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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 březnu 2020 v nákladu 10 000 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, neníli 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
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Vážení mensané,
stejně jako v letech předchozích se společně zamýšlíme nad právě uplynulým
rokem. Toto samostatné číslo časopisu, ročenka, vám nabízí souhrn všeho
zajímavého a důležitého, co se v minulém roce v Mense ČR událo. Doufáme, že
vás tato brožura zaujme a stane se i inspirací pro větší zapojení do mensovního
života. Zatímco časopis vydáváme hlavně pro naše členy, informace v ročence
jsou cíleny i na zájemce o mensovní život mimo členskou základnu, neváhejte
proto předat tuto publikaci všem, kdo o ni projeví zájem.
Tradičně se na přípravě obsahu podílelo velké množství našich dobrovolníků,
ať již samotným vytvořením této publikace, sepsáním příspěvku, pořízením
fotografie, zorganizováním akce, svou dobrovolnickou činností, dobrým nápadem
či nějakým jiným způsobem. Bez těchto dobrovolníků by ročenka nebyla tak plná,
a hlavně život Mensy by nebyl tak zajímavý, inspirativní a nabitý energií, jako nyní
je. Všem těmto dobrovolníků patří naše velké poděkování.
Děkuji vám všem, kdo pro nás děláte Mensu ještě krásnější. A vám všem ostatním
přeji, aby toto místo bylo i místem vaším.
Martin Sedláček
předseda Mensy ČR

Mensovní tiskoviny
V rámci zlepšení prezentace Mensy ČR postupně
pracujeme na modernizaci a aktualizaci mensovních
tiskovin. Po zásadní změně podoby časopisu v roce
2017 došlo k úpravě i dalších materiálů, které tak
nyní jednak jsou v souladu s podobou časopisu,
jednak se dočkaly i obsahového přepracování
a aktualizace informací. Používané materiály se
postupně diferencují ve svém použití a měly by lépe
prezentovat Mensu s ohledem na cílové publikum.

zřídka. Nadále 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. Zatím
úspěšně 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 SIGem Jazyky, který pravidelně zajišťuje finální
jazykovou korekturu časopisu).

Nové grafické podoby a celkového přepsání se dočkala příručka
pro nové členy, která je oproti dřívější verzi rozšířena o kompletnější
a přehledněji členěné informace o fungování Mensy doplněné
velkým množstvím fotografií pro co nejživější ilustraci a představení
mensovních aktivit. Tento materiál zasíláme každému novému
členovi. Stávající členové už ho znovu neobdrží, jeho elektronickou
verzi je ale možné najít a stáhnout po přihlášení do Intranetu
(mensa.click/navod).
Jako zcela nový materiál vznikl 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, různé
veřejné akce, kde se Mensa prezentuje apod.). Používá se nově
v situacích, kde dříve jako propagační materiál fungoval časopis.
Oproti němu má ale nespornou přednost zejména v informační
hodnotě – časopis je sice „živější“ a ukazuje i to nejaktuálnější dění
v Mense, obvykle ovšem není informačně zcela vyvážený a podle
aktuální situace mohou celé oblasti a projekty v některých číslech
chybět. Další výhodou je samozřejmě i skladnost materiálu, která
snáz podněcuje zájemce, aby si materiál odnesli.
Rovněž v loňském roce se dřívější výroční číslo časopisu nově
stalo samostatnou ročenkou, která jednak putuje ke všem členům
společně s dubnovým číslem časopisu, ale současně se používá jako
propagační materiál na místech, kde je potřeba podat o Mense ČR
hlubší informace (například konference Vzdělání pro budoucnost,
Logická olympiáda aj.). Na místech, kde se dříve používal časopis,
tedy nyní máme dva diferencované materiály, kterými lze lépe
informačně zacílit na příjemce a doufejme efektivněji Mensu ČR
mezi veřejností prezentovat.
Časopis Mensa je určen téměř výhradně pro členy a spolupracující
instituce a jako propagační materiál pro veřejnost se používá velmi
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Testování IQ v roce 2019
Testování se nám v posledních letech daří držet na velmi vysoké
úrovni. Testujeme nejvíc ze všech národních Mens (v roce 2019 se
nám podařilo otestovat přes 9 300 zájemců), za což jsme v letošním
roce obdrželi uznání Mensy International. Dále funguje spolupráce
s vysokými školami – úspěšně absolvovaný mensovní test tedy
mohl i v roce 2019 zajistit přednostní přijetí na FIT VUT nebo
FI MU v Brně.
V průběhu loňského roku se nám velmi osvědčily nové testy pro děti
MITCH a MITCH mini vytvořené výhradně pro potřeby Mensy ČR.
Jejich praktické užití potvrdilo, že dosahují velmi kvalitní přesnosti

měření, a to mimo jiné díky pečlivé standardizaci na velkém
množství dětí. V současné době jsme začali pracovat i na přípravě
nového moderního testu IQ pro dospělé. Stejně jako u testu
dětského budeme klást velký důraz na velmi kvalitní standardizaci
testu na velkém počtu osob a test bude rovněž vyhrazený pouze pro
použití Mensou ČR.
Testování zajišťujeme ve všech krajích a tým testujících je stabilní,
ke změnám dochází pouze v rozšiřování kompetencí jednotlivých
testujících, popřípadě v obměně tam, kde někdo ze stávajících
testujících ukončil svou činnost.

Kdo jsou mensané?

CELKOVÝ POČET ČLENŮ:

ŽENY

MUŽI

NEJMLADŠÍ

NEJSTARŠÍ

48 %

52 %

5 let

94 let

DĚTSKÁ
MENSA

5867

DOSPĚLÁ
MENSA

30,3 %
69,7 %
NEJČASTĚJŠÍ DÉLKA JMÉNA A PŘÍJMENÍ (12,41 % členů)
14 znaků

Akce 2019
POČET ZORGANIZOVANÝCH AKCÍ

532

POČET ZORGANIZOVANÝCH AKCÍ

973

(bez testování)

(včetně testování)

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

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

POČET RŮZNÝCH ÚČASTNÍKŮ NA AKCÍCH
(bez testování)

4 934
14 126
1 415

Volby 2019
V roce 2019 probíhaly stejně jako každý lichý rok volby do orgánů
Mensy ČR. Do Kontrolní komise jsme volili tři členy jako obvykle,
ale počet členů Rady byl nově navýšen o dva členy na 11. Na pozici
předsedy byl tentokrát pouze jeden kandidát, Martin Sedláček,
a proto se stal předsedou bez volby. O zbývajících 10 míst v Radě
Mensy se ucházelo 16 kandidátů a do tříčlenné Kontrolní komise jich
kandidovalo 5.
Opět bylo možné kromě osobního hlasování na valné hromadě či
korespondenčního hlasování využít elektronický hlasovací systém
za použití hlasovacích kódů nebo elektronického podpisu. Je
ovšem smutným zvykem, že se voleb do Mensy ČR účastní pouhá
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desetina řádných členů, či dokonce méně, a ani tentokrát tomu
nebylo jinak. Hlasovalo pouhých 237 členů, z toho bylo podáno 230
hlasů elektronicky.
Vedle voleb Mensy ČR se konaly také volby Mensy International.
Tyto volby probíhaly jak korespondenčním způsobem, tak nově
i elektronicky.
Instrukce k volbám rozesílá Volební komise obecnou e-mailovou
zprávou a veškeré informace se průběžně objevují i v časopise
Mensa. Další volby se uskuteční v roce 2021.
Podrobné výsledky a další informace najdete na mensa.click/volby.

Místní skupiny
S Brno

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

Předseda: 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
Aktivity brněnské skupiny se neodehrávají 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 více než dvě
desítky událostí.
Pravidelně se scházíme každý měsíc. Schůzky si zpestřujeme
netradičními aktivitami – cestopisnými přednáškami (Západ Kanady
a USA 2019, Energie roku zemského vepře 2019), diskusemi
a výstavami (Žhavé výstřely pohledem vědy, Povídání o mincích),
rukodělnými aktivitami (Vánoční 3D-přání) nebo třeba jen samotným
hraním deskových her. V roce 2019 jsme ve spolupráci se zájmovou
skupinou SIG Manager navštívili několik firem (např. parní pivovar
P. HAUSKRECHT nebo PERAVES vyrábějící kapotované motocykly
MONORACER). Vyrazili jsme do přírody na několik grilování a uspořádali
vánoční herní a zpěvní den s vycházkou. I sportovní vyžití patří k našim
aktivitám (Brněnský turnaj v bowlingu).

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
Rok 2019 jsme tradičně zahájili dnem otevřených dveří na Gymnáziu
Česká, kde jsme informovali nové studenty o možnosti navštěvovat
v rámci školy naše pravidelná Odpoledne plná her. A samozřejmě jsme
seznamovali všechny přítomné s Mensou ČR a naší místní skupinou
České Budějovice.
Během roku jsme se pravidelně scházeli každé první úterý v měsíci,
nicméně vzhledem ke stále více se plnícím programům našich členů
jsme se na posledním setkání roku 2019 rozhodli, že zkusíme změnit
den v týdnu a od roku 2020 si budeme pro naše setkávání rezervovat
středy – tj. první středu v měsíci se uskuteční setkání místní skupiny
(od 17:00) a třetí středu v měsíci pak Odpoledne plné her (od 14:30
na Gymnáziu Česká).
Letní setkání roku 2019 jsme si užili na zahradách. V červenci u Pavla
s přáteli nejen z naší MS a v srpnu u Pavly, kde jsme si i zastanovali
a poznali přátele z jiných skupin.

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 roce 2019 jsme na pravidelné schůzky začali zkušebně využívat nové
místo, restauraci Escobara. Ta nabízí příjemné posezení, ale znalcům
piva úplně nesvědčí a čas ukáže, zda se pivaři přizpůsobí, nebo
vyzkoušíme nějakou další lokalitu.
Na setkáních diskutujeme o různých tématech od globálních problémů
až po naše interní záležitosti, probíráme nové technologie, plánujeme
nové akce, ale vždy nám zbude čas i na deskové hry. V průběhu roku
jsme se tradičně věnovali krajskému kolu Logické olympiády, setkali
se na bowlingu a hromadně navštívili divadelní představení, tentokrát
to byla Černá voda ve Studiu Beseda. Nově dvě skupiny absolvovaly
únikovou hru Útěk ze Scotland Yard. Pro většinu z nás to bylo poprvé,
a protože jsme se pobavili a úspěšně unikli, tak předpokládám, že i letos
si nějakou únikovku vybereme. Opět jsme si užili několika grilovaček, ať

Aktivně v Brně testujeme veřejnost, termínů je několik do měsíce.
MS Brno se rovněž podílí na Logické olympiádě. Daří se nám do soutěže
zapojovat mnoho žáků a studentů a již po několik let má Jihomoravský
kraj v této soutěži nejvyšší počet soutěžících z celé republiky.
V roce 2020 určitě v aktivitách nepolevíme, již nyní je řada akcí
naplánovaná v kalendáři na webu Mensy. Zmínil bych jen tu největší,
kterou je EMAG – tedy evropské setkání členů národních Mens, které
se letos bude konat právě v Brně.
Máte-li nápady, nebo chcete-li se k některým aktivitám přidat,
kontaktujte nás nebo přijďte na naši pravidelnou schůzku.

