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Mensa ČR je součást Mensy International, apolitické
a nevýdělečné organizace sdružující více než
145 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.
Pokud vás možnost členství zaujala, přijďte
na testování – aktuálně dostupné termíny najdete
na webu mensa.click/testovani-terminy.

Tiráž: Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Výroční číslo (ročenka), ročník XXVIII, vychází v dubnu 2021 v nákladu 5 190 výtisků.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení
časopisu šéfredaktor. Redakce si vyhrazuje právo články v případě potřeby upravit nebo zkrátit. Příspěvky, připomínky a dotazy prosím
zasílejte na adresu redakce@mensa.cz.
Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů
Mensy ČR, není-li výslovně uvedeno jinak. Obsah tohoto časopisu může být volně přebírán všemi ostatními publikacemi Mensy za předpokladu
uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak. Obsah publikovaný na casopis.mensa.cz je šířen pod licencí Creative Commons. Aktuální číslo
časopisu je k dispozici v elektronické podobě na webu www.mensa.cz. Archiv všech čísel, včetně časopisů Mensy International, naleznete
na intranetu Mensy intranet.mensa.cz. Časopis je zasílán všem členům Mensy ČR, nečlenové si jej mohou předplatit za 250 Kč ročně. Změny
adresy a dotazy na předplatné prosím zasílejte na adresu sekretarka@mensa.cz.
Vydavatel: Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6; Tisk: Typos, tiskařské závody, s. r. o., Podnikatelská 1160/14, 320 53 Plzeň; Grafika:
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Na přípravě ročenky se podíleli: Vojtěch Audy, Zuzana Bauerová, Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Jana Bolečková, Václav Brázda, Monika
Brzá, Martina Buderová, Andrea Calábková, Barbora Čapková, Magdalena Čavojská, Petr Čavojský, Ivana Danielková, Eva Dvořáková, Zdeněk
Falář, Marcela Fatrová, Lenka Filová, Petra Fleková, Ladislav Frankl, Marta Frydrychová, Fay Frydrýnová, Dušan Fürst, Pavla Hacková, Dana
Havlová, Věra Hellerová, Martin Hladík, Hana Hlaváčková, Petra Holubová, František Horňák, Lydia Jasenská, Iveta Jelínková, Dagmar Jičínská,
Karel Juřík, Lenka Kalinová, Hana Kalusová, Jiří Keller, Karel Kostka, Zuzana Kořínková, Gisela Kostelecká, Hana Kotinová, Vladimír Kutálek,
Tomáš Kubeš, Eliška Anna Kubičková, Václava Kunická, Hana Kupková, Gabriela Lacková, Vlaďka Laštůvková, Hana Lukšová, Lucie Malechová,
Bohumil Malý, Klára Markuciová, Petr Mazal, Lucka Měchurová, Kris Mothejzíková, Zdeňka Mouralová, Lubomír Jan Muzikář, Tomáš Nováček,
Radim Novák, Jitka Nováková, Martina Novotná, Zdenka Pániková, Dana Patočková, Jitka Pethö, Jana Petraschková, Zuzana Poláková, Milada
Pytelová, Jiří Rak, Zuzana Reslová, Alena Řezáčová, Martin Sedláček, Jaroslava Sloupová, Kristýna Skružná, Jana Soukupová, Iveta Stehlíková
Bassyová, Drahomír Streit, Zuzana Šimková, Zdenka Šimurdová, Jirka Šmach, Lenka Šnajdrová, Petr Štěpán, Jitka Štindlová, Zuzana Šuldová,
Vítek Švachouček, Martina Švancarová, Pavel Terber, Jana Tillová, Jana Unruhová, Kateřina Vágnerová, Hana Vantuchová, Alena Vávrová,
Alena Vavřinová, Eva Vavřínová, Gabriela Vášová, Pavel Vlašánek, Andrea Vřešťálová, Stanislav Wolf, Hana Zbořilová, Soňa Zbytowská, Nikol
Zdráhalová, Marek Zdražil, Adam Zeisek, Ludmila Zíková a další.
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Vážení mensané,
o uplynulém roce se rozhodně nedá říct, že by byl příznivý k pořádání
společenských akcí. Ovlivněna byla celá společnost a ani Mensa nebyla dopadů
loňských událostí ušetřena. Přesto se nám navzdory všemožným omezením
podařilo udržet mensovní život v chodu, a to především díky odhodlání a nadšení
organizátorů akcí a dalších dobrovolníků. Ti dokázali pro své akce najít nové
vhodné formáty, mnohdy velmi narychlo, a přizpůsobit se tak neobvyklé situaci.
Děkujeme jim za to – i za běžných okolností jsou to právě oni, díky komu je
mensovní život tak pestrý a rozmanitý; nyní za neobvyklých okolností jsme pak
za ně ještě vděčnější.
I navzdory veškeré snaze se však kvůli epidemické situaci mnoho plánovaných
akcí uspořádat nepodařilo. Některé z nich byly posunuty o rok, některé musely
být zrušeny prozatím bez náhrady a některé dostaly dočasně jiný formát. Jednou
z takto změněných akcí byla i Logická olympiáda – tu se v loňském roce nakonec
uspořádat podařilo, byť za cenu odklonu od její tradiční podoby a určitého
okleštění. Věříme nicméně, že rok 2021 bude pro pořádání mensovních akcí
příznivější, že se co nejdříve přiblížíme normálu a že budeme mít zase dostatek
příležitostí potkat se spolu osobně.
Děkuji všem, kdo Mensu děláte takovou, jaká je, a srdečně zvu k zapojení ty, kdo
ještě nejsou její aktivní součástí.
Martin Sedláček
předseda Mensy ČR

Časopis Mensa
a další mensovní tiskoviny

Zuzana Kořínková

I v roce 2020 pokračovala práce na modernizaci
a aktualizaci mensovních tiskovin. Sjednocenou
podobu tedy nyní mají časopis a ročenka, příručka
pro nové členy, informační trojlist i zvací dopis pro
pozitivně otestované dospělé i děti. Účel a použití
jednotlivých druhů tiskovin je rozrůzněné s ohledem
na jejich obsah a pojetí.
Časopis Mensa je zpravodaj a volnočasový magazín Mensy ČR.
Vychází jednou za dva měsíce (s ročenkou jako přílohou dubnového
čísla), informuje o dění v Mense a současně dává publikační prostor
svým dospělým i dětským členům. Je přitom určen pro distribuci
téměř výhradně členům a spolupracujícím institucím a jako
propagační materiál pro veřejnost se používá velmi zřídka. Nadále se
snažíme udržet jeho vizuální i obsahovou kvalitu – velké poděkování
patří všem, kdo se na tvorbě časopisu podílejí, ať už jde o zasílání
článků a fotografií nebo o redakční práce a korektury (konkrétně
v oblasti korektur pokračuje i v tomto roce efektivní spolupráce se
SIG Jazyky, který pravidelně zajišťuje finální předtiskovou jazykovou
korekturu časopisu).
Ročenka jednak putuje ke všem členům společně s dubnovým
číslem časopisu, ale současně se používá i jako propagační materiál
na místech, kde je potřeba podat o Mense ČR hlubší informace
(například na konferenci Vzdělání pro budoucnost, při Logické
olympiádě aj.).
Informační trojlist ve stručnosti, avšak uceleně představuje
všechny oblasti působení Mensy ČR a je tedy optimálním lehkým
a přehledným materiálem pro propagaci na veřejných akcích (jako
jsou např. testování, konference apod.), pro jejichž účely by ročenka
byla příliš objemná a detailní.
Příručka pro nové členy nabízí přehledně členěné základní
informace o fungování Mensy, doplněné velkým množstvím
fotografií. Tento materiál zasíláme každému novému členovi a jeho
elektronickou verzi je možné najít a stáhnout po přihlášení do
Intranetu.
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Testování IQ v roce 2020
Bohužel i testování IQ bylo poznamenáno celkovou situací, a tak
hlavní podíl na počtu otestovaných měly měsíce leden a únor.
Nicméně i přes nepříznivou situaci jsme v roce 2020 zvládli otestovat
celkem více než 1800 dospělých a stejný počet dětí. Pozastavena
byla po většinu roku bohužel velká veřejná a školní testování,
nicméně v souladu s vládními nařízeními jsme se snažili uspokojit
poptávku po testování formou menších veřejných testování a zvýšil
se také počet testování individuálních. Všem zájemcům o testování,

Lucie Měchurová

kteří vlastní některý z nabízených poukazů, jsme se z důvodu
omezené nabídky rozhodli tyto poukazy o rok prodloužit.
Na testování IQ se podílí stabilní tým testujících, v současné době
máme pokrytou většinu republiky a podle zájmu v regionech naši
testující dojíždějí i do těch míst, kde testování pravidelně neprobíhá.
K testování dětí používáme naše vlastní testy MITCH a MITCH mini,
v současné době probíhá příprava vlastního testu pro dospělé MITA.

Kdo jsou mensané?

CELKOVÝ POČET ČLENŮ:
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Členské výhody
Stejně jako v minulých letech nabízí Mensa ČR jako benefit všem
členům, kteří zaplatí včas svůj členský příspěvek, možnost získat
poukaz na testování IQ zdarma. Podrobnosti najdete na mensa.
click/poukaz. Mezi výhodami pro členy je ale i řada dalších benefitů –
jejich seznam najdete na mensa.click/vyhody, kde jsou zmíněné jak
výhody poskytované přímo Mensou ČR nebo Mensou International,
tak ale i výhody nabízené jinými firmami a organizacemi.
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V roce 2020 se podařilo pro členy Mensy ČR nově domluvit například
slevy na vstup na sedm různých únikovek (Mazement, Escape Point,
Trap Catch, Escape Praha, Cludo, DeCrypt, Endorfin), slevu na
předplatné časopisu Trade-off, virtuální kurz MotivP zdarma, nebo
slevu na hry Špidla Data Processing. Konkrétní slevové kódy jsou
přístupné pro členy po přihlášení do intranetu.

Administrativa
Celý rok 2020 byl zasažen pandemickou situací. I my v Mense jsme
se snažili s ohledem na nastalé změny optimalizovat naše náklady.
Přiznám se, že je obtížné vyjádřit úsilí všech, kdo se tomuto cíli
věnovali. Skutečně se šetřilo na všech stranách.
Než přejdu k detailnějším popisu, zkusím vysvětlit, co graf níže
vlastně ukazuje.
Každý z nás platíme členské příspěvky, z nichž pokrýváme
naše aktivity. Rád bych připomněl, že neplatíme všichni stejně.
Zvýhodňujeme rodiny, děti, seniory. Někteří z nás si platí zlaté
členství, jsou mezi námi i ti, kteří si zaplatili členství doživotní. Část
peněz jde také na časopis a nesmíme zapomínat na zápisné.
Nechci popisovat všechny peníze, které jako organizace získáme,
velkou většinu peněz také rovnou vracíme zpět do akcí. Já se
chci zaměřit na „to všechno okolo“. Pečlivě střežíme každý výdaj.
Všechny výdaje kategorizujeme a plánujeme. Každá kategorie má
svého správce, který je zodpovědný za rozpočtové plnění. Celkové
výsledky a plnění si můžete poslechnout každoročně na Valné
hromadě.
Cílem této zprávy je tady udělat nějaké meziroční srovnání
administrativních výdajů a výdajů na nepřímé akce. Ani to není
jednoduché, protože jsme kategorie výdajů v letech přidávali,
přejmenovávali a sjednocovali. Některé akce se nekonaly každý
rok (například Víkend dobrovolníků), jiné vznikly a zanikly (např.
NTC knihy, nájmy kanceláří ve FM a Praze). Některé kategorie jsme
sjednotili, jiné naopak rozmělnili.
Přináším tedy srovnání let 2017–2020 a pokusím se vysvětlit, co údaje
znamenají. Procenta vyjadřují vždy poměr k celkovým „ostatním“
výdajům v daném roce. Znovu zdůrazňuji, že k „ostatním“, nikoliv ke
všem výdajům v daném roce.

Jiří Rak
Shodneme se, že největší položkou je administrativa spojená
s fungováním ekonomiky a administrativy (od roku 2020 má kód
0201). Tato položka reflektuje nárůst aktivit v daných letech. Přesto
si troufnu říct, že i tam jsme v roce 2020 automatizací snížili náklady
při zachování veškerého komfortu, na který jste zvyklí. Není pravdou,
že zrušením nebo nekonáním akcí ušetříme. Naopak přibyly storno
doklady, vratky a komunikace.
Druhou největší položkou se sice v roce 2017 ukazuje časopis,
je však nutné říct, že jsme jej v roce 2018 rozmělnili na poštovné,
náklady na redakci a v roce 2020 zvláště vykazujeme i náklady na
ročenku. Najdete je pod kódy 070X.
Zvláště máme vyjádřenou administrativu členské základny. Počet
členů a jejich obsluha rostla. Od roku 2020 (značeno 0108) ovšem
i u správy členské základny klesají náklady.
Posledním velice krásným ukazatelem jsou výdaje RM (0301).
Ačkoliv totiž v roce 2020 měla Rada 11 členů, řada jednání byla
online a výdaje se významně snížily.
Byl bych rád, kdyby ve vás po přečtení tohoto příspěvku zůstalo
alespoň trochu povědomí, že administrativa není černá díra na
peníze. Není to nutné zlo, které si platíte z příspěvků, nakládá
s prostředky efektivně. Jsme rovněž kontrolování Kontrolní komisí,
která má ke všem údajům přístup.
Přesto, budete-li mít nějaký nápad nebo dotaz, individuálně mi
napište na jiri.rak@mensa.cz, rád cokoliv objasním nebo poskytnu
bližší vysvětlení.

Mensovní dokumenty včetně zápisů z jednání
Rady Mensy a archivních čísel časopisu
jsou dostupné po přihlášení do Intranetu:
intranet.mensa.cz
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Místní skupiny
S Brno

Členové Mensy ČR se podle místa svého bydliště sdružují do
tzv. místních skupin. Těch v ČR působí už 14 a členům poskytují
prostor pro setkávání s ostatními mensany v jejich okolí.

Předseda: Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777
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
MS Brno bylo v roce 2020 paralyzováno koronavirem jako všude jinde.
Ale nevzdáváme se. Znovu jsme ukázali, že aktivity brněnské skupiny
nejsou jen v Brně, ale přesahují i do ostatních míst, kde Mensa působí.
Podívám-li se na akce z Brna a okolí, které se konaly v loňském roce,
napočítám téměř dvě desítky uspořádaných událostí.
Pravidelně se scházíme každý měsíc. A i když ne všechny schůzky se
mohly uskutečnit prezenčně, sešli jsme se alespoň virtuálně. I v roce
2020 jsme si schůzky zpestřili netradičními aktivitami – přednáškami
(léčba onkologie, krátkozrakost), diskusemi a výstavami (náboje,

S České Budějovice
Předsedkyně: Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz,
607 591 599
Kontakt: budejovice.mensa.cz, budejovice@mensa.cz,
FB: mensa.click/fb-budejovice
Pravidelné schůzky: první středa v měsíci, Franco’s restaurant
Počátek loňského roku byl ve znamení tradičních aktivit naší MS.
V lednu to bylo setkání při otevřeném dni na Gymnáziu Česká, dále
lednové a únorové Odpoledne plné her. Ještě začátkem března jsme
se sešli při pravidelném setkání naší MS a poté již vše bylo uzavřeno
až do léta.

Uspořádali jsme i pár výletů (technické muzeum, židovský hřbitov),
šli grilovat, nebo si vyrazili třeba na snídani. Pomáháme i SIGům
a podporujeme jejich aktivity – byli jsme například společně se
SIGem Zbraně na střelnici a pomáháme SIGu Lišky, který organizuje
akce pro děti.
V čem jsme naopak rozjeli novou aktivitu, je klubovna. Ve spolupráci
se Skautským institutem si nyní můžeme pro naše aktivity pronajímat
zajímavé prostory. Toho nejvíce využívají v SIGu Lišky. Klubovnu jsme
několikrát využili i pro testování veřejnosti. MS Brno se rovněž podílí na
Logické olympiádě.
V roce 2021 určitě v aktivitách nepolevíme, již nyní je řada akcí
naplánovaná v mensovním kalendáři. Zmínil bych jen tu největší, kterou
je EMAG – setkání členů národních Mens, které se bude konat v Brně
a je bezesporu největší letošní plánovanou akcí celé Mensy.
Máte-li nápady, nebo chcete-li se k některým aktivitám přidat, spojte
se s námi, nebo přijďte na naši pravidelnou schůzku.
všichni odměněni velkou chválou nejen od rodičů, ale hlavně od
samotných dětí, které byly z tábora nadšené.
Ještě v srpnu jsme se stihli sejít na kolech na cyklostezce mezi
Hlubokou a Budějovicemi a také jsme vyrazili na víkend dobrovolníků
Mensy. To byla asi jedna z posledních větších akcí. Poté jsme již opět
nasadili roušky a usedli ke svým počítačům a mobilům.
Krajské kolo Logické olympiády muselo proběhnout již online, ale
naštěstí se poté podařilo alespoň osobně předat ceny vítězům. Také
velké finále, které bylo z bezpečnostních důvodů přesunuto do krajů,
se nakonec mohlo uskutečnit za fyzické přítomnosti soutěžících. Od té
doby se však scházíme pouze na messengeru a nově i přes MS Teams.

Při letním rozvolnění jsme s nadšením využili možnosti setkání u Pavly.
Dále se někteří členové společně toulali po Třeboni v kostýmech a jiní
zase strávili odpoledne v Táborském podzemí.

I přes to všechno neklesáme na duchu a plánujeme další akce, které
bychom chtěli co nejdříve uskutečnit. Samozřejmě, až to situace
dovolí. Proto prosím sledujte naši facebookovou stránku MS České
Budějovice a případně se přidejte do naší skupinky na Messengeru.
Pak už vám nic z dění naší MS neunikne.

Díky Martě se uskutečnil první příměstský tábor pro nadané děti
v Českých Budějovicích a společně s některými členy naší MS byli

Přejeme všem hodně zdraví a doufáme, že se brzy opět setkáme
naživo!

S Hradec Králové
Předseda: Bohumil Malý, bohumil.maly@mensa.cz, 603 520 478
Kontakt: hradec.mensa.cz, hradec@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první úterý v měsíci od 18:00
V prvním koronavirovém roce jsme se dle možností scházeli
v restauraci Escobara nebo v NãPLAVKA café & music bar, kde
jsme se bavili, plánovali nové akce a hráli hry. Na květnové akci
v městském parku se vydařilo počasí a opékání dobrůtek na grilu
nám dodávalo energii, kterou jsme potřebovali na fotbálek. Postupně
přicházeli další účastníci, kteří se zapojili do boje a náš lítý mač
ukončila až tma. V průběhu roku jsme se připravovali na celostátní
podzimní setkání, vymýšleli šifry, trasy a vybírali zajímavé exkurze.
Pohodový červnový víkend v roubence na Benecku jsme využili
k tomu, abychom si v tamním krásném prostředí prošli trasu bojovky
a rozdělili úkoly. Ten úžasný pohled do údolí s klobáskou na grilu
a pivkem jen tak něco nepřekoná. Bohužel nastupující pandemie
nám zkřížila plány a nezbylo nic jiného než setkání přesunout. Také
tradiční kolo Logické olympiády proběhlo zcela netradičně s mnoha
omezeními. To ovšem neubralo nic na radosti dětem, které přebíraly
krásné ceny za vítězství v krajském kole.
Podzimní celostátní setkání plánujeme v termínu 24.–28. 9. 2021 na
Benecku. Jestli to bude v dříve avizovaném hotelu Žalý, nebo jinde,
závisí na tom, jak se zlepší současná situace, i na dalších okolnostech.
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nábojnice a střely 2), nebo třeba jen samotným hraním deskových her.

Doufáme, že se opět budeme setkávat, chodit do divadla, na opery
a na bowling i že zažijeme nové únikovky a další dobrodružství na
víkendových akcích spojených s turistikou a večerním posezením
u ohně.

