílem SIGu je
do českých škol.

Uskutečněné akce

Nabídky a poptávky pro přehlednost zadávejte dle následujícího
vzoru, nikdo nechce číst nepřehledná sáhodlouhá slohová cvičení:

IG Spolujízda

Zaměření SIGu

a být respektován), metody učení, rozvoj kreativity, hry na zlepšení
sociálních dovedností atp.

didaktických

metod

Podařilo se nám rozjet projekt Škola4 v Moravskoslezském kraji (vizte
samostatný článek). Pokud vás tato oblast zajímá, určitě se ozvěte
a můžete se k projektu přidat (skola4.mensa.cz). Také se můžete
zapojit do příprav konference Vzdělání pro budoucnost.

Plány do budoucna

Projekt v Moravskoslezském kraji bude pokračovat do roku 2021.
Současně budeme získané zkušenosti nabízet školám po celé ČR.

IG Zahraničí
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Zaměření SIGu
Cílem SIGu je pomoci členům zažít mezinárodní rozměr Mensy,
navštěvovat zahraničí a také organizovat mezinárodní mensovní
akce u nás.

Uskutečněné akce
V říjnu 2018 jsme realizovali zahraniční exkurzi do Japonska s rekordní
účastí 70 osob. V srpnu jsme vyrazili několika auty na EMAG
v Bělehradě.

Plány do budoucna
V červnu 2019 se můžete zúčastnit zahraniční exkurze Západ USA
a Kanady, která bude zakončena na Americkém mensovním setkání
v Phoenixu. V srpnu 2019 se pak můžete přidat na výlet na EMAG
Gent v Belgii. Na další rok již sestavujeme tým na EMAG 2020 Brno.

IG Zpěv
Zaměření SIGu

ně jako v běžné populaci, je i v Mense množství osob, které by byly
schopny a ochotny věnovat jeden večer týdně zkoušce klasické hudby, v podstatě pod hranicí statistické chyby.
Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz
zpev.mensa.cz
sig-zpev@mensa.cz

U zrodu SIGu stála ambice vytvořit alespoň mensovní kvartet, který
by byl schopen „něco“ vyprodukovat. Ukázalo se však, že podob-

Uskutečněné akce

V současné době SIG existuje v podobě „sociální sítě“, která se informuje o tom, kdo, kdy a kde zpívá, a občas se na koncertech sejde.

Plány do budoucna

Rádi bychom SIG trochu zaktivovali, takže pokud máte čas a chuť si
zazpívat (a ideálně jste z Prahy a okolí), neváhejte se ozvat.
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IGurmán

Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
gurman.mensa.cz
sig-gurman@mensa.cz

Zaměření SIGu

Cílem SIGurmán je pořádat přátelská posezení v restauracích, jejichž
návštěva je zážitkem.

Uskutečněné akce

Rok 2018 přinesl několik vydařených akcí, ve velkém jsme hodovali
několikrát v rámci Grand Restaurant Festivalu, a to v Praze, Brně
i Ostravě. Pravidelně se každý měsíc setkáváme na snídani v kavárně
Louvre a nepravidelně snídáme v různých dalších kavárnách v Praze
a občas i v Brně. Rád bych srdečně poděkoval všem organizátorům
a spoluorganizátorům akcí za pomoc.

Plány do budoucna

Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět,
je přihlásit se na intranetu do konference sig-gurman@mensa.cz.

Výtvarný

IG

Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig
sig-vytvarny.mensa.cz

Uskutečněné akce

Loňskému 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky
byly věnovány dvě výstavy, které proběhly v budovách Magistrátu

P2P Cestovatel
P2P Cestovatel je projekt „vnitrostátního SIGHTu“. Pokud občas
cestujete po ČR a rádi pro tyto příležitosti vyhledáváte společnost
lidí nebo uvítáte tipy od místních, možná vás zaujme pilotní služba,
kterou se tímto pokouším rozjet v rámci Mensy ČR.
Představa je, že si jeho prostřednictvím budeme v ČR nabízet
a poptávat ubytování (jak neplacené, tak placené; jak s lůžkovinami,
tak bez lůžkovin), průvodcovské služby (osobní, ale i „jen“ tipy
na zajímavosti), společnost do restaurace, kavárny, čajovny,
společnou dopravu (např. na setkání). Vlastně nebránil bych se ani
komerčním nabídkám ubytování pro členy Mensy od členů Mensy, ani
domluvě mensanů na zahraniční výjezd.
Pro co nejjednodušší domluvu jsem využil GoogleDoc – ve sdíleném
dokumentu: goo.gl/tsmt41 najdete nabídku a poptávku. Členové
s mensovním Google e-mailem mají k P2P Cestovatel automaticky
přístup, členové s jiným Google e-mailem mohou požádat
o přístup společně s nějakou identifikací členství v Mense, ideálně
s odkazem z mensovní průkazky, který je ve tvaru www.mensa.cz/
qr?id=XXXXXXXXX. Členové bez jakéhokoliv Google účtu mohou
využít službu jen zprostředkovaně přes jiného člena.

mwiki

Projekt mensovní wiki (mwiki.jdem.cz) vznikl pro všeobecné použití pro každodenní práci, zvláště při skupinové spolupráci nad
dokumenty. Wiki umožňují prolinkování dokumentů jako webových
stránek, mnoho automatických maker (obsahy, zpětné odkazy,
číslování nadpisů, vkládání a zobrazování dokumentů, komentování obsahu, změny názvu se projeví na všech dalších dokumentech,
vnoření wiki stránek a další), v neposlední řadě verzování a možnost omezit práva.
Mensovní wiki byla spuštěna na konci roku 2014 a její obsah využívají aktuálně především tři SIGy: SIG Ekologie, SIG Peníze a SIG
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hl. města Prahy, a to na jaře na Mariánském náměstí a v létě
ve Škodově paláci. Představena byla výtvarná díla inspirovaná
historickými předměty a událostmi uplynulého století.

Plány do budoucna

Letos se opět můžeme těšit na viděnou s výtvarníkem Václavem
Benediktem, plynule navazujeme na uskutečněná výtvarná setkávání
a výuku olejomalby v letech 2011 a 2012 a termíny akcí naleznete
v mensovním kalendáři.
Aplikace po úvodním odstartování na začátku roku 2018… spí,
resp. nové nabídky nepřibývají. Obsahuje nabídky pro ubytování
v mnoha krajích, které jsou časově neomezené, nicméně kvůli
decentralizovanému systému nemám přehled, jestli a jak jsou
využívány. V každém případě za vyzkoušení nic nedáte.
Ano, pro stejné účely můžete použít už existující službu SIGHT. Vyplnit
formulář, poslat ho koordinátorovi, počkat si na odpověď. Pro zahraničí
se používá. Pro ČR se použije nanejvýš jednou za rok. Má domněnka
je, že je to pro ČR příliš komplikované a pro introverty příliš extrovertní.
V letošním roce budu čekat
na
případné
zpětné
vazby
od uživatelů P2P Cestovatele. A sám
mám v plánu letos využít pro letní
dovolenou s dětmi jednu z nabídek,
kterou se mi nepodařilo využít vloni.
Pokud vás služba P2P Cestovatel
zaujala, vyplňte své údaje hostitele,
třeba jen s e-mailem a městem
a nabídkou tipů pro vaše město.
Podpoříte tím tak nově vznikající
službu P2P Cestovatel. Vladimír
Kutálek, vlk@mensa.cz
Seberozvíjení. Např. SIG Seberozvíjení zde pravidelně zveřejnuje nové a nové recenze knih:
goo.gl/Ye6Yrb.
Tato wikipedie běží na serveru
4smart.cz na náklady této firmy.
Děkujeme.
Vyzkoušejte mensovní wiki pro svůj
SIG či místní skupinu, nebo pro
jakýkoliv mensovní projekt. Pro
vytváření společného dokumentu
více autory neznám lepší řešení.

Mensa International
Mensa je mezinárodní organizace a její členové mají řadu možností tohoto faktu využít. Každý rok je k dispozici řada mezinárodních akcí:
letošní EMAG – Evropské mensovní setkání – se bude konat v Gentu
(Belgium), Americké mensovní setkání v Phoenixu (USA) za účasti větší
české výpravy, Asian Mensa Gathering v Aucklandu (New Zealand).
Pro mladší členy je určen My Camp, letos v Barceloně (Spain). A pokud
jste nestihli loňské mensovní oslavy konce roku Silvensa v Bratislavě
(Slovakia), pak ty příští vás čekají v Marseilles (France).

EMAG 2020 Brno
Mensa ČR získala možnost v roce 2020 pořádat Evropské mensovní
setkání. Při přípravách se budeme opírat o zkušenosti z EMAGu
2010 v Praze, ale také o nápady nových členů týmu. První přípravná
organizační schůzka již proběhla v lednu v hotelu Continental

Všem členům je také otevřené IBD (International Board of Directors), což je každoroční
jednání vedení Mensy International a představitelů všech národních Mens. V roce 2018
se uskutečnilo v Budapešti (Hungary) a letos proběhne v Kuala Lumpur (Malaysia).
Pokud se chystáte individuálně vycestovat
do kterékoli země, kde je národní Mensa,
můžete využít program SIGHT – podrobnosti o programu najdete níže ve zvláštním článku.
v Brně. Program bychom chtěli sestavit z několika programových
linií. Krom tradičních přednášek, exkurzí a místních turistických
cílů bychom chtěli jednu linii věnovat technologiím, další nadaným
dětem, mensovním aktivitám a také přírodním krásám nedalekého
okolí Brna. Budeme rádi za každou pomocnou ruku při přípravách.
Za organizační tým Tomáš Blumenstein, Petr Mazal, Hana Kalusová,
Jiří Rak a další.

Japonsko 2018

V pořadí již 15. mensovní zahraniční exkurze cílila do Japonska
a zaznamenala rekord 70 účastníků. Během 12 dní jsme navštívili
Kjóto, Hirošimu, Himedži, Kóbe, Naru, Tokio, Kamakuru, Nikko
a mnoho dalších míst. Naším hlavní dopravním prostředkem
byly vlaky a rychlovlaky doplněné chůzí – za dobu pobytu jsme
nachodili mezi přes 200 km! Velmi zajímavé bylo také setkání se
členy Japonské Mensy, se kterými jsme strávili večer nad tradičním
japonským jídlem a pitím a diskusí nad specifiky a rozmanitostí
české a japonské kultury.

SIGHT

SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and
Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, díky které
jsou poskytovány informace a kontakty na mensany v zahraničí ale
i v České republice. SIGHT je vlastně síť mensanů pro mensany, jejímž
hlavním cílem je spojit hostitele a cestovatele ze všech koutů světa,
a to prostřednictvím národních a regionálních SIGHT koordinátorů.
Je to způsob, jak mohou mensané potkat jiné mensany při cestování
ve své vlastní zemi anebo v zahraničí. Základní podmínkou je, že
hostitel i cestovatel jsou členy Mensy. SIGHT je hlavní mechanismus,
jak mezinárodně propojit členy Mensy, neboť tato služba je realizována
ve všech zemích světa, kde existuje Mensa, a je dostupná i přímým
členům Mensy International.

Koordinátoři jsou základem celého programu, jsou připraveni vám
v dané zemi pomoci – například vás provést městem, uspořádat
setkání s dalšími mensany anebo vás přivítat u sebe doma.
Informace o SIGHT najdete na webu www.mensa.cz v časti o Mense.
Tam je obecný popis programu, zkušenosti českých mensanů i rady
hostitelům a hostům. Na webu www.mensa.org v členské části jsou
po přihlášení k dispozici informace o programu SIGHT, doporučení
pro hosty a pro cestovatele, úplný seznam zemí, kde jsou národní
koordinátoři SIGHT, a také kalendář mezinárodních akcí. SIGHT
program je určen výhradě členům Mensy. Pro snadné ověření členství
v Mense je nutné mít profil na webu Mensy International. Veškeré
dotazy ráda zodpovím na sight@mensa.cz, Zuzana Poláková.

Koordinátoři informují cestovatele o tom, jak se nejlépe dostat
z jednoho místa na druhé, kde lze přespat, popřípadě je také možné
získat levný či bezplatný nocleh u hostitele. Tento program umožňuje
také získat informace o místních zajímavostech, popřípadě je můžete
spolu s hostitelem navštívit. Velmi atraktivní je možná návštěva
schůzek místní skupiny, která umožňuje zejména seznámení se
s dalšími mensany, poznání kultur a výměnU různých pohledů
na svět. Samozřejmě lze podniknout i spoustu dalších věcí, které si
účastníci dohodnou.
Úkolem SIGHT a potažmo SIGHT koordinátora je jen zprostředkovat
první kontakt, pak už vše záleží na samotných mensanech.
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Intranet

V intranetu Mensy můžete sdílet své fotografie, diskutovat, ptát se
ostatních v anketách, vyhledávat v dokumentech Mensy a v archivu
časopisu Mensy, můžete rozeslat zprávu většině členů (krom těch,
kteří si odběr zpráv zakázali), vyhledat členy ze svého okolí nebo
se stejnými zájmy (pokud k tomu dali souhlas), založit pozvánku
na mensovní akci, objednat si vizitky, zaplatit členský příspěvek
kartou a mnoho dalšího. Mimo to je také intranet infrastrukturou pro
hlavní činnost Mensy, tedy organizaci testování, zpracování a evidenci
jeho výsledků a zpracování plateb a evidenci členských příspěvků.
Ačkoliv vnější stránka intranetu nezapře fakt, že byl systém spuštěn již
v roce 2000 (Mensa ČR byla jednou z prvních, která členům nabídla
tuto službu, za což patří velký dík Romanu Brzuskovi), stále pracujeme
na zlepšování jeho vnitřních částí. V roce 2018 jsme se primárně věnovali
podpoře zavedení nového mensovního testu pro děti a možnosti
rozeslat informaci o výsledku testu e-mailem (hlavní dík patří Josefu
Kunhartovi, Vladimíru Kapicovi a Zuzaně Polákové). Martina Pintešová
se pak postarala o zlepšení grafické podoby výsledku testu.
Práci si vyžádalo také zavedení evropského nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR. Ač Mensa svá data chrání důsledně
a většinu požadavků nařízení splňovala již dávno, strávili jsme
hodně času podrobnou analýzou a ověřováním souladu, přípravou
vnitřních předpisů a drobnými úpravami (primárně Tomáš Kubeš
a Zuzana Poláková) – největší z nich bylo převedení přihlášek na akce
na zabezpečený server. V rámci této změny jsme také do potvrzení
o přihlášení na akci doplnili přílohu pro snadný import akce do vašeho
kalendáře (Jan Dvořák). GDPR si též vyžádalo změny na webu deti.
mensa.cz a systému Logické olympiády.
Z důvodu změn na straně poskytovatele jsme byli nuceni tendrovat
dodavatele rozhraní pro platby kartou a implementovat novou platební
bránu (Josef Kunhart, Patrik Šimunič a Martin Sedláček).
Hodně jsme se věnovali zabezpečení intranetu na novém serveru
(virtuální server hostovaný u společnosti Wedos), primárně kontrole
logování, nastavení automatických upozornění pro správce a limitů
na počet pokusů o přihlášení.