Na podzim se naši nejaktivnější členové společně vydali na celostátní
setkání. V říjnu jsme měli ještě naplánovaný náš oblíbený Labyrint, ale
z technických důvodů jsme jej museli přeložit. Věříme ale, že i jarní termín,
o kterém budeme brzy informovat, bude naší týmové soutěži slušet.
V listopadu jsme opět uskutečnili krajské kolo Logické olympiády.
A v prosinci jsme mohli pogratulovat naší velmi aktivní člence Pavle
ke krásnému synovi – Honzíkovi.
Rok 2019 utekl jako voda. Myslím, že jsme si ho společně s Mensou
velice užili a věřím, že i rok 2020 bude minimálně stejně úspěšný.

už na jeden večer, nebo ve spojení s následným celodenním výletem
a večerem plným her. Dvě soboty jsme věnovali hledání vhodného
hotelu na celostátní setkání, které jsme spojili s návštěvou dalších členů
Mensy a pojali ho jako příjemný výlet. Další akce typu běžky, divadla,
koncerty nebo návštěvy opery proběhly spíše spontánně a většinou
v komornějším provedení.
Rok 2020 bude pro naši skupinu výjimečný tím, že budeme pořádat
podzimní setkání, na jehož přípravách již pracujeme a doufáme, že nám
bude přát počasí. Pro ty účastníky, kteří ještě na Benecku nebyli, se
jistě tato destinace stane místem, kam se rádi podívají a následně i rádi
vrátí, aby si ji plně užili také v jiných obdobích.
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S Jihlava
Předseda: Lubomír Jan Muzikář, lubomir.jan.muzikar@mensa.cz,
602 204 791
Kontakt: jihlava.mensa.cz; jihlava@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první pondělí v měsíci
MS Jihlava patří mezi nejmladší místní skupiny MČR, přesto se
do mensovního života nepochybně vrhla „plnou parou“. Připomeňme,
že tento náš věkem i velikostí skromný benjamínek stál v uplynulém
roce za organizací celostátního podzimního setkání Mensy ČR.
A soudě podle ohlasů převážné většiny účastníků se nám snad
podařilo (s výraznou pomocí aktivních spolupořadatelů i z jiných
regionů) v rekreačním resortu Devět skal v Milovech naplnit náš
původní záměr – tedy nabídnout relativně velkému počtu členů Mensy
ČR (i SK) a jejich rodinám možnost strávit několik dní v malebném
koutu naší Vysočiny a vytvořit zde pro ně mix exkurzí, soutěží a akcí,
ze kterého si mohl vybrat úplně každý.
Další bonbónek nás na Vysočině čekal jen několik dní po návratu ze
setkání – a to krajské kolo Logické olympiády. Pro nás hned s mnoha
prvenstvími:
Po několika ročnících krajských kol LO pořádaných na Gymnáziu
v Havlíčkově Brodě obětavou Zuzanou Šimůnkovou totiž po dohodě
organizaci převzala místní skupina Jihlava.
Změnilo se i místo konání a olympiádu jsme přenesli do lépe dopravně
obslouženého krajského města Jihlavy – a díky dlouhodobé záštitě
krajské radní pro oblast školství, mládeže a sportu (Ing. Jana Fialová,
MBA) rovnou do sídla krajského úřadu.
Poprvé se také u nás na Vysočině uskutečnilo KK s tzv. promítaným
zadáním a následným okamžitým vyhodnocením, vyhlášením vítězů
a předáním cen.
A aby těch poprvé nebylo málo, hned při naší premiéře nás všechny
nováčky čekala i značná míra improvizace, když naši novou krajskou

S Karlovy Vary
Předseda: Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888
Kontakt: vary.mensa.cz, vary@mensa.cz
Pravidelné schůzky: místní skupina se schází nepravidelně
Karlovarská skupina se jako již mnoho let schází velice nepravidelně.
Tak tomu bylo i v roce 2019. O to více si ale akce dokážeme užít.
Mezi největší akce patří již tradiční Zahájení grilovací sezóny, kdy
sportem a dobrým jídlem oslavujeme začátek letních prázdnin.
Možná by stálo za to popisek lehce upravit: Prázdniny zahajujeme
obrovským množstvím jídla a někdo i sportem – lukostřelbou,
šipkami, pétanquem, atd.
Rodiny s malými dětmi se účastní další již také tradiční akce Vánoce
již za ½ roku – procházka 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 –
jejich připomenutí Vánoc začíná až v září.
Nejmasovější akcí s dopadem na celý kraj je organizování Logické
olympiády. Při zabezpečení této jedinečné soutěže vždy rádi uvítáme
pomoc dobrovolníků. Členové MS Karlovy Vary se také úspěšně
podílejí na organizování vzdělávání nadaných dětí v našem kraji.
V roce 2020 všechny úspěšné akce zopakujeme. A určitě přidáme
akci ve spolupráci se skauty – deskohraní.
Chci touto cestou poděkovat všem aktivním členům MS za pomoc při
organizování akcí, všem účastníkům akcí za pohodu, která díky nim
na akcích panuje, a také všem pedagogům a sponzorům za pomoc
při zabezpečení Logické olympiády.
Těším se na setkání na dalších akcích naší místní skupiny, o kterých
se více dozvíte na webu Mensy ČR.
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organizátorku LO Martinu Týnu D. v předvečer akce skolila nemoc
a vysoké horečky... Nicméně KK LO 2019 na Vysočině dopadlo (i díky
zásadní pomoci zkušené Nadi Burešové) podle našich představ
a všechny výše uvedené změny byly soutěžícími a jejich doprovody
vyhodnoceny jako pozitivní.
Které další akce naší krátké historii lze označit jako vydařené? Velký
ohlas vyvolalo např. naše společné sfárání do 1 250 metrů hlubokého
uranového dolu v Dolní Rožínce (opakovaně realizované i pro
účastníky setkání), či návštěva střelnice v Třešti s možností vyzkoušet
si ostrou střelbu z několika typů krátkých i dlouhých palných zbraní
různých ráží pod vedením zkušených instruktorů.
A jaké máme cíle do budoucna? Určitě pokračovat ve společné
činnosti. Postupně se plně začlenit mezi naše starší a zkušenější MS
ze zbytku republiky. Chceme v regionu více propagovat Mensu ČR
i konkrétně naši MS – nápady i chuť máme. A pochopitelně rádi mezi
sebou, ať už na pravidelných pondělních schůzkách, nebo i ostatních
námi pořádaných akcích, přivítáme další nové přátele, a to nejen
z naší lokality.

S Olomouc
Předseda: Dušan Fürst, dusan.furst@mensa.cz, 724 593 140
Kontakt: olomouc.mensa.cz, olomouc@mensa.cz
Pravidelné schůzky: V roce 2019 byly každé druhé úterý v měsíci
od 18.00 v restauraci U Fleka, Palackého 25, Olomouc. Od března
2020 se budeme scházet pravděpodobně 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).
V roce 2019 místní skupina Olomouc podnikla následující akce:
1. Výstup na věž olomouckého dómu, nejvyšší vyhlídku
na církevních stavbách v ČR (81 m nad terénem), 14. května. Výstup
proběhl u příležitosti konání valné hromady MS. Na věž vede 448
schodů. Je fascinující vidět poštolky létající níž, než jsme byli my.
Počet účastníků: 11.

matematickými a logickými úlohami. Spousta návštěvníků. Opět si
mnozí rodiče zase jednou mohli pohrát a nemuseli se před svými
dětmi stydět. Tomáš Blumenstein z MS Prostějov předváděl 3D
tiskárnu. Počet aktivních účastníků: 6.
6. Bowling v OC Šantovka, 17. prosince, počet účastníků: 11.
7. Beseda s pamětníkem, 17. prosince. Pamětníkem byl pan Vojtěch
Sýkora z Mohelnice. Vykládal, jak jeho otec, narozený v roce 1887,
sloužil ve Vídni jako policista v Prátru, jak byl poslán na východní
frontu I. světové války, jak padl do ruského zajetí a pracoval u koní
v dole na Donbasu, pak jako pomocník na statku, a nakonec šéfoval
v místní mlékárně. Jak se při průchodu Československých legií stal
jejich členem, jak bojoval na Transsibiřské magistrále, jak se v roce
1921 dostal do Evropy a jak ho doma po sedmi letech nemohli poznat.
Počet účastníků: 15.

2. Valná hromada MS Olomouc, 14. května, počet účastníků: 11.
3. Výjezdní zasedání na přírodní koupaliště v Horce nad Moravou
23. července se velmi vydařilo. Počasí nádherné, beseda skvělá,
všichni účastníci decentní (nikdo nefotil naše postavy v plavkách),
někteří v to nedoufali a raději si plavky ani nevzali. Počet účastníků: 11.
4. Výjezdní zasedání v Mohelnici, 20. srpna. Celou schůzku nás
bavili členové rodiny Jeřábků povídáním o své dovolené na trase
Polsko – kaliningradská oblast Ruska – Litva – Lotyšsko – Rusko
a zpět. Počet účastníků: 11.
5. Noc vědců, 27. září na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Měli
jsme tam přímo ve vstupní hale do budovy stánek s hlavolamy, hrami,

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
Hlavní událostí pod taktovkou místní skupiny Ostrava bylo v roce
2019 jarní celostátní setkání v obci Malenovice na téma Mallewood.
Z menších akcí se uskutečnilo poznávání černých čajů a oolongů,
návštěva nově otevřené farmy/skleníku Bezdínek v Dolní Lutyni
a mnoho dalšího.
V roce 2020 budeme pokračovat v poznávaní čajů a snad přidáme
i výběrovou kávu, případně čokoládu. Pokud dojde k rozšíření
pěstovaného sortimentu na farmě Bezdínek, tak se tam snad spolu
opět podíváme.

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
MS Pardubice se schází každý druhý pátek v měsíci. V roce 2019
jsme si v rámci těchto setkání bystřili své hlavy při vědomostních
kvízech, seznamovali se s taji různých kuchyní světa a také poměřili
svou fyzickou zdatnost při Vánočním bowlingovém turnaji. Mimo
pravidelné schůzky jsme pořádali také několik exkurzí například
na Dopravní fakultu Univerzity Pardubice či do Očního centra OFTEX.
Nezapomenutelným zážitkem bylo letní grilování spojené s řadou
soutěží a her.

a pokusíme se o únik z místnosti při nějaké únikové hře. V plánu je
také zvýšení naší fyzické zdatnosti při letní turistice v okolí Chrudimi,
kde ty odvážnější z nás čeká dobrodružství v lanovém centru.
Nezanevřeme ani na ochutnávky kulinářských zázraků naší či světové
kuchyně, řešení kvízů, hraní deskových her a mnoho dalších aktivit.

A co chystáme pro letošní rok? Plánů pro rok 2020 je mnoho. Určitě
se pokusíme napodobit slavného iluzionistu Harryho Houdiniho
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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 se v loňském roce
účastnilo obvykle kolem patnácti členů a příznivců. Některým
schůzkám předcházelo hraní deskových her, kdy si hráči vytvořili
skupinku pro zahrání některé z déletrvajících her. V srpnu jsme se
sešli na již tradiční opékačce, které tentokrát předcházela exkurze
v nedalekém mlýně na řece Úslavě. Účastníci přijeli nadšení
a s elánem se vrhli nejen na koláčky, plněné brambory, grilované
maso a mnoho dalších pochutin, ale také do připravených soutěží.
Jejich společným jmenovatelem byla přesnost – zápolilo se totiž
o nejlepší mušku, a to ve střelbě ze vzduchovky, praku a luku. Také
tentokrát mnozí zájemci využili možnosti svézt se na koni.
V listopadu se do organizace krajského kola Logické olympiády
ke zkušenému týmu připojilo několik nových posil a všichni
dohromady tak přispěli ke zdárnému průběhu soutěže.
Začátek prosince patřil již tradičně vánoční besídce s mnoha
dobrotami, vážnou češtinářskou soutěží, hravou Ježíškovou dílnou
na výrobu dárků v podobě UFO a zahradnickou výrobou vánočních
svícnů. Protože všichni byli celý rok hodní, dostal každý jeden velmi
originální ručně vyrobený dáreček.
Nechcete-li si nechat ujít budoucí akce, přihlaste s k odběru
konference MS Plzeň. Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře.

S Praha
Předseda: Tomáš Nováček, tomas.novacek@mensa.cz, 737 121 520
Kontakt: praha.mensa.cz, praha@mensa.cz
Pravidelné schůzky:
1) každé třetí úterý v měsíci od 19:00 v restauraci Vidličky a nože
2) každou první středu v měsíci od 19:00 v Chodovské tvrzi
3) každý druhý čtvrtek v měsíci od 18:30 (s výjimkou měsíců, kdy
druhý čtvrtek padne na stejný týden jako první středa) v kavárně
Kumbál
4) každé první úterý v měsíci od 18:00 na ČVUT – CIIRC
5) nepravidelně od 8:00 v Café Louvre
MS Praha se jako každý rok scházela často a v hojném počtu, většinou
na pravidelných večerních schůzkách a deskoherních večerech (či
na nepravidelných snídaních). Kromě těchto schůzek se teď s MS Praha
můžete setkávat i na pravidelných trénincích divadelní improvizace.
Mezi jednorázové akce se hned z počátku roku připojilo malování
na Jižním Městě či trápení se s hlavolamy v Satalicích.
Pro ty, kteří preferují chození nad sezením, zde byly dokonce dvě
komentované prohlídky Olšanských hřbitovů (pokud se chcete začít
těšit na to, co nás všechny jednou čeká, tak doporučuji se zúčastnit
dalšího kola, pokud nějaké bude). Později v roce jsme se také se
SIGem 111 podívali do nově otevřeného pražského meduzária,
abychom se kochali zázraky přírody.
Milovníci mamonu si mohli poslechnout přednášku o mincích
a bankovkách z celého světa, kterou nám přijeli rozšířit obzory
odborníci až z Brna. Ti později v roce přijeli s další přednáškou,
tentokrát na téma Náboje, nábojnice a střely. Naštěstí nikdo nepoužil
vystavené střelivo z této přednášky, aby z přednášejících dostal
peníze z přednášky předchozí.
Fanoušci recese se k nám mohli připojit na každoroční Snídani
u Tiffanyho, kde je vstupenkou pouze káva v kelímku, loupák
a alespoň znalost názvu filmu Snídaně u Tiffanyho. Teď už vám tedy
do příště chybí jenom ta káva a loupáček.
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Ke konci roku jsme pro vás vyzkoušeli únikovku DeCrypt v Braníku,
kde teď mají mensané slevu. Majitelům děkujeme!
Rok jsme zakončili pravidelným vánočním bowlingem, kde jsme
nenechali žádnou kuželku stát (někdo dokonce ani žádný žlábek
prázdný) a někteří se setkali na Silvestra nad stolními hrami.
V roce 2020 nás čeká výzva v podobě jarního setkání, tak doufám, že
se tam všichni uvidíme!
Chtěl bych tímto všem členům MS Praha poděkovat za další skvělý
rok. Jsem rád, že naše místní skupina pořád vzkvétá a cením si toho
(a jistě i ostatní), co pro Mensu děláte. Takže hurá do dalšího roku!