S Jihlava
Předseda: Lubomír Jan Muzikář, lubomir.jan.muzikar@mensa.cz,
602 204 791, 721 221 500
Kontakt: jihlava.mensa.cz; jihlava@mensa.cz
Činnost skupiny v loňském roce narušila celosvětová pandemie
a omezení s ní související. Činnost přešla poslední dobou víceméně
do virtuální roviny. Momentálně probíhají naše schůzky dvakrát do
měsíce v rámci FB a messengerové skupiny (první a třetí pondělí
v měsíci od 19 hodin).

S Liberec
Předseda: Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz
Kontakt: liberec.mensa.cz
Naše historie se začala psát v polovině listopadu 2020. Valná
hromada byla naplánovaná až na leden 2021 a do konce roku 2020
se tedy vůbec nic nedělo. Bylo by ale asi dobré zmínit pár věcí, které

S Karlovy Vary

Kromě pravidelných jihlavských schůzek patřilo mezi naše větší
společné akce v roce 2020 i letní víkendové setkání MS Jihlava
v Koutech, nebo redukované kolo Logické olympiády. Jako jedné
z mála místních skupin se nám loni podařilo uskutečnit „klasickou“
Valnou hromadu. Během našeho dlouhodobě předem naplánovaného
prosincového termínu totiž vláda krátkodobě rozvolnila omezení
a my se mohli fyzicky setkat. Valná hromada potvrdila beze změny
na další volební období staronové vedení skupiny. Během covidové
pauzy také vznikla (zatím polouzavřená) FB skupina MS Jihlava. Plány
do budoucna máme stále velké a pestré, ale reálné obnovení naší
činnosti předpokládáme až po celkovém rozvolnění.
vzniku předcházely, konkrétně e-mail, který to všechno odstartoval
(odeslán 7. července 2020) a na něj navazující čajový dýchánek, který
proběhl 17. července v odpoledních hodinách v Liberci a přilákal
několik dalších lidí, tolik potřebných k založení skupiny.
Plánů do budoucna máme moc, rádi bychom alespoň 1× měsíčně
realizovali setkání typu povídání u šálku čaje či talíře něčeho
k jídlu (v době zavřených restaurací počítáme s online náhradou)
a 1× měsíčně nějaký společný výlet po různých koutech našeho kraje.
V roce 2021 všechny úspěšné akce zopakujeme. Hlavně akci na
Božím Daru, kdy statisticky již musí být jen sluníčko a teplo. A určitě
přidáme akci ve spolupráci se skauty – deskohraní.

Předseda: Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888
Kontakt: vary.mensa.cz, vary@mensa.cz
Pravidelné schůzky: místní skupina se schází nepravidelně

Chci touto cestou poděkovat všem aktivním členům MS za pomoc
při organizování akcí, poděkovat všem účastníkům akcí za pohodu,
kterou na akcích měli, a také všem pedagogům a sponzorům při
zabezpečení Logické olympiády.

Karlovarská skupina se jako již mnoho let schází velice nepravidelně.
Tak tomu bylo i v roce 2020. O to více si akce dokážeme užít.

Těším se na setkání na dalších akcích naší místní skupiny, o kterých
se více dozvíte na webu Mensy ČR.

Mezi největší akce patří již tradiční Zahájení grilovací sezóny, kdy
sportem a dobrým jídlem oslavujeme začátek letních prázdnin.
Možná by stálo za to popis upravit: Prázdniny zahajujeme obrovským
množstvím jídla a někdo i sportem – lukostřelbou, šipkami, petangue
apod…
Rodiny s malými dětmi se účastní již také tradiční akce – Vánoce již
za ½ roku, procházky po Ježíškově cestě na Božím Daru. Je příjemné
si na začátku léta uvědomit, že Vánoce jsou již za pár měsíců. Touto
akcí dokonce předháníme Tesco, Globus a další, jejichž připomenutí
Vánoc začíná až v září. :-) Jen je důležité dodat, že při první akci jsme
si na Božím Daru dokupovali teplé bundy, při druhém setkání jsme
využili při procházce pláštěnky a deštníky a poslední setkání jsme
strávili u dobrého jídla v restauraci, protože venku bylo tak ošklivé
počasí, že by člověk psa (ani mensana) ven nevyhnal.
Členové MS Karlovy Vary se také úspěšně podílejí na organizování
vzdělávání nadaných dětí v našem kraji.
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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
v restauraci Šnyt Mikulda (snytmikulda.com), ul. 28. října č. o. 3. Toto
místo platí mimo prázdninové měsíce a prosinec, to bývají výjezdní
zasedání (sledujte zprávy na konferenci a v kalendáři).

Místní skupina Olomouc zprávu o činnosti za rok 2020 nedodala.

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
Ačkoliv rok 2020 byl plný omezení, tak jsme se snažili scházet na
různých akcích, jak jen to šlo. Hned z kraje roku se uskutečnila
přednáška o Papui-Nové Guineji od Danky Metesové. V únoru
proběhla RPG session na téma „hra na hrdiny“ a již třetí Cesta za
čaji. Před vyhlášením nouzového stavu jsme stihli uspořádat turnaj
v badmintonu. Až do letních prázdnin se bohužel nic nedělo, a tak jsme
si to vynahradili rovnou dvěma únikovými hrami. A prázdný kalendář
akcí zůstal prázdný až do prosince, kdy se konal tradiční předvánoční
turnaj v bowlingu.
Jakmile to epidemiologická situace dovolí, tak proběhne Cesta za
čaji IV a tradiční turnaj v badmintonu. Další akce budou naplánovány
a konec roku bude završen předvánočním turnajem v bowlingu.

S Pardubice
Předseda: Eva Vavřinová, eva.vavrinova@mensa.cz, 734 435 541
Kontakt: pardubice.mensa.cz, pardubice@mensa.cz,
FB: mensa.click/fb-pardubice
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18:00 (v lichých
měsících od 19:00), Evropský spolkový dům, Pernštýnské nám. 54,
Pardubice
Otázka, jaký byl uplynulý rok v místní skupině Pardubice, je určitě
nasnadě. Začínali jsme klasicky druhý pátek v lednu – schůzka
v historické klubovně, hraní deskových her a plánování akcí na celý
rok. Tehdy samozřejmě nikdo z nás neměl tušení, že svoje plány
budeme muset notně poupravit.
V únoru jsme se opět rozhodli poznávat tajemství mexické kuchyně,
a proto jsme navštívili naši oblíbenou mexickou restauraci La Cabaňa.
Únor byl opravdu skvělý. Účast na schůzce byla hojná a chvíli to
vypadalo, že se nás prostě třináct ke stolu pro deset lidí nemůže vejít,
ale šli jsme na to logicky a podařilo se. U dobrého jídla jsme nezaháleli –
Ivana Danielková si pro nás připravila několik kvízů s různou obtížností.
Dospělé zaujal především kvíz o Pardubickém kraji. Ivana nezapomněla
ani na dětskou variantu, která měla velký úspěch.
Plánovali jsme si další schůzku, ale bohužel jsme netušili, že se
naživo uvidíme až v červnu. Během karantény jsme několikrát
zkoušeli online schůzky, ale stejně jsme se všichni těšili, až se
uvidíme. A dočkali jsme se. Uvolnění nakonec přišlo, a proto se mohla
konat v červnu schůzka v hospůdce U Podkovy. Tentokrát název
hospůdky přímo nabízel i téma pro kvíz. Hádáte správně, byl to kvíz
o Velké Pardubické. A když už jsme v Pardubicích, co by to bylo za
odměnu pro vítěze, kdyby nebyla z perníku. Z perníkových podkov
měli nakonec radost všichni zúčastnění. V červenci se mohla konat
i dlouho plánovaná procházka po Pardubicích. Zkoušeli jsme trochu
„keškovat“, ale bohužel Východočeské divadlo jsme zatím nepokořili.
To nás však nezarmoutilo a pokračovali jsme dál přes centrum
Pardubic nově zrekonstruovanými Tyršovými sady, kolem zámku až
do Indie (přesněji do indické restaurace na výborné chapati placky).
Srpen byl ve znamení výletu na Kočičí hrádek. V plánu byla asi
6–10 km dlouhá procházka. Sraz byl na parkovišti pod rozhlednou
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Bára a už samotný sraz nás nenechal na pochybách, že o kočky
dneska určitě půjde. Než jsme však dosáhli vytyčeného cíle,
museli jsme společně zdolat několik rozhleden, protáhnout těla na
venkovních tělocvičnách, snažit se nezabloudit do Monaka ani na
lesních cestách, pokochat se krajinou kolem rybníků a mnohé další
aktivity. Výlet se podařil, a nakonec jsme dobyli i hrad, tedy přesněji
řečeno, dostali jsme se bez větší úhony na Kočičí hrádek.
Protože nás společné výletování opravdu bavilo, naplánovali jsme
si v rámci poznávání Pardubického kraje cestu ještě trochu dále.
V září a následně v říjnu jsme si chtěli zahrát na loupeživé rytíře
a prozkoumat Toulovcovy maštale. Bohužel se již opět začala
objevovat vládní opatření, tak jsme naše plány museli odložit na rok
2021. Máme se tedy alespoň na co těšit.
Do konce roku jsme alespoň ještě stihli využít naši klubovnu
a uspořádat prosincovou schůzku s „únikovkami“. Únik v Benátkách
se nám naštěstí podařil a naše skóre bylo celkem dobré, stejně tak
jako cukroví, kterým jsme si konec toho „divného“ roku osladili. Už se
moc těšíme, čím nás překvapí rok 2021. Plány na společná setkání
máme – teď jen, zda se nám je podaří zrealizovat.

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 se scházíme v restauraci Wallis,
Palackého 11, Plzeň
Pravidelných schůzek plzeňské místní skupiny v loňském roce,
poznamenaném epidemií, proběhlo osm, z toho sedm, které je
možné nazvat tradičními, tedy s posezením v restauraci při zábavě,
jídle a deskových hrách. Některým schůzkám předcházelo hraní
deskových her, kdy si hráči vytvořili skupinku pro zahrání některé
z déletrvajících deskovek.
V srpnu jsme se sešli na opékačce v Blovicích doplněné tentokráte
o soutěže, jejichž společným jmenovatelem bylo zedničení.
Připravena byla zednická lžíce k nahazování, trať pro jízdu s kolečkem
i řemeslnické slangové výrazy k vysvětlení. Víte, co je rajblík a co
wágris?
Poslední akce, kdy nám bylo dopřáno se vidět osobně, byla říjnová
schůzka. Netradiční byl den – neděle, čas – dopoledne, i místo –
železniční stanice Ejpovice. Následovala procházka kolem vodní
nádrže Ejpovice, přes Klabavu a dále po části NS Kokotské rybníky,
nahlédli jsme do vodního tunelu, vylezli na Ostrý kámen a vyfotili se
u studánky u Čůráčku. V Chrástu jsme pak před odjezdem doplnili
energii ve vyhlášené cukrárně. Jarka to vymyslela opravdu dobře.
Nechcete-li si nechat ujít budoucí akce, přihlaste se k odběru
konference MS Plzeň.

S Praha
Předseda: Tomáš Nováček, tomas.novacek@mensa.cz, 737 121 520
Kontakt: praha.mensa.cz, praha@mensa.cz
Pravidelné schůzky:
1) každá první úterý v měsíci, 18:00, ČVUT - CIIRC
2) každá první středa v měsíci, 19:00, Chodovská tvrz
3) každý druhý čtvrtek po 1. středě, 18:30, Kavárna Kumbál
4) každé třetí úterý v měsíci, 19:00, Smíchovské Vidličky a nože
5) každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, 8:00, kavárna Louvre
6) putovní 5. středa v měsíci (libovolný den v týdnu, ve kterém není
jiná schůzka, v nepravidelný čas v nepravidelném podniku)

Asi není potřeba říkat, že rok 2020 nebyl na setkání MS Praha (nebo
jakýchkoliv jiných) úplně nejlepší. I přesto jsme se dokázali párkrát
sejít, ať už na pravidelných schůzkách nebo na jiných akcích.
Jednou z nich byla třeba procházka v rámci SIGu 111 z dětského
hřbitova v Ďáblicích až ke kostelu svatého Vojtěcha (jak jinak taky
doplnit optimismus).
Naše organizace celostátního setkání pro jaro 2020 se přesunula na
rok 2021 a bohužel to vypadá, že budeme akci muset posunout ještě
jednou. Tak uvidíme!
Na začátku roku 2021 jsme pro vás vyzkoušeli online pubkvíz od
endorfin.cz, kde teď mají mensané slevu na všechny jejich hry.
Majitelům děkujeme!
Chtěl bych tímto všem členům MS Praha poděkovat za to, že i v této
těžké době neztrácejí chuť do aktivit offline i online, a věřím, že brzy
nastane doba, kdy se budeme moci opět setkat naživo.
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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 Hudečků

Bele sme a bodem.

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
Navzdory koronaviru byl loňský rok na akce jeden z nejúspěšnějších.
Zahájili jsme ho výjezdovou Valnou hromadou pod Děčínským
Sněžníkem (šlo o předposlední únorový víkend).
V pátek jsme navštívili vyhlášenou restauraci Kristin hrádek, večer
se poveselili, v sobotu po výšlapu na rozhlednu odschůzovali a večer
opět věnovali povídání a hraní her.
Během letního uvolnění jsme stihli odloženou návštěvu představení
Romea a Julie v Severočeském divadle (mensa.click/ev) a v sobotu

S Zlín

autorka: Jitka Pethö

Předseda: Honza Ivanovský, jan.ivanovsky@mensa.cz, 731 598 148
Kontakt: zlin.mensa.cz, zlin@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první čtvrtek v měsíci od 18:00 v kavárně
Gulliver, Zlín
Plány velké, realita úplně jiná. To byl rok 2020 v místní skupině Zlín. Naší
základnou i nadále zůstává zlínská velkokavárna Gulliver. Schůzek
ovšem proběhlo méně a naposledy jsme se tady mohli setkat v září.
Náš plán na počet vypitých horkých čokolád, snězených sýrových
toustů, odhalených agentů a jejich krycích jmen i absolvovaných
Honzových kvízů tak zdaleka nebyl splněn. Máme letos co dohánět.
Ani venkovních aktivit jsme nestihli tolik, kolik jsme chtěli. A když
už jsme společně vyrazili na podzimní výlet na rozhlednu Vartovna,
zhatilo nám túru počasí. I následné grilování jsme museli nestylově
přesunout pod střechu a proviant opéct v troubě. Závazek pro příště:
méně indooru, více outdooru. Snažíme se v rámci možností vídat i teď.
Na Hospodský kvíz se spolu nevydáváme do baru, ale k monitorům
počítačů. Jsme rádi, že můžeme být v kontaktu alespoň takto, pocit
ze společného vítězného drinku je ovšem rozhodně lepší naživo.
Hned, jak to bude možné, přesuneme se z onlinu zase do offlinu,
na schůzkách budeme netrpělivě očekávat nové členy a vymýšlet
společné aktivity. Snad už se to brzy povede. Držme si všichni palce!
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nato grilování na zahradě v Dolních Zálezlech (50,6° severní šířky,
14,1° východní délky).
Tradičně se nás hodně sešlo při distribuovaném finále LO. Málem nás
bylo víc než soutěžících.
Snad se bude dařit i letos. Plánuji akční třetí víkendy v měsíci – více
v dubnovém časopise.

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 vydat
na túru, prozkoumávat společně zajímavé restaurace
nebo literárně tvořit? Zajímá vás vše kolem rozvoje osobnosti a rádi navštěvujete, nebo i organizujete přednášky
zajímavých lidí? Chcete si popovídat anglicky, případně
se ponořit do studia jazyků 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 přehled SIGů, které v rámci Mensy ČR
fungovaly v roce 2020.

IG 111
Janka Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz
mensa.click/sig-111; sig-111@mensa.cz

Zaměření SIGu

Za všechny členy a příznivce SIG 111 hlásím, že žijeme! Pro ty, co
nás neznají: jsme skupina lidí, kteří rádi objevují méně známá místa
Prahy. Tipy na ně nacházíme především v netradičním průvodci 111
míst v Praze, která musíte vidět; Matěj Černý, Marie Peřinová; Paseka
2016.

Uskutečněné akce

Sice jsme toho v roce 2020 moc nestihli, ale pár akcí přece: v květnu
jsme se prošli kolem zajímavých vil na Vinohradech a Grébovkou,
v červnu jsme se vydali přes most Inteligence, v srpnu jsme vyjeli
mimo Prahu a prolezli štoly Velké a Malé Ameriky a první adventní
neděli jsme věnovali návštěvě dětského hřbitova v Ďáblicích,
Kobyliské střelnici a odsud jsme došli do Libně k secesnímu kostelu
sv. Vojtěcha. Těšíme se další společné zážitky v roce 2021! Vítáni jsou
všichni členi i nečleni Mensy ČR.

IG Aktivní děti
Milada Pytelová, 602 171 498
mensa.click/sig-aktivnideti; milada.pytelova@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG si klade za cíl umožnit členům Dětské Mensy a mensanům, kteří
mají děti, seznámení a vzájemnou komunikaci. Podporuje účast dětí
a program pro děti na mensovních akcích.

IG Business Club
Petr Štěpán, 792 309 999, petr.stepan@mensa.cz
sig-business@mensa.cz, bc.mensa.cz

Uskutečněné akce

SIG Business Club nabízí platformu svým členům, odborníkům
a veřejnosti pro zabývání se aktuálními otázkami v oblasti obchodu,
podnikání a ekonomie. Má na zřeteli jejich osobní rozvoj a pomáhá
jim v oblasti obchodních kontaktů na lokální i globální úrovni.
Hlavním krédem je networking.

Uskutečněné akce

Rok 2020 nám nepřál z důvodu absence možnosti se setkávat
a rozvíjet tak osobní a obchodní vztahy.

Uskutečněné akce

V roce 2020 začala nadějná spolupráce s laboratoří Bioskop
Masarykovy univerzity v Brně. Badatelské kurzy byly zájemci zcela
zaplněny, bohužel se v řádném termínu konal pouze první kurz
Zaváté cesty života, a to 28. února. Ostatní se už nemohly vzhledem
k omezením uskutečnit. Plánovaná akce v resortu Devět skal
o podzimních prázdninách se také uskutečnit nemohla.

Plány do budoucna

V badatelských kurzech v Bioskopu chceme pokračovat hned,
jak to bude možné. Na setkání s dětmi a kamarády se moc těšíme
a doufáme, že se toho ve zdraví dočkáme.
4. 9.

– přednáška Dušana Majera na téma „Space X“ – online
společně se spolkem Sisyfos
6. 10. – přednáška „Jak neměřit koronavirus“ – online společně se
spolkem Sisyfos
5. 11. – debata s Ondřejem Vlčkem, generálním ředitelem
společnosti AVAST Praha, online, organizováno výlučně SIG
BC. Této přednášky se zúčastnilo 60 lidi přes Google Meet
a na jejím základě vznikl článek vydaný v časopise Mensa.
Link na článek je zde: mensa.click/ew

Plány do budoucna

Budoucí strategií je i nadále s našimi členy udržovat kontakt
a jakmile to situace dovolí, začít pořádat osobní setkání.
S cílem dopadu našich akcí na co nejširší a zainteresované publikum
úspěšně koordinujeme aktivity SIGu, Alumni MatFyz, Spolku Sisyfos
a Alumni ČVUT. Tyto naše aktivity se v mnohém doplňují a vzájemně
vzniká synergická spolupráce.
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IG Cyklistika & SIG Outdoors
& SIG Senior
Zdenka Pániková, 737 154 078
cyklistika.mensa.cz; zdenka.panikova@mensa.cz
sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz

Zaměření SIGu

Nejdříve byl SIG Cyklistika. To už je skoro 20 let. Pak v důsledku
evoluce vznikl SIG Outdoors a letos máme novorozence SIG Senior,
který je poslední množina této kompilace.
V době největší slávy jsme organizovali mnoho úspěšných cyklo
i pěších výletů, SIG Senior byl stvořen hlavně proto, aby bylo jasné, že
tyto akce nebyly a ani nebudou zaměřeny jen pro osoby v nejlepších
letech. Vzhledem k tomu, že i já jsem již dosáhla určitého věku, chci
podchytit i tuto skupinu členské základny jako za určitých okolností
naprosto rovnocennou všem ostatním.