Z vnitřních zlepšení jsme také řešili zpracování plateb členských
příspěvků a poplatku za pozdní platbu (Aleš Novotný), doplnění
dalších polí do karty člena (Jiří Šmach) a automatizaci tisku
certifikátů (Jiří Šmach). Díky Martinu Sedláčkovi pak máme větší
počet testovacích instancí pro vývojáře.
Mensovní IT však není jen intranet. Martinu Sedláčkovi se
ve spolupráci s Jiřím Rakem podařilo výrazně zlepšit technické
řešení mensovního účetnictví, které dříve umožňovalo souběžnou
práci pouze jednomu člověku a vyžadovalo výměny souborů mezi
pracujícími. Nyní máme dedikovaný cluster, který umožní práci až
5 uživatelů najednou.
Petr Kras a Jiří Šmach se s velkou vervou pustili do zlepšení
systému pro organizaci setkání akce.mensa.cz. Díky jejich práci
nyní systém hladce běhá i na mobilním telefonu, rezervace aktivit
je mnohem snazší a správa účtů pro více osob jednodušší.
Odstranili také spoustu drobných chyb a umožnili souběh více
instancí systému na jednom hostingu, za což jim patří velký,
hluboký a neskonalý dík.
Dále spravujeme veřejný web Mensy, ač jsme do roku 2018
vstoupili se smělou vizí velké modernizace, nakonec jsme museli
plány posunout pro nedostatek rukou; obdobná situace se týkala
také webu časopisu.
Co nás čeká v roce 2019? Chtěli bychom zvládnout migraci
veřejného mensovního webu na nový systém, zavést možnost platit
kartou za přihlášky na akce a testování a začít práci na radikální
přestavbě a omlazení členské sekce intranetu.
Práce na systémech Mensy je dobrovolná a rád bych ještě jednou
velice vřele a srdečně poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas,
své úsilí a svůj um zlepšování našich systémů pro dobro všech
členů a zkvalitnění chodu Mensy. Budeme rádi za jakoukoliv další
ruku! Setkání vývojářů se konají pravidelně každé sudé úterý
večer v kanceláři Mensy na Praze 6, určitě přijďte, máme pro vás
pizzu! :) Pokud nemůžete přijít, prosíme napište, přijedeme za vámi
nebo se domluvíme na vzdálené spolupráci. Pokud chcete vědět
více, prosím, přihlaste se do konference SIG Rozvoj intranetu
<sig-intranet@mensa.cz> nebo napište na intranet@mensa.cz.

Web deti.mensa.cz funguje již od roku 2012
V listopadu 2012 byl spuštěn web deti.mensa.cz a doplnil tak
pestrou paletu on-line aktivit Mensy ČR. Již od samého začátku bylo
naším záměrem informovat všechny, kdo se ve svém každodenním
životě potýkají s problematikou nadaných dětí, o všem možném,
co s nadanými dětmi prakticky souvisí. Nikdy jsme si nekladli za cíl
informovat o nejnovějším výzkumu či teoretických poznatcích – tomu
se věnují desítky odborníků na pedagogických fakultách v celé ČR.
Místo toho jsme chtěli poskytnout vodítko rodičům a učitelům, kteří
jsou fenoménu „nadané dítě“ vystaveni dnes a denně, aniž by o to
často sami stáli. Čeho jsme tedy od listopadu 2012 dosáhli?
Ke spolupráci s Mensou se v průběhu let přihlásily desítky škol,
školek, klubů nadaných dětí (KND) a herních klubů. Jejich kompletní
seznamy můžete najít ve stejnojmenných záložkách v horní zelené
liště webu, popř. na souhrnné mapě ČR (záložka Mapa). Tyto
spolupracující subjekty jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny
ve všech krajích ČR (viz obrázek) – podle toho, jak aktivně se v daném
regionu učitelé chtějí věnovat spolupráci s Mensou. Existuje několik
relativně jednoduchých podmínek, které musí školy, školky či KND
usilující o spolupráci s Mensou ČR splňovat a které jsou jasně
deklarovány na webu. Benefitem pro spolupracující školy, školky
i kluby je možnost sebeprezentace na našem webu: kromě stručné
charakteristiky daného subjektu mohou učitelé využít možnosti
publikace fotografií, vypsání svých aktivit do kalendáře či zveřejnění
svých vlastních článků, třeba i doplněných fotografiemi.
Na webu deti.mensa.cz dále najdete obecné informace o aktivitách
Mensy ČR pro nadané děti, ale také řadu praktických tipů na činnosti
vhodné pro nadané děti, které s Mensou nijak nesouvisejí. Průběžně
shromažďujeme tipy na zajímavé soutěže, projekty, knihy či hry:
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to vše je odkazováno ze záložky Tipy pro Vás, která se dále člení
na 20 tematicky tříděných podstránek. Záložky Akce a Foto jsou
výmluvným důkazem toho, že obsah webu deti.mensa.cz je neustále
doplňován a aktualizován, a to zejména díky aktivitě několika desítek
učitelů ze zapojených škol, školek i klubů. Kalendář akcí i sbírka
fotogalerií disponují rozsáhlým archivem, který je tříděn podle
jednotlivých let a krajů, aby se v něm snáze vyhledávalo. V záložce
„Dotazy“ publikujeme odpovědi na otázky, které k nám doputují
prostřednictvím on-line formuláře Zeptejte se nás a zároveň by mohly
být užitečné i pro ostatní čtenáře.
V neposlední řadě každým rokem doplňujeme anglickou verzi webu,
kterou si můžete prohlédnout na deti.mensa.cz/index-en.php.
Z pochopitelných důvodů není anglická jazyková verze ani zdaleka tak
obsáhlá jako česká. V angličtině
prezentujeme
pouze
průřez
aktivitami Mensy ČR, aby si o nás
mohli udělat představu i ti, kdo
nerozumějí česky a z jakéhokoli
důvodu se zajímají o dění v naší
Dětské Mense.
Obsah webu deti.mensa.cz se
neustále snažíme aktualizovat
a vylepšovat. Máte-li i přesto
pocit, že na webu něco chybí, či
máte konstruktivní náměty k jeho
dalšímu rozvoji, napište nám
prosím na adresu deti@mensa.cz.

Čestné uznání Mensy České republiky
Jedním z cílů Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci
ve prospěch lidstva. Měli bychom tedy vyhledávat pozoruhodné
duševní počiny, skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné
myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně
a veřejně je oceňovat. O naplnění tohoto cíle se snažíme i udělováním
Čestného uznání. V roce 2018 proběhnul devátý ročník předávání
tohoto ocenění osobnostem z různých oblastí společenského života,
vědy či kultury.
„Na základě výběru a hlasování členů společnost Mensa České
republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím
/ narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou
měrou zasloužila o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména
České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž
význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv
pochybnost o jejich vysoké inteligenci.“

Osobnostmi nominovanými na ocenění
pro rok 2018 byli (v abecedním pořadí):
paní Ivana Holásková – kastelánka zámku Lednice,
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – lékař, výzkumný pracovník
v oblasti neurověd, vysokoškolský pedagog,
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – profesor aplikované fyziky,
zabývající se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi,
vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy,
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – významný český kardiochirurg,
přednosta Kardiocentra IKEMu,
pan Zdeněk Svěrák, dr. h. c. – český dramatik, scenárista, herec,
autor písňových textů a spisovatel.
Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky
udělila ocenění Čestné uznání Zdeňku Svěrákovi.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Ledči
nad Sázavou 11. 6. 2018.
V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou
akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími
myšlení a inteligenci.

Na Valnou hromadu v Ledči nad Sázavou v červnu 2018 přijal
naše pozvání na prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – významný český
kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu. Bylo nám velkou ctí
setkat se s panem profesorem osobně a bereme si příklad z jeho píle,
disciplíny a skromného, rovného a přátelského vystupování prostého
namyšlenosti a manýrů.
Nominovaným osobnostem, které se na Valnou hromadu dostavit
nemohou, předáváme ocenění v náhradních termínech – ještě před
letními prázdninami jsme měli možnost předat diplom a zatleskat
paní doktorce Jiřině Šiklové, české socioložce a publicistce. Pozvání
a diplom z rukou předsedy Mensy Martina Sedláčka přijal i pan
profesor PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – významný český archeolog
a egyptolog, který se specializuje na archeologii doby stavitelů
pyramid, zejména v období 5. dynastie.
Na realizaci Čestného uznání se podílejí Jiřina Vlková, Tomáš Kubeš
a Čestmír Kalus, děkuji jim tímto za účinnou spolupráci.
Popis ocenění, průběh aktivity, pravidla a časový harmonogram
naleznete na webu Mensy www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani.

V uplynulých letech nás velmi inspirovala setkání
s dalšími nominovanými osobnostmi, které Mensa
ocenila diplomy anebo pamětním listem:
RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – fyzioložka
a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie
věd České republiky
MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr
zabývající se prevencí a léčbou návykových
nemocí a také studiem a využíváním smíchu
doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen
českých astronomů
RNDr. Václav Cílek, CSc. – český geolog,
klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel
taoistických a zenových textů a popularizátor vědy
pan Milan Halousek, předseda Astronautické
sekce České astronomické společnosti
a další osobnosti.
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Mensovní fotografická soutěž
Tématem fotosoutěže pro rok 2018 bylo What a wonderful world.
Oproti předchozím ročníkům dostali možnost soutěžit i členové
Dětské Mensy a děti členů Mensy dospělé. Vítězové v dospělé

Celostátní setkání

Celostátní setkání je rozsahem největší akce pro členy Mensy ČR.
Setkání se koná dvakrát ročně a obvykle se ho účastní okolo 170 lidí.
Účelem setkání je strávit aktivně svůj volný čas, často prostřednictvím
různých exkurzí, výletů či soutěží, a především navázat kontakt
i se členy mimo vlastní místní skupinu. Na setkáních panuje velmi
otevřená a přátelská atmosféra a účastní se jich všechny věkové
kategorie – od dětí až po seniory.
V roce 2018 proběhlo jarní setkání v Zaječí (Jihomoravský kraj)
a podzimní setkání v Seči (Pardubický kraj).
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i dětské kategorii byli určeni hlasováním na intranetu, získali ceny
a vítěz dospělé kategorie postoupil do mezinárodního finále.

Uskutečněné akce
Kterýkoliv člen Mensy ČR může uspořádat akci a všechny mensovní akce jsou přístupné jak členům, tak veřejnosti. Kromě neformálních setkání, jako je např. hraní
deskových her nebo sportovní aktivity, jsou velmi oblíbené přednášky a setkávání se zajímavými osobnostmi, stejně jako exkurze do míst běžně veřejnosti nepřístupných (výzkumná centra, podniky, továrny, instituce
aj.). Pravidelně se konají také zahraniční exkurze nejen
po Evropě, ale i mimo ni.
Níže najdete výběr z akcí uskutečněných v roce 2018.
Bowling v Prostějově

EMAG Tour 2018
David Navara – přednáška

Exkurze do firmy IVEP

Exkurze do Bastl Instruments

Badminton
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Exkurze do jihlavského podzemí a kolektorů

Vánoční ping-pong a večírek v Prostějově

Mensa RoboDay v CIIRC

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Grilování na přehradě s ohňostrojem

Jiří Schneider – přednáška

Seminář o regenerativní medicíně
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MS Plzeň ve zbrani

Retrosetkání v Hálově mlýně

Návštěva science centra VIDA!

Postnovoroční brunch v Café Savoy
Piknik a Den Brna

Procházka Mariánským údolím

Vodácký výlet po Ohři

Zahájení grilovací sezóny

Výlet za místní skupinou Katowice
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Příměstské tábory 2018 v Ostravě
Mensovní příměstské campy proběhly v roce 2018 v Praze, Brně
a Ostravě. V Ostravě se přitom natolik zalíbily, že pokračovaly několika
dalšími termíny v průběhu podzimu.
Příměstské tábody jsou určené především dětem ve věku 7 – 12 let.
Program táborů je vždy oborově pestrý, doplněný o exkurze, hry,
rozvojové aktivity, zážitkové vzdělávání, ale nechybí ani sportovní vyžití.
Na zelený čtvrtek si 40 dětí z celého Moravskoslezského kraje užilo
Čtvrtek s Mensou – zkoumaly kostru, programovaly robota, dělaly
pokusy, luštily šifry… prostě se měly báječně!

Během podzimních prázdnin proběhl dvoudenní tábor s účastní
celkem 39 dětí. Děti byly dle věku rozděleny do skupin a každý den
absolvovaly 4 bloky – zkoumaly lidské smysly, dozvěděly se něco
nového o buňce a DNA, naučily se z data spočítat den v týdnu, čekaly
na ně pokusy se statickou elektřinou, vyrobily si sliz, zažily úskalí
komunikace, pod lupou zkoumaly semena a zkusily si šifrování.
Další informace a pozvánky na další příměstské tábory najdete
na webu deti.mensa.cz.

Během léta se pak uskutečnilo hned pět turnusů letních příměstských
campů pořádaných Mensou ČR ve spolupráci s Centrem pro výzkum
vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT)
na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Každý termín campu
měl jiné téma, které se jako nit táhlo programem celého týdne. Téměř
každý den na děti čekal pokus vztahující se k týdennímu tématu; pokusy
byly z oblasti chemie, fyziky a biologie. Kromě toho byly připraveny
přednášky z oblasti matematiky, turnaje ve hře SET!, přednáška
o šifrách, která účastníky dokonale připravila na bojovku, a spousta
dalšího. Nezapomínali jsme ani na sportovní vyžití a odpočinek
dětí – program byl doplněný o pobyt v parku či na dětském hřišti.
Nejzajímavější části programu ale určitě byly výlety – vydali jsme
se do Archeoparku v Chotěbuzi, na Slezskoostravský hrad, haldu
Ema, ZOO Ostrava, zahráli jsme si laser game, navštívili elektrárnu
v Dětmarovicích, pochutnali si na dortících při exkurzi v Marlence,
prošli si sluneční soustavu při návštěvě v Planetáriu Ostrava, zkusili
si policejní pouta nebo vestu na návštěvě u Městské policie Bohumín,
navštívili Hasičské museum a od záchranářů z ČČK se naučili základy
první pomoci.