S Prostějov
Předseda: Ladislav Frankl, ladislav.frankl@mensa.cz, 603 932 788
Kontakt: prostejov.mensa.cz, prostejov@mensa.cz
Pravidelné schůzky: zpravidla každý čtvrtý pátek v měsíci
od 19 hodin v restauraci U Krále Ječmínka
Další mensovní rok je za námi. Rád tímto děkuji všem, kteří jakkoli
podporovali činnost naší místní skupiny, ať už organizováním akcí,
spoluprací na nich anebo vytvářením podmínek, aby vůbec mohly
úspěšně proběhnout. Díky jejich aktivitě jsme mohli k bowlingu,
deskovkám, exkurzím, grilování, lukostřelbě či ping-pongu přidat
zajímavé přednášky, odbíjenou či curling. Pár fotek z našich akcí
je v této ročence, více pak v mensovní fotogalerii. Pokud jste se
některých akcí zúčastnili, určitě jste si je užili stejně jako já. Pokud
ne, věřím, že v roce 2020 budete mít šanci potkat známé i neznámé
mensovní tváře, něco zajímavého zažít, něco nového se naučit
a třeba si vyzkoušet, že udělat akci pro přátele není tak složité.
I proto stojí za to sledovat web naší místní skupiny a odebírat zprávy
z prostějovské mensovní konference.

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

Místní skupina Ústí nad Labem zprávu o činnosti za rok 2019
nedodala.

S Zlín
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
Scházíme se každý první čtvrtek v kavárně Gulliver. Kromě vynikajícího
občerstvení a příjemné obsluhy zde oceňujeme i prostor a klid
na povídání, řešení kvízů a hraní stolních her. Z her loni jednoznačně
dominovala Krycí jména. Zkoušíme ale i nové hry, na výběr jich máme
přes padesát.
Část z nás se schází pravidelně také každé pondělí, sestavili jsme
totiž tým pro Hospodský kvíz. V minulém roce jsme v „našem baru“
vyhráli jarní i podzimní část.
Nebráníme se ani pohybu. V roce 2019 jsme společně vyrazili
na bowling a následně na večeři do nepálské restaurace (kde došlo
i na hraní her), vyzkoušeli jsme si laser game (a pak šli na večeři
a hráli hry), v létě jsme zkombinovali návštěvu zlínské ZOO Lešná
s grilováním v Kašavě (a hraním her).
Samozřejmostí je pro nás organizace krajského kola Logické olympiády,
kterou u nás tradičně hostí Fakulta aplikované informatiky UTB.
V nejbližší době se chystáme zopakovat si laser game, vyrazit na túru
do přírody, v létě si neodpustíme oblíbené grilování. Rádi mezi sebou
přivítáme nové tváře a návrhy nových aktivit.
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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 2019.

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

Zaměření SIGu

SIG s tajemným názvem 111 vznikl v roce 2017 a jeho náplní jsou
procházky po méně známých místech hlavního města. Cíle procházek
jsou nejčastěji vybírány z knihy 111 míst v Praze, která musíte vidět;
Matěj Černý, Marie Peřinová; Paseka 2016, nicméně v roce 2019
navštívili příznivci tohoto SIGu i další místa.

Uskutečněné akce

Jako připomínku 70. výročí konce druhé světové války jsme v březnu
navštívili památník Pečkárna v dnešním sídle MPO, kde v letech
1939–1945 sídlila úřadovna gestapa pro Čechy. Na jaře jsme
prolezli zákulisí Národního divadla a vyslechli nezapomenutelný
komentář pana Dibelky. Na podzim jsme pak prošli naučnou stezku
Prahy 8, která se vine mezi panelovými sídlišti. Také jsme byli
v plynárně a prohlédli si medúzy…

Plány do budoucna

Na jaře to zase vypukne! Přidejte se na některou z vycházek k nám
a uvidíte nevídané! Sledujte kalendář akcí na webu, nebo se rovnou
do SIGu přihlaste a žádná akce vám neuteče.

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

Plány do budoucna

Pro letošní rok jsme nachystali zajímavé badatelské kurzy pro děti
v laboratoři Bioskop Masarykovy univerzity v Brně. Kurzy Zaváté
cesty života, Buňka, DNA detektivové a Tajemství mikroorganismů
proběhnou vždy poslední pátek v měsíci, a to již od 28. února.

Zaměření SIGu

SIG si klade za cíl umožnit dětským členům Mensy a mensanům, kteří
mají děti, seznámení a vzájemnou komunikaci. Zkrátka je to SIG, kam
doporučuji vstup všem dětským členům Mensy.

Uskutečněné akce

Mensovních akcí, na kterých se členové SIGu v roce 2019 potkali,
bylo hodně, a to nás samozřejmě těší. Nejvíce dětí se zcela jistě
zúčastnilo herního dne s Mensou na ZŠ Křídlovická v Brně.

IG Cestování časem
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Uskutečněné akce

SIG cestování časem byl založen již v roce 2038. Jeho zakládající
a dlouholetí členové Markéta, Martin, Zdeněk, Tomáš, David
a Honza letos navštívili oslavy otevření trasy D pražského metra
v roce 2044. V rámci programu probíhaly jak virtuální simulace jízdy
metrem po lince D, tak věrně zpracované virtuální jízdy po prvním
úseku trasy C. Martin se zúčastnil vědomostní soutěže Poznej
pražské primátory, a protože správně odpověděl, kdy v čele města

10

stál soudruh Vacek, vyhrál nejnovější implantovaný komunikátor
Samsung Galaxy S44.

Plány do budoucna

Další plánovanou akcí je velmi oblíbený sjezd rozvodněné Vltavy. Sraz
bude 13. 8. 2002 v 10:00 v Českých Budějovicích na mostě (budeme
čekat na raftech, až nás stoupající voda odnese), akci plánujeme
zakončit druhý den v parku u Invalidovny v Praze.

IG Cyklistika a SIG Outdoors
Zdenka Pániková, 737 154 078
cyklistika.mensa.cz; zdenka.panikova@mensa.cz,
sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Cyklistika jsem založila v roce 2001. Podstata tohoto SIGu byla
a dosud je: 1) neodrovnat se hned první den; 1,5) hlavně se nesedřít;
2) ekologie nade vše; 3) poznávat krásy naší republiky – na kole to
jde rychleji než pěšky, ovšem pěšky se někdy tam, kam chceme,
dostaneme snadněji než na kole (s výjimkou hard-core sekce);
4) raději necestou než cestou. Časem se naše skupina začala dělit
na dvě sekce – pěší a cyklo, což byl impuls k založení jednoznačného
SIG Outdoors. Občas použijeme i autoturistiku, ale žádné outdoorové
aktivity nám nejsou cizí. Společně se cestuje lépe než single, ovšem
pokud chce někdo single, nikdo mu v tom nebrání, parťáci se najdou
a pohoda a tolerance je nadevše.

Uskutečněné akce

V uplynulém roce činnost obou SIGů trošku zastagnovala, ovšem
v činnosti budeme pokračovat.

Plány do budoucna

V letošním kulatém roce opět budeme jako tým v únoru bojovat
na Rampoucháči, v dubnu uděláme s nově vzniklým SIG Turistika
fúzovanou akci kolem Blaníka, kde naplánujeme další akce.

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

Plány do budoucna

Když tu najednou přichází nečekaná zpráva: hvozd pravých elfů je
napaden nemrtvými! Podaří se hrdinům pomoci i tentokrát? Jaké
události se daly do pohybu, že se i místa, která se zdála nedotknutelná,
najednou ocitají v přímém nebezpečí? Prastarý nepřítel se blíží a jeho
útoky se stupňují čím dál více...

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

Skupina dobrodruhů, známá pod jménem „Tistygrem“, se vrátila ze světa
Gor do svého domovského světa. Po náročném úkolu, jehož splnění jim
zabralo skoro celý rok, je však vytoužený odpočinek nečekal.
Zjistili, že v čase, kdy byli pryč, někdo mocný změnil minulost. Svět,
do kterého se vrátili, byl jiný, než jak si pamatovali. Jejich hrabství
a šlechtické tituly byly pryč, hrdinské skutky, které vykonali, byly
zapomenuty. Mnoho lidí, které znali, je již více nepoznávalo.
Leč hrdinové nejsou lidé, kteří složí ruce do klína a smíří se s novými
pořádky. Hrdinové jdou vždy za svým cílem, kterému věří a kterému
jsou připraveni obětovat vše, i svůj život. Skupina Tistygrem nakonec
vypátrala, kdo za změnami stojí, a podařilo se jí vrátit minulost
do správných kolejí.
Tím ovšem peripetie neskončily – všichni se totiž rázem ocitli
ve válce s Jižním královstvím a skupina musela vynaložit další síly
na její zažehnání. Viníci byli nakonec potrestáni a země se pomalu
vzpamatovává z válečných útrap.

IG Ekologie
Zaměření SIGu

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

Ekologie a všechno kolem ní: pozvánky, diskuse.

Uskutečněné akce

SIG Ekologie je aktivní téměř výhradně na Facebooku v řádu
menších desítek příspěvků za rok. Asi nejčastějším tématem byla
v loňském roce klimatická změna, nicméně i dalších témat se našlo

hodně. Mimochodem, dlouhé diskusní vlákno na téma Klimatická
změna naleznete i na mensovním intranetu.

Plány do budoucna

Pokud nepřijde impuls od vás, budeme pokračovat s tím, co
se dosud osvědčilo: zajímavé články a případně diskuse k nim
ve veřejné skupině Facebooku mensa.click/fb-ekologie.
Popřípadě opět uspořádáme nějaký eko výlet (jako byl např. ten
za konikleci).
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IG Hiking
Karolína Svobodová, karolina.svobodova@mensa.cz, 730 102 340
mensa.click/sig-hiking; sig-hiking@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Hiking se zaměřuje na vysokohorskou turistiku, případně i jiné
outdoorové aktivity, při kterých je často potřeba nejen kondice, ale
i inteligence. :-)
Pořádáme akce v Evropě i ve světě, snažíme se hlavně si je užít
a v bezpečí přežít, nikoli za každou cenu zapíchnout vlajku. Kromě
adrenalinových aktivit máme v repertoáru i aktivity výukové (ledovcový
kurz apod.). V roce 2019 jsme vylezli na Kilimanjaro, pro rok 2020
plánujeme již zmíněný ledovcový kurz na Dachsteinu a výstupy
na Marmoladu a Grossglockner.

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

Zaměření SIGu

Zaměření tohoto SIGu vyplývá již z názvu. Jsme rádi, že se Mensa nadále
rozvíjí a tento SIG tomu chce napomáhat. Sdružuje členy, kteří jsou ochotni
se do tohoto rozvoje zapojit a pomáhat Mense v nejrůznějších oblastech –
od organizování akcí přes pomoc s rozvojem intranetu či s grafikou a PR.
Některé zavedené dobrovolnické aktivity mají svůj speciální SIG – např.
Logická olympiáda – ovšem tento SIG je zaměřen obecněji.

IG Improvizace
Miroslav Charvát, miroslav.charvat@mensa.cz, 606 427 893
mensa.click/sig-improvizace; sig-improvizace@mensa.cz
mensa.click/fb-improvizace

Zaměření SIGu

Učíme se hrát improvizační divadlo. Scházíme se pravidelně od března
2018 v Praze, nyní každé pondělí. Přesný plán tréninků je k dispozici
vždy na webové stránce SIGu.
Tréninky jsou otevřené, a to i nečlenům Mensy a nováčkům. Scházíme
se na nich v počtu cca 6–8 účastníků. Facebooková skupina pak má
více než 130 členů a průběžně se rozšiřuje. Zájem o trénování byl i přes
letní prázdniny, takže jsme ani v létě nepřerušili svou činnost.

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu nejsou nijak pravidelné, odvíjejí se spíše od aktuálních
potřeb. Poslední akcí byl lednový den dobrovolníků.

Plány do budoucna

Mensa se bude nepochybně rozvíjet i v příštím roce a ráda přivítá každého,
kdo má zájem jí v tom pomoci. Máte-li i vy zájem podílet se na rozvoji naší
organizace, zapojte se, rádi vás uvidíme.
včetně přípravy na přijímací zkoušky od renomované pedagožky, která
sama pochází z rozvětvené divadelní rodiny s mnohogenerační tradicí.
Metoda Lecoq, která patří v celosvětovém měřítku k tomu nejlepšímu,
vychází z analýzy přirozených pohybů. Pomáhá herci se osvobozovat
a uvolňovat stereotyp hereckého projevu. Učí herce důležitým
technikám, mj. jak vytvářet dokonalou iluzi prostředí bez nutnosti
používat divadelní kulisy. Metoda také posouvá hranice fyzických
možností a rozvíjí pohybovou i emocionální inteligenci. V konečném
důsledku vede k vlastnímu originálnímu divadelnímu výrazu. Jevištní
pohyb herce pak může být výjimečný v dynamice i gestech. Herec
dokonale ovládne svoje tělo, a to dá vzniknout slovům, která pak
nejsou jen pouhými replikami.