Uskutečněné akce

V minulém roce se bohužel kromě Rampoucháče, což je tradičně
velmi zdařená únorová outdoorová akce, nepodařilo uskutečnit
žádnou další akci vzhledem k okolnostem, ke kterým v důsledku
epidemiologické situace došlo.

Plány do budoucna

Plány mám velkolepé. Jako první v pořadí je nyní uskutečnění akce
Blaník 2021, kterou primárně organizuje SIG Turistika a která byla již
jednou odložena. Není vyloučeno, že z dubna ještě jednou odložena
bude, ale po dlouhé době outdoorové abstinence se na tuto akci už
velmi těším a ráda bych ji doporučila každému, kdo má rád outdoorové
aktivity, protože kraj Blanických rytířů má skutečně co nabídnout
a také zde máte možnost poznat zdravé jádro neohrožených členů
SIGů a přidat se. Nebudete litovat. Dále mám v tomto roce v plánu
přibližně jednou měsíčně uskutečnit jednodenní turistický výlet do
nějakého turisticky zajímavého místa. Máte se na co těšit.

IG Deskovky Brno
Radim Novák, 774 571 453, radim.novak@mensa.cz

Zaměření SIGu

Cílem SIGu Deskovky Brno je sdružovat hráče deskových her z Brna
a blízkého okolí. Scházíme se pravidelně v Čajovně Za Zrcadlem,
která je naší neoficiální herní základnou. Jedním z hlavních důvodů
je fakt, že v čajovně je pro návštěvníky volně k zapůjčení více než
120 moderních i tradičních deskových her. Také aktivně podporujeme
herní akce, které předcházejí pravidelnému setkání MS Brno. Pokud
to situace umožňuje, je možné si zahrát i doma u některého z našich
pravidelných hráčů. Není důležité, jestli máte zkušenosti s hraním
deskových her, každá hra je totiž často jiná. Stačí vám chuť učit
se něco nového a zájem potkat se s fajn lidmi v naší přátelské
a pohodové herní skupině.

Uskutečněné akce

V minulém roce proběhlo setkání v Čajovně Za zrcadlem pouze
dvakrát, vzhledem k vládním opatřením proti šíření viru COVID-19
byla totiž čajovna k naší lítosti po většinu roku uzavřena.
Podařilo se nám potkat se několikrát na herním podvečeru
předcházejícím pravidelnému setkání brněnské místní skupiny Mensy
ČR, které se koná každé třetí pondělí v měsíci v brněnské restauraci
Plzeňský dvůr.
Také jsme pravidelně pořádali herní víkendy v domácím prostředí
některého z našich dlouholetých příznivců, bohužel vzhledem
k opatřením byly tyto akce přístupné pouze pro omezený počet
hráčů, aby byla dodržena veškerá bezpečnostní opatření. Ke konci
roku již nebylo možné se vzhledem ke zpřísněným opatřením oficiálně
scházet vůbec. Všichni doufáme, že se situace již brzy zlepší, bude
možné se opět společně potkávat a hrát naše oblíbené deskové hry.
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Plány do budoucna

Rádi bychom do budoucna měli vlastní prostor, kde se můžeme
potkávat pravidelně a nebýt závislí na otevření či neotevření našich
současných herních míst.

IG Děti Plzeň
Jana Soukupová, 603 559 649, jana.soukupova@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG má za cíl sdružovat děti – členy Dětské Mensy a děti členů
Mensy – nejen z Plzně a Plzeňského kraje.

Uskutečněné akce

V roce 2020 jsme zahájili aktivní činnost odpoledním setkáním
o srpnové sobotě na Šumavě. Na naší chalupě na Javorné jsme
se domluvili na grilování a následné prohlídce hospodářství na
Güntnerově dvoře u našich sousedů, nadšených chovatelů dobytka
i drůbeže. Přestože počasí se příliš nevydařilo, zábava byla dobrá,
povídali jsme si jak u grilu na zahradě, tak schovaní před deštěm
v chalupě. Nejen děti si užily obhlídku mini statku včetně prozkoumání
traktorů s valníky doprovázeného povídáním pana souseda.

Plány do budoucna

V roce 2021 bychom rádi pokračovali v podobném duchu, tedy s našimi
mensovními dětmi se vídat, družit a poznávat zajímavosti. Líbila by se
mi exkurze do kravína ve Velharticích, kde právě náš soused pracuje
a již několik let mi vypráví zajímavé historky ze života krav.

IG Dobrovolník
Petra Holubová, 608 338 417, petra.holubova@mensa.cz
dobrovolnik@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Dobrovolník vznikl ze SIGu Chci pomoci Mense a navázal
na jeho úspěšnou činnost. Cílem SIGu je podporovat Mensu ČR
v jejím dalším rozvoji, neboť jen díky dobrovolníkům je taková, jaká
je. Je skvělé, že se Mensa neustále rozvíjí a tento SIG tomu rovněž
napomáhá. Sdružuje dobrovolníky, kteří jsou ochotni se do rozvoje
zapojit a pomáhat Mense v nejrůznějších oblastech – v organizování
akcí, plánování exkurzí, realizaci setkání, programování, v práci
na korekturách časopisu, rozvoji mensovního intranetu, pomoci
při Logické olympiádě, v grafice, článcích a celkově v propagaci
a PR Mensy. Naprostá většina mensovních aktivit a projektů by
bez dobrovolníků neexistovala a patří jim za to úcta a velký dík.

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,
případně hrajeme online, pokud nejsou osobní setkání možná.
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.
Momentálně zkoušíme nový herní systém Fate, který má jednodušší
a méně omezující pravidla a podporuje více kreativitu hráčů.

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu nejsou pravidelné, odvíjejí se od aktuálních potřeb
a ještě aktuálnějších možností. V roce 2020 se uskutečnil Den
pro dobrovolníky v prostorách CIIRC, který byl zaměřen na
dobrovolníky nováčky s cílem motivovat je k aktivnějšímu zapojení.
V létě 2020 se pak o Víkendu dobrovolníků v Berouně setkali zkušení
a aktivní členové-dobrovolníci, aby dali hlavy dohromady a vytyčili
možné i nemožné (rozuměj snové) aktivity, kterým by se Mensa mohla
dále věnovat. Na základech těchto diskusí pak vznikla Komise pro
rozvoj Mensy, jejíž první zasedání proběhlo na podzim roku 2020
a další budou následovat.

Plány do budoucna

Nečekejte, až vás Mensa osloví, pojďte s kůží na trh. I vy se můžete
podílet na dalším rozvoji Mensy. Právě teď je ten nejlepší čas se
zapojit do programování a rozvoje intranetu, přípravy a korektur
časopisu, přípravy Logické olympiády, online přednášek atd. V rámci
Mensovních aktivit nalezne své téma každý dobrovolník.
Podle možností se uskuteční v letních měsících Víkend dobrovolníků,
případně též aktivizační Den pro dobrovolníky nováčky.

Uskutečněné akce

Hordy nemrtvých napadly hvozd pravých elfů.
Skupina dobrodruhů, známá pod jménem „Tistygrem“, se chystá
naplnit nebezpečný plán. Elfové nejsou schopni odrazit nepřetržité
útoky nemrtvých, a proto se družina vydává na cestu Jižní pustinou,
aby vpadla nemrtvým do zad.
Úkolem skupiny je zničit co nejvíce nekromantských věží, které
vysávají život z okolní krajiny a přetváří ho na temnou magii. Bez
těchto věží nebudou mít nekromanti dostatek energie k útoku na elfy.

Plány do budoucna

Družina postupuje dál a dál na území nemrtvých a ničí jejich věže.
Šance na úspěch je mizivá a smrt všudypřítomná. Temný oblak
vytváří nad krajinou příkrov, kterým neprojde sluneční světlo.
Hluboko v území nepřítele dává družině sílu jen jejich odhodlání
splnit úkol.
Záleží na tom osudy mnohých.
Život přeci nemůže prohrát.
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IG Ekologie
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-ekologie@mensa.cz
mensa.click/fb-ekologie; ekologie.mensa.cz

Zaměření SIGu

Ekologie a všechno kolem ní: pozvánky, diskuse.

IG EMAG

Uskutečněné akce

SIG Ekologie je aktivní téměř výhradně na Facebooku, v řádu
menších desítek příspěvků za rok. Témat se našlo během roku
hodně, stejně jako knih k recenzi. Ty lze pak zpětně přehledněji
dohledat na mwiki: mensa.click/ey

Plány do budoucna
Pokud nepřijde impuls od vás, budeme pokračovat s tím, co se
dosud osvědčilo: zajímavé články a případně diskuze k nim ve
veřejné skupině na Facebooku mensa.click/fb-ekologie.

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je organizace Evropského mensovního setkání v Brně
v roce 2021. O EMAGu se více dočtete v samostatném článku, a pokud
se chcete přidat do týmu, budeme rádi.

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

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

Před čtyřmi roky se členové SIGu začali zapojovat do jazykové
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.
Každý opravující má na starost několik
málo stránek, proto si dokáže všimnout
i těch nejmenších detailů. Tyto poznámky považuje redakce za
velice přínosné a pomáhají tak udržet vysoký standard našeho
časopisu. Za to patří opravujícím vřelé díky.

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.

IG Jihočeské nadané děti
Mgr. Marta Frydrychová, 777 165 811, marta.frydrychova@mensa.cz
mensa.click/fb-budejovice

Uskutečněné akce

Činnost Jihočeských nadaných dětí byla v roce 2020 poznamenána
situací spojenou s COVID-19, i my jsme se potýkali s různými omezeními
a museli zrušit řadu akcí.
Novinkou, kterou jsme vyzkoušeli, bylo odpoledne deskových her
při školní družině, konkrétně na ZŠ Hluboká nad Vltavou. Byli jsme
pozváni mezi děti z 1. stupně ZŠ. Děti byly nadšené a během odpoledne
se podařilo objevit pár talentů, kteří se okamžitě zapojili do další činnosti
SIGu. Za největší úspěch považujeme uskutečnění prvního ročníku
příměstského tábora Nadané děti. Na tábor se přihlásilo 11 dětí, což
bylo vzhledem k situaci, kdy jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli
bude možné akci uspořádat, naprosto vyhovující. V roce 2021 jsou
naplánované termíny dva s odlišným programem. Část účastníků
loňského ročníku se letos přihlásila rovnou na oba dva týdny, což je
pro nás největší odměnou a důkazem, že má naše činnost smysl.
V návaznosti na uskutečněný příměstský tábor jsme svolali schůzku
rodičů nadaných, setkání bylo opět velikým přínosem a inspirací
pro další činnost. V létě jsme ještě stihli kostýmovanou prohlídku
Třeboně a prohlídku středověkého podzemí v Táboře. Obojí za účasti
jak členů místní skupiny, tak nadaných dětí.

Plány do budoucna

Na rok 2021 máme naplánované pravidelné schůzky našich dětských
členů (1× měsíčně), pravidelné návštěvy školních družin s naším
programem deskových a logických her a s nimi spojené vyhledávání
talentů. V plánu jsou i pravidelné schůzky rodičů nadaných,
pro které je sdílení zkušeností s rodiči podobných dětí velkou pomocí.
A samozřejmě již zmíněné dva termíny příměstského tábora pro nadané
děti ve věku 6–12 let.
Velice si vážíme spolupráce s Nadací Jihočeské naděje, která nadané
na jihu Čech pravidelně podporuje. Letos jsme domluvili podporu
pro všestranného talentovaného člena Dětské Mensy Matouše
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Veselého, kterého jsme poznali právě na příměstském táboře. Finanční
podporu na další činnost získal i Klub nadaných dětí ve Vodňanech.
I letos patří velký dík všem, kteří se do činnosti SIGu zapojili. Těšíme se
na všechny nové tváře, které se k nám přidají. Děláme maximum pro to,
aby nás práce, kterou děláme, naplňovala a aby vás to s námi bavilo.
Jedině tak nám to dává smysl. :-)

IG Kluby nadaných dětí jižní Čechy
Marta Frydrychová, 777 165 811, marta.frydrychova@mensa.cz,
mensa.click/knd

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je zakládat a podporovat Kluby nadaných dětí a pořádat
aktivity pro nadané děti zejména v jižních Čechách.

Uskutečněné akce

Bohužel bezprostředně po založení SIGu byly všechny aktivity
v důsledku vládních opatření znemožněny. Doufáme, že situace bude
co nejdříve příznivější a budeme se moci do činnosti SIGu pustit naplno.

IG Kluby nadaných dětí jižní Morava
Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
mensa.click/knd

Uskutečněné akce

Rok 2020 byl z pochopitelných důvodů na akce poněkud chudší.
Připravili jsme jarní i podzimní setkání členů a příznivců Dětské
Mensy, ale byli jsme nuceni je zrušit. Máme tedy vše připraveno
a snad s podzimem bude možné opět setkání uskutečňovat. Podobně
dopadly jarní a podzimní prázdninové campy a setkání JUNIOR Mensy.
Alespoň v létě jsme měli možnost uskutečnit na Hájence Chaloupky
v Mikulovicích u Znojma osm plně obsazených turnusů letních campů
pro nadané děti, Týden pro rodiny s dětmi a Babí léto na Hájence.
Zvládli jsme všechna hygienická opatření, hojně pro dezinfekci používali
i vyvíječ ozónu a naštěstí se nám nákaza vyhnula. Užili jsme si spoustu
zábavy a rádi jsme se viděli. Doufáme, že i v roce 2021 bude možné
už léto trávit s přáteli v přírodě. My jsme připraveni. Několika klubům
nadaných dětí jsme trochu doplnili zásobu deskových her, aby hned,
jak bude možné se potkávat, mohly začít s něčím novým a zajímavým.
Od Albi jsme přerozdělili darované školní diáře na tento školní rok, aby
si je děti aspoň trochu užily. Těšíme se, až se situace zlepší a znovu
rozběhneme setkávání častější než jednou za rok v létě.
Přejeme pevné zdraví a dobrou náladu.

IG Kluby nadaných dětí severní Čechy
Lucie Měchurová, 777 141 975, lucie.mechurova@mensa.cz
mensa.click/knd
Zaměření SIGu
Hlavním cílem je podpora nově vznikajících klubů nadaných dětí
v oblasti Čech – především středních, severních a západních.
Nově vznikajícím klubům poskytujeme podporu ve formě výběru
vhodných činností, ukázek her a materiálů a v závislosti na aktuálních
možnostech můžeme poskytnout i nějaké vybrané hry do začátku.
Pokud vzniku klubu předchází testování IQ, jsme schopni klub
doporučit těm dětem, pro které bude na základě výsledku testu
vhodný a přínosný. Nabízíme také možnost kontaktu a sdílení dobré
praxe mezi již fungujícími kluby a kluby nově vznikajícími.
Kromě zakládání a podpory KND připravujeme i ve spolupráci s dalšími
organizacemi, například knihovnami, aktivity vhodné pro nadané děti –
deskoherní odpoledne či dny, příměstské i pobytové tábory atd.

Uskutečněné akce
V uplynulém roce vznikly v naší spolupráci tři nové kluby, bohužel
dva z nich nestihly zrealizovat ani jednu schůzku, jeden svou činnost

zvládl na jediný měsíc. Věříme ale, že jakmile to bude možné, jejich
program se rozjede podle skvělých plánů, které mají, a budou dalším
nadaným dětem velkým přínosem.
V uplynulém roce pokračovala spolupráce v rámci volnočasových
aktivit v Klecanech u Prahy. Uskutečnili jsme dvě deskoherní
odpoledne, bohužel jsme je z důvodů opatření museli pozastavit,
stejně tak jako příměstský tábor.

Plány do budoucna
Věříme, že bude možné co nejdříve nadále rozvíjet síť klubů
pro nadané děti tak, aby co nejvíce dětí mělo možnost takový klub
navštěvovat. Již nyní máme v některých dalších lokalitách zájemce
o vedení takových klubů, což nás velmi těší. V plánu je pokračování
spolupráce s organizacemi, pro které pořádáme zmiňovaná odpoledne
s deskovými hrami. V letošním roce se v okolí Prahy neuskuteční
příměstský tábor, nicméně jsou naplánovány tři termíny pobytových
táborů v severních Čechách. Snad nám nejen tyto plány vyjdou.

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

Zaměření SIGu
Cílem SIGu je zakládat a podporovat Kluby nadaných dětí zejména
na severní Moravě. Spolupracujeme s více než deseti KND, jejichž
přehled i kontakty naleznete na webu deti.mensa.cz.
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IG LEGO
Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
siglego.mensa.cz; siglego@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG je určen pro všechny, kdo mají rádi LEGO kostky a mají zájem
stavět společně, sdílet fotografie svých výtvorů, společně se zajít
pokochat na výstavu obrovských modelů nebo se včas dozvědět,
kde výhodně nakoupit.

IG Lišky
Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz,

Zaměření SIGu

Posláním SIGu Lišky je rozvíjet emoční inteligenci a sociální vztahy
dětí s důrazem na komunikační schopnosti, analytické myšlení,
komplexní a koncepční myšlení, kreativní myšlení a řešení problémů,
zdravé sebevědomí, toleranci, uznávání morálních a etických hodnot,
schopnost činit rozhodnutí, schopnost vést kolektiv, schopnost
práce v kolektivu a týmové práce, řešení konfliktů a vyjednávání,
samostatnost a aktivní přístup.

IG Literární tvorba
Eliška Anna Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz
mensa.click/sig-lit; sig-literarni-tvorba@mensa.cz

Uskutečněné akce

V roce 2020 se nic zvláštního nestalo, nepočítáme-li fakt, že se mi
konečně povedlo roztřídit našich cca 25 krabic podle druhu kostek
na standardní, malé, hladké, nepravidelné, velké, kolečka, koncovky,
panáčky, věci do ruky apod. Budiž to aspoň inspirací pro ty, co mají
LEGO doma také ve větším množství.

Plány do budoucna

V plánu je postavit něco velkého. Využít všechny kostky, co máme,
a postavit to, co by si člověk postavil, kdyby měl doma naprosto jiné
krabice. Taky postavit v mini verzi některé věci, které jsme zahlédli
na výstavách. Nebo stavět postřehové úlohy. Nebo co nás zrovna
napadne – možnosti LEGA jsou přeci nekonečné.

Uskutečněné akce
SIG je zaměřen na pravidelnou činnost dětí
ve věku 5–18 let, scházíme se v Brně pravidelně
každé úterý od 15:30 do 17 hodin v klubovně
na Moravském náměstí.
Vzhledem k situaci se schůzky mohly konat
pouze v září. V prosinci jsme využili rozvolnění
a vyšli si na vánoční procházku Brnem.

Plány do budoucna
Hned jak to situace dovolí, budeme ve
schůzkách pokračovat. Chystáme i víkendové
akce a těšíme se na letní tábor. Také se
samozřejmě těšíme na další děti, které se do
SIGu přihlásí.

Plány do budoucna

Další plány jsou pokračování v aktivitách, což je v současných
podmínkách pořádání soutěže a zasílání příspěvků do časopisu.
Pokud by se situace uvolnila, pokračovali bychom v akcích, jako jsou
autorská čtení, besedy se spisovateli, návštěvy literárních a dalších
kulturních akcí a semináře.

Zaměření SIGu

SIG pracuje od roku 2014. Byl založen s cílem pěstovat tvůrčí psaní.