Letní campy
Přes 200 dětí a juniorů si letos užilo pestrý program pobytových
campů. Děti oceňovaly program, který se skládá částečně ze
společných týmových her a soutěží a z větší poloviny z programu
volitelného. V nabídce INDI aktivit od hraní deskových her přes
pokusy, výtvarné tvoření, divadlo, sport, literární pokusy, tanec,
šifrování až po čtenářský koutek a stavění domečků (domů) v lese
si každý našel to své. Své dojmy zachytil jeden z účastníků v článku
v časopise Mensa - celý článek najdete v říjnovém čísle časopisu.

Den 2.

zvláštním stylu.
Snídaně proběhla ve
chni oslepli.
vši
iž
tot
e
jsm
Přes noc
se museli najíst
e
jsm
Zkráceně řečeno
.
oči
s
pře
ky
s šát
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Den 6.
Když se řekne koupán
í, lidé si představí
plavání, lízání zmrzliny,
házení si s míčem
a opalování… V naš
em případě tomu
tak nebylo. Měli jsm
e totiž koupání
stylem „vojenského
výcviku“ a to pod
vedením generála Ra
dima a generála
brigádníka Strejčka. Po
cestě jsme museli
plnit různé úkoly. Jak
o například se za
10 sekund schovat tak
, aby nás nebylo
vidět, nebo klusat na
čas. Když jsme
dorazili k přehradě,
došlo na vylodění
v Normandii násled
ované hromadným
útokem na Péťu. Chudá
k Péťa byla celá
od vody. Zpět domů
jsme museli klusat
a zpívat klasické vojens
ké popěvky.

Setkání členů a příznivců Dětské Mensy
Této víkendová akce se každého půl roku zúčastňuje až 150 dětí
a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený rodinný
víkend v hotelu s bazénem. Součástí programu jsou přednášky pro
rodiče, program, soutěže a šifrovací výpravy pro děti i celou rodinu.
Po celou dobu jsou k dispozici desítky deskových a karetních her
a prostor, kde si rodiny mohou povídat a předávat zkušenosti nejen
ze života nadaných dětí. Setkání se mohou zúčastnit jak členové
Mensy, tak i veřejnost. Vítán je každý.

NTC Learning
NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomoci
cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání
mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých
projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá
75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho
50 % vznikne dokonce do věku 5 let.

v Praze proběhly kurzy i např. v Ostravě či Sokolově. Nejvýznamnější
událostí loňského roku bylo vydání českého překladu druhého dílu
knihy Ranko Rajoviće „NTC systém učení – Jak úspěšně rozvíjet
IQ dítěte hrou“. Webová stránka deti.mensa.cz (záložka Školky) už
obsahuje více než 75 mateřských škol, které metodu NTC praktikují.

Mensa ČR již od roku 2009 spolupracuje s autorem metody – srbským
lékařem Dr. Ranko Rajovićem i s jeho týmem specialistů. Cílem
našeho společného úsilí je podpořit kvalitu předškolní péče v České
republice a rozvíjet potenciál všech dětí od nejranějšího období.

Zpětná vazba, kterou získáváme od učitelů mateřských i základních
škol, nám potvrzuje, že správně aplikovaná metoda je velmi úspěšná, rozvíjí všechny děti, přičemž u nadaných je pokrok nejvýraznější.
Učitelé hovoří o značném rozdílu mezi dětmi z NTC školek
a ostatními. Jsme přesvědčeni, že pokračování v naší aktivitě je prospěšné, a budeme
tudíž pokračovat i nadále.

V roce 2018 jsme znovu úspěšně akreditovali všechny naše NTC kurzy
u MŠMT. Proběhla schůzka s Ranko Rajovićem, diskutovali jsme
o budoucí spolupráci a ujasnili si další rozvoj metody v ČR. Proběhly
2 informativní přednášky pro rodiče a celkem 11 akreditovaných
kurzů Mensa NTC Learning I – III s celkem 260 účastníky. Snažili jsme
se, aby kurzy byly regionálně dostupné – proto kromě tradiční lokality

Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na rozvoji NTC podílejí – lektorům, organizátorům,
podpoře na webu deti.mensa.
cz i dobrovolníkům, kteří se
podíleli na vydání knihy.

Spolupracující školy, školky,
kluby nadaných dětí
Průběžně pracujeme na získávání škol a školek, které by se chtěly
víc zapojit do práce s nadanými dětmi, podporovat je v jejich rozvoji,
setkávání se na konferencích a seminářích.
Ve spolupráci s NIDV přednášíme 5 akreditovaných kurzů pro školní
koordinátory péče o nadané. Jde o ucelený program, který pomůže

koordinátorům i ve školách, kde s péčí o nadané začínají, se lépe
zorientovat v této problematice a nastavit funkční systém.
Činnosti spolupracujících škol, školek a klubů nadaných dětí se věnujeme podrobněji v samostatné části ročenky.
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www.logickaolympiada.cz

V roce 2018 proběhl už jedenáctý ročník soutěže Logická olympiáda.
Opět padl historický rekord v počtu přihlášených: bylo jich 61 761
z 3 007 škol z celé České republiky, čímž je soutěž bezesporu nadále
celosvětově největším mensovním projektem. Je pořádána už v šesti
věkových kategoriích pro děti a mládež od 3 do 20 let.
Logická olympiáda doplňuje širokou paletu nejrůznějších soutěží pro
žáky a studenty. Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu namísto
získaných znalostí a vědomostí rozhoduje logické uvažování,
pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Daří se nám přivést
děti a mládež blíže k logickým úlohám, významným úspěchem bývá
i odhalování skrytých talentů – tedy dětí, o jejichž nadání okolí nemusí
vůbec vědět.

Jak soutěž probíhá?
Palačinky
Členové týmu pro tvorbu logických úloh se setkávají pravidelně
u domácích palačinek a vymýšlejí zadání pro další ročník LO.

Základní kolo
V průběhu srpna a září probíhá registrace soutěžících a škol, v říjnu
pak soutěžící v základním kole vyplní on-line test. Nejlepší řešitelé
z kategorií A (3.–5. třída ZŠ), B (2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia)
a C (studenti středních škol) postoupí do krajských kol. Soutěžící
z kategorie A1 (1. tř. ZŠ) a A2 (2. tř. ZŠ) absolvují jen základní kolo.

Krajské kolo
První pátek v listopadu se utkávají nejlepší řešitelé v jednotlivých
krajích. Řeší dva testy, přičemž jeden z nich bývá promítaný. Letos
vzešlo z více než 2 100 účastníků krajských kol opět 195 finalistů.

Okresní kolo
Pilotně pořádáme ve vybraných okresech okresní kolo pro děti
z kategorie MŠ (předškoláci).

Finále
Ve finále se 26. listopadu v Míčovně Pražského hradu utkalo
193 postupujících ve 3 věkových kategoriích.
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Vítězové
Kategorie A – Martin Bryja, ZŠ Úvoz 55, Brno
Kategorie B – Martin Kosprd, Gymnázium Havlíčkův Brod
Kategorie C – Vilém Gutvald, Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
Celá soutěž se může odehrát jen díky ochotě a úsilí obrovské skupiny
ochotných, pracovitých a spolehlivých dobrovolníků, kterým patří
naše díky.
Generálním partnery Logické olympiády v roce 2018 byly Nadace
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE – gymnázium
a základní škola. Projekt dále podpořili významní partneři –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, RSJ Foundation
a společnosti AV MEDIA, a.s., ALBI Česká republika, a.s., Solitea, a.s.,
a vydavatelství Sagax, s. r. o. Krajská kola byla finančně podpořena
řadou krajů, měst a dalších partnerů.
Mensa také k financování Logické olympiády využila příspěvky
zlatých členů. Následujícím členům bychom proto za jejich příspěvek
rádi srdečně poděkovali: Ing. Michal Augustin, Ing. Hana Kotinová,
Ing. Michaela Kovářová, Monika Michlová, Kateřina Pátek, Ing. Richard
Pavlica, RNDr. Zlata Kubů, Ing. Martin Scholz, MUDr. Miloslav Skřivánek,
Drahomír Šachta, Pavel Tempír, Ing. Radomír Toman, Ing. René Vápeník,
Ing. Evžen Varadínek, Ing. Jan Vrána, Ing. Luděk Zákravský.
Soutěž samozřejmě pokračuje i v letošním roce, registrace
do 12. ročníku Logické olympiády bude zahájena 1. 8. 2019 a bude
možná do 30. 9. 2019.

Projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost vznikl v roce
2017 jako reakce na průzkumy uvádějící, že většina základních škol
v ČR uvádí, že na škole nemají žádné nadané dítě, a ve školním
roce 2015/2016 bylo na českých základních školách identifikováno
pouze 998 mimořádně nadaných žáků. To je přibližně 0,1 % všech
žáků základních škol, statisticky jsou ovšem za mimořádně nadané
považována přibližně 2 % všech žáků a za nadané až 10 %. Na každé
škole je tedy až několik desítek nadaných i mimořádně nadaných dětí,
nicméně zůstávají neidentifikovány, velmi často se po čase přestanou
snažit, ve škole se trápí a jejich talent může zůstat navždy nerozpoznán.
Mensa ČR prostřednictvím svého projektu cílí na ředitele a zástupce
ředitelů základních škol, kterým formou bezplatných seminářů
poskytuje komplexní úvod do problematiky nadání společně
s přehledem specifických potřeb nadaných žáků, vhodných metod
práce s nadanými, legislativních možností a omezení, zdrojů dalších
materiálů a možností odborné pomoci. Semináře jsou vedeny odborně
proškolenými lektory a jsou obvykle realizovány ve spolupráci
s městskými úřady jednotlivých měst. Generálním partnerem projektu
je společnost Verder.
Od roku 2017 bylo realizováno už více než 50 seminářů a další jsou
plánované v průběhu roku 2019. Za dobu trvání projektu semináře
absolvovalo již téměř 1 000 účastníků. Jsme rádi, že se daří šířit
povědomí o nadaných dětech, a doufáme, že semináře budou
i v budoucnu úspěšně pokračovat.
Pokud vás projekt zaujal a chtěli byste zjistit víc, nebo se dokonce také
zapojit, podívejte se na web future.mensa.cz, kde najdete i seznam již
uskutečněných seminářů a semináře plánované, nebo nám napište
na future@mensa.cz.
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Konference Vzdělání pro budoucnost 2018
Konference Vzdělání pro budoucnost navazuje na tradici konferencí
Mensa pro rozvoj nadání. Nejvýraznější změnou tentokrát bylo
rozšíření tematického zaměření konference a členění programu
do několika paralelních bloků. Původní tematiku rozvoje nadaných
dětí jsme rozšířili o oblast digitálního vzdělávání, moderní výukové
metody a efektivní vzdělávání obecně. Program je postaven
na paralelně probíhajících přednáškách různého zaměření, takže
účastníci si jej mohou maximálně přizpůsobit podle svých preferencí.
Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti,
kteří představují teoretické základy, na něž svými přednáškami
s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí
konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností
a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání
s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti
inovace vzdělávání.
Konferenci pořádá Mensa ČR ve spolupráci s Národním institutem pro
další vzdělávání (www.nidv.cz), Světem vzdělání a nakladatelstvím
Fraus. V roce 2018 se během dvou konferenčních dní uskutečnilo
celkem 56 přednášek a workshopů. Účastníci konference se na nich
dozvěděli, jak v rámci klasického školního vzdělávání efektivně využívat
moderní technologie, jak přizpůsobovat komunikační prostředky
teenagerům, jak žákům a studentům interaktivně a nenápadně
předávat informace, jak přistupovat k alternativním způsobům výuky,
jak dosáhnout atraktivního školního a volnočasového rozvíjení
potenciálu dětí a studentů, a v neposlední řadě si mohli některé nové
technologie a metody sami vyzkoušet.
Materiály a prezentace z konference 2018 najdete na webu:
vzdelaniprobudoucnost.cz/2018.
Veškeré informace o dalším ročníku konference můžete najít na:
konference.mensa.cz.

Seminář pro nadané studenty 2018
V květnu a říjnu 2018 proběhly již tradiční semináře pro nadané
studenty ve věku 13–19 let. Tyto semináře jsou zaměřeny na rozvoj
znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu
logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu
těchto oborů.
Účastníci semináře si tentokrát užili exkurze na Tokamak,
PALS – badatelské centrum provozující laserový systém,
Hilase Dolní Břežany – hi-tech laserové výzkumné centrum,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – vědecké výzkumy
nejen týmu prof. Antonína Holého a Hvězdárnu v Ondřejově.
Na podzim to pak byly exkurze na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy, na Letišti Praha a ve firmě IBM.
Program obou seminářů byl ale také plný zajímavých přednášek,
workshopů, týmových i individuálních projektů a soutěží.
Podzimní seminář byl realizován s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Škola4
Projekt Škola4 realizuje Mensa ČR v rámci projektu Moravskoslezského
kraje OKAP. Jeho cílem je zvýšení kvality didaktické práce
na základních školách regionu, podpora individualizace výuky
a podpora matematické gramotnosti na školách.
V rámci projektu chceme pomoci pěti pilotním školám modernizovat
didaktické postupy tak, aby absolventi těchto škol byli připraveni
na svět po čtvrté průmyslové revoluci. Konstruktivismus, projektové
učení, badatelské učení, práce s vnitřní motivací, soft skills, využití
informačních technologií, angličtina jako přirozená součást výuky,
programování a algoritmizace. Pilotními školami jsou: ZŠ Kopřivnice,
17. listopadu, ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17, ZŠ Nový Jičín,
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Komenského 68, ZŠ Opava, Englišova 82, a ZŠ Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64.
V modulu Abaku do škol pak na sto školách nasadíme komplexní
metodiku Abaku, proškolíme pedagogický sbor a školy v rámci
projektu obdrží tříletou licenci.