Plány do budoucna

V nejbližší době plánujeme napojení činnosti SIGu na projekty ostatních
absolventů Budilovy divadelní školy. V polovině roku 2020 nás čekají
i první veřejná vystoupení.

Uskutečněné akce

SIG si již prošel fází hledání a nyní máme koncepčně jasno. Chceme
se věnovat improvizaci na bázi pohybového divadla. Abychom zajistili
vysokou úroveň tréninků, dohodli jsme se na spolupráci s Budilovou
divadelní školou. Od podzimu 2019 nás tedy trénuje přímo majitelka
a ředitelka školy, Vendulka Burger-Budilová. Učí nás hrát divadlo
metodou Lecoq, kterou sama v 90. letech vystudovala v Paříži přímo
u mistra a zakladatele Jacquese Lecoqa. Budilova divadelní škola má
od Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq akreditaci.
Účastníci tréninku SIGu absolvují postupové zkoušky. Mohou zde
získat například i doporučení pro studium na divadelních školách

IG Jazyky

Tito členové sice většinou do časopisu nepřispívají, ale právě to jim
umožňuje nahlížet na časopis nezúčastněným pohledem, všimnou si
tak mnohých nedostatků. Jejich poznámky považuje redakce za velice
přínosné a pomáhají tak udržet vysoký standard našeho časopisu.

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

Plány do budoucna

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

Již třetím rokem se členové SIGu zapojují do kontroly mensovního
časopisu, která probíhá těsně před jeho odesláním do tiskárny.
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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, marta.frydrychova@mensa.cz
mensa.click/fb-budejovice

Zaměření SIGu

Jihočeské nadané děti ani v roce 2019 nelenily. Opět jsme uspořádali
několik povedených setkání s různorodými volnočasovými aktivitami.
Naším cílem je, aby se děti vzájemně poznaly a vyzkoušely si činnosti,
které je baví, ale na které nemají kvůli svým pravidelným koníčkům čas.
Co je podstatné, účast na akcích neuzavíráme pro členy dětské Mensy,
zvány jsou všechny nadané děti, které mají o nabízenou aktivitu zájem.

Uskutečněné akce
V roce 2019 proběhly tyto akce:
Šachová abeceda
Úžasné odpoledne s šachovým FIDE Mistrem Michalem Novotným,
který seznámil naše malé členy se základy šachu. Vyzkoušel jejich
postřeh a naučil je nové hry s šachovými figurkami.

Prázdninová policejní akademie
Akce u policie patří mezi dětmi mezi nejoblíbenější. Tentokrát jsme
společně řešili kriminální případ, děti se podle indicií snažily vypátrat
pachatele vraždy. Dále zkoušely své znalosti v policejních testech
a odpoledne jsme pak uzavřeli střelbou z luku.

Vánoční turnaj v SUDOKU
Odpoledne plné luštění připravené pro studenty SPŠ automobilní.
Studenti nám ukázali, že SUDOKU není jen pro důchodce, na turnaji se
sešlo 20 zapálených luštitelů. V časovém limitu luštili šest zadání různé
obtížnosti, o vítězích rozhodoval počet správných řešení a čas.

Plány do budoucna

Činnost SIGu se snažíme propojovat s pravidelnými akcemi místní
skupiny v Českých Budějovicích, již tradiční je odpoledne plné her,
které pořádáme pravidelně každou třetí středu v měsíci na Gymnáziu
Česká v Českých Budějovicích. Od nového roku jsme posunuli čas,
scházíme se již od 14:30.
Máme před sebou i první týden příměstského tábora, který v Českých
Budějovicích uspořádáme v termínu 13.–17. července 2020.
I letos patří velký dík všem, kteří se do činnosti SIGu zapojili. Těšíme se
na všechny nové tváře, které se k nám přidají. Uděláme maximum, aby
se vám na akcích líbilo a aby činnost SIGu měla smysl.

Běh Jihočeských nadějí
Děti se společně s dospělými členy místní skupiny zúčastnily běhu
Jihočeských nadějí, z jehož výtěžku směřuje každoročně podpora
nadaným dětem z jižních Čech. V letošním roce dostali z výtěžku běhu
stipendium i dva jihočeští členové Dětské Mensy.
Floristické odpoledne
Krásné odpoledne se známým budějovickým floristou, pod jehož
profesionálním dohledem děti vyráběly dárky pro paní učitelky
za vysvědčení. Děti se naučily drátkovat květiny, aranžovat je
do košíčků a své výrobky dozdobily krásně uvázanou mašlí.

IG Junior
Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz
mensa.click/sig-junior

Zaměření SIGu
Tento SIG se zabývá vytvářením aktivit a parádního prostředí pro starší
členy Dětské Mensy a mladší členy dospělé Mensy. V rámci SIGu
pracujeme hlavně na tvorbě prostředí, které by nalákalo co nejvíce
nových aktivních členů. Naše aktivity by také měly sloužit jako určitý
mezikrok pro přechod z Dětské Mensy do Mensy dospělé.

Plány do budoucna
Na tento rok plánujeme opět akce pravidelné jako letní pobytový
tábor a chtěli bychom zavést tradici něčeho po vzoru celostátního
setkání juniorů. Kromě toho se můžete těšit třeba i na hráčská
doupata a další.
Vždy hledáme další dobrovolníky, kteří by nám pomohli s vyvíjením
dalších aktivit. V případě zájmu nás určitě kontaktujte!

Uskutečněné akce
Za minulý rok se nám podařilo uspořádat několik akcí. Mezi ně patří
hlavně letní tábory, u kterých pořádáme 2 turnusy. Krom těchto
pravidelných akcí se také potkáváme na aktivitách jednorázových,
mezi které patří posezení v čajovně, pohybové aktivity jako paintball,
kulečník, bowling a podobně. Pojďte se k nám přidat! :-)

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

Zaměření SIGu

SIG KND JM se zaměřuje na navazování spolupráce se školami
a školkami, zakládání klubů nadaných dětí při školách tak, aby měly
bystré děti možnost se potkat a poznat s dalšími podobně zaměřenými
dětmi, navázat přátelství a v neposlední řadě také podpořit rozvoj
těchto dětí, ať už v oblasti sociální, nebo edukační podle jejich
schopností a tempa jim vlastního.

Spolupořádáme „Dny plné her“ např. na ZŠ Modřice nebo ZŠ
Křídlovická Brno a na dalších školách. Máme radost, že je o začlenění
do sítě KND zájem a školy nás i samy oslovují se žádostí o pomoc se
založením klubu a navázáním spolupráce.
V září roku 2019 jsme SIG KND JM rozštěpili na tři části tak, aby
působnost těchto SIGů lépe souvisela s místem, kde jejich koordinátoři
aktivně pracují. Nyní máme tedy nově SIG KND severní Čechy, který
koordinuje Lucie Měchurová a SIG KND jižní Čechy, který koordinuje
Marta Frydrychová. SIG KDN JM se nadále bude starat o střed
republiky a úzce spolupracovat se školami v této oblasti.
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IG Kluby nadaných dětí severní Morava
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

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

V roce 2019 jsme spolupořádali další ročník konference Vzdělání pro
budoucnost, v rámci které si mohlo 450 účastníků vyslechnout 86
přednášek a workshopů zaměřených nejen na oblast rozvoje nadání,
ale také na efektivní didaktiku a digitální vzdělávání.

Plány do budoucna
V roce 2020 chystáme konferenci Vzdělání pro budoucnost na Novotného
lávce a ve dvoudenním programu naleznete celkem 100 přednášek
a workshopů v 7 paralelních sekcích (konference.mensa.cz).

IG Kluby nadaných dětí severní Čechy
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz, 777 141 975

Zaměření SIGu
Nový SIG KND SČ vznikl oddělením od SIGu KND JM. Cílem je
podpora při zakládání klubů nadaných dětí v oblasti Čech, především
středních a severních, nové kluby ale vznikají i v Čechách západních
a východních. Většinou kluby vznikají ve školách, kde proběhne
testování IQ, a tudíž je větší možnost vytipovat děti, které by klub
pro nadané mohly navštěvovat. Jsme schopni poskytnout podporu
ve formě výběru vhodných činností v klubu, ukázky her a v závislosti
na aktuálních možnostech můžeme poskytnout i nějaké vhodné hry

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

do začátku. Nabízíme také možnost kontaktu a sdílení dobré praxe
mezi již fungujícími kluby a kluby nově vznikajícími. Kromě zakládání
a podpory KND nabízíme ve spolupráci s různými organizacemi,
např. knihovnami, uspořádání aktivit vhodných pro nadané děti –
deskohraní, příměstské tábory atd.

Plány do budoucna
Nadále chceme rozvíjet síť klubů pro nadané děti tak, aby mělo co
nejvíce dětí možnost takový klub navštěvovat. Plánujeme pořádat
další aktivity, jako jsou zmiňovaná odpoledne s deskovými hrami,
příměstské tábory a další akce pro podporu nadaných dětí.

Plány do budoucna

Plány jsou jasné, najít více času na stavění a uspořádat pro členy
(nejlépe v sídle Mensy) tematický legovíkend a výtvory třeba nějak
využít v Logické olympiádě. Že by to šlo, ukázal listopadový Lego
víkend v OC Letňany, kde jednou z aktivit byly z Lega postavené
úlohy na postřeh.

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

Vzhledem k mnoha jiným zájmům a akcím koordinátorky se v roce
2019 v podstatě nic zvláštního nestalo, pokud tedy nepočítáme účast
dvou kufříků naplněných kostkami na jarním celostátním setkání.

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

Zaměření SIGu

SIG pracuje od roku 2014 a jeho cílem je rozvoj tvůrčího psaní a dalších
literárních aktivit. Každý měsíc se koná nějaká akce SIGu, jako jsou
schůzky spojené s tvůrčím psaním a diskusemi nad texty, semináře,
literární čtení nebo návštěva kulturních akcí souvisejících s literaturou.

Uskutečněné akce

V posledním roce se uskutečnila například návštěva představení
v divadle Minor, festivalu Den poezie a přednášky spisovatelky Martiny
Bittnerové Lásky Boženy Němcové. Největší akcí SIGu je tematická
literární soutěž, která se koná od roku 2015, a je určena jak členům
Mensy, tak široké veřejnosti. Nejlepší texty vycházejí ve sborníku.
Členové SIGu také pravidelně přispívají do časopisu Mensa.
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Plány do budoucna

Další plány jsou pokračování v aktivitách, zejména společné psaní,
pořádání soutěže a příspěvky do časopisu. V první polovině roku
plánujeme literární seminář a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
spojené se křtem sborníku. Dále bychom chtěli vydat speciální sbírku
s tvorbou mensanů a připravit vlastní program ke dni poezie 2020.

IG Logická olympiáda
Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz, 770 177 926
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 svém dvanáctém ročníku přilákala Logická
olympiáda více než 70 000 soutěžících. 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.

Plány do budoucna

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

Uskutečněné akce

V rámci SIGu v minulém roce proběhla celá řada akcí, schůzek
a seminářů věnovaných převážně tvorbě soutěžních úloh. Tyto akce
bývaly vždy spojeny se společensko-motivační částí – palačinky,
grilování atd. Díky nim se povedlo připravit včas kompletní zadání –
tedy více než 300 úloh, které jsou pro každý ročník soutěže potřebné.

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

Zaměření SIGu

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

nás čeká mankalové mistrovství světa v Polsku (a když ne MS, tak
velký mezinárodní turnaj), v listopadu mistrovství Evropy v Maďarsku
a na něj ještě navážeme šnůrou turnajů v Kazachstánu, Kyrgyzstánu
a Turecku – tři turnaje ve třech po sobě jdoucích víkendech, které
lze objet na jednu zpáteční letenku Praha – Almaty (samozřejmě
s přestupem v Istanbulu). Kromě toho se budeme účastnit tradičních
lokálních turnajů v dalších hrách a možná nejen těch lokálních.
Na mezinárodní festival her do Pardubic se již teď začínají hlásit
zahraniční účastnici. Akcí je tedy dost – přijďte si někdy zahrát.

Uskutečněné akce

Tou nesporně nejzajímavější akcí roku 2019 byla účast koordinátorky
na ethno-festivalu v Saúdské Arábii na pozici rozhodčí dvou
mezinárodních turnajů. Reportáž z této akce byla otištěna
v dubnovém čísle mensovního časopisu, v rozšířeném znění je i na
mankala.cz/reportaze.php. Ochutnávka normálního kyrgyzského
turnaje v prosinci také stála za to – jsme nyní připraveni na větší
společné zahraniční turnajové výpravy.