Uskutečněné akce

V roce 2020 se mohly uskutečnit jen dvě schůzky na začátku roku.
Největší akcí SIGu je tematická literární soutěž, která se koná od roku
2015. Probíhá jako bienále pro kategorii próza a poezie a mívá okolo
stovky účastníků. Nejlepší texty vychází ve sborníku. V loňském roce
proběhla soutěž také, vyhodnocení bylo provedeno on-line, ceny
dostali vítězové poštou. V září se podařilo uskutečnit autorské čtení
a křest sbírky ze soutěže na téma Personifikace. SIG také pravidelně
přispívá do časopisu Mensa.

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 – ve třináctém 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.

Uskutečněné akce

Příprava úloh: Obvyklé akce pro přípravu úloh byly následkem COVIDu
zredukované, proběhla jedna schůzka věnovaná tvorbě soutěžních úloh.

16

Krajské kolo: Na základě doporučení MŠMT pro pořádání soutěží
proběhlo krajské kolo on-line.
Finále: Vzhledem k epidemiologickým omezením bylo uspořádáno
finále novou formou, abychom dodrželi všechna platná omezení.
Krajští koordinátoři společně s dalšími dobrovolníky ve všech
14 krajích zorganizovali prezenční distribuované finále. Soutěžící
soutěžili v malých skupinách po pěti v každé ze tří kategorií.

Plány do budoucna

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

IG Logické hry
Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
mensa.click/sig-logickehry; sig-logicke-hry@mensa.cz

Uskutečněné akce

Majíce minimální možnosti potkat se naživo, zintenzivnily se nám
možnosti potkat se na nějakém herním serveru. Mankalové hry se
třeba nově objevily na serveru playok.com a zažily tu dokonce turnaj
s téměř pětistovkou hráčů. Díky konání Mind Sports Olympiad online
jsme také objevili moc pěkný server Boardgamearena.

Plány do budoucna
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.

IG Manager
Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
manager.mensa.cz; sig-manager@mensa.cz
mensa.click/fb-manager

Zaměření SIGu

Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti
managementu, leadershipu a budování osobnosti. Setkáváme se
s byznysmeny a známými osobnostmi. Odhalujeme s nimi roušku
tajemství úspěchu. Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých
dovedností. Poskytujeme základní i pokročilé vzdělání a přesahujeme
do praxe. Součástí našich aktivit jsou exkurze do firem a podniků,
technologických a výzkumných center. Přispíváme také do časopisů
a podporujeme dobré jméno Mensy České republiky. Výhodou SIGu
Manager je jeho otevřenost a vstřícnost. Na své si u nás přijde student
stejně jako ostřílený manažer.

Uskutečněné akce

Minulý rok jsme odstartovali uvolněnou akcí Japonština pro
začátečníky (ve spolupráci se SIGem Nihongo). Povídali jsme si
o japonské kultuře, o odlišnostech a civilizačních rozdílech, o etiketě,
naučili jsme se základní pozdravy a slovíčka z oblasti stolování
a stravování. Následovala praktická zkouška v podobě Sushi hostiny.
Na závěr jsme si zahráli karetní hru Sushi Go! a prohlédli různé asijské
mince a bankovky.

Protože i letošní rok se tváří hodně onlinově, určitě bude snahou zapojit
více českých hráčů do Mind Sports Olympiad. Loni byly MSO turnaje
celý srpen, letos to bude „jen“ 13. 8. – 5. 9. Bude-li to jen trochu možné,
máme možnost vyrazit na festivaly v Rumunsku a Turecku, možná
opravdu proběhne již dlouho připravovaná intelektuální olympiáda
v Kazachstánu a samozřejmě se těšíme i na domácí klasiky, Pardubický
Czech Open či Deskohraní. Všude tam totiž najdete hráče deskovek
s chutí změřit své síly.
kontaktu a včasné rezervaci. Šlo o velkou akci, s podporou hned
několika firem, menších i větších, včetně například České zbrojovky.
Zde jsme si měli společně zastřílet z mnoha různých zbraní, povědět
si o samotném fungování firem a vyzkoušet si technologické novinky.
Bohužel jen pár dní před otevřením narazili pracovníci při závěrečných
výkopových pracích na vydatný pramen, který podmáčel střelecké
dráhy a zaplavil příjezdovou cestu. Akce byla zrušena.
SIG Manager funguje také na sociální síti Facebook, kde najdete
různé zajímavé příspěvky, odkazy na články, citáty a jiné. U personální
a vzdělávací společnosti MotivP se nám podařilo vyjednat dlouhodobou
členskou výhodu – jeden virtuální kurz zdarma pro všechny členy
Mensy. V minulém roce ji využilo více jak 100 členů.

Plány do budoucna

Společně uvidíme, jaká bude situace. Pokud to bude možné, rádi
bychom podpořili budoucí evropské setkání mensanů EMAG a pomohli
českým organizátorům s přípravou, poskytli jim naše kontakty
a zkušenosti. Stále jsou ve hře různé přednášky, exkurze do místních
brněnských firem nebo návštěva evropského výzkumného vědeckého
centra CEITEC. I nadále máme v plánu průběžně vkládat zajímavosti
na naši facebookovou stránku. Již brzy se můžete těšit na členskou
výhodu v podobě nového virtuálního kurzu. Tentokrát si budete moci
vybrat jeden z těchto tří: Work-life balance, Efektivní vyjednávání
a Motivace a vedení.

Další akce SIGu Manager se měla odehrát v brněnské Moravské
zemské knihovně. Rezervovali jsme si zde větší počet míst na
přednášku z cyklu Používej mozek s názvem „Umožní neuroekonomie
a neuromarketing firmám číst naše myšlenky?“. Avšak těsně před
začátkem zasáhla do dění celosvětová pandemie a následná vládní
opatření konání přednášky neumožnila.
Čas strávený doma jsme využili k sebereflexi a uskutečnili již delší
dobu připravované rozdělení narůstajícího SIGu Manager. Své vedlejší
aktivity jsme dali k dispozici nově vzniklým zájmovým skupinám SIG
Technologie (koordinátor Karel Juřík), SIG Věda (koordinátor Stanislav
Wolf) a SIG Deskovky Brno (koordinátor Radim Novák).
V době letního rozvolnění jsme se chtěli společně zúčastnit slavnostního
otevření Střelnice WILDGAME, což bylo možné díky našemu dobrému

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

Zaměření SIGu

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. We meet in the Prague office
of Mensa in the quite new building near the metro Dejvická (mensa.

click/ciirc-en), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Prague 6. We
usually invite some interesting people. Let’s meet more regularly next
year, even if only for English conversation.

Uskutečněné akce

In 2020 during the pandemic, I planned a walk through the Hvezda
forest with talking about the summer activities of MEG members.
Unfortunately, most members were unable to come.

Plány do budoucna

We will stay in touch, and maybe meet on some virtual meetings.
Be happy and healthy and in the meantime – check some of the
nice things online you may have not had time to follow before:
mensa.click/ez.
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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.

IG Peníze
Zaměření SIGu

Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz
penize.mensa.cz; mensa.click/fb-penize
mensa.click/mwiki-penize

SIG Peníze 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 Peníze je aktivní především na Facebooku, desítky příspěvků za
rok, ale také v časopise Mensy. Témat nebo recenzí knih se našlo
během roku hodně. Ty lze pak zpětně přehledněji dohledat na mwiki:
mensa.click/f1. Neváhejte a ptejte se v diskuzi na rozličná témata

IG Reality Praha
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
sig-reality-praha@mensa.cz

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

Zaměření SIGu

Klademe si za cíl vyhledávat příležitosti na mensovní rozvojové projekty
a také podporu dobrovolníků v rozjezdu jejich projektů a aktivit.

IG Seberozvíjení
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz
seberozvijeni.mensa.cz; mensa.click/fb-seberozvijeni
mensa.click/mwiki-seberozvijeni

Zaměření SIGu

Time managment či obecně plánování, myšlenkové mapy, poznání
sama sebe a svých mezí, komunikační metody (např. respektovat
a být respektován), metody učení, rozvoj kreativity, hry na zlepšení
sociálních dovedností atp.

IG Spolujízda
Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz
mensa.click/spolujizda-diskuse; sig-spolujizda@mensa.cz

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. SIG neeviduje aktivitu jednotlivých mensanů, kteří se
do jeho činnosti rozhodnou zapojit.
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Uskutečněné akce

V roce 2020 jsme se zabývali zejména:
• Učením japonštiny v rámci kurzů na serveru Memrise a Duolinguo
• Tradičně jsme se účastnili skvělého festivalu japonského filmu
Eigasai v Praze, který měl podtitul Když nemůžeš, přidej!

Plány do budoucna

V roce 2021 chceme nově připravit pravidelná osobní či on-line
setkání s Japonci a navštívit 14. ročník festivalu japonských filmů
Eigasai 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.
kolem peněz. Jste-li spokojeni s aktivitou SIGu, mám pro vás dobrou
zprávu: podobně aktivní bude i v příštím roce. Nejste-li spokojeni,
dejte mi zpětnou vazbu na vlk@mensa.cz, nebo lépe – pojďme spolu
přidat vaši představu do SIGu.

Plány do budoucna

Veškerá činnost SIGu vychází od členů a jejich motivace.
Pokud nepřijde impuls od vás, budeme pokračovat s tím, co se
dosud osvědčilo: zajímavé články a případně diskuse k nim ve
veřejné skupině na Facebooku: mensa.click/fb-penize a články
do časopisu Mensy. (Jako autor dále publikuji na Měšec.cz
mesec.cz/autori/vladimir-kutalek.)
Směr, jakým se můžeme vydat, může být rozmanitý. Krom toho, že
finance jsou mým koníčkem, jsem také finanční poradce působící od
roku 1999 a správce pronajímaných bytů a nebytových prostor. Nejblíže
mám k tomu, co sám využívám: pojištění a investice. Můžeme uspořádat
online přednášku. Napište mi téma, máte-li zájem. Záleží na nás.

Zaměření SIGu

Konference pro lidi diskutující o, hledající nebo nabízející bydlení
v Praze.

Uskutečněné akce

Realizujeme projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost
(future.mensa.cz), který má za cíl přiblížit problematiku nadaných dětí
a rozvoje nadání učitelům po celé republice. V roce 2020 proběhl jen
jeden seminář a povedlo se ještě na konci února uspořádat víkend
pro lektory a další zájemce s účastí 70 lidí.

Uskutečněné akce

SIG Seberozvíjení je aktivní především na Facebooku, desítkami
příspěvků za rok s pestrými tématy. Během roku se zde objeví
recenze na desítky knih, které pak zpětně lze přehledněji dohledat
na mwiki (mensa.click/seberozvijeni-recenze-20)

Plány do budoucna

V letošním roce očekávám podobný počet recenzí knih i jiných
příspěvků, zpestření bude záležet na aktivitě členů, nás. Pokud
máte tip na svobodnější platformu než Facebook, jsem jedno
otevřené ucho.

Nabídky a poptávky pro přehlednost zadávejte dle následujícího
vzoru (nikdo nechce číst nepřehledná sáhodlouhá slohová cvičení):
Nabízím / poptávám spolujízdu z místa A do místa B [přes místo
C1 až Cn].
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…

IG Škola4
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz,

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je zavádění moderních didaktických metod do
českých škol.

IG Technologie
Karel Juřík, karel.jurik@mensa.cz, mensa.click/sig-technologie
mensa.click/fb-technologie

Zaměření SIGu

Zájmová skupina byla založena v polovině minulého roku. Ještě
v průběhu prázdnin byly vyřízeny nejnutnější formality a také
založena stránka skupiny na Facebooku, která bude sloužit pro
sdílení zajímavostí, plánů na budoucí akce a pro rychlý kontakt
mezi jednotlivými členy. Následné kroky měly spočívat v pořádání
přednášek rozmanitých hostů a exkurzí do vědeckotechnicky
či technologicky zajímavých institucí. Bohužel, společně se
začátkem školního roku došlo i ke zhoršení pandemické situace
a jednotlivé akce tedy byly odloženy.

Uskutečněné akce

Realizujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v rámci
jejich projektu OKAP desítky školení pro učitele, připravujeme
materiály pro individualizaci výuky a na sto školách jsme proškolili
učitele v metodice Abaku do matematiky.

Plány do budoucna

Plány do budoucna poměrně věrohodně kopírují plány pro rok
2020. V okamžiku, kdy dojde k dostatečnému zlepšení situace,
začneme navštěvovat technologické firmy, výzkumné instituce
a přednášky odborníků, kteří na nich působí. Současně budou
k dispozici i akce komornějšího charakteru, které ale budou o to
zajímavější (například workshopy).
Z konkrétních institucí, kterých by se měla činnost tohoto SIGu
v dohledné době dotýkat, je možné zmínit třeba světově významného
výrobce mikroskopů TESCAN, centrum vědecké excellence
CEITEC nebo firmu, kterou není třeba šířeji představovat – IBM.
Většina akcí sice bude omezená na Brno a blízké okolí, výjimkou
ale nebudou ani akce za hranicemi Jihomoravského kraje.

IG Turistika
Iveta Jelínková, 607 832 331, iveta.jelinkova@mensa.cz
mensa.click/sig-turistika

Zaměření SIGu

Primárním zaměřením SIGu jsou převážně pěší turistické jednodenní
či dvoudenní výlety po České republice. Předpokládaná denní
délka tras bude přibližně 20–25 km. Protože bychom rádi přilákali
i méně zdatné turisty či rodiny, budeme se snažit nabídnout i kratší
alternativy s ohledem na možnosti dané lokality. Zaměření SIGu je
vhodné pro lidi, kteří potřebují pohyb, rádi tráví svůj čas v přírodě
a snaží se ji v tichosti vnímat.

Uskutečněné akce

V roce 2020 se nám podařilo realizovat jen minimum původně
plánovaných akcí. Zúčastnili jsme se dvou zájezdních představení
divadelního spolku Járy Cimrmana, a to hry Němý Bobeš ve Světlé
nad Sázavou a hry se zpěvy a tanci Akt v Humpolci.
Večerní návštěva divadelního představení Akt navázala na
odpolední pěší výšlap ke zřícenině hradu Orlík nedaleko
Humpolce. Následně jsme se přesunuli do humpolecké restaurace
Papa’s Garden a posílili se před návštěvou divadla, kterou jsme si
pak mohli skvěle užít.

Plány do budoucna

V dubnu 2021 plánujeme víkendový pobyt s pěšími túrami
a cyklovýlety ve Vlašimi a s výšlapem na památnou horu Blaník.
Tuto akci jsme museli přesunout z roku 2020 a věříme v její letošní
uskutečnění. Pokud se setkání nebude moci konat v dubnu, máme
zajištěny dva náhradní termíny na červen a září.
Dále bychom rádi uskutečnili nějaké turistické výlety buď
oficiálně pořádané jinými zkušenými organizátory, například
pochody pořádané Klubem českých turistů či jinými sdruženími
nebo individuálně naplánované trasy. Akce budou průběžně
zveřejňovány v kalendáři na webu mensa.cz.
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IG Věda
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, sig-veda@mensa.cz
mensa.click/sig-veda, mensa.click/fb-veda

Zaměření SIGu

Baví tě věda? Nás taky. Rádi si hrajeme, objevujeme,
experimentujeme a vynalézáme. Zajímají nás fyzikální principy
a přírodní zákonitosti. Nahlížíme jak do přírodovědných, tak
technických oborů. Poznáváme naši planetu i světy vzdálené.
Zkrátka, naším cílem je velkým i malým předávat radost z poznání.

Plány do budoucna

Plány do budoucna máme, avšak jen čas ukáže, které akce pro
vás budeme moci realizovat. Na naléhání mensanů připravujeme
pokračování úspěšné akce Náboje, nábojnice a střely – povídání
pohledem zejména vědy, různých oborů, ale také historie a moderních
přístupů. Již nyní na vás čekají nové expozice. Předběžně chceme
akci pořádat v Brně a v Praze. Další připravovanou akcí je návštěva
brněnské Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity. Ta
měla proběhnout již na podzim minulého roku, avšak vládní opatření
ji neúprosně posunula na neurčito. Jízdní řád akcí SIGu Věda v novém
roce se bude odvíjet od situace kolem pandemie.

Uskutečněné akce
SIG Věda je čerstvým přírůstkem v zájmových skupinách. Naše
aktivity se točí především okolo populární vědy. Jsme otevření
všem, dětem, dospělým, rodinám. I přes nepříznivou situaci v roce
2020 se nám podařilo uspořádat dvě velmi pěkné akce. První
byla návštěva brněnského zábavního vědeckého parku VIDA, kde
jsme si vyzkoušeli různé interaktivní expozice, které byly šikovně
rozděleny do čtyř základních oblastí – Planeta, Civilizace, Člověk
a Mikrosvět. Využili jsme i nabídky doprovodných programů,
představení s vědeckými pokusy a místní 3D kino. V labodílnách
jsme si zase vyzkoušeli kreativní tvorbu. Druhou akcí byla
návštěva brněnské hvězdárny a planetária, konkrétně programu
nazvaného VESMÍR 3D. Podnikli jsme cestu napříč naší Galaxií.
Přímo nad námi proletěly největší i nejmenší stálice. Mlhoviny,
ve kterých vznikají hvězdy. Navštívili jsme i místo s extrémně
vysokou hustotou, které bortí strukturu prostoru a času – černou
díru. Prohlédli jsme si plynné obry, několikanásobně větší než
Jupiter, a skalnaté planety, které obíhají kolem dvou sluncí
najednou. SIG Věda funguje také na sociální síti Facebook. Zde
po celý rok pravidelně přidává příspěvky a odkazuje na zajímavé
články a videa.

IG Vinum
Lubomír Jan Muzikář, 602204791, 721221500
lubomir.jan.muzikar@mensa.cz, sig-vinum@mensa.cz,
mensa.click/sig-vinum

Zaměření SIGu

SIG věnovaný všemu kolem vína, vinařství, vinohradnictví…

Uskutečněné akce

Poslední vydařená akce – přátelské večerní degustace v rámci
celostátního setkání v resortu Devět skal. Covidová pandemie

IG Zahraničí
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, mensa.click/sig-zahranici

IG Zbraně
Vojtěch Audy, 777 119 715, vojtechaudy@gmail.com
mensa.click/sig-zbrane

Uskutečněné akce

Rok 2020 byl pro SIG Zbraně zajímavým rokem. Navzdory epidemii
COVID-19 jsme se stihli jednou osobně sejít v Brně a pokecat
o zbraních, politice a dalším, zajít si společně na střelnici v Brně
a vyzkoušet si vystřelit z pistole Glocku 19, samopalu Scorpion EVO3
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bohužel zastavila spolkový život, včetně aktivit tohoto SIGu.
V mezidobí koordinátor pokračoval ve vzdělávání v rámci
Vinařské akademie Valtice (VAV), včetně úspěšného absolvování
dvoutýdenního intenzivního kursu Sommelier. V loňském roce
navíc nesebekriticky zahájil studium VŠ oboru Vinohradnictví
a vinařství na ZF Mendelovy univerzity.

Plány do budoucna

Před dokončením a odhalením je FB skupina SIG Vinum pro sdílení
kalendáře vinařských akcí, individuálních poznatků a zážitků.
S větší obnovou praktické činnosti SIGu se ale počítá až po
celkovém rozvolnění.

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce a plány do budoucna

Z tohoto hlediska byl rok 2020 vcelku smutný, takže se těšíme
v listopadu 2021 na Nový Zéland a také na návštěvu mensanů
z celého světa v létě na Evropském mensovním setkání v Brně.
a útočné pušky AK 47 i uspořádat online přednášku mensana Jakuba
Sochora na téma Sportovní střelba.
V plánu byly ještě další aktivity, ale ty se bohužel vzhledem
k situaci nemohly uskutečnit. Proto jsme fyzické schůzky přesunuli
do virtuálního světa a přednáška pana Skalického se nakonec
uskutečnila online přes platformu Google Meet.
Během roku jsme též obnovili stránku SIG Zbraně na webu Mensy.
Dostala kompletně nový obsah a nové sekce včetně informací o zbraních
a užitečného rozcestníku na články týkající se zbraní a procesu získání
zbrojního průkazu. A taky jsme vytvořili stránku SIGu na Facebooku
s cílem podpořit moderní způsob komunikace mezi členy.