Tým projektu:
Tomáš Blumenstein, koordinátor projektu, tblumen@mensa.cz
Markéta Jahnová, koordinátor aktivit na školách, jahnova@skola4.cz
Jana Middleton, odborný garant – materiály pro ZŠ, middleton@skola4.cz
Hana Vantuchová, odborný garant Abaku.
Informace o projektu OKAP: Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání v MSK, CZ. 02,3,68/0,0/0,0/16-034/0008507

Mensa gymnázium

příklady rozvoje mimořádně nadaných žáků
Mensa gymnázium má dlouholetou tradici v oblasti vzdělávání
nadaných a mimořádně nadaných žáků. Jedná se o práci krásnou
a náročnou zároveň, naši žáci jsou totiž většinou velmi originální
osobnosti s velkými schopnostmi na jedné straně a na druhé straně
často s mnoha specifickými vzdělávacími potřebami, mnohdy
s velmi osobitým pohledem na svět a zvláštním vnímáním věcí kolem
sebe. Vzdělávací program naší školy odráží tyto podmínky, vychází
z několika základních předpokladů a zaměřuje se na plnění několika
základních úkolů.
Předně vycházíme z přesvědčení, že nadání představuje především
výchozí potenciál, mnohdy obrovský, nicméně bez aktivního rozvíjení
a podpory zůstává naplněn jen částečně, v extrémních případech
může být i zmařen. Dále z teoretických výzkumů i z naší praxe
víme, že u nadaných a mimořádně nadaných dětí je častá výrazná
nerovnoměrnost vývoje v oblasti kognitivní (poznávací) na jedné
straně a v oblastech emočního a sociálního vývoje na straně druhé.
Z těchto předpokladů vyplývají i základní úkoly, které se snažíme
ve škole plnit, a to v co největší míře podporovat rozvoj vrozeného
potenciálu našich žáků, dále pomoci našim dětem vyrovnat výše
uvedené rozdíly v jednotlivých oblastech osobnostního vývoje,
připravit je na život v reálném světě, aby v něm mohly dále fungovat
k vlastní spokojenosti i k obecnému prospěchu. V neposlední řadě
je naším důležitým úkolem poskytnout žákům dostatek kompetencí
jako pevný základ k procesu celoživotního učení.
Abychom stanovené úkoly plnili co nejlépe, snažíme se žáky
aktivizovat tak, aby přicházeli s vlastními nápady v oblasti výuky
i mimo ni, zároveň jdeme příkladem a dáváme jim i sami velké
množství podnětů a inspirací ve všech oblastech vývoje.

na naši školu přichází významné osobnosti vědeckého, kulturního,
politického i hospodářského života a realizují své přednášky i debaty
s žáky. Fórum probíhá několik dnů, kdy v několika blocích vždy
souběžně vystupují 3 hosté, přičemž naši žáci si s předstihem volí,
kterého z vystoupení se chtějí zúčastnit. Právě možnost volby je
jedna mnoha z věcí, kterou naše děti velmi oceňují. Tento projekt
proběhl již dvakrát, v současnosti je v běhu organizace třetího
ročníku. Původní idea projektu pochází z hlavy bývalého žáka, který
první ročník fóra uskutečnil víceméně sám v septimě, organizaci
druhého (i současného třetího) ročníku si vzal na starost již poněkud
širší realizační tým. Část programu probíhala v anglickém jazyce
(např. přednáška velvyslance Estonské republiky o estonském
předsednictví EU).
Pokud jde o oblast výuky, můžeme jako konkrétní příklad naší práce
s nadanými žáky uvést podporu tandemové výuky na naší škole.
Jedná se o společné působení dvojice (někdy i trojice) vyučujících
v rámci jednoho výukového bloku. Díky tandemu je možné výuku
více diferencovat, snáze ji vést na více úrovních náročnosti, lépe
podpořit skupinové aktivity žáků. Pokud tandem funguje, je
v rámci něho dobře využita specializace jednotlivých vyučujících,
případně je možné do výuky zapojit např. odborníka z praxe.
Tandemová výuka je strategie, kterou na naší škole zatím pilotujeme
(v přírodovědeckých oborech, v rámci propojení dějepisu a dějin
umění, v cizích jazycích), nicméně naše dosavadní zkušenosti
můžeme označit velkou měrou za pozitivní.

Naše aktivita se soustředí na dvě základní oblasti, na oblast výuky
a na oblast mimovýukovou, jež se však často prolínají.
Prvním z příkladů mimovýukových aktivit jsou projekty, na jejichž
organizaci se naši žáci buď podílejí, anebo je organizují komplexně
sami, jen pod záštitou školy. V průběhu práce na těchto projektech
si tak osvojují velké množství kompetencí, učí se tvořit pracovní
týmy, stanovovat si cíle projektu, určovat jejich výstupy, plánovat
jednotlivé kroky, volit metody práce, debatovat, jednat s institucemi,
s významnými osobnostmi a mnoho dalšího. Příkladem za všechny
je projekt Mensa fórum, rozsáhlý „přednáškový festival“, kdy
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Školy spolupracující s Mensou
Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR
základním a středním školám, které se na celonárodní
poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.
Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby
získala status „školy spolupracující s Mensou“, najdete
na stránce deti.mensa.cz v záložce Školy. Na téže stránce
je rovněž uveden seznam aktuálně spolupracujících
škol (levý sloupec) a přehledná mapa jejich rozmístění
na celém území ČR (hned za podmínkami spolupráce).
Ačkoli mezi školami spolupracujícími s Mensou i nadále převažují základní
školy, v posledních letech se o vzájemnou spolupráci začínají zajímat
i střední školy. V době psaní článku (únor 2019) s Mensou spolupracovalo
17 středních škol (převážně gymnázií) a 58 základních škol. Školy
spolupracující s Mensou se vyznačují poměrně širokou škálou zřizovatelů:

Š Horní Slavkov

Akcelerace, zapojení do soutěží a olympiád, individuální intervence
pro nadané žáky – to vše považujeme za standardní opatření,
kterým přispíváme k rozvoji nadání našich dětí. V Logické olympiádě
nechybíme a jsme zapojeni i do ověřování aplikací pro testování
nadaných žáků, které připravuje brněnská univerzita. Volnočasový
klub Hrátky s logikou má již šestiletou tradici a téměř 30 dětí se díky
němu jednou týdně vrací zpět do školy, aby poznávalo, objevovalo,
tvořilo a dobrovolně myslelo. A to považujeme za nejlepší vizitku
své práce. Činnost baví nejen děti, ale i naše vyučující, kteří díky ní
neztrácejí sílu a pedagogický optimismus.

ačkoli se převážně jedná o příspěvkové organizace, v některých případech
je zřizovatelem soukromý subjekt nebo například církev.
Několik škol s Mensou spolupracuje již od samého počátku (tedy
od roku 2012, kdy byl spuštěn web deti.mensa.cz), nicméně většina
aktuálně spolupracujících škol se přidala v průběhu let. Jak se dalo
očekávat, některé školy časem ze spolupráce „vypadly“ kvůli neplnění
požadovaných podmínek, a proto již je na webu deti.mensa.cz
nenajdete. Historii spolupráce konkrétní školy s Mensou lze snadno
dohledat na našem webu: na zmíněné stránce klikněte na název
vybrané školy (možná Vám pomůže vyhledávání pomocí Ctrl+F) a poté
na ikonku Dokumenty. Čím déle škola spolupracuje s Mensou, tím více
má ve svých dokumentech zpráv o spolupráci v předešlých letech.
S žáky a studenty ze spolupracujících škol se poměrně často setkáváme
na krajských kolech a finále Logické olympiády. I to je důkazem, že tyto
školy se rozvoji svých nadaných svěřenců cíleně věnují.
- seminář ke zdolávání mimořádných situací ve Světě záchranářů
v K. Varech,
- vědecké laborky s chemickými pokusy (spolupráce se vzdělávací
organizací Marstafit),
- spolupráce se SPŠ v Lokti – ukázky odborných programů a 3D tisku.

Z vybraných akcí klubu:
- přespání na karlovarské hvězdárně s pozorováním noční oblohy,
- zdolání únikové hry Golem I. v Praze,
- účast na workshopech v Technickém muzeu v Praze,

Š Karla Čapka, Praha

Jsme obyčejná škola s dětmi napříč celým spektrem dovedností
a schopností. Na prvním stupni už řadu let funguje PST (práce
s talenty). Ty šikovné (nadané, talentované) děti jednou týdně odcházejí
na hodinu matematiky mimo svoji kmenovou třídu. V každém ročníku
je skupina cca 10 dětí, obsazení není stálé a mění se podle okamžité
situace. Obdobně fungují skupiny v češtině, na které mohou, ale
nemusí chodit stejné děti. Učitelé hrají s dětmi deskové hry, řeší
logické problémy, čtou s nimi, povídají si o knížkách, učí je řešit šifry
a hlavolamy. Potěšující je, že děti po návratu do kmenové třídy učí
nové hry a hlavolamy ostatní spolužáky.

Účastníci semináře s dětmi vytvářejí soutěžní týmy, hrají s nimi hry,
přičemž poznávají rozdíl v myšlení a v přístupu dětí a dospělých
k řešení problémů.

Každoročně na začátku listopadu pořádáme ve spolupráci s NIDV
seminář Škola hrou, kterého se účastní nejen učitelé, ale i děti.

Š a MŠ Kubatova, České Budějovice

Matematické nadání žáci rozvíjejí řešením nadstandardních úloh
a početní dovednosti prohlubují online v soutěži SPEEDMAT.
V učebně robotiky se seznamují s programováním a hrají různé stolní
hry. Své nabyté dovednosti zúročili nejen v soutěži programování
„Bobřík informatiky“. V rámci klubu nadaných dětí žáci řeší také
logické úlohy, hlavolamy a matematické, logické či jazykové hádanky.
Pro žáky 6. a 7. ročníků obdobně funguje kroužek logiky a robotiky.
Pro trénování geometrické představivosti jsou zařazeny i geometrické
skládačky a rébusy se skládáním ze sirek. V 9. ročníku je pak zařazen
projekt na rozvoj finanční gramotnosti a porozumění základům
hospodaření domácnosti a finanční matematice s názvem Finanční
svoboda. Jedná se o dvoudenní projekt, kdy celá třída formou
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deskové hry řeší hospodaření domácnosti, a učí se tak základům
finanční matematiky.

Š nám. Curieových, Praha

Jsme jedinou státní pražskou školou, která má léty ověřený ucelený
program péče o nadané žáky na prvním i na druhém stupni školy.
Pracujeme s částečnou segregací a obohacováním učiva. Program
stále vylepšujeme a největší odměnou nám jsou spokojené děti
i rodiče. Po letech jsme se jako tým pedagogů nadaných žáků sjednotili
v konstruktivistickém přístupu, sladili jsme metody kritického myšlení
nejen v metodách výukových, ale i v sebehodnocení a hodnocení žáků,

metoda Hejného matematiky se
nám konečně dostala i do jiných
předmětů. Nejlépe je tato
symbióza vidět při přípravách
žáků a vyučujících na naši školní
Vědeckou konferenci. Radost
z objevování je na obou stranách.

Š Pardubice, Staňkova 128

Od začátku naší již dlouhodobé spolupráce s Mensou se zaměřujeme
na podporu práce s nadanými dětmi. Vybraní žáci ze všech paralelních
tříd se scházejí jedenkrát týdně při speciální výuce českého jazyka
a matematiky. Na druhém stupni se dále zaměřují na přírodopis,
zeměpis, fyziku a chemii, účastní se soutěží a olympiád a tvoří
tematické dny pro své mladší spolužáky.
Před třemi lety jsme navázali spolupráci se spolkem Svět vzdělání z.s.
a otevřeli třídu s rozšířenou výukou matematiky, logiky, angličtiny a programování. V těchto třídách vyučujeme matematiku Hejného metodou
a rozvrh stavíme tak, aby při souběžné výuce angličtiny a matematiky
byla třída rozdělena na polovinu. Častěji vyjíždíme na exkurze a snažíme se aplikovat principy Hejného metody i mimo oblast matematiky.
V loňském roce jsme v těchto třídách poprvé vyzkoušeli projektové vy-

učování napříč ročníky, ve kterém pokračujeme i letos. Jeden den v týdnu se tak děti učí
ve věkově smíšených skupinách
a pracují na vybraném tématu.
K němu si samostatně vyhledávají informace, pracují s textem
a plní tvůrčí úkoly z více vzdělávacích oblastí. Nakonec vše
zpracují do elektronické podoby
a výsledky své práce prezentují
před svými spolužáky ve třídních kolektivech.

Š Strž, Dvůr Králové nad Labem

Na začátku práce s nadanými a aktivními dětmi stálo rozhodnutí vedení
školy začít je podporovat a podporovat také učitele, kteří se těmto
žákům věnují, mnohdy nad rámec svých pracovních povinností.

Jakmile škola začne pracovat s nadanými žáky, připojí se k nim i další žáci –
zvídaví, aktivní a ti, kteří se pohybují svými znalostmi sice jinde, ale chtějí se
účastnit. Tento poznatek jsme získali při zavedení Logických her na I. stupni.
Tuto aktivitu dobrovolně navštěvuje kolem 40 žáků a je to jedna z forem
podpory aktivních dětí ve škole. Ve výuce na I. stupni máme také žáky, kteří
využívají akcelerovanou výuku v matematice, českém jazyce a angličtině.
Vedle toho využíváme pedagogickou intervenci, která je určena pro žáky

mimořádně nadané – na I. stupni
je to matematika vedená učitelem
II. stupně, určená žákům, kteří
mají o matematiku enormní
zájem. Na II. stupni funguje jedna
intervence pro český jazyk. Škola
využívá i další cesty podpory
aktivních žáků. Spolupracujeme
s CTM a v letošním roce začínáme
spolupracovat s DofE.

Š T. G. Masaryka, Opava

Celý náš učitelský sbor je proškolený s ohledem na projevy nadání
a ve školeních neustále pokračujeme. Zavedli jsme pravidelné využití
robotiky pro podporu nadání a řešení úloh. Na prvním stupni všechny
děti 1. – 3. třídy využívají roboty Beebot, ve 4. a 5. třídách sady WeDo.
Využíváme Abaku aktivity. Organizujeme Klub deskových her. Od 3. do 5.
ročníku máme jednou týdně diferencovanou hodinu matematiky, na které
se setkává maximálně 8 dětí z ročníku a zabývají se aktivitami zaměřenými
na rozvoj nadání.
I na druhém stupni klademe velký důraz na individuální zaměření a setkávání nadaných napříč ročníky. To je podporováno formálně i neformálně

– v kroužku robotiky, v Kroužku
bez obsahu, kde se hrají hry, řeší
hádanky, ale někdy se jen povídá,
děti si samy organizují kroužek
programování, další se věnují sudoku (organizujeme velký turnaj)
nebo 3D tisku. Jeden žák chodí
na výuku programování na sousední univerzitu, další na matematiku do vyššího ročníku.