Plány do budoucna

V roce 2020 se mají konat čtvrté Nomádské hry v Turecku, budouli tam logické deskovky, určitě tam bude i někdo od nás. V červnu

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

Uskutečněné akce

SIG MEG meeting in September concerned our holidays experience
and there were pictures, souvenirs and a great discussion on
travelling, people, nature, shopping etc. We usually meet at the
Prague Mensa Office at CIIRC building near Dejvická metro station
(mensa.click/ciirc-en), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Prague 6.
There is some tea or coffee available, we can bring our own food as
we wish. We usually invite some interesting people. Let‘s meet more
regularly next year, even if only for English conversation. We can also
visit some films or exhibitions in English.
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IG Manager
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, 604 623 092
manager.mensa.cz; sig-manager@mensa.cz
mensa.click/fb-manager; mensa.click/youtube-manager

Zaměření SIGu

Předáváme zajímavé inspirace, trendy a zkušenosti z oblasti
managementu, leadershipu, podnikání a budování osobnosti.
Setkáváme se s byznysmeny a známými osobnostmi a podporujeme
networking. Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých
dovedností, poskytujeme základní i pokročilé znalosti a přesahujeme
do praxe. Součástí aktivit jsou i exkurze do firem, podniků,
technologických center a také přispívání do časopisů. 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 přednáškou Vítejte v 6D světě! našeho
váženého hosta Pavla Kysilky, zakladatele a předsedy správní rady
6D projektu, dříve guvernéra ČNB a generálního ředitele České
spořitelny, který nám představil příležitosti a hrozby současného
a budoucího digitálního světa a moderních technologií.
Následně nám David Fuente, člen španělské Mensy, odborník
a úspěšný vědec v oblasti genetického inženýrství, na své přednášce
nazvané Přetváření živých buněk na stroje, vysvětlil, jakým způsobem
lze poskytnout biologickým systémům nové a dosud netušené funkce,
a řekl o aplikacích syntetické biologie, zejména pak ve zdravotnictví
a potravinářství.

a odborného výkladu zprostředkovalo jedinečný a komplexní pohled
na náboje a střely a střelbu z ručních palných zbraní, a to zejména
z pohledu vědecko-technického, ale i historického a z pohledu
nejnovějších trendů.
V rámci přispění k budování dobrého jména Mensy jsme na Gymnáziu
Matyáše Lercha v Brně uskutečnili rozšířenou Logickou soutěž, která
vzešla z původní stejnojmenné akce pro MS Brno, MS Praha, MS
Prostějov a MS Zlín (více o Logické soutěži na mensa.click/ls).
Celkem čtyřikrát jsme se setkali nad deskovkami, při kterých jsme
si povídali o lidech a Mense, o perspektivních aktivitách a plánovali
jsme budoucí akce.
U personální a vzdělávací společnosti MotivP se nám podařilo
vyjednat dlouhodobou členskou výhodu – jeden virtuální kurz zdarma
pro všechny členy Mensy, včetně dětí, každého půl roku.
Touto cestou srdečně děkujeme všem členům a partnerům, kteří se
více či méně podíleli na úspěšném fungování SIGu.

Plány do budoucna

V budoucnu bychom se chtěli více orientovat na rozvoj osobnosti
člověka a předávání zkušeností z praxe. Účastníci akcí budou mít
opět možnost navázat kontakty se zajímavými lidmi. V novém roce
bychom rádi oslovili další osobnosti. Společně uvidíme, kdo z nich
přijme pozvání. Z exkurzí pak vidíme reálně další návštěvu evropského
výzkumného vědeckého centra CEITEC nebo firmy Delong Instruments,
zabývající se zejména vývojem a výrobou elektronových mikroskopů
a elektronově-optických soustav. V plánu máme také aktivně podpořit
letošní evropské setkání mensanů EMAG 2020 v Brně.

Ve firmě PERAVES jsme využili jedinečnou příležitost a nechali se
zakladatelem, konstruktérem a ředitelem, panem Gustavem Procházkou
provést výrobou světového unikátu, kabinového motocyklu neboli
dálníku Monoracer, který v sobě snoubí neotřelý design, nejnovější
technologie, extrémní bezpečnost a nejnovější materiály.
Dvakrát jsme navštívili brněnský řemeslný parní pivovar P. Hauskrecht,
spojující tradiční české pivovarnické postupy s nejmodernějšími
zahraničními trendy craft beer.
Naše aktivity také směřovaly k podpoře místních skupin a sdružování
členů Mensy vůbec. S výraznou pomocí Hanky Sirůčkové, za což
jí tímto velice děkujeme, jsme uskutečnili turné Mince a bankovky
(2× MS Brno, MS Praha, MS Prostějov). Mohli jste si prohlédnout
mince a bankovky doslova z celého světa, včetně vzácných kousků,
a dozvědět se mnoho zajímavostí z pohledu ekonomiky, historie,
sběratelství, techniky a politiky.
Další turné Náboje, nábojnice a střely (2× MS Brno, Brno MZK, Praha,
Prostějov) vám formou originálních expozic a populárně naučného

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

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

V roce 2019 jsme se zabývali zejména:
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•

Studiem japonštiny v rámci kurzů na serveru Memrise
a Duolinguo.

•

Návštěvami hospod, čajoven a japonských restaurací ať už
s Japonci, nebo bez nich.

•

Tradiční účastí na skvělém festivalu japonského filmu Eigasai
v Praze, který měl podtitul Moje místo pod sluncem. Mimo jiné

jsme zhlédli černou komedii Propletení (彼らが本気で編むとき
は), komedii Starci v orchestru (オケ老人), dokument Na kole
po Japonsku, frašky Kjógen a mnoho dalšího.

Plány do budoucna

V roce 2020 chceme
pokračovat ve stejných
aktivitách jako v loňském
roce. Zásadní akcí bude
návštěva
13.
ročníku
festivalu japonských filmů
Eigasai v pražské Lucerně
a říjnové ochutnávání řas
přivezených z Japonska.
Pokud se tedy zajímáte
o japonštinu či japonskou
kulturu,
reálie,
auta,
karaoke či japonské jídlo
a pití – neváhejte se připojit
k SIGu Nihongo.

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

Zaměření SIGu

SIG slouží jako platforma pro diskusi 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 v řádu desítek příspěvků
za rok, ale také v časopise Mensy. Jsem rád, že do fungování SIGu
se postupně zapojují i další členové, buďte mezi nimi. Buďte odvážní
a ptejte se v diskusi na rozličná témata 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 vaši
představu zapracovat do SIGu.
V loňském roce jsem odpovídal na dost dotazů členů soukromě
e-mailem a některé obecnější či častější pak vyšly v časopise Mensy

jako články: 2019/04 Co si poradce uzavřel pro sebe (o pojištění
odpovědnosti a právní asistence), 2019/05 Co si poradce uzavřel pro
sebe II. (investice) a 2020/01 Soukromé emise velkých společností
(o korporátních dluhopisech).
Pro členy Mensy se podařilo domluvit roční předplatné časopisu
Trade-off se speciální slevou 50 % z aktuální plné ceny (tedy jen 400
korun ročně). Napište si o něj přímo na info@trade-off.cz.

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 Faceboku mensa.click/fb-peníze a články do časopisu
Mensa (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 finančním poradcem
(působícím od roku 1999) a správcem pronajímaných bytů
a nebytových prostor. Nejblíže mám k tomu, co sám využívám:
pojištění a investice. Můžeme po delší době uspořádat přednášku
nebo třeba opět nějaké herní odpoledne (mám k dispozici deskové
hry Cashflow, Finanční svoboda i s rozšířením Reality). Záleží na nás.

IG Psychologie a komunikace
Karel Kostka, cubeca@seznam.cz, 603 259 095
mensa.click/sig-pak

Zaměření SIGu
SIG psychologie a komunikace je úzce specializován pro
středoškolské studenty ve věku patnácti až osmnácti let,
věnuje se rozvoji komunikačních dovedností a výuce základů
psychologie. Spolupracuje s Fakultou společenských studií
Vysoké školy Humanitas a organizuje především krátkodobé
jednorázové akce.

Uskutečněné akce
Členové SIGu se v průběhu roku 2019 účastnili tří konferencí,
absolvovali odborné stáže ve Francii, Itálii a Španělsku a spolupodíleli
se na organizaci akcí pro děti z mateřských škol a základních škol
ve Vsetíně.

IG Queer

Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz
mensa.click/sig-queer

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

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

Plány do budoucna

Do budoucna si chce SIG udržet
dosavadní ráz činnosti, nesměřuje
k výraznějšímu navyšování počtu
členů, ani akcí, ale chce u svých
členů rozvíjet kompetence a doved
nosti spočívající ve vytváření
výchovně orientovaných programů
pro zdravý životní styl, kompetence
k rozpoznávání psychosociálních
rizikových faktorů a současně
i faktorů chránících před poruchami
chování.

Zaměření SIGu

Tento SIG vznikl s cílem přiblížit všem zájemcům život jinak sexuálně
orientovaných lidí. Jeho snahou je rozšířit obzory o této komunitě
a bořit mýty a předsudky, které jsou s ní spojeny. SIG Queer je
prostor pro výměnu názorů mezi menšinou a většinou. Poslední
akce proběhla v srpnu 2018 (beseda s transsexuálem), od té doby
SIG spí. Koordinátorka ráda přenechá svou pozici někomu, kdo SIG
probudí k činnosti.

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

V minulých letech jsme nastartovali projekt Podporujeme nadané
děti pro budoucnost (future.mensa.cz) a vyhledávali další
rozvojové příležitosti.

Plány do budoucna
Zaměření SIGu

Baví nás vyhledávat příležitosti na mensovní rozvojové projekty.

V červnu 2020 připravujeme další víkend pro dobrovolníky v Brně.
Pokud budete mít jakýkoli nápad na rozvoj, nebojte se ozvat,
anebo ještě lépe – realizujte jej.
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IG Seberozvíjení
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, 777 993 490
seberozvijeni.mensa.cz; mensa.click/fb-seberozvijeni
mensa.click/mwiki-seberozvijeni

Zaměření SIGu

Time management 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

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.

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

zavádění

moderních

didaktických

metod

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 až 25 km. Protože bychom ale
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 jí v tichosti vnímat.

Uskutečněné akce

Nově vzniklý SIG Turistika byl založen dne 27. října 2019
na celostátním setkání Mensy ČR v Orea Resortu Devět Skal

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

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

V létě 2019 jsme realizovali zahraniční exkurzi na západ USA
a Kanady, kde jsme navštívili města Seattle, Vancouver, Calgary,
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Plány do budoucna

V letošním roce očekávám podobný počet recenzí knih, zpestření
bude záležet na aktivitě nás, členů.

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].
Cena za spolujízdu je U Kč.
Kontaktní údaje (telefonní číslo, #ICQ, Skype, e-mail…). Možno
připojit odkaz na trasu vyznačenou na mapy.cz či Google Maps.
Poznámky k cestě – kam jsem či nejsem ochotná/ochoten zajet,
kde jsem/nejsem ochotná/ochoten zastavit…

Uskutečněné akce

IG Škola4
Cílem SIGu je
do českých škol.

SIG Seberozvíjení je aktivní především na Facebooku, desítky
příspěvků za rok s pestrými tématy. Během roku se zde objeví
recenze na desítky knih, které pak zpětně lze přehledněji dohledat
na mwiki (letošní: mensa.click/seberozvijeni-recenze-20 a loni:
mensa.click/seberozvijeni-recenze-19).

Odjíždím / rád bych odjel(a) dne X. Y. Z v I:J hodin.

Zaměření SIGu

Zaměření SIGu

Uskutečněné akce

Projekt realizujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
v rámci jejich projektu OKAP. Realizovali jsme desítky školení
pro učitele, připravujeme materiály pro individualizaci výuky a na sto
školách jsme proškolili učitele v metodice Abaku do matematiky.
Pokud vás tato oblast zajímá, určitě se ozvěte a můžete se k projektu
přidat (skola4.mensa.cz).

Plány do budoucna

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

v Milovech na Vysočině. Z důvodu jeho krátké doby činnosti
byly realizovány pouze dva turistické výšlapy v rámci tohoto
podzimního setkání. Prošli jsme se společně zkráceným
Hamerským okruhem v blízkosti Žďáru nad Sázavou. Za velké
účasti jsme další den vycházkovým krokem obešli za nádherného
slunečného počasí krátkou trasu na Čtyřpaličaté skály přes
meandry řeky Svratky u Milov.

Plány do budoucna

V dubnu 2020 plánujeme víkendový pobyt ve Vlašimi s výšlapem
na památnou horu Blaník.
Dále plánujeme účast na několika dalších turistických výletech
oficiálně pořádaných jinými zkušenými organizátory, například
na pochodech Klubu českých turistů či jiných sdružení. Rovněž
počítáme s účastí na běžeckých akcích s myšlenkou, že důležitá
je především účast. Akce najdete v kalendáři na webu mensa.cz.
Salt Lake City a Phoenix, a především národní parky Banff, Glacier,
Yellowstone, Capitol Reef, Zion, Bryce Canyon a Grand Canyon.
V srpnu jsme vyrazili několika auty na EMAG v Gentu.