IG Zpěv
Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz
zpev.mensa.cz; sig-zpev@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Zpěv, jak již jeho název napovídá, sdružuje osoby se zájmem
o společnou vokální produkci hudby. Vzhledem k tomu, že při této
činnosti je třeba pomocí vzduchu vydechovaného z plic rychlostí
dostatečnou pro rozechvění hlasivkových vazů vhodně uvést do
rezonance lebeční dutiny a co nejvolněji nechat vzduch vystupovat

(nezakrytými) tělními otvory, není tato činnost naší vládou již rok
dovolena. V půlnočním království nám oficiálně zakázali zpívat
na podzim a vypadá to, že jen tak nepoleví. Objektivně je nutno
přiznat, že stran tvorby aerosolu a vydechování kapének, které
mohou potenciálně obsahovat vir SARS-CoV2 je zpěv činností
rizikovou, takže to smysl dává. Nicméně za loňský rok se tedy
činnost vyvinout nepodařilo.

Plány do budoucna

Pokud by se našel zájemce o online zpěv, existuje cesta pomocí
specializovaného software s nízkou latencí – chce to připojení
stabilní, kabelem, s rozumně nízkými odezvami (pingy). Pokud vás
myšlenka zaujala, napište mi do mailu, vysvětlím víc.

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

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

Rok 2020 této aktivitě příliš nepřál. Než se naše země ponořila
do virového šílenství a zamkli jsme se doma, stihli jsme tradiční
postnovorční brunch a několik snídaní v Kavárně co hledá jméno
a kavárně Louvre. Po uzavření jsme pokračovali se snídaněmi
virtuálními, ale na rozdíl od přednášek se přesun akcí SIGurmán do
virtuálního prostředí ukázal jako ne zcela optimální.

Plány do budoucna

Těšíme se, že pokud v Čechách po neuvěřitelně zpackaném
průběhu pandemie snad zůstane alespoň jedna nezkrachovalá
restaurace, a usoudí se, že ji není třeba držet uzavřenou, protože
se stejně všichni již dávno nakazili, sejdeme se tam. Chtěli bychom
zopakovat některé z úspěšných akcí jako byla „Tour de tartare“
a obnovit tradici snídaní.
Protože budoucnost je nejistá, přesný plán nemáme. Prosíme,
přihlaste se na intranetu do konference sig-gurman@mensa.cz, kde
bude včas zveřejněn.
Na závěr bych rád srdečně poděkoval všem organizátorům
a spoluorganizátorům akcí za pomoc a vyzval všechny, aby se nebáli
pozvednout rukavici a vypsat nějakou zážitkově konzumační akci!

IG Psychologie a komunikace
Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz

Zaměření SIGu

SIG je zaměřen výhradně na středoškolskou mládež a jeho
smyslem je motivovat a inspirovat středoškoláky k poznávání tajů
lidské psychiky a psychoterapie.

Oproti předcházejícím rokům se nepodařilo kvůli omezení mobility
uskutečnit zahraniční akce, nicméně v druhé polovině roku 2021
a v roce 2022 budou nahrazeny hned, jakmile to pandemická
situace dovolí.

Uskutečněné akce

Přestože se větší část roku 2020 nesla v duchu pandemie
COVID-19, uskutečnilo se i tak několik akcí SIGu Psychologie
a komunikace. Členové absolvovali v lednu několikadenní lyžařský
pobyt v horském středisku Kohútka, v únoru navštívili vsetínskou
hvězdárnu a na přelomu února a dubna se zúčastnili dvou
interaktivních programů v regionálním muzeu.
Několik členů využilo nabídky děkanátu Fakulty společenských
studií VŠ Humanitas a navštívilo přednášky v oblasti
psychopatologie a teorie inteligence, včetně semináře o metodách
výzkumu. S velkým zájmem se setkala akce v sobotu 19. září,
kdy ve velké aule Střední školy Kostka proběhla přednáška prof.
MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. FRCPsych, na téma stresu, naučené
bezmocnosti a deprese.
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Web deti.mensa.cz po osmi letech
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 (mensa.
click/mapa). Tyto spolupracující subjekty jsou poněkud
nerovnoměrně rozmístěny ve všech krajích ČR – 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.

Zuzana Šimková

Na stránce Logická olympiáda (mensa.click/dm-lo) se během let
podařilo vybudovat přehledný archiv vybraných fotografií, odkazů
na mediální výstupy i stručných shrnutí výsledků všech dosavadních
ročníků této soutěže, která svým zaměřením i účastí dosud nemá ve
světě obdoby.

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: 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. 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.
Kdo chce být informován o dění v Dětské Mense a nechce si
nechat ujít pozvánky na zajímavé akce, může se přihlásit k odběru
newsletteru. Bližší představu o obsahu zpráv, které zasíláme rodičům
nebo učitelům, si můžete udělat ze stránek Newsletter pro rodiče
a Newsletter pro učitele. Obě záložky najdete v levém menu na úvodní
stránce webu a doklikáte se z nich i na příslušný registrační formulář.
Z odběru newsletteru je samozřejmě možné se kdykoli zase odhlásit.
V neposlední řadě průběžně doplňujeme anglickou verzi webu, kterou
si můžete prohlédnout na mensa.click/dm-en. 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 o dění v naší Dětské Mense zajímají.
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 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 udílením Čestného
uznání. V roce 2020 proběhnul již jedenáctý ročník
předávání tohoto ocenění osobnostem z různých oblastí
společenského života, vědy a kultury.
Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2020 byli (v abecedním
pořadí):
Ing. Hana Dvořáková, CSc., a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. –
čeští vědci v oboru organická chemie, filantropové, zakladatelé
Nadace Experientia,

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. – český fyzikální chemik, který se
kromě úspěšné vědecké kariéry a členství v Učené společnosti ČR
dlouhodobě věnuje práci s talentovanou mládeží,
Bc. Ing. Daniel Stach – redaktor a moderátor České televize,
popularizátor vědy.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR
v Brně 14. června 2020. Čestné uznání bylo uděleno MUDr. Soně
Pekové, Ph.D.
V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou
akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení
a inteligenci.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. – molekulární genetička

Na realizaci Čestného uznání se podílejí Jiřina Vlková, Tomáš Kubeš
a Čestmír Kalus, děkuji jim tímto za účinnou spolupráci.

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – první profesor lékařské
psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut,

Popis ocenění, průběh aktivity, pravidla a časový harmonogram
naleznete na webu Mensy mensa.click/cu.

Celostátní setkání
Vzhledem k situaci byla obě celostátní setkání v roce 2020
odložena – tedy jak jarní setkání pod Bezdězem ve Starých
Splavech (v režii MS Praha), tak podzimní setkání na Benecku
(v režii organizačního týmu MS Hradec Králové). Doufáme,
že obě setkání se podaří uskutečnit v náhradním termínu
v roce 2021.
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Lenka Šnajdrová
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Intranet a IT
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 intranet také infrastrukturou pro hlavní
činnost Mensy, tedy organizaci testování, zpracování a evidenci jeho
výsledků i zpracování plateb a evidenci členských příspěvků.
Počátkem roku jsme začali pracovat na nové verzi intranetu. Současná
podoba totiž po všech stránkách nezapře fakt, že systém byl spuštěn
již v roce 2000 (Mensa ČR byla jednou z prvních, která členům nabídla
tuto službu, za což patří velký dík Romanu Brzuskovi). Vývoj nebude
snadná záležitost a tak stále pracujeme na zlepšování i stávající verze.
Ke konci roku se podařilo rozšířit proces testování IQ tak aby bylo
možno plati kartou (Aleš Novotný, Josef Kunhart) a stále vylepšujeme
stávající kód (Josef Kunhart), vzhled a obsah (Jiří Šmach). Daří se
i zlepšování vnitřních procesů a doplňování potřebných výstupů do
jiných systémů (Tomáš Kubeš).

Tomáš Kubeš, Martin Sedláček
Mensovní IT však není jen intranet. Petr Kras a Jiří Šmach pokračovali
ve zlepšení systému pro organizaci setkání akce.mensa.cz
a připravili nový systém pro EMAG 2020/2021. Dále spravujeme
veřejný web Mensy, a plánujeme nový web pro časopis.
Co nás čeká v roce 2021? Chtěli bychom zvládnout migraci veřejného
mensovního webu na nový systém, zprovoznit nový web časopisu
a představit betaverzi nového intranetu pro členy.
Setkání vývojářů se konají virtuálně každé úterý večer a pokud to
pandemická situace dovolí, tak i osobně pravidelně každé sudé úterý
večer v kanceláři Mensy na Praze 6. Určitě přijďte, máme pro vás
pizzu! Pokud chcete vědět více, prosím, přihlaste se do konference
SIG Rozvoj intranetu: sig-intranet@mensa.cz nebo napište na
intranet@mensa.cz.
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!

Mensovní fotografická soutěž
Téma fotosoutěže pro rok 2020 bylo Shyness (plachost,
nesmělost). Stejně jako v předchozích dvou letech měli možnost
soutěžit i členové Dětské Mensy a děti členů Mensy dospělé. Vítězové
v dospělé i dětské kategorii byli určeni hlasováním na intranetu,

Zuzana Kořínková

získali ceny a tři nejúspěšnější z dospělé kategorie postoupili do
mezinárodního finále.
vítěz dětské kategorie: Karel Vaněk, Nesmělost proti zvědavosti

vítěz: Martin Sivák, Fotit se nebudu
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Tomáš Blumenstein

Mensa International
Mensa je mezinárodní organizace, aktuálně má 48 národních poboček
a celkový počet členů je přes 140 tisíc. Největší národní Mensy jsou
v USA, Britských ostrovech a Německu. Mensa ČR je aktuálně
devátou největší. Světová nej držíme v počtu otestovaných za rok,
máme jedinou Mensou zřizovanou školu na světě a Logická olympiáda
je počtem zapojených účastníků asi největší mensovní projekt.

Pokud se chystáte individuálně vycestovat do kterékoli země,
kde je národní Mensa, můžete zkontaktovat SIGHT koordinátora
a využít možnosti setkat se s tamními členy, požádat je o provedení
svým městem anebo u nich i přespat. Totéž můžete vy nabídnout
zahraničním mensovním návštěvníkům ČR. Kontakt na českého
SIGHT koordinátora, kterým je Zuzana Poláková, je sight@mensa.cz.

Pokud chcete využít mezinárodního rozměru Mensy, máte k tomu
řadu možností na mezinárodních akcích: Evropské mensovní setkání
(EMAG), Americké mensovní setkání a Asijské mensovní setkání. Pro
mladší členy je určen My Camp. Na konci roku se pak můžete těšit na
mensovní oslavu Silvensa. Při zahraničních exkurzích Mensy se také
setkáváme s místními členy. Bohužel v roce 2020 byly všechny tyto
mezinárodní akce zrušeny či přesunuty.

Zuzana Poláková

Všem členům je také otevřené IBD (International Board of Directors),
což je každoroční jednání vedení Mensy International a představitelů
všech národních Mens. V roce 2020 mělo být v Černé Hoře, avšak
v říjnu proběhlo ve formě dvou on-line sobot. V roce 2021 je plánováno
v USA současně s Mensa World Gathering při oslavách 75. výročí
Mensy (24.–29. 8. 2021, Houston).

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 jak
v zahraničí, tak 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 tam, kde existuje
Mensa a je dostupná i přímým členům Mensy International.

Tomáš Blumenstein

Koordinátoři informují cestovatele o tom, jak se nejlépe dostat
z jednoho místa na druhé nebo kde lze přespat, popřípadě je také
možné získat levný či bezplatný nocleh u hostitele. Tento program
umožňuje také získat informace o místních zajímavostech, popřípadě

EMAG 2021 Brno

Evropské mensovní setkání, které mělo proběhnout v roce 2020
v Brně, jsme museli o rok posunout. Za to patří poděkování
organizačnímu týmu z Dánska, který nám ročník 2021 postoupil.
Nový termín připravujeme na 28. 7.–1. 8. 2021. Jako místo jsme
zachovali Brno, konkrétně Hotel Continental. emag.mensa.cz

Jana Unruhová

Na programu EMAGu budou přednášky, exkurze, výlety po Brně
i okolí a program na témata nadané děti a technologie.
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je můžete spolu s hostitelem navštívit. Velmi atraktivní je možná
návštěva schůzek místní skupiny, která umožňuje zejména seznámení
se s dalšími mensany a poznání kultur a výměny 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.
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 Mensy International www.mensa.org
jsou po přihlášení do členské části 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.

V organizačním týmu věříme, že v létě bude možné tuto akci uskutečnit
a že registrovaní účastníci z celého světa budou moci přijet. Chceteli se do týmu přidat, napište na tblumen@mensa.cz. K intenzivní
organizační práci se vrátíme po opadnutí aktuální epidemie.
Za přípravný organizační tým Tomáš Blumenstein, Petr Mazal, Jana
Unruhová, Hana Kalusová, Natálie Kaňáková, Martin Sedláček, Jiří
Rak, Zuzana Poláková a mnoho dalších.

MensaShop a propagační předměty
Protože jsou mensané na své členství hrdí a rádi se k Mense hlásí, nabízí
Mensa pro své členy a sympatizanty na e-shopu www.mensashop.
cz více než 60 produktů. Kromě knih, hlavolamů a dárkových
poukazů na testování IQ zde najdete sportovní a volnočasové oděvy,
roušky, zápisníky, flashky, prsteny a odznáčky s logem Mensa ČR.
Předměty s logem Mensy se staly populárními nejen v ČR, ale i např.
ve Švédsku nebo v Rakousku, kde je zájem především o Mensa
prsteny. Vzhledem k zájmu o obrandované produkty chystáme pro
rok 2021 i další předměty s mensovním logem.

Aktivity pro dobrovolníky
V roce 2020, byť negativně ovlivněném neobvyklou situací
a s ní souvisejícími omezeními, se podařilo uspořádat
dvě větší akce pro dobrovolníky. Termínově jsme měli
štěstí – Den pro dobrovolníky se uskutečnil v lednu
v Praze (tedy ještě před začátkem omezení) a Víkend
pro dobrovolníky se odehrál na přelomu července
a srpna v Berouně. Paradoxně se tak bez konkurence
celostátních setkání stal se svými zhruba 50 účastníky
největší „vnitromensovní“ akcí roku.
Den pro dobrovolníky byl určený především pro potenciální nové
dobrovolníky. Ti měli příležitost dozvědět se v jeho průběhu mnoho
zajímavých informací o Mense, jejích projektech a nejrůznějších
aktivitách na republikové i mezinárodní úrovni a načerpat tipy, jak na
uspořádání vlastní mensovní akce. Následně pak bylo v odpoledních
blocích možné proniknout hlouběji do oblasti časopisu a PR, do
organizace Logické olympiády a případně prozkoumat možnost
zapojení v oblasti programování.
Víkend pro dobrovolníky pak cílil na ty dobrovolníky, kteří se už do
mensovního dění v předchozím roce nějak zapojili. Jeho účelem bylo
jednak je dále motivovat a rozvíjet, jednak je za jejich přínos Mense
odměnit. Zhruba padesátka aktivních mensovních dobrovolníků
napříč všemi oblastmi aktivit se tak sjela do Berouna strávit
prázdninový víkend ve společnosti ostatních mensanů, ohlédnout se
za uskutečněnými akcemi a projekty a zamyslet se nad tím, co by se
v Mense dalo podniknout v budoucnu.
Součástí programu byla přednáška, workshop zaměřený na efektivní

Zuzana Kořínková, Petra Holubová

komunikaci, rozvoj a motivaci dobrovolníků i různé soutěže – například
poznávačka fotek z akcí minulých let, týmový hod frisbee skrz šatní
ramínko nebo hod lentilkou do dálky – za něž dobrovolníci mohli
získat některý z předmětů s mensovním „superdobrovolníkem“. Celé
jedno pozdní odpoledne jsme věnovali zkoumání oblastí, ve kterých
má Mensa prostor k rozvoji, a přítomných dobrovolníků jsme se ptali
například na to, co konkrétně je motivuje být dobrovolníkem, co je
naopak brzdí, jak bychom chtěli, aby byla Mensa vnímaná veřejností,
které aktivity nebo projekty mají větší potenciál, než se využívá,
a v neposlední řadě i jestli oni sami mají nápady na nějaké „růžové
slony“ – tedy takové aktivity, které by sice bylo hezké uskutečnit, ale
nezdá se to úplně reálné.
Večer měli dobrovolníci prostor pro volnou zábavu, hraní her, povídání
nebo degustaci čokolád v duchu „mensané sobě. Nedělní dopoledne
pak patřilo schůzkám užších organizačních týmů, které si povídaly
o Logické olympiádě, EMAGu a mensovních sociálních sítích. Celá
akce pak pozvolna skončila dobrým obědem a neorganizovaným
odpoledním okupováním Berouna a okolí.
Podněty z Víkendu pro dobrovolníky přitom mimo jiné inspirovaly
vznik Komise pro rozvoj – ta byla založena na konci srpna a její
plánovanou činností je analyzovat jednotlivé oblasti s potenciálem
rozvoje a navrhovat řešení stávajících problémů.
Pokud jste snad obě akce promeškali a chcete se do mensovního
dění více zapojit, napište na dobrovolnik@mensa.cz a určitě se
nezapomeňte přihlásit do SIGu Dobrovolník – uděláte to zaškrtnutím
odběru zpráv z jeho e-mailové konference po přihlášení do Intranetu
(levé menu > Příjem konferencí > SIG Dobrovolník).
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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 do věku 7 let, z toho 50 % vznikne
dokonce do věku 5 let. Mensa ČR již od roku 2009 spolupracuje
s autorem metody, srbským lékařem Dr. Ranko Rajovičem a jeho
týmem specialistů. Cílem našeho společného úsilí je podpořit kvalitu
předškolní péče v České republice a rozvíjet potenciál všech dětí od
nejranějšího období.

Hana Kalusová, Hana Vantuchová

V roce 2020 se nám bohužel podařilo uskutečnit pouze jednu sérii

kurzů NTC Learning pro pedagogické pracovníky, a to ve spolupráci
s MAP Opavsko. Těchto kurzů se zúčastnilo 16 učitelek z mateřských
škol v Opavě. Proběhla také jedna informativní přednáška o této
metodě v Praze, které se zúčastnilo 9 rodičů.
Věříme, že v letošním roce budeme moci nabídnout kurzy NTC pro
další zájemce, kterých již nyní máme poměrně hodně z celé republiky.
Také proběhne nová akreditace těchto kurzů, plánujeme menší změny
v obsahu kurzů, chceme je obohatit novými poznatky Dr. Rajoviče.
Také v souvislosti s aktuální situací uvažujeme nad možností online
kurzů pro případ, že by v budoucnu nebylo nadále možné pořádat
prezenční semináře.