Š Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Naše škola vzdělává 636 žáků. V tomto školním roce máme ve škole tři mimořádně nadané žáky, dva z nich se učí matematice o ročník
výš. Pro talentované děti funguje od roku 2010 Klub nadaných dětí,
letos má 14 členů. Pro rozvoj nadání máme k dispozici řadu naukových, logických, konstruktivních i deskových her, kvízů, rébusů, křížovek, hlavolamů. Zaměřujeme se na práci s počítači, encyklopediemi
a jinými zdroji informací, rovněž na schopnost informace vyhledávat
a třídit. Spolupracujeme se zájmovými kroužky na naší škole a také
s Omniveda ČVUT Praha – především v oblasti odborných workshopů
a zážitkového učení. Měli jsme možnost navštívit interaktivní výstavu

Science centra IQ parku Liberec
(hlavolamy, jazykolamy, optické
klamy, iluze), a výstavu s názvem Svět našimi smysly, která
dětem umožnila vyzkoušet si,
jak se žije lidem například se
zrakovým nebo sluchovým postižením (Braillovo písmo, šachy
a Člověče nezlob se pro nevidomé, hmatové pexeso a další).
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ymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
V rámci zvláštního projektového dne dostali naši studenti možnost
vyzkoušet si, jaké to je žít s určitou odlišností (např. odlišným
mateřským jazykem, specifickou poruchou učení, tělesným
postižením nebo mimořádným nadáním). Tematické workshopy
vedli proškolení učitelé, odborníci a lidé, kteří sami mají se životem
s určitou odlišností zkušenost. Naše škola se tak na jeden den
proměnila ve školu plnou slepců, vozíčkářů, dyslektiků či lidí
s poruchou pozornosti. Prožitkem jsme se snažili podpořit vnímání
a chápání odlišnosti jako výzvy a něčeho, co z nás dělá nás samotné;
takové, jací jsme. Nadání je totiž možné rozvíjet jen v bezpečném
a respektujícím prostředí.

ymnázium Havlíčkův Brod
O nadané žáky stojíme a snažíme se podpořit jejich zájem jednak
prostřednictvím soutěží v různorodých oborech, nabídkou
kroužků, ale také individuální podporou – jsme si vědomi, že každý
nadaný student má originální potřeby. Integrace těchto potřeb
do všeobecného vzdělávání je výzvou, kterou se snažíme alespoň
drobnými krůčky naplňovat. O tom, že se to snad daří, svědčí fakt, že
naši studenti každoročně stojí na pódiu při vyhlašování ceny Talent
Vysočiny – v roce 2018 k nám putovala hlavní cena za obor technický
a dvě zvláštní ceny hejtmana kraje.

Nezapomínáme ani na ty, kterým soutěže nechutnají – při organizaci
dne otevřených dveří či tvorbě elektronického školního časopisu
mohou studenti objevit či uplatnit své nadání v praxi.

Svoji činnost v oblasti nadání směřujeme i mimo školu. V rámci
kulatého stolu Krajské sítě pro podporu nadání naše škola hostila
na jaře roku 2018 asi třicítku pedagogů, pro které připravili naši
studenti blok ukázek své práce z chemie, fyziky a robotiky.

ymnázium Karviná

V technickém kroužku se děti učí základům měření a programování,
k dispozici mají stavebnice iTriangle, Lego Mindstorms a Pasco
SPARKvue.

Naší snahou je žáky podporovat v různorodých aktivitách jak v rámci
výuky, tak i mimoškolní činnosti.

Pestrou nabídku aktivit doplňuje např. mediální kroužek, historický
kroužek, psaní všemi deseti či „Čtení ve spacáku“ pro rozvoj
čtenářské gramotnosti.

Především mezi dětmi z nižších ročníků je populární environmentální
kroužek GLOBE, který se věnuje hydrologii, pedologii, meteorologii
a monitoringu životního prostředí. Jeho členové mj. pravidelně
kontrolují kvalitu vody, zkoumají vlhkost, teplotu či pH půdy
a vyhodnocují dlouhodobá měření ze školní meteostanice. Výsledná
data pak prezentují v rámci GLOBE Games či na environmentální
konferenci žákovských projektů EVVO.
Své schopnosti potvrdili žáci rovněž účastí na ENVO filmu. Společně
natočili dokument o skryté vodě a v současné době pracují
na novém, o uhlíkové stopě. Pro tyto aktivity škola žákům zakoupila
mj. testovací sadu na rozbor kvality vody, multifunkční půdní měřák
nebo automatickou měřicí stanici polétavého prachu.

ymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Podporujeme rozvoj nadání především v oblasti přírodních věd,
matematiky a techniky, a to prostřednictvím následujících projektů:
• Předmětové olympiády, Logická olympiáda, Bobřík informatiky,
Best in English aj.
• Partnerství s MU Brno – Bioskop, odborné přednášky ve škole
• Spolupráce s JCMM Brno – PPNS podpora „nadáči“, T-exkurze,
N-thropy, SOČ, Chemický kemp
• Zapojení do projektu „100 vědců do středních škol“ – setkání
nadaných studentů s předními vědci z různých vědních oborů
(Ústav informatiky AV ČR)
• Soutěže Nejlepší student a Nadějný vědec
• Zapojení do projektu organizovaného STEM EUROPEAN
SCHOOLNET – inGenious a STEM ALLIANCE
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• Studenti žákům – studenti připravili pro žáky ZŠ netradiční hodinu
„Přírodní vědy nás baví“
• Projekty Erasmus+ KA1 – Zapojení inovativních prvků do výuky
přírodních věd a metody CLIL

ymnázium Třebíč

na kroužku o využití diferenciálního a integrálního počtu. Při práci
s žáky vycházíme z vytvořených pracovních listů, které je mají navést
k řešení úloh, použít mohou také tablety a v nich nahraný software.

Cílíme na praktické využití teoretických poznatků, rozvoj kritického
myšlení i zdravého sebevědomí u žáků. Studenti jsou podporováni
v účasti na různých soutěžích, olympiádách a Středoškolské odborné
činnosti. Škola dále nabízí široké spektrum mimoškolních aktivit.
Kroužek Badatelské centrum je určen pro studenty se zájmem
o fyziku a chemii. Mladí badatelé pracují s přístroji, se kterými
v běžných hodinách nepřijdou do styku, svá měření zpracovávají
pomocí softwaru v PC a při čtení návodů mnohdy i procvičí odbornou
angličtinu. Kroužek Matematika pro technickou praxi je určen žákům
prvních a druhých ročníků a slouží k prohloubení a propojení učiva
matematiky a fyziky. Závěry uvedené v běžných hodinách rozšiřujeme

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Škola byla založena roku 1854 a od té doby několikrát přestavována.
Proto žáci, kteří nemají výjimečnou vizuálně prostorovou inteligenci,
jsou eliminováni během prvních měsíců. Ti, kteří zvládnou tuto
selekci, jsou vystaveni střelným i chladným zbraním v hodinách
dějepisu (obr. 1), jsou často odváženi do cizích zemí a ponecháni
napospas domorodcům (v rámci výuky angličtiny, němčiny, ruštiny,
francouzštiny a španělštiny – obr. 2), kdo příliš vyčnívá, toho
odešleme do Akademie věd (projekt Otevřená věda) nebo studuje
podle individuálního plánu (obr. 3). Kdo by ale chtěl získat výhody,
musí přijít s logickými argumenty (obr. 4).
Na konci každého školního roku probíhá Projektový týden, kdy
prověřujeme odolnost studentů jak laboratorně, tak i v terénu (obr. 5).
A proč se nám daří? Zapálení učitelé jsou schopni pro výuku obětovat
vlastní plat (obr. 6), a hlavně máme podporu z vyšších míst (obr. 7).
Naši absolventi jsou zoceleni výukou. Prověřeno lety.
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Kluby nadaných dětí
Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných
dětí (KND). Jejich účelem je podchytit skupinu velmi
nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim
nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové
zacílení je první a druhý stupeň základní školy. KND
spolupracují většinou s městy a se základními školami,
které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory.
Četnost schůzek je zpravidla 1× za dva týdny a náplní
jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející
intelektové schopnosti, odborné projekty či logické
a deskové hry. Seznam aktuálně fungujících klubů najdete na deti.
mensa.cz v záložce Kluby nadaných dětí (levý sloupec s názvy KND)
stejně jako přehlednou mapu jejich rozmístění na celém území ČR
(hned za podmínkami zařazení do sítě KND).
Ačkoli většina aktuálně fungujících KND je zřizována při některé
základní škole, není to rozhodně pravidlem. Evidujeme několik zcela
„nezávislých“ klubů, které mají tu výhodu, že se do nich mohou

D při ZŠ Lupáčova

Náš klub nadaných dětí navštívili v roce 2018 knižní typograf a sazeč Jakub Krč, stavitel hliněno-slaměných domů Jiří Pelc a mediální poradkyně
Michaela Náhlovská. Jakub Krč představil dětem „cestu knihy“ od rukopisu po regál v knihkupectví, Jiří Pelc nehovořil pouze o konkrétních
stavebních postupech, ale objasnil i mnohé pojmy z oblasti ekologie.
Svou opakovanou návštěvou navázala na workshop České televize „Jak
se dělá reportáž“ (28. 11. 2018 proběhla ve Zprávičkách na Déčku) paní
Michaela Náhlovská. Interaktivní setkání s ní nabídla nejen možnost se-

přihlásit děti z širokého okolí, nikoli jen z příslušné školy. Víme
také, že některé kluby se potýkají s přebytkem zájemců a že další
musejí nováčky alespoň dočasně odmítat, dokud se neuvolní místo.
Konkrétní podmínky přijetí dítěte do klubu si nicméně stanovuje vždy
vedoucí příslušného KND.
KND se mnohdy významně liší i svou „publikační aktivitou“ na webu
deti.mensa.cz (to však zcela jistě neznamená, že méně „publikující“
KND je méně kvalitní!). Průběžně procházíme publikované příspěvky
jednotlivých klubů a snažíme se je shromažďovat na stránce
„Vzájemná výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí“ (goo.gl/
MUHeZD). Typicky se jedná o fotografie z činností, ale v několika
případech se nám podařilo nashromáždit i jejich stručné popisy,
odkazované jako „archiv aktivit“ daného klubu. Přeborníky v tomto
ohledu jsou zejména KND Opava (goo.gl/yyAvpY) a Klub dětí a jejich
rodičů při ZŠ Křídlovická v Brně (https://goo.gl/KNnwjL) kterým se
podařilo vybudovat de facto elektronickou kroniku svých schůzek,
doplněnou velmi vydařenými fotografiemi. Věříme, že tyto příklady
dobré praxe se stanou inspirací ostatním klubům nadaných dětí.
známit se s mnohdy klamným světem
médií, ale i malou školu animace (děti
natočily animované novoroční PF).
Setkání v průběhu roku byla zaměřena
nejen na rozvoj matematicko-logické
inteligence (Abaku, Club 2%, Labyrint
apod.), ale i verbálně-jazykové (hry Krycí jména, Bomba, Story cubes), dále
pak na sebepoznání a seberozvoj (např.
Koumák pro druháky, třeťáky – Co je to
nadání? Proč nám chutná sladké? Jak
se dá ovlivnit to, jací jsme?).

D při ZŠ Masarova Brno

V lednu 2015 jsme se rozhodli, že je načase se více věnovat i dětem,
které se zajímají o nové věci a chtějí vědět víc, než je v jejich věku obvyklé. Začali jsme je ve škole aktivně vyhledávat a založili klub nadaných
dětí. Do dnešního dne jsme toho s dětmi už zažili spoustu. Od luštění
rébusů, hlavolamů, šifrování, deskových herních odpolední s Mensou
až po zkoumání neprobádaného, objevování nových věcí a souvislostí…
Navštěvujeme různá muzea, výstavy, odborné fakulty, laboratoře. Máme
také skvělé rodiče, kteří nám umožňují navštívit jejich pracoviště či nám
připraví nějakou zajímavou přednášku. Vyhledáváme aktivity ve všech

D při ZŠ Dobrá

Ve školním roce 2017/2018 jsme na naší škole v Dobré u Frýdku-Místku
založili klub nadaných dětí. Scházeli jsme se každých 14 dní a dětem
se snažili připravit různorodý program. Za nejzdařilejší děti označily
schůzku nazvanou Agility, ve které nás navštívila trenérka se svými
skvěle vycvičenými dvěma psy, předvedla nám, co všechno její svěřenci umí, a dětem poradila, jak můžou své vlastní mazlíčky odnaučit
špatné návyky. Na dalších setkáních si děti například v ostravském
Světě techniky vyzkoušely roli antropologa a seznámily se s rozsáhlou

oblastech, abychom toho poznali
a pochopili co nejvíce. Všechno pak
děti zúročí na Dětské vědecké konferenci, kterou letos v dubnu budeme
pořádat již podruhé. V loňském roce
nás děti opravdu velmi mile překvapily svými znalostmi, zájmy a schopností vše předat a objasnit ostatním
posluchačům.
říší této zajímavé vědy, nebo společně s rodiči podnikly výšlap na Lysou
horu, kde jsme navštívili meteorologickou stanici a prozkoumali všechny její moderní i historické přístroje.
V letošním školním roce nám přibyli
další členové klubu a my velice rádi pokračujeme v pravidelných schůzkách.
Máme velkou radost, že se dětem program klubu líbí a že s nadšením rozvíjejí
v rodící se komunitě svoje nadání.

D při ZŠ Mládeže, Znojmo

V rámci Klubu logiky a deskových her hrajeme různé hry, řešíme rébusy, děláme pokusy, organizujeme soutěže a snažíme se luštit záludné hádanky a úkoly. S dětmi jsme se také vypravili na sportoviště
ve Chvalovicích nebo se zúčastnili programu „Poznávej vědu“, zaměřeného na fyzikálně-chemické pokusy. Šachisté se na škole scházejí
každý týden a pravidelně se zúčastňují pořádaných turnajů. A konečně v kroužku robotiky pracují starší děti s robotickou sestavou EV3
a každoročně se zúčastňují brněnské robotické soutěže Robotiáda.
Loni jsme navíc zapůjčili stavebnici VEX IQ – vyvrcholením byla účast
na mezinárodní soutěži Robotika, která proběhla pod záštitou hejt-
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mana Libereckého kraje v Praze.
Mladší děti pracují se stavebnicí
WEDO 2.0, skládají ze součástek
LEGO různé stavebnice s motorem
i čidly a následně je programují.
Také oni dosahují velkého pokroku
a postupně si vymýšlejí vlastní robotky, které umí rozpohybovat, učí
je reagovat na překážku nebo vydat
zajímavý zvuk.

D při ZŠ a MŠ Kubatova, České Budějovice

Klub nadaných dětí pracuje na naší škole již druhým rokem.
Na prvním stupni se s dětmi věnujeme logickým úlohám, řešíme
různé hlavolamy (např. sirkové), matematické, logické či jazykové
hádanky. Děti se také seznamují v učebně robotiky s programováním (např. Lego WeDo, code.org, codemonkey, galaxycodr či code
combat) a hrají různé stolní hry (např. šachy, Hypergrid, Rush hour
či Club 2%).
Pro žáky 6. a 7. ročníků obdobně funguje klub logiky a robotiky. Zde je
důraz kladen právě na využití matematiky pro rozvoj logického myšlení.

Náplní tohoto kroužku je z části programování a sestavování funkčních
robotů se stavebnicí Lego WeDo 2.0.
Dále hraní karetních her a deskových
her jako Cortex, 6 bere, Timeline,
Club 2% nebo Rushhour. Pro trénování geometrické představivosti jsou
zařazeny i geometrické skládačky
a rébusy se skládáním ze sirek.