Plány do budoucna

V roce 2020 se můžete zúčastnit zahraničních exkurzí Nizozemí
a Nový Zéland a také tour kolem ČR, která bude v srpnu navazovat
na EMAG v Brně.

Uskutečněné akce

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

Zaměření SIGu

U zrodu SIGu stála ambice vytvořit alespoň mensovní kvartet,
který by byl schopen „něco“ vyprodukovat. Ukázalo se však, že
podobně jako v běžné populaci je i v Mense množství osob, které
by byly schopny a ochotny věnovat jeden večer týdně zkoušce
klasické hudby, v podstatě pod hranicí statistické chyby.

V současné době SIG existuje v podobě „sociální sítě“, která se
informuje o tom, kdo kdy kde zpívá, a občas se na koncertech sejde
– naposledy shodou okolností ;-) na koncertu komorního sboru
Collegium MUSA PRAGENSIS, jehož koncerty SIG spolupořádá.

Plány do budoucna
Rádi bychom SIG trochu zaktivovali, takže pokud máte čas a chuť
si zazpívat (a ideálně jste z Prahy a okolí), neváhejte se ozvat –
po úmrtí dlouholetého sbormistra Collegium Musa Pragensis
se pokoušíme o jakýsi „restart“ sboru i SIGu, jehož součástí se
můžete stát i vy!

Plány do budoucna

IG Vinum
Lubomír Jan Muzikář, lubomir.jan.muzikar@mensa.cz, 602 204 791
mensa.click/sig-vinum; sig-vinum@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG věnovaný všemu kolem vína, vinařství, vinohradnictví...

Uskutečněné akce

V průběhu uplynulého roku byly průběžně zveřejňovány nabídky
na odborné vzdělávání určené pro širokou veřejnost, např.
víkendové kurzy Vinařská akademie Valtice I–IV apod. (včetně
zajištění výhodného ubytování a dobrovolného průvodce) či
na nákup kvalitních vín s partnerskou slevou.

V nastávajícím roce bychom rádi pokračovali v přátelských
degustacích, dále rozběhli v rámci SIGu vlastní interní kalendář
zajímavých akcí v ČR (i blízkém okolí) pro lepší koordinaci
jejich případných společných návštěv. Zajímavou výzvou by
pro některé členy a příznivce mohlo být společné absolvování
dalších kurzů v rámci Vinařské akademie či dokonce dvoutýdenního
rekvalifikačního kurzu na sommeliera, zakončeného zkouškou
před odbornou komisí.
Závěrem podotkněme, že nám v SIGu Vinum nejde nikdy
o kvantitu vína, ale spíše o kvalitu a výměnu informací. Nehoníme
si zde odborná enologická ega či výši promile, „pouze“ přátelsky
posedíme a podebatujeme společně nad dobrým vínem.

Mezi akce SIGu s největší účastí a ohlasem patřily jednoznačně
tzv. „malé přátelské degustace vín“ v rámci podzimního celostátního
setkání Mensy ČR. Jejich koncept byl přitom stanovený maximálně
jednoduše – zájemce o účast na degustaci (= člen či příznivec SIG
Vinum) s sebou přiveze jednu lahev svého oblíbeného dobrého
vína, coby „vstupné či vklad“. Z těchto vín je předem sestaveno
jejich optimální degustační pořadí a vína jsou připravena. Při jejich
společné ochutnávce jsme si popovídali i o příslušné odrůdě,
vinařské oblasti, podoblasti, trati, pěstiteli, výrobci... i zhodnotili
konkrétní vzorek. (Vnášení vlastních vín přitom mělo pochopitelně
u managementu hotelového resortu předem vyjednanou výjimku.)

IGurmán

Snídaně
v Kavárně,
co hledá jméno

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 2019 se nesl především ve znamení snídaní, kterých se podařilo
uspořádat přes 20 v necelé desítce podniků. Oproti předchozím
rokům opadl zájem o Grand Restaurant Festival. Rád bych
srdečně poděkoval všem organizátorům a spoluorganizátorům
akcí za pomoc a vyzval všechny, aby se nebáli pozvednout rukavici
a vypsat nějakou zážitkově konzumační akci!

Plány do budoucna

Krom lumpenkavárenských snídaní v Louvre, které se konají každý
čtvrtý čtvrtek, akce plánujeme nepravidelně. Nejlepším způsobem,
jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do konference
sig-gurman@mensa.cz.

Výtvarný

Avokádové palačinky
v restauraci Avokádo Gang

IG
Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz
sig-vytvarny.mensa.cz

Zaměření SIGu

Naše motto: „Kreativitě a invenci zdar!“
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P2P Cestovatel

Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz
mensa.click/p2p
P2P Cestovatel je projekt „vnitrostátního SIGHTu“. Pokud
občas cestujete po ČR a rádi pro tyto příležitosti vyhledáváte
společnost lidí a vítáte tipy od místních, možná vás tato služba
zaujme. Realizovaná je jednoduše pomocí GoogleDocs (členové
s mensovním Google e-mailem mají k P2P Cestovateli automaticky
přístup, členové s jiným Google e-mailem mohou požádat o přístup
s nějakou identifikací členství v Mense, ideálně s odkazem
z mensovní průkazky, který naleznete i na intranetu v uživatelském
profilu mensa.click/cc; členové bez Google účtu mohou využít
službu jen zprostředkovaně přes jiného člena).
Aplikace obsahuje časově neomezené nabídky pro ubytování
v mnoha krajích, nicméně nemám přehled, jestli a jak jsou využívány
– to je cena za to, že se jedná o decentralizovaný systém, který
ke svému provozu nepotřebuje nutně správce. Můžeme si takto
po ČR nabízet a poptávat ubytování (jak neplacené, tak placené;
jak s lůžkovinami, tak bez lůžkovin), průvodcovské služby (osobní,

mwiki

Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz
mensa.click/mwiki
Projekt mensovní wiki je vhodný na všeobecné použití pro
každodenní práci zvláště při skupinové spolupráci nad dokumenty.
Wiki umožňují prolinkování dokumentů jako webových stránek,
mnoho automatických maker (obsahy, zpětné odkazy, číslování
nadpisů, vkládání a zobrazování dokumentů, komentování obsahu,
změny názvu se projeví na všech dalších dokumentech, vnoření wiki
stránek a další), v neposlední řadě verzování a možnost omezit práva.
Mensovní wiki byla spuštěna na konci roku 2014 a její obsah využívají
aktuálně především tři SIGy – SIG Ekologie, SIG Peníze, SIG
Seberozvíjení. Např. SIG Seberozvíjení zde pravidelně zveřejnuje

ale i „jen“ tipy na zajímavosti), společnost do restaurace, kavárny,
čajovny, společnou dopravu (např. na setkání). Vlastně nebránil
bych se ani komerčním nabídkám ubytování pro členy Mensy
od členů Mensy, ani domluvě mensanů na zahraniční výjezd.
Ano, pro stejné účely můžete použít už existující službu SIGHT.
Vyplnit formulář, poslat ho koordinátorovi, počkat si na odpověď.
Pro zahraničí se používá. Pro ČR se použije max. jednou za rok. Má
domněnka je, že je to pro vnitrostátní použití příliš komplikované
a pro introverty příliš extrovertní.
Pokud vás služba P2P Cestovatel
zaujala, vyplňte své údaje hostitele,
třeba jen s e-mailem a městem
a nabídkou tipů pro vaše město.
Službu tím podpoříte.
V
letošním
roce
budu
čekat
na případné zpětné vazby od uživatelů
P2P Cestovatele. V tuto chvíli aplikace
P2P Cestovatel pro současné známé
požadavky vyhovuje a neplánuji tedy
žádné změny.
nové recenze knih – viz mensa.click/seberozvijeni-recenze-20.
Vyzkoušejte mensovní wiki pro váš SIG či místní skupinu, nebo
pro jakýkoliv mensovní projekt. Pro vytváření společného
dokumentu více autory neznám lepší řešení. V časopise Mensy
2019/04 vyšel poslední článek obsahující podrobnější popis mwiki
od jejích možností, příkladů využití až po plány.
Mensovní wiki používá zdarma licenci pro neziskové organizace
od Confluence od firmy Atlassian – asi jeden z nejlepších nástrojů
škálovatelný až po profesionální použití s množstvím pluginů.
Nicméně její provoz vyžaduje značné hardwarové prostředky, servery,
které už zdarma nejsou. Pojďme ji využívat naplno. Pojďte ji využívat
i vy. Nebojte se zeptat na použití, na které nyní hledáte vhodný
nástroj. Jsem nadšený fanoušek wiki a v bývalém zaměstnání jsem
na ní tvořil obrovské a složité struktury, a to tak, aby čtenáři současně
zůstalo jednoduché zobrazení poptávaných informací.

Mensovní fotografická soutěž
vítěz:
Lucie Jiroušková,
Silueta slunce

Téma fotosoutěže pro rok 2019 bylo Optical illusions. Stejně jako
v roce 2018 měli možnost soutěžit i členové Dětské Mensy a děti
členů Mensy dospělé. Vítězové v dospělé i dětské kategorii byli určeni
hlasováním na intranetu, získali ceny a tři nejúspěšnější z dospělé
kategorie postoupili do mezinárodního finále. Anežka Dostálová
se dokonce svou fotografií Light vs. Shadow v mezinárodním kole
umístila mezi deseti nejúspěšnějšími.
vítěz dětské kategorie:
Milena Špůrová,
Nebeská zmrzlina

Anežka Dostálová,
Světlo vs. stín
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Intranet a weby
V intranetu Mensy můžete sdílet své fotografie, diskutovat, ptát se
ostatních v anketách, vyhledávat v dokumentech Mensy a v archivu
časopisu Mensy, můžete rozeslat zprávu většině členů (krom těch,
kteří si odběr zpráv zakázali), vyhledat členy ze svého okolí nebo
se stejnými zájmy (pokud k tomu dali souhlas), založit pozvánku
na mensovní akci, objednat si vizitky, zaplatit členský příspěvek
kartou a mnoho dalšího. Mimo to je také intranet infrastrukturou pro
hlavní činnost Mensy, tedy organizaci testování, zpracování a evidenci
jeho výsledků a zpracování plateb a evidenci členských příspěvků.
Ačkoliv grafická podoba intranetu nezapře fakt, že byl systém
spuštěn již v roce 2000 (Mensa ČR byla jednou z prvních, která
členům nabídla tuto službu, za což patří velký dík Romanu Brzuskovi),
stále pracujeme na zlepšování jeho vnitřních částí. V roce 2019
jsme dokončili zavedení mensovního testu pro děti (Aleš Novotný)
a zlepšení materiálů pro testující (Jan Dvořák), obnovili provoz
brány pro platby kartou (Josef Kunhart) a automatického zpracování
členských příspěvků (Aleš Novotný), zpracovali podporu pro tisk
certifikátů (Jiří Šmach), aktualizovali vzhled (Martina Pintešová)
a automatizovali poukazy na testování (Tomáš Kubeš).

Mensovní IT však není jen intranet. Petr Kras a Jiří Šmach pokračovali
ve zlepšení systému pro organizaci setkání akce.mensa.cz a jeho
přípravě na EMAG 2020. Dále spravujeme veřejný web Mensy ČR,
a ač jsme do roku 2019 vstoupili se smělou vizí velké modernizace,
nakonec jsme museli plány posunout pro nedostatek rukou; obdobná
situace se týkala také webu časopisu.
Co nás čeká v roce 2020? Chtěli bychom zvládnout migraci veřejného
mensovního webu na nový systém, zavést možnost platit kartou
za přihlášky na akce a testování a začít práci na radikální přestavbě
a omlazení členské sekce intranetu.
Práce na systémech Mensy je dobrovolná a rád bych ještě jednou
velice vřele a srdečně poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas,
své úsilí a svůj um zlepšování našich systémů pro dobro všech
členů a zkvalitnění chodu Mensy. Budeme rádi za jakoukoliv další
ruku! Setkání vývojářů se konají pravidelně každé sudé úterý
večer v kanceláři Mensy na Praze 6, určitě přijďte, máme pro
vás pizzu! :-) Pokud nemůžete přijít, prosíme napište, přijedeme
za vámi nebo se domluvíme na vzdálené spolupráci. Pokud
chcete vědět více, přihlaste se do konference SIG Rozvoj intranetu
sig-intranet@mensa.cz nebo napište na intranet@mensa.cz.

Web deti.mensa.cz po sedmi 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 (viz obrázek) – podle toho, jak aktivně se
v daném regionu učitelé chtějí věnovat spolupráci s Mensou.
Existuje několik relativně jednoduchých podmínek, které musí školy,
školky či KND usilující o spolupráci s Mensou ČR splňovat, a které
jsou jasně deklarovány na webu. Benefitem pro spolupracující školy,
školky i kluby je možnost sebeprezentace na našem webu: kromě
stručné charakteristiky daného subjektu mohou učitelé využít
možnosti publikace fotografií, vypsání svých aktivit do kalendáře či
zveřejnění svých vlastních článků, třeba i doplněných fotografiemi.