Letní příměstské tábory na PřF OU
Skoro již tradičně se i v roce 2020 během léta uskutečnily čtyři
turnusy letních příměstských campů pořádaných Mensou ČR ve
spolupráci s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných
oborech a talentmanagement (CVVPT) na Přírodovědecké fakultě
Ostravské univerzity. Campy jsou určeny pro děti od 7 do 12 let a jsou
zaměřeny výukově i zábavně.
Každý termín campu měl jiné téma. Nejdříve jsme s dětmi zkoumali
lidské tělo. Praktické pokusy s vlastním tělem bavily děti nejvíce –
srovnali jsme sílu paží, rychlost reakcí nebo rovnováhu. Otestovali
jsme také všechny lidské smysly a experimentovali s měřením tlaku
a teploty těla.
Další týden byl zaměřen technicky a děti měly vyjma tradičních
deskových her k dispozici i spoustu hraček a her zaměřených na rozvoj
technických dovedností, jako třeba Lego, Geomag, Boffin stavebnici,
roboty Botley, hru Mechanická laboratoř apod. a seznámily se také
s moderní technologií 3D tisku – a jak jinak než prakticky. Tiskárnu
si odzkoušely na vlastních nápadech – drobných výrobcích, které si
vymyslely, zadaly našemu šikovnému programátorovi k namodelování
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Lucie Měchurová

a pak bedlivě hlídaly, jak je 3D tiskárna tiskne. Nezapomenutelný byl
i výlet na exkurzi do Malého světa techniky U6 v DOV nebo hornický
vláček a fárání do dolu v Landek parku.
Třetí týden jsme zkoumali přírodu – zaměřili jsme se na cizopasníky
a taky na hmyz. Výlet do ZOO byl pro tento týden jasnou volbou,
ale taky jsme si dali trochu do těla a vydali se výlet na Prašivou.
Naše průvodkyně nám po cestě ukazovala různé živočichy, kteří
v Beskydech žijí, popovídala o místních zajímavostech a díky těmto
příležitostným zastávkám utekl celý výstup jako voda.
Poslední týden nesl téma Pokusy. Opět jsme se podívali do U6, kde
si děti celý den užívaly všechny interaktivní exponáty. Naše pokusy
směřovaly i na 3D tiskárnu anebo fyzickou kondici při zdolávání haldy
Ema. Pokoušeli jsme se určit jaká je pravděpodobnost, že dva lidé
v jedné třídě budou mít stejné datum narození a došli k nečekanému
číslu. A úplně poslední den jsme si vyrobili chemikovu zahrádku.
Byly to čtyři skvělé týdny a už se společně s dětmi těšíme na další léto
na tábory na Ostravské univerzitě!

Tomáš Blumenstein

Konference Vzdělání pro budoucnost
Na programu mensovní konference Vzdělání pro budoucnost se
střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy
a konference je postavena na třech hlavních pilířích: Rozvoj nadání
dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet; Efektivní
vzdělávání – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost
za vlastní učení, zkrátka jak učit moderně; Digitální vzdělávání – jak
děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat
úplně jinak. Také se zaměřujeme na otázku, jak to udělat, aby učitele
práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem. 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. I proto
plánujeme společný páteční večer s diskuzí.

(administrativní ředitelka), Marie Cibulková (organizační ředitelka),
Michaela Kubaníková (komunikace), Eliška Křižková (Fraus), Renée
Grenarová (NPI). Při samotné realizaci se pak zapojí několik
desítek dobrovolníků a samozřejmě kolem stovky přednášejících.
Rád bych všem zapojeným poděkoval za úžasnou spolupráci.
Rovněž děkujeme partnerům konference: Nadace RSJ, Albi, CTM,
Pasparta, O2 Chytrá škola, Channel Crossing, AV Media, Mandala
Motessori a dalším.
Více informací o konferenci najdete na konference.mensa.cz

Konference probíhá dva dny, během kterých máme časových
14 bloků, každý z nich dlouhý 45 minut a začínající vždy v celou hodinu.
Bloky jsou odděleny čtvrthodinovými přestávkami. Každý účastník si
tedy na každý blok vybírá ze sedmi paralelních sekcí buď přednášku,
nebo workshop a celý program si tak sestaví sám na míru. Tento formát
se nám osvědčuje a chválí si jej především samotní účastníci.
V roce 2020 jsme termín z důvodu vládních zákazů posunuli
nejprve z března na říjen a poté z října na květen 2021. Zvažovali
jsme samozřejmě realizaci formou on-line vysílání, ale vzhledem
k charakteru akce by přínos pro účastníky byl znatelně menší
než osobní setkání. Doufáme tedy, že v květnu se již více než
500 přihlášených učitelů z celé republiky bude moci setkat.
Na přípravě konference se podílí Mensa ČR, Svět vzdělání,
Nakladatelství Fraus a Národní pedagogický institut ČR. Hlavní
přípravný tým pracuje ve složení: Tomáš Blumenstein (ředitel
konference), Helena Zitková (programová ředitelka), Hana Kalusová

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 pomáháme pěti pilotním školám modernizovat
didaktické postupy tak, aby jejich absolventi 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, robotika a 3D tisk. Pilotními školami
jsou ZŠ Kopřivnice, 17. listopadu, ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17, ZŠ
Nový Jičín, Komenského 68, ZŠ Opava, Englišova 82, a ZŠ OstravaHrabůvka, Provaznická 64.
V modulu Abaku do škol jsme na sto školách nasadili metodiku Abaku,
proškolili jsme učitele a školy v rámci projektu získaly tříletou licenci.
V roce 2020 jsme byli po většinu roku poněkud omezeni v rozletu.
Přesto jsme realizovali desítky vzdělávacích seminářů pro učitele on-

Tomáš Blumenstein
line. A v srpnu jsme pro učitele uspořádali třídenní letní školu s hlavním
hostem Robertem Čapkem, autorem knih Moderní didaktika a Líný
učitel.
Bez zásadních omezení probíhaly práce na vzdělávací aplikaci pro děti,
která si klade za cíl formou konstruktivisticky zaměřených materiálů
podpořit učitele ve snaze o diferenciaci. Aktuálně je těchto materiálů
v aplikaci zpracováno přes 150 a pokud byste měli zájem o přístup pro
své děti, žáky či známe, napište nám.
Tým projektu:
Tomáš Blumenstein, koordinátor projektu, tblumen@mensa.cz,
Markéta Jahnová, koordinátor aktivit na školách, jahnova@skola4.cz,
Jana Middleton, odborný garant – vzdělávací materiály,
middleton@skola4.cz,
Hana Vantuchová, odborný garant Abaku, hana.vantuchova@mensa.cz.
Informace o projektu OKAP: Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání v MSK, CZ. 02,3,68/0,0/0,0/16-034/0008507.

Semináře pro nadané studenty
Tato pětidenní vzdělávací akce, jejíž program se tradičně sestává
z několika exkurzí do výzkumných laboratoří a výrobních podniků,
odborných přednášek z oblasti přírodních a technických věd,
týmových projektů, doplňkových týmových soutěží a v neposlední
řadě samotného setkání nadaných studentů z celé republiky, si za pět
let své existence získala oblibu účastníků. Dvakrát ročně se jich zde
setká 70 až 90.

Tomáš Blumenstein

V roce 2020 jsme přeložili jarní seminář na podzimní termín a následně
podzimní termín na konec května 2021.
V Bouzově u Olomouce se na účastníky bude těšit organizační tým
ve složení Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Martin Sedláček, Eva
Staňková, Filip Oplt, Jan Hubert Pavelka, Natálie Kaňáková, Sebastien
Zikmund a Vojtěch Titěra.
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Petr Mazal, Zuzana Poláková

www.logickaolympiada.cz
Třináctý ročník soutěže Logická olympiáda byl plánován tradičně.
Nebyl žádný důvod měnit osvědčený koncept soutěže – základní
kolo, krajské kolo a celostátní finále. Tak, jak je pořádána už několik
let v šesti věkových kategoriích pro děti a mládež od 3 do 20 let. Covid
ale naše plány výrazně změnil. Registrace nicméně i tak proběhla
úspěšně a počet přihlášených byl opět vysoký – 63 770 soutěžících
ze 3 143 škol z celé České republiky. Soutěž bezesporu zůstává
i nadále celosvětově největším mensovním projektem.

Základní kolo proběhlo tradičně beze změny on-line formou pro
-

kategorii A: žáci prvního stupně ZŠ od 1. do 7. října 2020,

-

kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ od 8. do 14. října 2020,

-

kategorii C: studenti SŠ od 15. do 21. října 2020,

-

kategorie MŠ, A1, A2: mateřské školy, žáci 1. a 2. ročníku ZŠ
od 22. do 28. října 2020.

Ze všech těchto soutěžících bylo v kategoriích A, B a C na základě
výsledků základního kola vybráno 60 nejlepších v každém z krajů.

Krajské kolo

bohužel nebylo možné z důvodů platných
epidemiologických opatření uskutečnit obvyklou prezenční formou.
Organizační tým se proto řídil doporučeními MŠMT o organizování
soutěží a převedl všechna krajská kola do on-line prostředí.
Krajská kola se tedy konala na webu soutěže 6. 11. 2020, kde byly
pro postupující soutěžící připraveny testy podobnou formou jako
v základním kole. Soutěžící z kategorie MŠ, A1 a A2 absolvovali jen
základní kolo, prezenční okresní kola byla zrušena.
Vzhledem k situaci a platným omezením muselo být zrušeno
i prezenční finále 13. ročníku Logické olympiády původně plánované
v Míčovně Pražského hradu dne 30. 11. 2020. Finále ale přesto
proběhlo – zvolili jsme tzv. distribuovanou formu, kdy se v každém
z krajů v každé z kategorií setkalo 5 nejlepších krajských řešitelů,
kteří pod dohledem organizátora zápasili se dvěma písemnými testy.
Zadání i podmínky byly shodné pro všechny kraje, takže pak bylo
možno výsledky vyhodnotit, porovnat a vyhlásit celkové vítěze.
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Vítězové finálového kola Logické olympiády 2020 jsou:
Kategorie A: Jakub Pazdera, ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno
Kategorie B: Václav Verner, PORG – gymnázium a ZŠ, Praha
Kategorie C: Jakub Kislinger, Gymnázium Jaroslava Vrchlického,
Klatovy
Logická olympiáda doplňuje širokou paletu nejrůznějších soutěží pro
žáky a studenty. Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje
místo získaných znalostí a vědomostí 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 – dětí, o jejichž nadání okolí nemusí vůbec vědět.
Celá soutěž se může odehrát jen díky ochotě a úsilí obrovské skupiny
pracovitých a spolehlivých dobrovolníků, kterým patří naše díky.
Generálním partnery Logické olympiády v roce 2020 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. a Asociace
za lepší ICT řešení. Krajská kola byla finančně podpořena řadou
krajů, měst a dalších partnerů.
Mensa také k financování Logické olympiády využila příspěvky
zlatých členů – rádi bychom srdečně poděkovali následujícím
členům za jejich příspěvek: Ing. Michal Augustin, Jana Červenková,
René Duchek, Martin Jindřich Glozar, MBA, Ing. Hana Kotinová,
Ing. Michaela Kovářová, RNDr. Zlata Kubů, MUDr. Evžen Machytka,
Ph.D., Ing. Richard Pavlica, Ing. Martin Scholz, MUDr. Miloslav
Skřivánek, Daniel Smolík, Drahomír Šachta, Ing. Ondřej Švík, Pavel
Tempír, Ing. René Vápeník, Ing. Evžen Varadínek a Ing. Luděk
Zákravský.
Soutěž samozřejmě pokračuje i v letošním roce, registrace do
14. ročníku Logické olympiády bude zahájena 1. 9. 2021 a bude možná
do 30. 9. 2021. Všichni doufáme, že se tento ročník povede lépe
než méně šťastný třináctý. Máte-li zájem zapojit se do organizace,
najděte si v tomto vydání ročenky článek o SIGu Logická olympiáda.
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Mensa gymnázium
Mensa gymnázium, o.p.s., vzniklo v roce 1993
jako Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. Jeho
zřizovatelem je Mensa ČR. Cílem školy je zajistit
vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem
vymykají běžnému standardu a které potřebují větší
péči. Je to jediné gymnázium v ČR, které se věnuje
výhradně mimořádně nadaným studentům. Cílem
školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti
studenta. Ze svých studentů vychovává MG
vzdělané, tvořivé a samostatně uvažující osobnosti.

O škole
Rodinné prostředí na škole umožňuje individuální přístup ke
studentům. Díky věkově smíšeným skupinám podle úrovně a zájmu
se naši studenti mohou rozvíjet na maximum. Výuka probíhá i na
vysokých školách a vědeckých pracovištích, nabízíme také pestrou
škálu volitelných předmětů a kroužků (až 50 ročně). Využíváme
vlastní systém hodnocení (písemné slovní, bodové, ocenění pomocí
stipendií, komplexní bodové hodnocení) a různé metody a formy
práce, jako např. enrichment (obohacení a rozšíření učiva), akceleraci
(urychlení vzdělávání), projektovou výuku aj. Výuku doplňujeme
zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav
a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkáváním
s mimořádnými lidmi aj. Důležité pro nás je i setkávání studentů, rodičů
a pedagogů při neformálních akcích.
Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz.

Akce školy
Tento a předchozí školní rok byly velmi ovlivněny pandemií koronaviru.
Akcí a soutěží se tedy konalo podstatně méně a některé probíhaly
online. Byly zrušeny akce jako soutěž Talent základek, Mensa fórum,
lyžařské kurzy, Noc s Andersenem aj. I přesto, že se většina kroužků
a soutěží přesunula do online prostoru, se nám opět podařilo sklidit
několik úspěchů a vznikly i aktivity nové.
Dál pokračovalo vydávání studentského časopisu, který nebyl
distribuován v papírové podobě, ale měl vlastní skupinu v Teams.
Redaktoři časopisu zareagovali na novou situaci a uspořádali např.
soutěž, kdo pozná učitele v roušce apod.
Žák septimy Kryštof Pravda zahájil společné večerní předčítání
online pro všechny zájemce z naší školy. Studenti, kteří měli o večerní
předčítání zájem, se přihlásili do skupiny v Teams a ve dnech
předcházejících výuce se vždy ve 22 hodin připojili na večerní čtení,
které trvalo cca půl hodiny. Vhodnou knihu k předčítání si studenti
vybrali společně. Na začátku byly na výběr tituly jako Zeď od Sartra,
Faust od Goetha nebo Othello od Shakespeara.
Další studentskou aktivitou je nahrání společného CD s oblíbenými
melodiemi. Projekt vymyslela studentka kvarty Jana Volemanová.
Nápad vznikl jako reakce na to, že se studenti málo viděli a také se
nemohly pořádat koncerty. Proto se studentka rozhodla dát dohromady
CD s hudbou studentů MG. Každý student, který umí hrát na nějaký
nástroj nebo zpívat, má poslat svoji nahrávku ve formátu mp3 a ta pak
bude zařazena na CD. Vznikne tak první Mensa CD s hudbou, kterou
mají naši studenti rádi.
Žákyně naší školy Johanka Jaklová (sekunda) se rozhodla provést
experiment, při kterém zkoumala, zda a jak moc jsou roušky
a respirátory funkční jako ochrana před kapénkovou infekcí.
Česká televize projevila zájem o experimentu natočit reportáž. Jak
experiment probíhal a jaké jsou jeho výsledky, můžete zhlédnout zde:
mensa.click/d9
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Marcela Fatrová

Také jsme jako každý rok zorganizovali Den otevřených dveří, kvůli
zavřeným školám se ale vše odehrávalo na dálku ve virtuálním prostoru.
Pro uchazeče o studium jsme tedy připravili virtuální prohlídku školy
a přes aplikaci Teams si s rodiči a dětmi popovídali online.

Zlepšení vybavení školy
Škole se podařilo v průběhu posledních 9 let získat přes 14 mil Kč
z evropských fondů a ze Šablon na několik projektů. Díky tomu je škola
již poměrně slušně vybavena moderními technologiemi a pomůckami
a díky projektům jsou žákům a učitelům k dispozici tablety. Také jsme
nově vybavili studentskou klubovnu se studovnou a knihovnou,. Pokud
vyhoví naší žádosti v rámci fondů EU OPPA, přibude nová učebna
matematiky a fyziky a příslušný kabinet včetně nových pomůcek, např.
ozobotů, 3D tiskárny aj.

Soutěže a úspěchy studentů
V uplynulém školním roce dosáhli naši studenti i přes složitou situaci
několika úspěchů, a to jak ve vědomostních oborových soutěžích
a olympiádách, tak ve sportu a dalších disciplínách. Z vědomostních
soutěží se studenti zúčastnili Logické olympiády, matematického
Náboje (2. místo), Pangey, Matematické olympiády, Matematického
klokana, soutěže MaSo (1. místo), Brlohu, matematické soutěže
Attomat, olympiády ze zeměpisu, Pražského globu (2., 3. a 4. místo),
olympiády z českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka,
dějepisu, Energetické olympiády, Astronomická olympiády (2. místo),
soutěže v programování, Debatní ligy (3. místo), dále přehlídky odborné
činnosti (CTM, SOČ – 6 našich žáků přihlásilo své práce do krajského
kola, z toho tři se probojovali do kola celostátního, kde se jeden
z nich, Jakub Hampl ze septimy, umístil dokonce na příčce nejvyšší)
a v neposlední řadě ve sportovních soutěžích (gymnastika – Memoriál
Hany Myšákové – Magda Prouzová z primy 1. místo s týmem, šachy –
2. místo v Praze)
Studenti se také zapojili do CO2 ligy. CO2 Liga je environmentálně
vzdělávací program, který má za cíl seznámit pomocí různých úkolů
účastníky s globální změnou klimatu.
Studentka sexty Barbora Přikrylová se také v době koronavirové pustila
do příprav natáčení krátkometrážního snímku Hladina. Tento film by
divákovi rád nabídl pohled zevnitř a umožnil vidět svět dospělého muže
trpícího Aspergerovým syndromem. Nejde tedy jen o čistě umělecký
počin, současně nabírá lehce edukačního přesahu. Bára na tento film
získala stipendium z Nadačního fondu Matyáše Kosíka ve výši 15 000 Kč
a zbylé finanční prostředky získala od dárců na donio.cz.

Charita
Jako každý rok se i letos naše škola zapojila do charitativní sbírky
s názvem Srdíčkové dny. Našim studentům se letos povedlo vybrat pro
děti se závažnými onemocněními, které jsou odkázány na domácí péči
rodičů, skvělých 8 111 Kč, které budou použity na kompenzační pomůcky,
speciální stravu, zdravotnický materiál, rehabilitační pobyty a další.
V tomto složitém čase se také objevila solidarita mezi našimi rodiči.
I když asi každou rodinu koronavirová doba více či méně zasáhla i po
finanční stránce, stále jsou mezi námi lidé, kteří si uvědomují, že na
tom někteří mohou být ještě výrazně hůře než oni a nabídnou svoji
pomoc. To se stalo i mezi rodiči na naší škole. Rodiče jednoho našeho
studenta nabídli jako sponzorský dar příspěvek na školné jiné potřebné
rodině, která neměla tolik štěstí a přišla v době krize o 60 % příjmů.
Je to krásný lidský počin, díky kterému jsou jistě vzorem nejen svým
dětem, ale i ostatním.

Spolupráce se zahraničím
V minulém a letošním školním roce jsme museli všechny naplánované
aktivity se zahraničím zrušit. Neodjeli jsme tedy na poznávací zájezd

do Petrohradu a do Anglie, nepřivítali jsme u nás ve škole kamarády
ze 4 spřátelených škol z projektu Y.E.S.G.R.E.E.N a ani k nám nepřijeli
hosté ze školy v bulharském Velingradu v rámci dalšího projektu.

Projekty
Již tři roky jsme aktivně zapojeni do projektu Učitel naživo. Jde
o unikátní jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele v rozsahu
750 hodin. Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na
druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Tito lidé získali titul
Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své
odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické
vzdělání. Každý týden docházejí do naší školy na výuku a reflexi pod
vedením zkušeného provázejícího učitele. Jsme jednou z hostujících
škol, provázejícími učiteli pro účastníky projektu jsou na naší škole
Mgr. Václav Brdek a Mgr. Marie Veverová.
O projektech Y.E.S.G.R.E.E.N jsme se již zmínili, veškeré aktivity tohoto
projektu musely být bohužel prozatím zrušeny a budou realizovány
později.
V rámci nabídky grantů z tzv. „Šablon“ jsme si naplánovali splnění dvou
projektů, díky nimž jsme si mohli dovolit hradit jak školní psycholožku,
speciální pedagožku a dva školní asistenty, tak vést některé hodiny
tandemově, uskutečnit projektové dny ve škole i mimo školu a zakoupit
pro žáky tablety a používat je ve výuce.