D při ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

Naše škola se již několik let cíleně věnuje nadaným dětem a myšlenky péče o šikovné děti nás přivedly k nápadu začít pracovat již
s dětmi předškolního věku. Chtěli jsme nabídnout něco více než může
poskytnout mateřská škola a vyjít tak malým zvídálkům vstříc. Klub
Zvídálek navštěvují nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných
částí Brna a okolí.
Náplní klubu jsou různorodé činnosti, které předškoláky nejenom
pobaví, zaujmou, ale i mnohé naučí. Velkou oblibu si získaly pokusy, program zaměřený na lidské tělo, deskové hry, matematika podle
profesora Hejného či hrátky s angličtinou. Budoucí školáci si umí po-

radit s úrazem či zraněním, nebojí se
elektrického proudu, protože vědí,
jak ho bezpečně ovládat, zvládnou
připravit jednoduché občerstvení
a tělocvična je jejich prima kamarádka. Také si zkoušeli nejednou
sednout do školních lavic a plnit
úkoly jako opravdoví školáci. Interaktivní tabule pro ně není neznámou
a lehce s ní umí pracovat.

D při ZŠ Louny Přemyslovců

Klub nadaných dětí u nás zahájil svou činnost ve školním roce 2018/2019.
Jeho hlavní náplní je rozvoj všech oblastí intelektu zábavnou formou.
K tomu máme k dispozici řadu naukových, logických a konstruktivních
her, hlavolamů, rébusů, křížovek a deskových her. Pomocí digitálních interaktivních pomůcek se žáci učí základům programování, rozvíjejí logické
myšlení a prostorovou představivost. Pracujeme také s encyklopediemi,
zajímavými časopisy a jinými zdroji informací, zaměřujeme se na schopnost vyhledávat a třídit informace. Nedílnou součástí klubu je také demonstrace jednoduchých fyzikálních či chemických pokusů. V budoucnosti se
zaměříme rovněž na návštěvy výstav, exkurze na zajímavá místa.

S velkým úspěchem se setkala listopadová Pexesiáda, při níž děti poměřily své síly. Dvoučlenné týmy se utkaly ve vzájemném souboji a výsledky
byly u starších i mladších dětí velice
vyrovnané. Klub se těší velké podpoře ze strany vedení školy, proto mohou žáci využívat stále nové pomůcky
a výukové materiály a seznamovat
s nimi v hodinách své spolužáky.

D při ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Obohacující aktivity a činnosti pro nadané žáky nabízíme od října 2017.
Mezi oblíbené a žákovsky atraktivní činnosti patří práce s moderními
technologiemi, které bohatě využíváme také ve výchovně vzdělávacím
procesu. Naše škola disponuje téměř 100 žákovskými tablety Apple
iPad a vyučující je zdárně využívají na zkvalitnění výuky.

tické stanoviště jim zpříjemnili robůtci
Ozoboti, které museli naprogramovat
na základě výpočtů. Přidanou hodnotou této akce byla týmová spolupráce
ve věkově smíšených skupinách.

V letošním školním roce jsme činnost klubu zahájili akcí Outdoor and
Offline. Pro žáky bylo připraveno 8 stanovišť s různorodými aktivitami.
Děti pracovaly s aplikacemi virtuální reality, také fotografování s aplikací
Green Screen bylo pro žáky atraktivní. Na dalším stanovišti jsme iPady
využili jako mikroskopy a děti pozorovaly svět očima hmyzu. Matema-

Pokud Vás tato akce zaujala, rádi ji
uspořádáme pro vaše žáky a pedagogy jsme ochotni inspirovat při
návštěvě naší školy. Neváhejte nás
kontaktovat.

D Praha (Kroužek chytrých hlav)

Kroužek chytrých hlav v roce 2018 probíhal spíš formou občasných herních setkání – ale těšíme se, že v blízké době jeho aktivitu zase oživíme.
Náš kroužek nechtěl být pouze herním klubem, i když jeho podstatnou
náplní byly hry a hlavolamy. Nehráli jsme si ale jen pro zábavu, my jsme si
vždy při hře vysvětlovali, jak ji vyhrát. Respektive že je potřeba vždy přemýšlet nejen nad svým tahem, ale i nad odpovědí soupeře. Ne vždy jsme
hry hráli podle originálních pravidel, tvořili jsme si i pravidla svoje, takže
např. Timeline se změnil na kvízovou hru: Co bylo dřív? Vlak nebo koleje? Známka nebo obálka? Tím se hra současně uzpůsobila věku dětí.
Největší zájem byl obvykle o hlavolamy, mezi kterými suverénně ved-

ly Architecto, Equilibrio a Gravitační
bludiště, o elektronickou stavebnici
Voltík a o programovatelného robota. Každý si s chutí vyzkoušel chytit
černou kočku (www.gamedesign.jp/
flash/chatnoir/chatnoir.html), postavil
svoji verzi bludiště z lega, aby ho někdo jiný poté prošel poslepu prstem,
nebo nakreslil obrázek z kuliček magnetickým perem na tabulce MagPad.
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D při Gymnáziu Vodňany

Žárovka (Ája Čejková), Kalkulačka (Honza Hryzbil) a Baterka (Terka Hunešová)
Klub navštěvují studenti, které baví řešit hlavolamy, rébusy a logické úlohy. Logické myšlení potřebujeme téměř při každé naší aktivitě. Nejčastěji soutěžíme,
hrajeme hry, luštíme rébusy, občas děláme i nějaký zajímavý pokus. Loni jsme
se učili šifrovat a pak jsme hledali a luštili zašifrované zprávy v areálu školy.
Odměnou nám byly sladkosti (jako vždycky, když soutěžíme ). V poslední
době nás přímo nadchla úniková hra, kterou pro nás připravila paní učitel-

D při MŠ Teddy

Jsme soukromá česko-anglická mateřská škola v Ostravě s jedenáctiletou tradicí. Vždy první čtvrtek v měsíci nabízíme nadaným dětem ve věku od 5 do 8
let klub Clever Teddy. Kluby jsou vedeny našimi učitelkami, ale rády zveme
odborníky v různých oborech jako entomologa se vzácnými brouky z celého
světa, oční lékařku s maketou lidského oka nebo zahraniční hosty – korejskou
maminku s ochutnávkou národních jídel a ukázkou krojů.
Připravujeme i projekty praktické: Jak vyrobit papír, Není král jako král, Zahrada plná překvapení, Dílna pro kutily, nebo dětem blízké Ze světa dinosaurů,
Doba ledová či Lego svět.

ka! Unikali jsme sice jen ze „zamčené“
třídy, ale užili jsme si to skvěle. Hledali
jsme schované indicie, řešili rébusy, plnili
zvláštní úkoly, a hlavně jsme zjistili, že je
dobré spolupracovat a poslouchat, co
říkají ostatní. Scházíme se každý týden
ve dvou skupinkách a pořád nás to baví!

Děti pracují s mikroskopem, s nářadím,
dělají pokusy, sledují 3D videa nebo
trénují se slavnými sportovci. Velký
úspěch mají zajímavé exkurze, například na letiště Mošnov do servisní haly
pro letadla, kde si děti mohou prohlédnout a osahat vnitřek demontovaného
letadla. Pozitivní zpětnou vazbou nám
je i účast rodičů.

D při MŠ Čs. Exilu, Ostrava-Poruba

V rámci projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku se
i v naší MŠ pravidelně scházíme v Klubu nadaných dětí. Na základě ověřené
metody NTC Learning a jiných cenných poznatků psychologů a pedagogů
v této oblasti, pomáháme našim nejmladším rozvíjet jejich potenciál.
Témata, kterým se věnujeme, jsou vždy aktuální a tím pro děti srozumitelná,
snáze pak hledají a nacházejí souvislosti. V každém ročním období se zaměřujeme na jevy v přírodě, kterými je dané období specifické. Baví nás přírodu
pozorovat a zkoumat.
Naše setkání mají svá pravidla. Začínáme vždy přivítáním a seznámením se
s daným tématem. Následuje pohybová část. Často využíváme míč, lano
nebo kladinu. S těmito pomůckami trénujeme akomodaci oka, rovnováhu.
Míč přitom proměňujeme ve sněhovou kouli, kladina je most vedoucí přes
zamrzlý potok. Mnohé přírodní úkazy zkoumáme venku v přírodě. Pokud
nám to počasí nedovolí, trénujeme místo toho svou obratnost lezením na horolezecké stěně, kterou máme vybudovanou přímo v budově školky.
Další z činností klubu jsou experimenty, pokusy. Využíváme věci a přísady,
se kterými se děti běžně setkávají i doma, jako je např. jedlá soda, ocet, olej,
sůl, potravinářské barvivo. Značnou část potřebného vybavení k provádění pokusů čerpáme ze sady Tajemství přírody. Zjišťujeme, co se děje s vodou v nádobě, když venku mrzne, vytváříme si pohádkovou ledovou krajinu
v láhvi nebo na papíře.

D Nový Jičín

Setkání klubu probíhají dvakrát měsíčně a střídají se při nich exkurze a praktické činnosti na exkurze navazující. Pravidelně také navštěvujeme zábavně-vzdělávací centra: Svět techniky Ostrava, Pevnost poznání Olomouc, VIDA
Brno. Na tyto exkurze pak navazujeme ve škole pokusy a projekty.
V tomto roce jsme navštívili např. Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Ve škole pak děti vytvářely vlastní modely letadel. Po návštěvě pekárny a cukrárny ve Štramberku se děti proměnily v cukráře a pekly vlastní cukroví. S velkým ohlasem se setkala putovní výstava Dějiny udatného národa českého.

Pedagogové naší školky sestavili Sborník pokusů z praxe, který nabízíme
jako inspiraci rodičům a pedagogické veřejnosti. Metodický materiál je volně přístupný na našich webových stránkách www.skolkaexilu.cz v záložce
PORADNA.
Nedílnou součástí klubu jsou deskové hry, které si děti mohou vybrat z Talent centra – tj. prostor ve třídě plný zajímavých pomůcek a her, který je
dětem přístupný během celého dne pobytu v MŠ. Mezi oblíbené hry patří Pix
It, Maze Racers, Logikit, Pexetrio aj.
Klub nadaných dětí se stal v MŠ Čs. exilu v Ostravě-Porubě tradicí, kterou
dále upevňujeme a rozvíjíme.

Děti poté vytvořily velmi zdařilé koláže.
Po zajímavé exkurzi do zákulisí Beskydského divadla v Novém Jičíně vznikla
řada nádherných loutek.
Nezapomínáme ani na logické deskové
hry, které jsou u dětí velmi oblíbené.
Do budoucna plánujeme noc deskových her.

D Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov

Pravidelně navštěvujeme hvězdárnu v Prostějově, kde jsme se letos zaměřili na druhy dalekohledů, a Český svaz ochránců přírody Iris, kde jsme při
nedávné návštěvě sledovali různá semínka pod lupou. Poslední dobou využíváme v kroužku moderní techniku, jako jsou počítače All in One, interaktivní tabule SMART a interaktivní displej Prowise, k různým logickým hrám
a úkolům. Učíme se programovat cestu robotické hračce ozobot pomocí barevných kódů a pořádáme s ozoboty závody. Také navštěvujeme chemickou
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laboratoř ve škole a některé
pokusy zkoušíme i ve třídě.
K běžné činnosti patří hraní
deskových her a každoročně
v prosinci organizujeme s paní
Danou Havlovou deskohraní
i pro rodiče.

Školky spolupracující s Mensou
Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám,
které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými
dětmi. Konkrétní podmínky, které musí školka splňovat, aby získala
status „školky spolupracující s Mensou“, najdete na stránce deti.mensa.
cz v záložce Školky. Na téže stránce je rovněž uveden seznam aktuálně
spolupracujících školek (levý sloupec s názvy školek) a přehledná mapa
jejich rozmístění na celém území ČR (hned za podmínkami spolupráce).
Mezi spolupracujícími školkami se často nacházejí velmi odlišné typy zařízení
pro předškolní děti: některé jsou příspěvkovými organizacemi, jiné jsou ryze
soukromými subjekty. Několik školek s Mensou spolupracuje již od samého
počátku (tedy od roku 2012, kdy byl spuštěn web deti.mensa.cz), nicméně
většina aktuálně spolupracujících školek se přidala v průběhu let – typicky
nedlouho poté, co pedagogický personál dané školky absolvoval školení
Metoda NTC Learning. Jak se dalo očekávat, některé školky časem ze
spolupráce „vypadly“, ať už kvůli neplnění požadovaných podmínek, nebo
kvůli zániku školky samotné. Historii spolupráce konkrétní školky s Mensou

lze snadno dohledat na našem webu: na výše zmíněné
stránce klikněte na název vybrané školky (možná vám pomůže
vyhledávání pomocí Ctrl+F) a poté na ikonku Dokumenty. Čím
déle školka spolupracuje s Mensou, tím více má ve svých
dokumentech zpráv o spolupráci v předešlých letech.
Spolupracující školky se mnohdy významně liší i svou
„publikační aktivitou“ na webu deti.mensa.cz (to však zcela
jistě neznamená, že méně publikující školka je méně kvalitní!).
Průběžně procházíme publikované příspěvky jednotlivých
školek a snažíme se je shromažďovat na stránce „Vzájemná
výměna zkušeností mezi NTC školkami“ (https://deti.mensa.
cz/index.php?pg=ntc--inspirace). Typicky se jedná o fotografie NTC aktivit,
ale podařilo se nám nashromáždit i komplexnější materiály. Věříme, že tyto
příklady dobré praxe se stanou inspirací ostatním spolupracujícím školkám.

Š Adamusova
MŠ

rychleji pokrýt obrazec na kartě?
A kdo získá nejvíce hracích karet?
Hra patří do kategorie her logických,
z herního světa abstraktního, přispívá k rozvoji dítěte, jeho technických
schopností a logického myšlení
v oblasti zrakové analýzy a syntézy,
zrakové diferenciace.

Š Břeclav
MŠ

jsme při aktivitě „autobus“, kdy děti
počítají cestující, využili vlajky evropských států pro označení jednotlivých zastávek. Nezapomínáme ani
na pohyb. Častěji provádíme balanční cviky a míčové hry. Ve třídě máme
koš na košíkovou a zařadili jsme i minigolf. Rotační cvičení děti samy připomínají. Na dětech je vidět zaujetí,
a tak se těšíme na další aktivity.