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, doklikáte se z nich i na příslušný
registrační formulář. Z odběru newsletteru je samozřejmě možné se
kdykoli zase odhlásit.
V neposlední řadě každým rokem 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 zajímají o dění v naší
Dětské Mense.
Obsah webu deti.mensa.cz se neustále snažíme aktualizovat
a vylepšovat. Máte-li i přesto pocit, že na webu něco chybí, či máte
konstruktivní náměty k jeho dalšímu rozvoji, napište nám prosím
na adresu deti@mensa.cz.

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 které by zároveň mohly být užitečné i pro ostatní čtenáře.
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Mensa International
Mensa International zastřešuje jednotlivé národní Mensy i přímé členy (tedy ty, kteří se pro členství kvalifikují, ale jsou v zemi, kde žádná národní Mensa neexistuje). Má na starost řízení a rozvoj Mensy
na mezinárodní úrovni, což zahrnuje mimo jiné všechna ekonomická
a právní rozhodnutí, určování směru a cílů, podporu nově vznikajících
národních Mens, propojování a rozvoj těch již existujících a autorizaci
mezinárodních setkání.

V současné době má 48 národních poboček a přes 145 tisíc členů.
Největší národní Mensy jsou v USA, Britských ostrovech a v Německu.
Mensa ČR je aktuálně devátou největší, při přepočtu na počet obyvatel dokonce pátou. 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 chcete využít mezinárodního rozměru Mensy, máte k tomu
řadu možností na mezinárodních akcích: EMAG – Evropské mensovní

EMAG 2020 Brno

Evropské mensovní setkání v roce 2020 proběhne v Brně. Tým
složený z dvacítky dobrovolníků celý loňský rok připravoval exkurze,
výlety a přednášky do programu, registrační systém, komunikaci
s účastníky, ale také trička a další upomínkové předměty. Vše se tedy
chystá na to, aby se ve dnech 29. 7. – 2. 8. 2020 stal Hotel Continental

22

setkání (Brno 29. 7. – 2. 8. 2020), Americké mensovní setkání (Kansas
1. – 5. 7. 2020), Asia Mensa Gathering (South Korea 2020). Pro mladší
členy je určen My Camp. A na konci roku se můžete těšit na mensovní
oslavu Silvensa. Při zahraničních exkurzích Mensy se také setkáváme
s místními členy, v letošním roce s námi můžete v květnu navštívit
Nizozemí a v listopadu Nový Zéland. Na červenec 2020 pak
připravujeme nedaleko Prahy Mensa International Science Camp pro
děti a mládež. Všem členům je také otevřené IBD (International Board
of Directors), což je každoroční jednání vedení Mensy International
a představitelů všech národních Mens, letos v Černé Hoře. Více
informací o Mense International najdete na mensa.org.
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.

hlavním mensovním centrem Evropy. Pokud se chcete přidat
do organizačního týmu, anebo třeba připravit přednášku či technicky
zaměřený workshop, nebojte se ozvat. Více informací o akci najdete
na emag.mensa.cz.
Za přípravný organizační tým Tomáš Blumenstein, Petr Mazal, Jana
Unruhová, Hana Kalusová, Natálie Kaňáková, Sebastien Zikmund,
Martin Sedláček, Jiří Rak a mnoho dalších.

SIGHT

SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and
Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, díky které
jsou poskytovány informace a kontakty na mensany v zahraničí. Je
to způsob, jak mohou mensané potkat jiné mensany při cestování.
Základní podmínkou je, že hostitel i cestovatel jsou členy Mensy.
SIGHT je realizován ve všech zemích světa tam, kde existuje
národní Mensa. Úkolem SIGHT a potažmo SIGHT koordinátora je
jen zprostředkovat první kontakt, pak už vše záleží na samotných
mensanech. Koordinátoři jsou základem celého programu a jsou
připraveni vám v dané zemi pomoci – například vás provést městem,
uspořádat setkání s dalšími mensany anebo vás přivítat u sebe
doma. Tento program umožňuje také získat informace o místních
zajímavostech, popřípadě je můžete spolu s hostitelem navštívit.
Velmi atraktivní je možná návštěva schůzek místní skupiny, která
umožňuje zejména seznámení se s dalšími mensany a poznání kultur
a výměny různých pohledů na svět. Samozřejmě lze podniknout
i spoustu dalších věcí, které si účastníci dohodnou.

Informace o SIGHT najdete na mensa.click/sight a to včetně
obecného popisu programu, zkušeností českých mensanů
i rad hostitelům a hostům. Na webu Mensy International
mensa.org v členské části po přihlášení jsou k dispozici informace
o programu, doporučení pro hosty a pro cestovatele, úplný seznam
zemí, kde jsou národní koordinátoři SIGHT, a také seznam mensanů,
kteří jsou aktivními hostiteli programu. Pro využití tohoto programu
je nutné mít profil na webu Mensy International. Kontakt na českého
SIGHT koordinátora (Zuzana Poláková) je sight@mensa.cz.
Prostřednictvím SIGHT v roce 2019 navštívily společnou snídani
pražských mensanů v Café Louvre a také Mensa gymnázium dvě
členky Mensy Kwok Chun Yan (Britská Mensa) a Ting Shing Wing
(Mensa Hongkong). Výběr z jejich reakce na návštěvu školy:
„We‘re thankful to have participated in some classes including
English, Biology and PE. A pleasant surprise was that the format
of the classes for senior students is similar to what we have in
university. We joined a small group discussion with a given topic
and were impressed to see the confidence and critical minds these
young adults carry. Thanks again for the warm welcome from Mensa
gymnázium, it‘s a valuable experience for us.“

Západ USA a Kanady 2019
Největší mensovní akcí vůbec je americké setkání, které se v roce
2019 konalo ve Phoenixu a to jsme si přeci nemohli nechat ujít.
V počtu 40 účastníků, rozdělených do 4 aut (jménem Tomáš, Petr,
Michal a Karel) jsme vyjeli na cestu ze Seattlu a jeli přes hory a doly
– a to doslovně – pohádkově krásná a rozmanitá příroda, jednou to
byla procházka po sněhu, podruhé po skále, jindy zase korytem řeky,
každý den nabídl něco jiného.
Ze Seattlu jsme zamířili na sever, do Kanady, konkrétně jsme prošli
Vancouver, nejstarší národní park Kanady Banff a také olympijské
Calgary. Postupně jsme vyrazili na jih, nejprve Národní park Glacier,
Yellowstone, Grand Teton, Salt Lake City, Capitol Reef, Zion
a nejodvážnější účastníci si vychutnali přechod Grand Canyonu,
tentokrát z North Rim na South Rim.

Třešničkou na dortu celé akce byla návštěva již zmíněného
amerického setkání Mensy ve Phoenixu. Děkujeme všem účastníkům
za vytvoření neopakovatelné atmosféry celé akce a těšíme se zase
příště.
A že rok 2020 bude na zahraniční exkurze pestrý! Nejdříve se
chystáme v květnu do Nizozemí (mensa.click/zajezd-nizozemi),
v létě si můžete s námi užít krásy ČR během After EMAG výletu
(emag.mensa.cz) a v listopadu vyrazíme na první mensovní exkurzi
na jižní polokouli – na Nový Zéland (mensa.click/zajezd-zeland).

23

Celostátní setkání

Celostátní setkání je rozsahem největší akce pro členy Mensy ČR.
Setkání se koná dvakrát ročně a obvykle se ho účastní okolo 170 lidí.
Účelem setkání je strávit aktivně svůj volný čas, často prostřednictvím
různých exkurzí, výletů či soutěží, a především navázat kontakt
i se členy mimo vlastní místní skupinu. Na setkáních panuje velmi
otevřená a přátelská atmosféra a účastní se jich všechny věkové
kategorie – od dětí až po seniory.
V roce 2019 proběhlo jarní setkání v Malenovicích (Moravskoslezský
kraj) a podzimní setkání v Milovech (Vysočina).

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
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dalších benefitů – seznam všech výhod pro členy je zveřejněný na
mensa.click/vyhody, kde jsou zmíněné jak výhody poskytované
přímo Mensou ČR nebo Mensou International, tak i výhody nabízené
jinými firmami a organizacemi. Nově se pro členy Mensy ČR podařilo
domluvit například slevu na vstup do únikové místnosti DeCrypt
v Praze, slevu na předplatné časopisu Trade-off nebo bezplatný
virtuální kurz od společnosti MotivP.

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 udělováním Čestného uznání.
V roce 2019 proběhnul již desátý ročník předávání tohoto ocenění
osobnostem z různých oblastí společenského života, vědy, kultury.

Osobnostmi nominovanými na ocenění
pro rok 2019 byli (v abecedním pořadí):
prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. – vynálezce, jeden z otců
nanotechnologií,
pan Šimon Pánek – bývalý studentský vůdce, spoluzakladatel
a výkonný ředitel organizace Člověk v tísni,
prof. MUDr. Bohdan Pomahač – plastický chirurg, který jako
jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací
obličeje a oboustranných transplantací horních končetin,
Ing. Lubomír Šabatka, CSc. – statik, průkopník používání CAE
metod ve statice po celém světě,

V červnu 2019 přijal naše pozvání na Valnou hromadu Mensy v Praze
pan profesor Oldřich Jirsák. Pan profesor vystupoval mimořádně
skromně a lidsky, byl velmi příjemný a milý a opět se potvrdilo, že čím
větší osobnost, tím skromnější jednání. Ocenění přijel pan profesor
převzít se svou paní a v poděkování zmínil zejména svůj tým a vyzdvihl
jeho zásluhy. Vyslechli jsme přednášku o nanotechnologiích
i příklady jejich praktických aplikací i pro zcela běžné uživatele, např.
na turistickém oblečení anebo botách.
Velmi příjemné bylo i setkání s panem Ing. Lubomírem Šabatkou, který
jakožto průkopník používání CAE metod ve statice po celém světě již
byl za svoji práci oceněn mimo jiné cenou Česká hlava, která usiluje
o zvýšení zájmu o práci ve výzkumu a posílení společenského kreditu
vědeckých a technických pracovníků. Ing. Šabatka je zakladatelem
a majitelem firmy IDEA StatiCA, která vyvíjí a prodává unikátní
software pro inženýry. Umí, jednoduše řečeno, namodelovat to, co
se děje v každé části stavby, a spočítat, jestli použitý materiál vydrží
určité zatížení a konstrukce se nezřítí. Do Dejvic přijel převzít ocenění
se svou paní a vzhledem k jejich technickému zaměření je zajímala
i samotná budova CIIRC ČVUT. S velkým zájmem jsme vyslechli
přednášku pana inženýra na téma statika společně s odpověďmi
na doplňující dotazy.

MUDr. Jiří Šráček – vynálezce českého nitroděložního tělíska
DANA, gynekolog, porodník, nominovaný in memoriam.
Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky
udělila ocenění Čestné uznání prof. MUDr. Bohdanu Pomahači.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR
v Praze 8. června 2019.
V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou
akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími
myšlení a inteligenci.

25

Uskutečněné akce
Přednáška: David Fuente
– přetváření živých buněk na stroje

Exkurze do mlýna ve Vrčni

Exkurze
do Národní knihovny

Společné šití

Návštěva muzea Čtyřlístku

Návštěva Království železnic
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V rámci programu Meet and Code se v Ostravě
děti ve věku 8–9 let seznámily s programováním
v Kodu Game Lab, Galaxy a Scratch.

Exkurze do AC The Greenline

Prezentace Mensy
na Festvalu ABS

Grilování
v Blovicích

Lasergame, MS
Zlín

Letní kemp
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Mensa ČR pro děti
Setkání členů a příznivců Dětské Mensy
Této víkendové akce se každého půl roku zúčastňuje až 150 dětí
a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený
rodinný víkend v hotelu s bazénem. Součástí programu jsou
přednášky pro rodiče, program, soutěže a šifrovací výpravy
pro děti i celou rodinu. Po celou dobu jsou k dispozici desítky
deskových a karetních her a také prostor, kde si rodiny mohou

povídat a předávat zkušenosti nejen ze života nadaných dětí.
Setkání se mohou zúčastnit jak členové Mensy, tak i veřejnost.
Vítán je každý. V dubnu 2019 jsme si užili krásný víkend v hotelu
Thermal v Pasohlávkách. Na konci listopadu jsme zakusili
atmosféru sportovního zázemí nejen biatlonového areálu a hotelu
Ski v Novém Městě na Moravě.