Nové metody výuky
Jako jednu z metod rozvoje nadaných žáků na naší škole využíváme již
pátým rokem tandemovou výuku. Jedná se o společné působení dvojice
vyučujících v rámci jednoho výukového bloku. Díky tandemu je možné
výuku více diferencovat, snáze ji vést na více úrovních náročnosti,
využít mezipředmětové vztahy a lépe podpořit skupinové aktivity žáků.
Tuto výuku aplikujeme jednak v rámci výuky jednoho jazyka, např. dva
rodilí mluvčí v hodině AJ, jednak při využití mezipředmětových vztahů
při společné výuce Dě a VV, Dě a Ze, ČJ a Lit, Ma a Fy, Bi a Che, Fy
a Che, FJ a NJ. Jde o metodu, která je jednak velmi efektivní, jednak si
získává u našich žáků i učitelů čím dál větší oblibu.
Naše škola již šestým rokem spolupracuje s Centrem pro talentovanou
mládež (CTM). Každoročně nabízíme našim žákům akreditované
vzdělávací kurzy, které kromě konkrétního oboru rozvíjejí také znalost
anglického jazyka. V předloňském roce se nám podařilo získat
status partnerské školy. Cílem kurzů je osvojení základů jednotlivých
oborů (systematiky, odborné terminologie, metodologie a základní
faktografie) v anglickém jazyce. Absolvování těchto kurzů výrazně
prohlubuje kompetence žáků v oblasti odborné i jazykové a spolu
s klasickou výukou jej připravuje na studium na vyšším stupni
gymnázia, na studium vyšší úrovně CTM kurzů, a především na ATP
kurzy, jejichž absolvování a složení zvláštní mezinárodní zkoušky je
oceňováno v rámci přijímacího řízení na velkém množství zahraničních
VŠ a také některými českými VŠ. V letošním školním roce se zhruba
polovina primánů zapojila do kurzu Math for 6th and 7th graders, ke
kterému jim škola poskytne časovou i finanční podporu.

Nadační fond
Založili jsme Nadační fond na přání a památku našeho zesnulého
studenta Matyáše Kosíka. Tento fond slouží k podpoře nadaných
žáků naší školy. Patronkou fondu se stala herečka a kamarádka
zesnulého Matyáše Bára Hrzánová. Finančně z něj podporujeme
aktivity k rozvoji nadání, které by si žáci buď nemohli dovolit zaplatit ze
svého, nebo jim je škola z fondu uhradí jako odměnu za dobrou práci.
Také z fondu hradíme mimořádné stipendium za výjimečné studijní
výsledky. V tomto školním roce jsme z něj podpořili 3 studenty formou
mimořádného stipendia v celkové výši 4 000 Kč pro každého a dále
jsme částkou 15 000 Kč podpořili projekt naší studentky, která natáčí
dokumentární film o člověku s Aspergerovým syndromem. Věříme, že
další projekty budou následovat.
Doufáme, že následující roky budou již klidnější jak pro naše studenty,
tak pro celou společnost a že vám budeme na našich webových
stránkách i nadále přinášet zprávy o studentských úspěších!
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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
mensa.click/skoly. Na téže stránce je rovněž uveden
seznam aktuálně spolupracujících škol (levý sloupec
s názvy škol) 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 tohoto textu (březen 2021)
s Mensou spolupracovalo 20 středních škol (převážně gymnázií) a 64 základních škol. Školy spolupracující s Mensou se vyznačují poměrně širokou škálou zřizovatelů: ačkoli se převážně jedná o příspěvkové organizace,

v některých případech je zřizovatelem soukromý subjekt nebo třeba 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 je již na webu deti.mensa.cz nenajdete. Historii
spolupráce konkrétní školy s Mensou lze snadno dohledat na našem webu:
na stránce mensa.click/skoly 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
v krajských kolech a ve finále Logické olympiády. I to je důkazem, že tyto
školy se rozvoji svých nadaných svěřenců cíleně věnují.

Š a MŠ Kubatova, Č. Budějovice

Chod školního roku 2020/2021 v důsledku pandemie značně omezil
pravidelnost a funkčnost Klubu nadaných dětí 1. i 2. stupně při ZŠ a MŠ
Kubatova v Českých Budějovicích. Přesto se nám podařilo zapojit žáky
na podzim 2020 do Logické olympiádou. Třídní učitelé dle svého zvážení
žákům zasílají materiály, zajímavé odkazy i vlastnoručně vytvořené

kvízy, a podněcují tak nadále jejich zájem
a zvídavost a nabízejí přesah základního učiva
zajímavou formou. Těšíme se ovšem na osobní
a společnou práci zpět ve škole.

Š a MŠ Libouchec

Přestože se v roce 2020 žáci vzdělávali především distančním způsobem,
v čase otevřených škol jsme se zúčastnili několika akcí a naplánovali zajímavé
aktivity do budoucna. Díky spolupráci s místní univerzitou se nám podařilo
realizovat interaktivní besedy s pokusy Tekutý dusík a Molekuly v pohybu“.
Během letních prázdnin proběhl na naší škole příměstský tábor pro žáky
ve věku 8–15 let se zájmem o programování, který jsme organizovali ve
spolupráci s PřF UJEP. V září jsme navštívili Techmanii v Plzni. S žáky z Klubu
logiky jsme se zúčastnili besedy Utajený svět parazitů v rámci přednášek
Café Nobel v Ústí nad Labem. Škola se také zapojila do programu Průša pro
školy, který nám umožní využít při výuce 3D tiskárnu.

Š Dačice, Komenského

Díky nové přístavbě školy vznikly nové učebny a badatelská a experimentální
výuka díky nim dostává větší prostor. Žáci mají k dispozici experimentální
sady Pasco, elektronické a robotické stavebnice, mikroskopy, plotter
a nové 3D tiskárny. I během distančního vzdělávání probíhá on-line Klub
zábavné logiky a deskových her, kde žáci řeší logické úlohy a rébusy, hrají
on-line deskové hry a své vědomosti porovnávají ve virtuálních soutěžích.
Oblíbené jsou únikovky a skládání Rubikovy kostky (3x3x3) na čas – žáci
se doslova předhánějí, kdo pokoří školní rekord, který je v současnosti 32
vteřin. Své komunikační dovednosti mohou zdokonalovat i v anglickém
jazyce, kde spolupracujeme s rodilým mluvčím. Pro umělecky nadané děti
jsme si pak v zimě připravili fotosoutěž, která se setkala s velkým ohlasem.

Š Horní Slavkov

Loňské uzavření škol některé možnosti zúžilo, některé zcela vyloučilo,
jiným však dvířka pootevřelo. Účastníci Hrátek s logikou II. (6.–9. ročník)
tak například nemohli pokračovat v průzkumu dovedností Ozobotů, kteří
zůstali zamčení ve školní skříni, žáci se ale zocelili třeba v Abaku a užili si
i jednoduché experimenty přes monitor – online matematické a verbální
kvízy nebo vytváření puzzlí z vlastních fotografií. Mladší kolegové z Hrátek
s logikou I. rovněž nelenili a v domácí „laboratoři“ si vyzkoušeli jednoduché
pokusy se vzduchem, světlem a kapalinami. Zvládli online postřehové hry,
rébusy i vědomostní soutěže typu Riskuj a Milionář. Především se však
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naučili ovládat nová prostředí
a postupy. I když byl minulý rok
náročný, nebyl rozhodně marný
a přinesl mnoho nových podnětů
a zajímavých zkušeností žákům
i pedagogům.

Š Jiráskovy sady, Příbram

V naší škole se snažíme poskytnout nadaným žákům dobré podmínky pro
rozvoj jejich potenciálu. Žáci druhého stupně mají možnost být ve skupině
s rozšířenou výukou matematiky. V roce 2020 se nám podařilo zapojit se do
mezinárodního projektu Erasmus+ zaměřeného na robotiku. V neposlední
řadě také ve spolupráci se školním psychologem identifikujeme nadané
žáky a naši žáci devátých ročníku mají možnost se účastnit profesionálních
testů, které jim mají pomoci s volbou střední školy.

Š Karla Čapka, Praha

Uzavření škol bohužel přerušilo systematickou práci s nadanými dětmi na
naší škole. Na prvním stupni vše zůstalo zcela v rukou třídních učitelek, na
druhém stupni se podařilo udržet v chodu kroužek Šikulů. Děti se v červnu
úspěšně zapojily do Brlohu extra a umístily se v první desítce. V podzimním
Brlohu se tým Krakatit opět probojoval do celostátního finále (viz foto).
V práci s nadanými nám výrazně pomáhá web Logiclike, máme přes 60
aktivně zapojených dětí a řadu úloh přenášíme i do běžné výuky.

Š nám. Curieových, Praha

Jsme jedinou pražskou státní školou, která již od roku 2007 vzdělává
nadané žáky podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ve výuce
všech žáků se snažíme o jejich komplexní rozvoj v kombinací s individuálním
přístupem. Nadaní žáci jsou součástí běžné třídy jen na některé vyučovací
hodiny, během jiných pracují v oddělených skupinách. Výuka probíhá
formou obohacování a prohlubování základního učiva, akcelerace dílčích
poznatků a rozšiřování témat výuky. Tým pedagogů nadaných žáků je
jednotný v konstruktivistickém přístupu, pracuje s metodami kritického
myšlení ve výuce, v sebehodnocení i hodnocení žáků.

Š Pardubice, Staňkova

Téměř celý školní rok se vzděláváme distančně, přesto jsme nezapomínali
na rozvoj nadaní. Vytvořili jsme jednotný informační systém: týdenní plány.
Jejich součástí jsou projekty pro vícero předmětů. Nemohli jsme cestovat,
a tak jsme si knihkupectví Dlouhá punčocha nebo přednášku lékaře zařídili
online. Nižší ročníky letos bádají a provádějí pokusy, vyšší ročníky si oblíbily
únikové hry. Online se nám daří trénovat i logické úlohy, např. z Klokánka
nebo Pangey.

Š Přemyslovců, Louny

Mladší členové našich klubů mají možnost vyzkoušet tradiční i netradiční
hry, stavebnice, hádanky či rébusy. Šifrují tajné zprávy pro kamarády,
nebo si zkouší různé hlavolamy. Mezi nejoblíbenější patří ježek v kleci.
Při online setkání často musí uniknout třeba z pohádkové místnosti. Za
splnění a vyřešení logických úkolů získávají kódy, které jim pomohou
odemknout místnost, a dojít tak do cíle. Pokaždé je téma únikové hry jiné
a děti to moc baví.

Š Svatoplukova, Šternberk

Na naší škole pracují 3 kluby logického myšlení a 2 badatelské kluby.
S úspěchem se také setkal projekt Vědecká hodinka, ve kterém se děti
4. tříd na základě pokusů seznámily s fyzikálními a chemickými zákony.
Asi největší úspěch mělo „kouzlení“ s povrchovým napětím vody. Všechny

tyto aktivity však přerušila epidemie. Naše škola přešla na online výuku
již loni na jaře, takže letos zvládáme online i kuby a využíváme mimo jiné
hry na webu dětské Mensy a různé testy dostupné na dalších serverech.
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Academic School
School, Uherské Hradiště

Díky vhodnému nastavení projektu Šablony II jsme posílili práci s nadanými
žáky. Všestranně zaměřené kroužky (v souladu s Gardnerovým pojetím)
však byly koronavirem přerušeny nebo posunuty směrem do kyberprostoru
k hlubšímu prozkoumávání známých, ale i zcela nových výzev (např.
simulačních her pro stavbu a provoz metra, celého města či využívání
planet). Získali jsme 3D tiskárnu od firmy Prusa Research. Příměstské
tábory (jazykové, cestovatelské, Bastlení v dílně, IQ hrátky) pak pokryly
celé hlavní prázdniny.

ymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav
Tvořivost studentů v oblasti psaného slova neohrozila ani koronavirová
epidemie! Na jaře 2021 se připravuje vydání osmnáctého Almanachu
mladé tvorby, který obsahuje básnické, prozaické i publicistické texty
doprovázené bohatými ilustracemi. Často se jedná o tvůrčí debut našich
žáků. Od roku 2017 vychází školní časopis (dvouměsíčník) s novou grafickou
úpravou a názvem Student revue. Redakční rada se spolu s přispěvateli
v roce 2019 těšila ze zisku 1. místa v krajském kole soutěže Školní časopis
roku. Od roku 2019 mohou žáci rozvíjet svou tvořivost v kroužku Akademie
literární kreativity. Právě z této „líhně talentů“ pocházejí četné příspěvky do
literárních soutěží, almanachu a školního časopisu.

ymnázium Karviná
Gymnázium Karviná podporuje aktivity i v online prostředí. Za zmínku
stojí environmentální kroužek GLOBE, v němž žáci natočili film
o devastaci životního prostředí (vznikl v prostředí hry Minecraft) nebo
zasadili na školní zahradě k výročí vzniku republiky lípu svobody. Strom
přihlásili do mezinárodní fenologické kampaně. V projektu pozorují
vegetační změny a provádějí biometrická měření lípy. Po zásluze jim
byla zakoupena meteorologická stanice k pravidelným měřením, která
realizují od roku 2015.

ymnázium V. Hlavatého, Louny
Naše gymnázium začalo s Mensou spolupracovat v září 2020, kdy
proběhlo dobrovolné testování našich žáků. Z necelé stovky testovaných
žáků byla skoro polovina žáků v pásmu velmi vysokého nadprůměru.
Ihned jsme založili Klub nadaných dětí, kam jsem žáky pozvali. Bohužel
nadešla distanční výuka a nemohli jsme děti kontaktovat „face to face“.
Distanční výuka na našem gymnáziu probíhá v aplikaci Teams, založili
jsme tedy tým a s dětmi komunikujeme přes tuto platformu. Předáváme
jim zajímavé odkazy a chystáme se na online setkání se zajímavými
obyvateli Lounska. Všichni se těšíme na setkání mimo online prostor.
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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.
Není-li zrovna na území ČR vyhlášen nouzový stav, 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 mensa.
click/knd (levý sloupec s názvy KND) a tamtéž je i přehledná mapa
jejich rozmístění na celém území ČR (hned za podmínkami zařazení do
sítě KND). V době psaní tohoto textu (březen 2021) bylo na území celé
ČR evidováno 50 klubů nadaných dětí.
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 přihlásit
děti z širokého okolí, nikoli jen z příslušné školy. Víme také, že některé
kluby se potýkají s přebytkem zájemců a že další nováčky musejí

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 (mensa.click/knd-inspirace). 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 (mensa.click/knd-opava) a Klub dětí a jejich rodičů při ZŠ
Křídlovická v Brně (mensa.click/knd-kridlovicka), 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.

D LogIQ, Klatovsko

Epidemická situace v roce 2020 přinesla klubu nové výzvy. Naše
pravidelná každotýdenní činnost se skoro na celý rok přenesla do
online prostoru. Vzhledem k tomu, že klub je orientován na děti I.
stupně ZŠ, scházeli jsme se každý týden ve čtvrtek podvečer na
společném hodinovém online setkání, při kterém jsme každý u sebe
doma, ale společně, bádali a experimentovali. V létě naštěstí mohl
proběhnout náš již tradiční příměstský vědecký týden, a to dokonce
pro velký zájem ve dvou termínech.

D při MŠ Čs. Exilu, Ostrava-Poruba

V našem KND žijeme environmentálními pokusy, letos věnovanými
hlavně půdě. Naším cílem bylo vzbudit u dětí zájem a touhu poznávat
půdu jako svět plný života a zajímavých detailů. Prostřednictvím
jednotlivých pokusů jsme u dětí rozvíjeli tvořivost, schopnost
postupovat dle instrukcí a plánů, ale zároveň nalézat vlastní, nová
řešení. Jako příklad uvádíme pokus Půda a její vrstvy, u kterého
měly děti možnost „osahat si“ hlínu, pozorovat její proměnu v bláto
a následně pozorovat proces sedimentace a vytváření zmiňovaných
vrstev.

D při ZŠ Englišova, Opava
Náš klub nadaných dětí oslavil v únoru kulaté desetileté výročí.
Děti do dvanácti let zde pracují pod vedením Zdeňky Sedláčkové,
Simony Martinkové a Markéty Valtrové. Činnost klubu byla v minulém
roce narušena pandemii, práce s dětmi ale neustala a pokračovala
i v distanční podobě. Od září se klub znovu mohl rozjet naplno
a stálo to za to – do poloviny října se stihlo realizovat pět akcí.
Na ZŠ Englišova se uskutečnila přednáška „Vesmírná fyzika ve
škole – 50 let od přistání na Měsíci“. Děti se zúčastnily výtvarného
animačního programu k výstavě Tibora Červeňáka „Doteky“, exkurze
a workshopu v Muzeu klobouků v Novém Jičíně, navštívily v Jiříkově
u Rýmařova Pradědovu Galerii u Halouzků a absolvovaly exkurzi
přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.
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D při ZŠ Hello, Ostrava

Ve školním roce 2019/2020 jsme se pokusili rozlousknout několik
záhad. Lze určit stáří stromu podle obvodu kmene? Umí se rostliny
červenat? Která (vánoční) skořápka bude plavat nejlépe? A proč se
některé věci, a dokonce i zvířata udrží na hladině vody? Inspirováni
Archimédem jsme se pokoušeli naučit plastelínu plavat a citrón
poslat ke dnu. Kreativitu jsme testovali při sestrojování dopravního
prostředku z netradičních pomůcek. A než nás v bádání zastavil
virus, balancovali jsme na hraně možného a objevovali těžiště.

D při ZŠ Smetanova, Chotěboř

Kroužek navštěvovalo 12 dětí z 2.–5. tříd. Zabývali jsme se fyzikou,
matematikou, chemií, zvládli jsme vyřešit únikovky i spousty šifer.
Mezi nejzajímavější patřila schůzka, kde jsme luštili šifry k získání
přístupu do Tajemné komnaty, v níž jsme mikroskopovali a připravovali
preparáty. Dětem se také velice líbila lekce, kdy pro mě zašifrovaly
úkoly, které jsem musela plnit. Zahráli jsme i turnaje v deskovkách
nebo z elektronických stavebnic sestavili rádio či detektor záplavy.

D Zvídálek při MŠ Dvořákova, Ostrava

Před epidemiologickými opatřeními jsme stihli uskutečnit 15 lekcí
v tematických celcích: auta (výroba, značky, pravidla provozu,
konstrukce vlastního superauta), počasí (skupenství vody, vznik
mraků, větru a tlaku, pokusy), chemie (pokusy s kyselinou a zásadou
pomocí pH papírku, pěstování krystalů modré skalice), počítačové hry

(vznik, programování s Bee-botem, vytvoření robota „hra na hrdiny“),
hrátky s legem (osová souměrnost, sčítání, osové souřadnice), lidské
tělo (kosti, svaly, funkce kloubů, měření končetin). Přáním nás všech
je, abychom v blízkém čase zase mohli svobodně a naplno pracovat
a uskutečnit zatím nerealizované plánované exkurze a aktivity.

Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov
V současné době nám na škole probíhají 3 kroužky většinou online
přes Teams. Hrajeme společně hry jako je garticphone.com nebo
si ukazujeme různé dostupné logické hry, např. abaku.org. Snažíme
si navzájem dávat logické hádanky, sdílíme zajímavé křížovky a díky
Teams a možnosti práce ve skupinách hrajeme i Aktivity nebo
piškvorky. Společně se učíme programovat na webových stránkách
ozobot.com nebo beebot.terrapinlogo.com. Webových stránek
existuje řada, vždy vybíráme podle obtížnosti. Zkoušíme také domácí
pokusy, inspirací je nám VIDA Brno. Děti si dopředu připraví potřebné
pomůcky a každý si doma pokus vyzkouší. Když jsme se v prosinci
několikrát setkali i ve škole, snažili jsme se prozkoumat stavebnici
Bofffin 300.