V naší mateřské škole velké oblibě těší společenská hra Ubongo.
Vlastníme ji v malém cestovním vydání, hra je velmi zábavná, rychlá
a pravidla jednoduchá. Hra je určena pro 2–4 hráče, kteří hrají zároveň. Kdo najde jako první správné dílky? Kdo jimi zvládne co nej-

Do projektu Mensa NTC Learning jsme se zapojili teprve letos v září.
Hned na začátku pro nás byly výzvou značky dětí. Nestačilo znát tu
svoji, chtěli jsme znát i značky všech kamarádů. Na ně navázaly vlajky států. Děti s chutí pracují s mapami a encyklopediemi, pouští se
do různých úkolů a her. I obyčejné pexeso je pro ně s vlajkami o mnoho
zajímavější. Za zmínku stojí i např. propojení s Hejného metodou, kdy

Lenka Šnajdrová

Š Březová nad Svitavou
MŠ

Naše učitelky mají určitou volnost ve výběru obsahu vzdělávání podle
zájmu a schopností dětí. Kromě činností, které jsou ve všech MŠ
běžné, zařazujeme do vzdělávání poznávání abstraktních symbolů,
jako jsou dopravní značky, loga aut, znaky krajů a měst, státní vlajky,
ke kterým přidáváme asociace. Důraz klademe na dostatek pohybu.
Metoda NTC learning je určena pro všechny děti – podporuje větší
využívání jejich potenciálu. Dalším přínosem této metody je, že se
časem projeví nadané děti, které by jinak unikly naší pozornosti. Těmto
dětem nabízíme aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti. Naše MŠ je
k tomu nadstandardně vybavena různými hrami a pomůckami.

Š Čakovice I
MŠ

Metodu NTC dnes využívá všech 8 tříd naší MŠ. Nepracujeme pouze s nadanými dětmi, ale komplexně s celou třídou. Každý měsíc navíc děti dostávají domů „Úkoly pro chytré hlavičky“. Díky těm si pak procvičují a dále
rozšiřují své vědomosti i mimo školku a ve spolupráci s rodiči.
Při práci s dětmi klademe velký důraz na pohybové aktivity, které je
všestranně rozvíjejí. Velice oblíbené jsou u dětí míčové hry (házení, chytání ve dvojicích), cvičení na rovnováhu (chůze po laně, chůze na chůdách,

Š Duhová Habartov
MŠ

Pravidelně zařazujeme motorická cvičení rovnováhy, lezení na laně,
minigymu a lanové pyramidě. Využíváme Vítkův chodníček, jeho
vnitřní i venkovní variantu otužování. K pobytu v přírodě využíváme blízký les, každý rok jezdíme na školu v přírodě. Děti se účastní předplaveckého výcviku, lyžování, zařazujeme hry jako Hledání
pokladu, Indiánská výprava, Po stopách Podzimníčka, navštěvujeme truhlářskou dílnu. Koordinaci oko-ruka procvičují děti u Metody
dobrého startu, která podporuje všestranný rozvoj v nejširším slova
smyslu. Akomodaci oční čočky trénují u her s míčem, stavíme z Lega,

V letošním školním roce se čtyři děti
úspěšně zúčastnily Logické olympiády. Velkou výhodou je, že ačkoliv jsme
malé městečko s asi 1 600 obyvateli,
nadané děti mají možnost po úspěšném absolvování přijímacího řízení nastoupit do třídy Základní školy Březová nad Svitavou s rozšířenou výukou
angličtiny, matematiky a logiky, kterou
zajišťuje spolek Svět vzdělání.
rotace), překážkové dráhy, cvičení
s hudbou nebo padákem, skákání
panáka a další. Jako podporu rozvoje
asociativního myšlení učíme děti rozpoznávat vlajky států, značky aut, písmena, či dopravní značky.
Také jsme uskutečnili několik projektů vycházejících z této metody. Např.
Hrajeme si s písmenky, aneb Abeceda není věda; Chemické pokusy, aneb
Hokus pokus; Cestujeme po Evropě
a mnoho dalších.
Dupla, Sevy a Magformers. Děti
mají rády hry Brain box, Umí prase
létat, Cink!, sudoku, enigmatické
hádanky, Hádanky dráčka Fráčka,
hry firmy Mindok, Barevný kód, Potrubí, Dinosauři, Den a noc, Tučňáci
na ledu, Vikingové v bouři, Logico,
Tangram nebo Canoe. Osvědčily
se nám tematické bloky jako např.
sněhulákový, ptačí, cestovatelský…
MŠ také vlastní mobilní interaktivní
panel Multiboard, který skýtá nepřeberné možnosti.
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Š FlowerGarten
MŠ

V naší anglické mateřské škole jednak důkladně rozvíjíme předškolní
dovednosti a další kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí zápisu na ZŠ (většina dětí je úspěšně přijata na výběrové základní školy
s rozšířenou výukou angličtiny), a vedle toho se každý měsíc věnujeme
jedné ze zemí světa. Dětem k tomu nabízíme široké spektrum poznávacích, pohybových, smyslových, výtvarných či „vědeckých“ aktivit.
Např. v lednu děti v rámci „grónského měsíce“ výtvarně zpodobnily
tamější krajinu, vlajku a lední medvědy, zkoumaly sníh pod mikrosko-

pem, stavěly iglú ze sněhu, vyrobily
si rybí pomazánku anebo soupeřily
v závodech „psích“ spřežení. Během
výletů kombinujeme různé druhy dopravy, a nejen tímto cestováním, ale
také všímáním si svého okolí a všech
značek, piktogramů či vlajek, rozšiřujeme dětem obzory. Po návratu z výletů následuje zpětná vazba
ve formě diskuze o výletě nebo kresby zážitků. Děti vždy překvapí, čeho
si cestou všimly.

Š Horní Slavkov, Sportovní 713
MŠ

S dětmi se kromě tradičních činností, jako jsou aktivity vycházející
z metodik NTC (Pix-it, deskové a logické hry, Logicco Picollo)
věnujeme i různým motorickým cvičením (chůze po laně, smyslové
chodníky) nebo práci s abstraktními symboly a pojmy (vlajky států,
společné znaky na značkách, vlastnosti a charakter hrdinů z pohádek,
enigmatické hádanky). Na ukázkových hodinách potom předvádíme
rodičům, o čem metoda NTC vlastně je. Rodiče si společně se svými
dětmi vyzkouší různé aktivity, které se na naší školce běžně dějí,
a jsou často překvapeni, co vše vlastně zvládnou – jak oni sami, tak
i jejich děti.

Ve školce máme připravenou bohatou
nabídku deskových her pro jednoho
i více hráčů, z čehož mají, hlavně před
Vánoci, největší radost rodiče. Děti se
na hrách učí spolupráci, logickému
myšlení, trpělivosti i umění přijmout
onu nemilou věc, jíž je porážka.
Nejlepší vizitkou pro naši školku je
spokojenost rodičů a úsměvy dětí,
které k nám chodí.

Š Hradec nad Moravicí
MŠ

Naše škola se stala pro pedagogy ostatních mateřských škol inspirací
ke změně. Svým kolegyním jsme v rámci praktických seminářů předváděly prvky výukových metod Hejného metody matematiky, NTC learning,
programů Začít spolu a Skutečně zdravá škola. Tématem prvního setkání
byla Anglie. Učitelky viděly prolínání metod v praxi, práci v centrech aktivit
a spontánní hry. I svačinu jsme tematicky přiblížily Anglii – anglický sendvič
s vlajkou a čaj s mlékem. Třídu navštívila královna, zazpívala hymnu, hrály
jsme hry s anglickou vlajkou, děti využily anglický autobus jako jedno z prostředí H-mat. Vše probíhalo hravou formou, důležitá byla průběžná motivace
dětí a propojenost všech metod. Při dalším setkání jsme se zaměřili na ČR.
Na tóny písně Má vlast děti prováděly pohybovou improvizaci s padákem,

vyhledávaly předměty v barvě trikolory
a využívaly interaktivní pomůcky jako
např. digitální mikroskop, robotickou
včelku BEE-BOT, mluvící kolíčky či interaktivní box. Naše snaha byla ukázat
práci s dětmi jak v heterogenní, tak
v homogenní skupině a propojit veškeré
metody s programem Skutečně zdravé
školy a environmentální výchovou, protože vše souvisí se vším. Důležité je děti
nepřehltit, nespěchat a výuku si užít.

Š Jazyková MŠ Chytrá sovička
MŠ

V naší školce se věnujeme spolupráci s dětskou Mensou již od roku
2011 a nemůžeme si ji vynachválit. Naši učitelé se na povinných školeních dozvěděli mnoho užitečných informací, které celoročně aplikujeme do naší výuky.
Jednou z velmi oblíbených činností v naší školce je čtvrteční kroužek deskových her. Hry jsou pečlivě vybírány, aby jejich záměr byl
rozmanitý a nezaměřoval se pouze na jednu stránku intelektu. Pro
předškolní děti jsou hry také zábavnou cestou, jak se naučit dodr-

Š Jílové
MŠ

Praxe nám ukázala, že NTC systém učení je vhodný nejen pro potenciálně
nadané, ale hravou formou může rozvíjet každé dítě. Prvky NTC běžně zařazujeme do výuky. Mezi dětmi jsou nejoblíbenější vlajky, dopravní značky
nebo značky automobilů. V každé třídě děti rády pracují s interaktivní tabulí.
Od letošního září jsme do výuky zařadili interaktivní pomůcku – robotickou
včelku Bee-bot. Rozvíjíme díky ní logické myšlení, prostorovou předsta-

žovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou nebo myslet kreativně, rozvíjí
schopnosti soustředění, logického
uvažování, sebeovládání i umění řešit problémy.
Moc se těšíme na naší další spolupráci s dětskou Mensou i na další
pokroky našich dětí.
vivost, plánování a předmatematické
dovednosti. Díky jednoduchým povelům (dopředu, otočit se, zpět aj.) vzniká unikátní způsob zápisu algoritmu,
který je srozumitelný i pro předškolní
děti. Učíme tím děti nenásilnou formou
prvním krůčkům v programování, a tím
se jim otevírá nová cesta ke skutečné
robotice, která v dnešním světě hraje
stále významnější roli.

Š Josefínka a Vendelínek
MŠ

Logické a matematické schopnosti u dětí rozvíjíme díky Montessori
i vlastním pomůckám. Máme k dispozici různé logické hry, které hrajeme společně, nebo individuálně (např. Digit, Tučňáci, Parkoviště
aj.). Logiku rozvíjíme i dále v hodinách s vlastními pomůckami formou rozhovorů. Prostorovou představivost rozvíjíme pomocí stavebnic (například Kapla), používáme pracovní listy od paní Bednářové
na rozvoj prostorového myšlení, bludiště a další podobné úkoly. Pozornost a postřeh trénujeme nejen při řízené činnosti, ale i například
v pohybových aktivitách. Děti se učí spoluprací s mladšími spolužá-
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ky, zároveň se tím rozvíjí tolerance
a trpělivost. Snažíme se o věcech
společně debatovat, povídáme si
v kroužku, vedeme rozhovory. Při
tom používáme správné formulace
vět, skloňování slov… Zapojujeme
také logopedickou prevenci a děti
rovněž připravujeme na budoucí
čtení a psaní.

Š KinderGarten Stodůlka
MŠ

Jsme soukromá česko-anglická firemní školka Siemens, která už
od roku 2015 spolupracuje s Centrem nadání a Mensou ČR. Do výuky
jsme zařadili prvky metody NTC Learning a založili odpolední kroužek
Chytré hlavičky – Mensa NTC Learning club, v němž rozvíjíme rozumové schopnosti dětí všech věkových kategorií ve školce (od 2 do 6 let).
V rámci tohoto kroužku pracujeme s různými odbornými publikacemi,
didaktickými, paměťovými či vizuálními hrami, s obrázky vlajek, automobilových značek a mnoha dalšími pomůckami. Zmiňované hry a úkoly kombinujeme v různých variantách, abychom dosáhli zapojení všech
druhů smyslového vnímání a zároveň aby došlo k aktivaci adekvátního

myšlenkového procesu. Tímto způsobem budujeme u dětí základní
principy asociačního myšlení, díky
nimž se daří děti kvalitněji vzdělávat,
a usnadňovat jim tak vstup na základní školu. Naši absolventi jsou bez
obtíží přijímáni jak na běžné základní
školy, tak na bilingvní základní školy
i základní školy se specializovanou
třídou pro nadané děti.

Š Koníček Pardubice
MŠ

Za sedm let spolupráce v projektu NTC Learning jsme tuto metodu rozšířili z jedné třídy na celou školu. Ráno zařazujeme tzv. NTC rozcvičku
– individuální výběr úkolů podporujících logické myšlení dětí, pak i fyzickou rozcvičku začínající točením a dále všemožně posilující motoriku dětí.
Míče mají děti k dispozici během celého dne při všech přechodových činnostech. Zavedli jsme projektový den Menso-hrátky MŠ Koníček – děti
ve skupinách zhruba po dvanácti s jednou učitelkou plní zábavné úkoly se
zaměřením na logiku, postřeh i zručnost. V areálu školy jsou namalovány
barevné čáry, po kterých se děti každý den přemisťují na školní zahradu

a zpět. Zařadili jsme dvoutýdenní projekt s multikulturní tematikou Cestujeme světadíly, kterému je přizpůsoben
i jídelníček školy. Navázali jsme jedinečnou spolupráci školy se ZŠ Staňkova, se kterou jsme uskutečnili několik společných projektů. Metodu NTC
každoročně představujeme novým
rodičům na zvláštní schůzce.

Š Markova, Frenštát pod Radhoštěm
MŠ

Nadané děti u nás mají dostatek příležitostí věnovat se tématům, která
je zajímají. V jednotlivých třídách jsou zřízeny hrací koutky se zaměřením
na rozvoj inteligence. V jazykovém koutku si děti rozvíjí řečové dovednosti prostřednictvím jazykových her, hádanek, říkadel a vyprávěním
pohádek. Hudební koutek nabízí činnosti rozvíjející vztah k hudbě společným zpěvem, spontánní hrou na hudební nástroje i pravidelným poslechem hudby. Logicko-matematický koutek zahrnuje hry s čísly, řešení
hlavolamů a konstruování objektů. V tvořivém koutku se děti seznamují

s novými výtvarnými technikami, nástroji a materiály. V přírodovědném
koutku realizují badatelské činnosti,
jednoduché pokusy a získávají základy pro práci s informačními technologiemi. V tělesně-pohybovém koutku
jsou zařazeny klasické pohybové činnosti, dechová cvičení a relaxace.

S Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem
DS

Daří se nám u dětí vzbudit chuť, zájem a touhu něco nového objevovat,
učit se. Nové poznatky děti získávají a upevňují prožitkovým učením, důraz
klademe na spolupráci (kooperativní učení místo soupeření), spontánní
sociální a emocionální učení, a hlavně individuální činnosti. To je možné
díky tomu, že v každé třídě je jen deset dětí a dvě paní učitelky. Umožňuje
nám to účast na různých akcích, cestujeme za poznáváním i do vzdálenějších míst (Jičín či Hradec Králové). Byli jsme na exkurzi ve výrobě vánočních ozdob, čeká nás další exkurze k truhláři, kováři a návštěva zubní
ordinace. Bruslíme, plaveme, lyžujeme, cvičíme jógu, učíme se anglicky

Š MiniSvět, Mrač
MŠ

Již několik let nabízíme rodičům individuální péči o děti v rámci
Feuersteinovy metody. Tato metoda slouží k celkovému rozvoji
osobnosti dítěte a jeho kognitivních funkcí. Dítě je díky ní schopno
kriticky myslet, plánovat strategie řešení úkolů, rozvíjí svou řeč, je
motivováno k dalšímu učení, nebojí se selhání a vnímá vzájemné
vztahy mezi předměty. V rámci rozšíření kolektivního rozvoje myšlení
zahájila školka spolupráci s Dětskou Mensou. Začali jsme aplikovat

a tvoříme z keramiky. V minulém roce
jsme si na svoje bádání a objevování
pořídili digitální mikroskop, který nás
provází při pobytu venku. My si tak
můžeme vše na místě prozkoumat,
vyfotit a pak si to přehrát na interaktivní tabuli. To nás hodně bavííí! (Digital
Microscope Levenhuk DTX 500 Mobi
doporučujeme)
principy NTC metody, která dětem
pomocí činností, jež navzájem
propojují obě hemisféry, napomáhá
rozvíjet
myšlenkové
strategie
a myšlení celkově. Ze začátku děti
začaly individuálními i skupinovými
pohybovými činnostmi, poté se
věnovaly poznávání vlajek států,
značek aut a samozřejmě mohou
využívat hry a materiály pro rozvoj
logického myšlení.

Školka a jesle DC Mláďátka České Budějovice

Díky Mensa NTC Learning jsme schopni identifikovat velmi časně nadání
u dítěte a začít s ním včas pracovat a motivovat ho v jeho rozvoji. Vytváříme si vlastní pomůcky a pracovní listy zaměřené na rozvoj rozumových
schopností, paměti a logického myšlení u dětí dle individuálních potřeb. Realizujeme projektovou výuku s využitím prvků zážitkové pedagogiky. Každý
měsíc děti zpracovávají v rámci měsíčního tematického plánu myšlenkovou
mapu, kde si zopakují a graficky znázorní své získané znalosti. Je to výborný nástroj, který v praxi dobře funguje a děti ji velmi rády zpracovávají.
Oblíbené jsou chemicko-fyzikální pokusy, které jednou týdně zařazujeme

do výuky. Odpoledne pravidelně hrajeme logické hry, ve kterých se mohou
děti pohybovat na různých úrovních, dle
vlastního tempa. Ročně identifikujeme
1 až 2 nadané děti, u kterých dále rozvíjíme strategii vzdělávání. Nadaným
dětem připravujeme výukové bloky
a pracovní listy. Podnikáme s dětmi různorodé exkurze a výpravy za poznáním.
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Š Mořice
MŠ

V naší MŠ se snažíme dětem nabídnout pestrý program. Účastníme
se divadelních i hudebních představení, konají se besídky, výlety
a exkurze, zkoumáme přírodu, věnujeme se dopravní výchově
a podporujeme zdravý životní styl. Spolupracujeme mimo jiné s obcí
Mořice, s místními hasiči, zahrádkáři, myslivci, seniory, policisty,
ochránci přírody i dalšími. Probíhají u nás pracovní dílničky s rodiči
či setkání se seniory, kteří malým posluchačům čtou z pohádkových
knížek nebo vyprávějí různé příhody ze svého života.
Podporujeme tvořivost, individualitu i rozvoj logického myšlení.
Využíváme různé hlavolamy, tvoříme vlastní pracovní listy a dvakrát

ročně pořádáme týden s malým
logikem. Děti i rodiče na nástěnku
školy pravidelně dostávají informace
o dění v Mense a mají možnost
se zapojit do Logické olympiády.
Čteme dětem příběhy s otevřeným
koncem, které pak děti dotvářejí.
Cvičením NTC v oblasti pexes,
encyklopedií, značek, vlajek si děti
rozšiřují povědomí o okolí, vesnicích,
městech a státech. Poznáváme svět
v každém ročním období a vycházky
využíváme také k tomu, aby děti
posilovaly svou fyzickou kondici.

Š Sluníčko Sulice-Želivec
MŠ

Nadání se snažíme nadání rozvíjet pomocí učebního systému Logico primo, dále pomocí deskové hry Kostka (Abeceda) a v neposlední
řadě také interaktivní tužkou Albi s řadou zajímavých knih. Děti rády
cvičí a překonávají překážky ve třídě i venku – například chůze po obrubníku pro ně není již žádný problém. Dále využíváme krokování. To
je jedno z prvních prostředí v matematice profesora Hejného, s kterým se děti seznamují a skrze něj pronikají do zábavného světa matematiky. Stavíme stavby z krychlí, nejprve podle fantazie, pak podle
obrázku. Rozvíjí se tím prostorová představivost, geometrické myš-

Š Štěnovice
MŠ

S Mensou spolupracujeme od roku 2015. Ještě předtím jsme plánovali činnosti do našich třídních vzdělávacích plánů na základě teorie
mnohočetných inteligencí (podle Howarda Gardnera), spolupráce
s Mensou ČR je vlastně vyústěním našich předcházejících aktivit.
Jsme docela obyčejná veřejná škola, ale nabízíme dětem prostředí,
které výrazně oslovuje jejich silnou stránku. Snažíme se o to, abychom
s dětmi nejednali na základě stereotypů a zažitých očekávání ve smyslu předkládání holčičích a chlapeckých hraček. V rámci naší filozofie

lení a kombinatorické myšlení. Děti
luští i sudoku – hra rozvíjí logické
myšlení, počítání, soustředění, a navíc je to velká zábava. Díky robotické včelce Bee-bot si děti osvojují
základy programování, a rozvíjí tak
logické myšlení, prostorovou představivost, plánování a předmatematické dovednosti.
podporujeme fyzickou i mentální stimulaci. Jde např. o logické hry z řady
Smart Games nebo Logico primo,
Logico piccolo, trénování rovnováhy
s použitím balančních disků, skákání
na trampolíně, učení symbolům aut,
vlajek států a hry rozvíjející plošnou
i prostorovou představivost. Řešíme
enigmatické hádanky a směřujeme
tím k rozvoji divergentního myšlení
dětí. Věříme, že tak dáváme dětem
velký vklad do života.

Š Veselá školka Šumperk
MŠ

Zaměřujeme se na vzdělávání dětí s potenciálem mimořádného
rozumového nadání. Děti jsou integrovány do běžné třídy, kde jsou
speciální pomůcky, deskové hry a hry pro rozvíjení rozumových
schopností dětí i interaktivní tabule. Každý rok se také zaměřujeme
na konkrétní projekty. V projektu Spolupráce MŠ s rodinou děti
vytvářely výtvarné koláže své rodiny. Někteří rodiče se zapojili
do pečení a s dětmi napekli chutné koláčky. V dalším projektu Já
a moje tělo děti vytvářely pomocí netradičních výtvarných metod
mozek z těstovin a pekly strukturu mozku z listového těsta. Během

projektu Podzimní čarování v sadu
a na zahradě si děti vyzkoušely sušit
ovoce, za pomoci rodičů vytvořily
ovocný strom, vydlabávaly si dýně,
navlékaly brambory na provázek
a tvořily ježka z brambory. Děti
vedeme k samostatnosti při všech
činnostech a samy se za svoji činnost
ohodnocují smajlíkem.

Š Zahradní Zábřeh
MŠ

svou fantazii ve dvou výtvarných
seskupeních – Tvořínek a Výtvarka
s Květou. Malí sportovci cvičí v tělocvičně blízké ZŠ, v parku nebo
na hřišti. Základy cizího jazyka se
děti učí v kroužku angličtiny. V říjnu 2018 jsme převzali cenu poroty
od Sdružení měst a obcí ČR v soutěži Školka jinak – za pestré, tvůrčí
a nápadité projekty věnované poznávání reálného světa.

Š Žatec
MŠ

na rozvoj logického uvažování
a myšlení (poznávání vlajek, pexeso
apod). Zaměřujeme se na rozvoj
kreativního myšlení a fantazie
pomocí různých společenských her
(logické, didaktické a paměťové),
které si děti během dne mohou
zahrát spolu a dvakrát ročně při
akci Den plný her i se svými rodiči
a dalšími příbuznými. Našim cílem
je rozvoj každého dítěte na takovou
úroveň, která je pro něj dosažitelná.

Díky zájmovým aktivitám rozvíjíme u dětí jejich schopnosti, dovednosti a přirozené nadání. Děti se zájmem o zpěv a hru na hudební nástroje navštěvují pěvecký sbor Zvoneček. Malí badatelé se
scházejí v Koumáku, aby zkoumali zákonitosti živé a neživé přírody prostřednictvím jednoduchých a atraktivních pokusů. Logické
myšlení, kombinatoriku a zdravou soutěživost podporujeme u dětí
v Klubu deskových her. Kreativní a umělecky nadané děti rozvíjejí

Používáme různé metody a aktivity zaměřené na všestranný rozvoj
dětí. Jsme zapojeni do projektu Česká obec sokolská, spolupracujeme
s fotbalovou asociací a s atletickým klubem Bohemia sport Žatec
(kde je trenérkou naše paní učitelka). Všechny tyto aktivity se zaměřují
na sportovní všestrannost a správný vývoj dětí. Součástí mateřské školy
je logopedická třída, kde se zaměřujeme na rozvoj všech jazykových
rovin – zvukovou stránku řeči, slovní zásobu, gramatiku a sociální užití
řeči. Používáme i interaktivní tabuli multiboard s různými programy
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MÍSTNÍ SKUPINY
MS Brno: brno@mensa.cz, brno.mensa.cz
MS České Budějovice: budejovice@mensa.cz, budejovice.mensa.cz
MS Hradec Králové: hradec@mensa.cz, hradec.mensa.cz
MS Karlovy Vary: vary@mensa.cz, vary.mensa.cz
MS Jihlava: jihlava@mensa.cz, jihlava.mensa.cz
MS Liberec (v přípravě): hana.kotinova@mensa.cz
MS Olomouc: olomouc@mensa.cz, olomouc.mensa.cz
MS Ostrava: ostrava@mensa.cz, ostrava.mensa.cz
MS Pardubice: pardubice@mensa.cz, pardubice.mensa.cz
MS Plzeň: plzen@mensa.cz, plzen.mensa.cz
MS Praha: praha@mensa.cz, praha.mensa.cz
MS Prostějov: prostejov@mensa.cz, prostejov.mensa.cz
MS Ústí nad Labem: usti@mensa.cz, usti.mensa.cz
MS Zlín: zlin@mensa.cz, zlin.mensa.cz

ZÁJMOVÉ SKUPINY – SIGY
Bližší informace o jednotlivých zájmových skupinách najdete v adresáři na:
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny
SIG 111: Michaela Jánošková, michaela.janoskova@mensa.cz, sig-111@mensa.cz
SIG Aktivní děti: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz

Adresář
ADMINISTRATIVA
E-mail: kancelar@mensa.cz
Korespondenční adresa: Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Administrace členské základny:
Zuzana Poláková, 770 177 926, sekretarka@mensa.cz
Administrativa testování:
Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
Bankovní spojení: č. ú. 5500450000/4000 (Expobank CZ)
Účetní: ucetni@mensa.cz
Webmaster: Čestmír Kalus webmaster@mensa.cz
Kancelář Frýdek-Místek:
Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek, 770 177 920,
Jarmila Schubert, Alan Schubert
Kancelář Praha:
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
Zuzana Poláková, Petr Štěpán

SIG Cyklistika: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-cyklistika@mensa.cz

RADA MENSY ČR

SIG Dračí doupě: Martin Hladík, martin.hladik@mensa.cz, sig-doupe@mensa.cz

předseda:
Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz, 602 392 662

SIG Ekologie: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-ekologie@mensa.cz
SIG Filmový klub: Petr Zach, sig-filmovy-klub@mensa.cz
SIG Geocaching: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Chci pomoci Mense: Petr Mazal, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
SIG Improvizace: Miroslav Charvát, 606 427 893, sig-improvizace@mensa.cz
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, 724 848 531, svachov@seznam.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz

E-mail: rada@mensa.cz

1. místopředseda, členská základna:
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz, 737 329 360
místopředseda, aktivity, zahraničí:
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
místopředseda, Mensa gymnázium:
Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888

SIG Junior: Vladan Havel, vladan.havel@email.cz

místopředsedkyně, testování, nadané děti, administrativa testování:
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874

SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Dana Havlová, 607 886 874,
dana.havlova@mensa.cz

místopředsedkyně, PR a grafika:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927

SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz

místopředseda, Internet:
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz, 608 299 286

SIG Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Literární tvorba: Eliška A. Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz,
sig-literarni-tvorba@mensa.cz
SIG Logické hry: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Logická olympiáda: Zuzana Poláková, 770 177 926, zuzana.polakova@mensa.cz
SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, Ing. wolf@seznam.cz
SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, 774 349 731,
jitka.novakova@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz

časopis:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979
místní skupiny, SIGy - zájmové skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
tajemník pro ekonomiku:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz
tajemník pro sociální sítě:
Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz
tajemník aktivit pro mladé:
Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz

SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ

SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-penize@mensa.cz
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz

Internetová rada: Tomáš Kubeš (předseda), Martin Sedláček, Petr Mazal,
irada@mensa.cz

SIG Queer: Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz

SIGHT koordinátor: Zuzana Poláková, sight@mensa.cz

SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz

Testující IQ: testovani.mensa.cz (kompletní seznam testujících najdete
na www.mensa.cz/testovani-iq/seznam-testujicich)

SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
sig-seberozvijeni@mensa.cz
SIG Spolujízda: Zdeněk Falář, zdenek@falar.cz, sig-spolujizda@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz

Psycholog: Vladimír Marček, Ph. D., psycholog@mensa.cz

REDAKCE ČASOPISU
E-mail: redakce@mensa.cz

MENSA GYMNÁZIUM, O.P. S.

SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz

Korespondenční adresa:
Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy, 257 328 786
www.mensagymnazium.cz, info@mensagymnazium.cz

Výtvarný SIG: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz

Ředitelka: Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz

ČLENOVÉ MENSY ČR

KONTROLNÍ KOMISE

Kontakty na členy Mensy ČR, kteří dali svolení ke zveřejnění údajů,
najdete na webu intranet.mensa.cz v části Členové.

E-mail: kk@mensa.cz

SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz

Hana Vantuchová (předsedkyně), Dagmar Saktorová, Jiří Šmach
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