Kroužek chytrých hlav, Praha

Náš kroužek využívá především naší rozsáhlé domácí sbírky her
a hlavolamů, občas ale zapojíme i kouzla nebo elektrotechniku. Jsme
soutěživé osobnosti účastnící se různých domácích i zahraničních
turnajů. Věříme, že obecná schopnost představit si pozici na desce
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v libovolné hře po libovolných dvou tazích je užitečnější než naučené
mnohatahové zahájení nějaké jedné hry, proto hrajeme spoustu různě
zaměřených her. U těch logických si ukazujeme, které tahy a strategie
vedou k vítězství a proč.

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
mensa.click/skolky. 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. V době psaní
tohoto textu (březen 2021) s Mensou spolupracovalo 80 školek.
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 stránce mensa.click/
skolky 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 – mensa.click/skolky-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 4 Pastelky, Praha
MŠ

Loňský školní rok byl velmi netradiční, přesto jsme nadále pokračovali
v uplatňování metod NTC. Ve všech našich 4 odloučených pracovištích
máme lanová centra, která jsou u dětí velmi oblíbená. Pracujeme
se symboly a piktogramy, využíváme velké množství didaktických
pomůcek, které průběžně obnovujeme a doplňujeme. Dětem je
k dispozici interaktivní tabule, iPady, dětské mikroskopy, robotická
včelka aj. a učitelky zařazují i fyzikální pokusy s vodou, světlem nebo
zvukem. Bohužel nyní není možné pořádat akce pro rodiče s dětmi,
kterých máme jinak ve svých plánech velkou nabídku, ale o to více se
snažíme nabízet různorodé činnosti v rámci distanční výuky.

Š Adamusova, Ostrava-Hrabůvka
MŠ

V loňském roce jsme se zaměřili na vesmír a dětskou laboratoř.
Odborné knihy a vzdělávací materiály jsme zakoupili z projektu Talent
rozvíjíme od mala, realizovaného s finanční podporou statutárního
města Ostrava. Vesmír děti velice zaujal a díky pomůckám, které
ve školce máme, si ho mohly pořádně osahat. Rodiče pak společně

s dětmi tvořili různé výrobky na toto téma a opravdu byli kreativní.
V rámci dětské laboratoře si děti mohly vyzkoušet práci s lupou
a mikroskopem, práci se dřevem, výrobu mýdla apod. Zaměřujeme
se na hry a činnosti, které budí zájem, rozvíjejí fantazii, touhu po
experimentování a poznávání vlastnosti věcí a vztahů mezi nimi.

Š Břeclav, Okružní
MŠ

Letos jsme do třídního programu zařadili dlouhodobější téma Cesta
do vesmíru, ve kterém se nám podařilo propojit práci se symboly
vlajek, písmen, značek. Děti hodně pracovaly s encyklopediemi
a zúročily i svou znalost vlajek. Téma jsme využili také k seznámení
dětí s jednoduchými chemickými a fyzikálními pokusy. To bylo pro
děti velmi podnětné a postupně bylo vidět, že více přemýšlejí nad
souvislostmi. Pravidelně zařazujeme lokomoční cvičení, cvičení
rovnováhy, otáčení i jemné motoriky.
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Š Čakovice I, Praha
MŠ

Mateřská škola Čakovice I spolupracuje
s Mensou ČR již několik let. V letošním roce
jsme se zaměřili na projekt Státy sousedící
s ČR. Paní učitelky společně s dětmi vytvořily
mapu Evropy a děti se postupně seznamovaly
s typickými znaky států (vyráběné značky
aut, charakteristická jídla, oblečení apod.).
Za domácí úkol děti přinášely obrázky, které
k jednotlivým státům přiřazovaly a do mapy
nalepovaly. Kromě této činnosti paní učitelky
kladou důraz na pohybovou stránku, a to jak ve
třídě, tak během procházek.

Š Dráček, Povrly-Neštědice
MŠ

Asi největší chloubou nadstandardního rozvoje
našich dětí v MŠ Dráček prezenční i dálkovou
formou je naše Dráčkova naučná stezka. Tato
stezka, kterou vytvořily děti dětem, slouží nejen
nám, ale i ostatním. Jelikož byla naše škola
několikrát uzavřena, nelenili jsme a stezku
obohatili o další kousky pro rozvoj poznání,
tělocvik, praktické činnosti aj. Děti zde najdou
i lesní knihovnu s krásnými knihami. Zde jsme
dětem připravovali i pracovní listy a jsou zde
stolečky s vybavením. A to přímo uprostřed lesa.
Podrobnosti najdete na drackova-naucnastezka.webnode.cz

Š Drobeček, Plzeň
MŠ

Ve třídě, kde jsou mladší děti, jsme zařadili celoroční projekt
„A jede se dál“, při kterém se s dětmi učíme ke každé značce auta
rým a následně jej využíváme v písničce. Součástí písně jsou také
pohybové aktivity. S předškolními dětmi momentálně provádíme

„prezidentské volby“. Tato aktivita vznikla na základě zájmu dětí. Ve
třídě máme hlasovací lístky, plentu a urnu. Dítě, které se na týden
stane prezidentem, pomáhá paní učitelce v rozhodování, řešení
a stará se o pohodu ve třídě.

Š Dubá
MŠ

Netradiční rok jsme kvůli coronaviru trávili nejvíc času venku, a tak
se na zahradě MŠ na dopravním hřišti hemžila denně spousta
„dopravních prostředků“. Oblíbenou hrou bylo, že každé dítě
představuje jeden znak auta a děti se řadily podle instrukcí učitelky –
modrá škodovka k houpačkám, kulaté tvary znaků zaparkují atd.
Abstraktní symboly na dopravních značkách se pak procvičovaly
při jízdě na kole, kde se využily i zmíněné znaky aut – např. modrý
Renault stojí na zákazu vjezdu…

Š Duhová, Habartov
MŠ

Ten dělá to a ten zas tohle – tento název jsme zvolili pro třídní
vzdělávací program v minulém roce, protože práce je všude kolem
nás. Děti poznaly zedníka, kominíka, sadaře, muzikanta, uklízečku
a kuchaře, který je velmi zaujal. Děti cvičily s vařečkami nebo si
posílaly váleček jako štafetu při cvičení. Vařily kaši, míchaly koktejly,
pekly koláč, perníčky a poznávaly, co je zdravé. Spolu s paní učitelkou
vytvořily putovní kuchařku, do které rodiče psali recepty, které doma
vyzkoušeli, a přidali i fotografii.
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Š FlowerGarten, Praha
MŠ

V naší mateřské škole v letošním roce pracujeme dle školního
vzdělávacího programu inspirovaného knihou Tradinář. Kniha je
plná zajímavých tipů a inspirativních nápadů a je poctou všemu, co
dělali naši předci. Oslavy svátků, rituály a zajímavosti jsou v našem
vzdělávání klíčové a dětem jsou tradice představovány praktickými
ukázkami a reálnými prožitky. Děti se pasují do role zahradníka,
malíře, šamana či kuchaře. Zážitkové vzdělávání a projektová výuka
jsou hlavními pilíři vzdělávání v MŠ FlowerGarten.

Š Hradec nad Moravicí
MŠ

Dětem se stále snažíme poskytovat kvalitní program pro rozvoj
myšlení a pohybu i pro radost a dobrou náladu. Pracujeme se
stavebnicí Pix-it, deskovými hrami, vlajkami států a dopravními
značkami, s aktivitami Začít spolu a v prostředích H-mat. Školní
jídelna nám vaří jídla ostatních států a my tak „cestujeme všemi
smysly“. Na distanční výuku dětem zasíláme aktivity na ven – ve
městě balancují na obrubníku, v lese na kládě, válejí sudy nebo
poznávají značky aut. Pečou s rodiči podle obrázkových návodů
a odpovídají na enigmatické hádanky, které jsou mnohdy i pro rodiče
oříšek. Už se ale všichni těšíme zase na normální školu.

Š Koníček, Pardubice
MŠ

Práce s metodou NTC learning v době covidové je opravdu jiná,
máme však nespornou výhodu, že naše děti jsou navyklé pracovat
samostatně. Za dohledu rodičů si doma tvoří svá portfolia, která
budou po nástupu do výuky individuálně obhajovat. Na web dáváme
vždy téma na týden s rozvržením do jednotlivých úkolů a pod zadáním
je obsáhlý výčet návrhů činností a námětů k rozmluvám s dítětem.
Nechybí ani hádanky a básně k tématu. Závěrem týdenního plánu
je pak jeden stěžejní úkol, který si dítě založí do svého portfolia.
Za každý den uzavření školy také dítě odevzdá jeden pracovní list
z webu školy. Tyto listy jsou připraveny pro cílenou podporu dítěte
před zápisem do základní školy.

Š Mořice
MŠ

V loňském roce jsme podnikli projektové dny s myslivcem a rybářem,
zkoumali jsme vzorky z přírody pomocí mikroskopů a navštívilo nás
divadélko první pomoci. Ve vyvýšeném záhonu pěstujeme s dětmi
zeleninu a pozorujeme vývoj rostlin od semínka až na talíř. Dva
asistenti pedagoga u nás přispívají k rozvoji dětí s IVP, rozvíjíme
předčtenářské dovednosti, tělesnou zdatnost i zdravý životní styl,
cvičíme s NTC, učíme se značky i vlajky, soutěžíme v Kimově hře,
cvičíme paměť, postřeh, pořádáme soutěž malý logik a tvoříme
v dílničkách. V prosinci se děti zúčastnily netradičního rozsvícení
stromečku, kdy prezentovaly své pásmo obecním rozhlasem
a neupustily tak od každoroční tradice.
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Š Opava, Malé Hoštice
MŠ

První rok spolupráce s Mensou je za námi. Děti již měly povědomí
o vlajkách států Chorvatska, Slovinska, Španělska a Itálie, neboť
jsme byli společně se ZŠ zapojeni do projektu Erasmus+. Dokud
nás neomezila zpřísněná hygienická opatření, spolupracovali jsme
s příhraniční školkou v polském Ratiboři. Prvky NTC zařazujeme
v průběhu celého dne. Velmi oblíbené je tvoření myšlenkové mapy,
chvilky s hádankami, luštění křížovek, práce s interaktivní tabulí,
iPadem, Bee-Botem a logické deskové hry.

Š Pastelka, Pardubice
MŠ

Na podzim jsme se v Pastelce zapojili do projektu „Pardubice,
Evropské město koní“. V průběhu trvání projektu jsme dětem nabízeli
aktivity pro jejich celkový rozvoj a poznávání toho, čím je jejich město
a okolí zajímavé. Ve spolupráci s dostihovým závodištěm, které nám
zapůjčilo překážky, proběhla na konci projektu na zahradě MŠ „Malá
Pardubická“. Bylo to zábavné dopoledne, během nějž děti běhaly
a skákaly přes překážky. Na živé koně se děti podívaly do státního
hřebčína ve Slatiňanech.

Š Sluníčko, Sulice-Želivec
MŠ

U dětí rozvíjíme osobní samostatnost, zdravé sebevědomí,
sebejistotu, tvořivost, talent, fantazii – a pomocí Elkoninovy
metodiky také jejich kognitivní potenciál, sebekontrolu, komunikaci
a kooperaci. Zařazujeme verbální hry (např. diktáty se zakreslením
obrázků sděleného), hádanky, příběhy s otevřeným koncem, hudbu
a dramatizaci, prostorové a konstrukční hry, využíváme asociativní
symboly (značky aut, dopravní značky, vlajky států), děláme
experimenty a rozvíjíme předmatematické představy. Naší prioritou
je podpora ekologického chování a cítění dětí, děláme badatelské
vycházky s úkoly, plejeme záhony, sázíme, hrabeme, zaléváme,
sklízíme a ochutnáváme úrodu.

Š Sokolov, M. Majerové
MŠ

Letošní zima proběhla ve třídě Sluníček ve znamení fyzikálních
a matematických pokusů. Využili jsme dostatek sněhu a ledu
a zkoušeli různé experimenty. Pokusy, jako vzlínání barvy do sněhu,
bod tání, filtrace rozpuštěného sněhu, pokusy s rozpínavostí ledu
nebo pokus s krystalizací soli, kdy děti vyráběly solné náramky, byly
pro všechny velice zajímavé.

Š Srdíčko, Opava
MŠ

S dětmi se zaměřujeme na přirozená cvičení, chůzi, chůzi z kopce
i do kopce, běh i rotaci. Díky kácení stromu na školní zahradě, máme
krásný kmen, který můžeme přelézat i přecházet a různě ho využít
k hrám. Z menších špalků jsme vytvořili balanční chodníček. Některé
děti ho zvládají s lehkostí, některé se po špalcích učí chodit, a některé
dokonce stály na špalku poprvé. Využíváme venku také dětské
barevné stuhy. Navázali jsme rovněž spolupráci s klubem deskových
her, který nám zapůjčuje hry.

40

Š Zahradní, Zábřeh
MŠ

Jednou z priorit naší mateřské školy je vzdělávání formou prožitkových
činností. U dětí podporujeme zájem bádat, zkoumat okolní svět
a zažívat radost z objevování. V programu Hravá věda děti pozorovaly
barevné spektrum duhy, vytvářely magické oko z inkoustu a cukru,
neviditelné písmo a vzducholoď z igelitových pytlů. V říjnu jsme
stihli navštívit Pevnost poznání v Olomouci, kde se děti zúčastnily
výukových programů Cukrová duha, Pozorujeme vesmír a Vědecká
výtvarka. Pro děti byla největším zážitkem návštěva laboratoře, kde
si oblékly bílé pláště, pracovaly se zkumavkami, pipetami, cukrem
a potravinářským barvivem. V rámci projektového dne se děti učily
pracovat s přenosnou výukovou sadou Tajemství přírody od české
firmy Lach-Ner. Pokusy jako podvodní sopka, želatinoví medvídci,
tančící rozinky, optické klamy a bublifuk u dětí sklidily velký úspěch.

Academic School,
School Uherské Hradiště

Kroužek Pat a Mat probíhající v dílnách MŠ (zaměřený na rozvoj
prostorové představivosti a seznámení s hrami a hlavolamy)
pokračoval po přerušení první covidovou vlnou i o hlavních
prázdninách. Na podzim byl však tento kroužek po svém zahájení
ukončen druhou covidovou vlnou (s vyhlídkou na několik dalších
covidových vln). Proběhla dvě kola naší tradiční matematické soutěže
Čmelda Pepík 2020 pro děti z mateřských škol ze širokého okolí.
Finále proběhne na naší škole po otevření škol v roce 2021.

KinderGarten Stodůlka, Praha

Firemní školka Stodůlka je česko-anglická soukromá školka
dlouhodobě spolupracující s Centrem nadání a Mensou ČR. Řadu
let realizuje odpolední kroužek Chytré hlavičky – Mensa NTC
Learning club, kde využívá široké spektrum her podporujících
smyslové vnímání. V současné situaci není vždy možné navázat
přímou interakci mezi dětmi a pedagogem, a tak jsou dětem
jednotlivé hry prezentovány jako součást videozáznamů nebo jako
součást e-mailového dopisu. Tím rozvíjíme rozumové schopnosti
dětí tzv. „na dálku“.

NestLingue Montessori,
Montessori Praha

Ačkoliv byl minulý školní rok velmi dynamický a nevyzpytatelný,
musíme s velkou radostí konstatovat, že metoda NTC je opravdu
naprosto unikátní a velmi rychle vede k prokazatelně lepším
výsledkům. Letos jsme se v pěti měsících věnovali tříbení smyslů –
zraku, hmatu, sluchu, čichu a chuti. Rozlišovali jsme rozměry, barvy
a tvary, vnímali hmotnost, teplotu, a prostor, pracovali se sluchovými
válečky, zvuky z přírody i ze světa lidí, zkoumali vůni ovoce, zeleniny,
koření, esencí, ale i rostlin, květin, listů a jehličí. V neposlední řadě
jsme zkoušeli známé i neznámé chutě, například orientální koření
či exotické ovoce, a zjišťovali, jak odlišně je vnímáme, když máme
zaryté oči či zacpaný nos.
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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: 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

Adresář
ADMINISTRATIVA

Korespondenční adresa: Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Administrativa (obecná), příjem dokladů, účetnictví:
Jarmila Schubert, kancelar@mensa.cz, 770 177 920
Administrace členské základny:
Zuzana Poláková, 770 177 926, sekretarka@mensa.cz
Administrativa testování:
Dana Havlová, 770 177 921, dana.havlova@mensa.cz
Bankovní spojení: č. ú. 2801689708/2010
Webmaster: Jiří Šmach, webmaster@mensa.cz

Bližší informace o jednotlivých zájmových skupinách
najdete na mensa.click/sig
SIG 111: Janka Unruhová, janka.unruhova@seznam.cz, sig-111@mensa.cz
SIG Aktivní děti: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Business club: Petr Štěpán, 792 309 999, petr.stepan@mensa.cz,
sig-bc@mensa.cz, www.mensa-bc.cz
SIG Cyklistika: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-cyklistika@mensa.cz
SIG Deskovky Brno: Radim Novák, 774 571 453, radim.novak@mensa.cz,
sig-deskovky-brno@mensa.cz
SIG Dobrovolník: Petra Holubová, 608 338 417, petra.holubova@mensa.cz,
sig-dobrovolnik@mensa.cz
SIG Dračí doupě: Martin Hladík, martin.hladik@mensa.cz, sig-doupe@mensa.cz
SIG Ekologie: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-ekologie
SIG EMAG: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, 724 848 531, vit.svachoucek@mensa.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Junior: Vladan Havel, vladan.havel@email.cz
SIG Klub nadaných dětí jižní Čechy: Marta Frydrychová, 777 165 811,
marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Dana Havlová, 770 177 921,
dana.havlova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová, 777 141 975,
lucie.mechurova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz
SIG Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Lišky: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Literární tvorba: Eliška A. Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz,
sig-literarni-tvorba@mensa.cz
SIG Logická olympiáda: Zuzana Poláková, 770 177 926, zuzana.polakova@mensa.cz
SIG Logické hry: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, 774 349 731,
jitka.novakova@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz
SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-sigpenize
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
SIG Reality Praha: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz,
sig-reality-praha@mensa.cz
SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Rozvoj Intranetu: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
mensa.click/fb-seberozvijeni
SIG Senior: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz
SIG Spolujízda: Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz, sig-spolujizda@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Technologie: Karel Juřík, 730 681 181, karel.jurik@mensa.cz
SIG Turistika: Iveta Jelínková, 607 832 331, sig-turistika@mensa.cz
SIG Věda: Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
SIG Vinum: Lubomír Jan Muzikář, sig-vinum@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Zbraně: Vojtěch Audy, 777 119 715, vojtechaudy@gmail.com
SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz

Kancelář Praha:
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
770 177 926, Zuzana Poláková, Petr Štěpán

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.

RADA MENSY ČR
E-mail: rada@mensa.cz
Předseda, IT, internet:
Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz, 602 392 662
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
Místopředsedkyně, dobrovolníci:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417
Místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927
Místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777
Členka Rady, časopis, grafika:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979
Členka Rady, testování IQ, NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz
Člen Rady, místní skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
Člen Rady, SIGy – zájmové skupiny:
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, 604 623 092
Tajemník aktivit pro mladé:
Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz
Tajemník pro sociální sítě:
Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz
Tajemnice pro propagaci:
Jana Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ
Psycholog: Vladimír Marček, Ph. D., psycholog@mensa.cz
Internetová rada: Tomáš Kubeš (předseda), Martin Sedláček, Petr Mazal,
irada@mensa.cz
SIGHT koordinátor: Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Testující IQ: testovani.mensa.cz (kompletní seznam testujících najdete
na www.mensa.cz/testovani-iq/seznam-testujicich)

REDAKCE ČASOPISU
E-mail: redakce@mensa.cz

MENSA GYMNÁZIUM, O.P. S.
Korespondenční adresa:
Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy, 257 328 786
https://mensagymnazium.cz, info@mensagymnazium.cz
Ředitelka: Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz

E-mail: kk@mensa.cz
Jiří Šmach (předseda), Zdenka Pániková, Hana Vantuchová
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