Letní campy
Pobytové campy jsou určeny především pro děti od 8 let věku. Letos
si pestrý program užilo přes 200 dětí a juniorů. Ten sestával částečně
ze společných týmových her a soutěží a z větší poloviny z programu
volitelného. V nabídce „INDI“ aktivit od hraní deskových her přes
pokusy, výtvarné tvoření, divadlo, sport, literární pokusy, tanec,
šifrování až po stavění přírodních bivaků v lese si každý našel to své.
Pro rok 2020 se nám podařilo získat dotaci na přítomnost psychologa
na letních campech v Mikulovicích. Bude na místě k dispozici s radou
a pomocí těm dětem, které o ni budou mít zájem.

d en 3

Po snídani js
me šli na tým
ovou šifrovací
Po obědě by
výpravu.
ly individuální
ak tivity (INDI
byly deskové
). Na výběr
hr y, japonštin
a a spor tovní
hr y.
Večer jsme m
ěli naplánovan
ou lukostřelb
až jako posled
u. Já šel
ní, tudíž se m
i střílelo doce
poněvadž už
la špatně,
byla tma.
Tento den
jsme měli
také pr vní
Všemi milova
noční hru.
nou SVÍČKU
. Hra spočív
umístit co
ala v tom
nejvíce papí
rků se sv ým
do kyblíčků hl
jménem
ídaných vedo
ucími, a to ta
nezpozoroval
k, aby nás
i. Museli jsm
e se tedy pl
kluk se doko
ížit (jeden
nce proplížil
do mraveništ
sice věděli, že
ě). Vedoucí
tam jsme, ale
když se někd
moc rychle
o hýbal
nebo nějak
neomaleně,
na něj někdo
jednoduše
z vedoucích
po
svítil, osvícený
odevzdat pa
pírek a zkusit
musel
to znova. Já
umístil jen 4
jsem sice
papírk y, ale
za
nechytili.
to mě ani je
dnou
Pondělí jsem
si fakt užil.

28

den 4

ěděl dvě velice
Po snídani se celý tábor dozv
bobřík mlčení a také
ášen
vyhl
bude
Že
.
věci
avé
zajím
ní všichni znají, ale
vzájemné svázání. Bobříka mlče
to zajímavější. Šlo
je
se vzájemným svázáním už
pohlaví, ideálně
ého
stejn
lníci
rovo
dob
o to, že dva
u Hubertovi
ucím
vedo
ásili
ze stejného týmu, se nahl
(každému jednu)
dy
oma
dohr
ruce
al
sváz
jim
a ten
Museli spolu chodit
a tak museli chodit až do večeře.
it společně najíst
snaž
na stejné aktivity, museli se
tu. Zkrátka spolu
toale
na
it
chod
taky
u
a museli spol
to podstoupím,
že
odl,
rozh
strávit celý den. Já se
arádem Alanem.
kam
s
at
sváz
se
jsem
al
a nech
Nechal jsem se zapsat i na bobříka.

NTC Learning
NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomoci
cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání
mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých
projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá
75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho
50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Mensa ČR již od roku 2009
spolupracuje s autorem metody, srbským lékařem Dr. Ranko
Rajovićem, i s jeho týmem specialistů. Cílem našeho společného
úsilí je podpořit kvalitu předškolní péče v České republice a rozvíjet
potenciál všech dětí od nejranějšího období.
V roce 2019 proběhly další kurzy NTC Learning většinou pro
pedagogické pracovníky předškolních zařízeních, v nichž bylo
proškoleno téměř 100 účastníků. Semináře probíhají především

v Praze, ale podle poptávky se snažíme realizovat kurzy i v jiných
oblastech tak, aby byly dostupné co nejvíce zájemcům – například
v Ostravě nebo Sokolově. Také umožňujeme absolvování NTC kurzů
ve spolupráci se skupinami MAP, které jsou schopny na tyto kurzy
poskytnout účastníkům i finanční prostředky.
V Praze proběhly také informativní přednášky pro rodiče, které se
uskutečňují podle poptávky také ve školkách spolupracujících
s Mensou. Síť těchto školek se snažíme rozšiřovat. Ve školkách, kde
se metoda NTC používá, provádíme také testování dětí od 5 let, aby
byly nadané děti podpořeny ve svém rozvoji co nejdříve.
Více informací najdete
na skolky@mensa.cz.

na

mensa.click/ntc,

nebo

pište

Spolupracující školy, školky, kluby nadaných dětí
Průběžně pracujeme na získávání škol a školek, které by se chtěly
víc zapojit do práce s nadanými dětmi, podporovat je v jejich rozvoji,
setkávání se na konferencích a seminářích.
Ve spolupráci s NIDV přednášíme 5 akreditovaných kurzů pro školní
koordinátory péče o nadané. Jde o ucelený program, který pomůže
koordinátorům i ve školách, kde s péčí o nadané začínají, se lépe
zorientovat v této problematice a nastavit funkční systém.

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. Hlavními tématy jsou konstruktivismus,
projektové učení, badatelské učení, práce s vnitřní motivací, soft
skills, využití informačních technologií, angličtina jako přirozená
součást výuky, programování a algoritmizace. Pilotními školami
jsou ZŠ Kopřivnice, 17. listopadu; ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17;

Mimo výše zmíněných akcí naši členové organizují mnoho dalšího
a zprávy o jednotlivých akcích se objevily v minulých číslech
časopisu Mensa. Podrobněji se školám, školkám a klubům věnujeme
v samostatné části ročenky.

ZŠ Nov ý Jičín, Komenského 68; ZŠ Opava, Englišova 82
a ZŠ Ostrava-Hrabůvka, 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.

Tým projektu:
Tomáš Blumenstein, koordinátor projektu, tblumen@mensa.cz,
Markéta Jahnová, koordinátor aktivit na školách, jahnova@skola4.cz,
Jana Middleton, odborný garant – materiály pro ZŠ, middleton@skola4.cz,
Hana Vantuchová, odborný garant Abaku, 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

Projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost vznikl v roce 2017
s cílem zlepšit mezi pedagogy a řediteli škol povědomí o mimořádně
nadaných dětech. Mensa ČR prostřednictvím svého projektu cílí
na ředitele a zástupce ředitelů základních škol, kterým formou
bezplatných seminářů poskytuje komplexní úvod do problematiky
nadání společně s přehledem specifických potřeb nadaných
žáků, vhodných metod práce s nadanými, legislativních možností
a omezení, zdrojů dalších materiálů a možností odborné pomoci.
Semináře jsou vedeny odborně proškolenými lektory a jsou obvykle
realizovány ve spolupráci s městskými úřady jednotlivých měst.
Generálním partnerem projektu je společnost Verder.
Od roku 2017 bylo realizováno už více než 70 seminářů (z toho
19 v roce 2019) a další jsou plánované v průběhu roku 2020. Za dobu
trvání projektu semináře absolvovalo již téměř 1 300 účastníků. Jsme
rádi, že se daří šířit povědomí o nadaných dětech, a doufáme, že
semináře budou i v budoucnu úspěšně pokračovat.
Pokud vás projekt zaujal a chtěli byste zjistit víc, nebo se dokonce
také zapojit, podívejte se na web future.mensa.cz, kde najdete
i seznam již uskutečněných seminářů a semináře plánované, nebo
nám napište na future@mensa.cz.
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Příměstské tábory 2019 v Ostravě
Od roku 2018 pořádá Mensa v Ostravě příměstské zábavněvzdělávací campy rozvoje schopností určené především dětem
ve věku 7–12 let. Program táborů je vždy oborově pestrý, doplněný
o exkurze, hry, rozvojové aktivity, zážitkové vzdělávání, ale nechybí
ani sportovní vyžití. Jedná se o tábory jednodenní (pololetní
a velikonoční prázdniny), dvoudenní (podzimní prázdniny) anebo
týdenní (letní prázdniny).
Rok 2019 jsme táborově otevřeli novoročním jednodenním campem,
kde si děti pohrály s robotem Botleym, vyzkoušely chemické pokusy
a potrápily hlavičky nad stavbou co nejvyšší věže jen z jojo bonbonů
a špejlí.
Pololetní tábor byl tematicky zaměřen na robotiku, zavítali jsme
na exkurzi na Vysokou školu Báňskou v Ostravě-Porubě, kterou jsme
začali motivační přednáškou na téma „co to jsou roboti“, a potom
jsme prošli několik pracovišť, kde jsme si všechny ty robotky řádně
prohlédli a taky osahali.
Během velikonočního čtvrtka si děti prošly pět stanovišť, kde skládaly
v mechanické laboratoři, vyzkoušely si různé pokusy, programovaly
roboty, naučily se něco o sobě v části zaměřené na osobnostní
rozvoj, ale nejvíce děti bavilo hrát si s pavouky a další havětí, kterou
nám přinesl ukázat Honza.
Během léta se 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. Každý termín campu
měl jiné téma, které se jako nit táhlo celým týdnem. První téma bylo
hvězdné – Hollywood. Děti se nejdříve dozvěděly, jak se natáčí film,
a pak si mohly samy, resp. rozděleny do tří týmů, natočit svůj první
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krátký film. Tenhle projekt děti opravdu bavil, natáčení se zhostily
s nadšením, pracovaly jako správný tým a vše si samy zorganizovaly
– od prvotního nápadu na téma přes scénář až po celé natáčení, jen
při střihu dostaly trochu té technické pomoci.
Druhý turnus jsme procestovali – sice jen prstem po mapě, ale byli
jsme v Itálii, Japonsku, Arménii, Francii a USA. U každé země jsme
si připomněli její historií i současnost, kulturu, jídlo i pití typické pro
danou zemi, a to vše samozřejmě hravou formou úměrnou věku dětí.
Třetí turnus se nesl v duchu pokusů – z oblasti chemie, biologie
a fyziky. Každý den se děti seznámily s některým z přírodních zákonů
a někdy si experiment také samy vyzkoušely. Poslední týden byl
věnován tématu příroda. Fauna i flóra, každý den bylo co poznávat.
Během podzimních prázdnin jsme opět zabrousili do světa velkých
hvězd – děti si prostřednictvím soutěží vyzkoušely své znalosti
pohádek a filmů pro děti, zašly si na představení do divadla, na film
do kina, ale největším zážitkem byla určitě exkurze v ostravském
studiu České televize.
A jak se na táboře líbilo dětem? Maminka Adama a Evy nám napsala:
„Při prohlížení fotek mi znovu nadšeně vyprávěli, co zkoumali, zažili či
hráli. Každý den byl jiný, ale pokaždé se mi oba dva vraceli naprosto
spokojení. Příroda je jejich oblíbené téma a možnost objevovat a vše
si také vyzkoušet je pro ně to nejlepší. Z čeho nejsem úplně nadšená
je, že chtějí doma chovat šváby a brouky, nic roztomilejšího totiž ještě
neviděli :-)“ A nakonec komentář účastníka campu Kryštofa: „To byl
nejlepší příměstský tábor EVER!!!“
Informace a pozvánky na další příměstské tábory najdete na webu
deti.mensa.cz.

Seminář pro nadané studenty
Mensovní seminář pro nadané studenty je pětidenní akce pro nadané
studenty ve věku 11–20 let zaměřená na rozvoj znalostí v oblasti
přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení,
samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Již
tradičně se i v roce 2019 konal jarní a podzimní seminář.
Na jaře jsme zavítali do Beskyd, kde se sjelo rekordních téměř 90
studentů. Pro účastníky byly připraveny přednášky odborníků,
týmové i individuální projekty, soutěže a exkurze (Planetárium
Ostrava, JOB AIR Technic a Dolní oblast Vítkovice).
Program semináře byl plný přednášek z oblasti přírodních věd
a technických oborů, ale nejen to. V rámci týmů, které sestavujeme
záměrně věkově rozvrstvené, pracovali účastníci na vlastních
projektech na témata 3D tisk a modelování, teplotní gradient
místností, pH analýza, hra s decibely, digitální elektrotechnika,
napětí, proud a odpor, 3D funkce v matematice, internet věcí, jemná
mechanika, lidské tělo v zátěži a průduchy rostlin. Pro zpracování
těchto projektů si nejprve nastudovali uvedenou problematiku a poté
vytvořili vlastní návrh aplikovaného výzkumu včetně ekonomického

Talent gymnázií
Talent gymnázií je soutěž pořádaná Mensou ČR a Mensou SR
a navazuje na českou Logickou olympiádu a slovenskou IQ olympiádu.
Soutěž je určena studentům gymnázií v Moravskoslezském
a Žilinském kraji. Soutěžní zadání je založeno na logických úlohách
a šifrách a obsahuje především úlohy zaměřené na matematickou
a verbální inteligenci, prostorovou představivost a logiku.

zhodnocení a potenciálu budoucího uplatnění. Na konec výsledky
prezentovali ostatním účastníkům.
Podzimní seminář se uskutečnil v říjnu na téměř druhém konci
republiky, v Jizerských horách. I tentokrát jsme zahájili seminář
exkurzí, a to na Technické univerzitě v Liberci. Rozdělení do týmů
bylo tentokrát určeno výběrem oblasti, kterou daný účastník chtěl
v rámci projektové části semináře zpracovat – šachy, hluk, 3D tisk,
pH, teplota, statistika, převodovka, odpor, frekvence a aplikace.
V rámci tohoto semináře jsme se nejvíce zaměřili na oblast IT, a to
formou přednášek a praktických workshopů na téma programování,
informatika, sítě atd. Účastníci si prostřednictvím týmové soutěže
vyzkoušeli, jak funguje komunikační protokol a programovali
v programovacím jazyku Scratch roboty mBot. I zde jsme se zapojili
do iniciativy Meet and Code a programování robotů se studenti
napříště už bát jistě nebudou. Podzimní seminář jsme uzavřeli exkurzí
ve firmě DGS Liberec.
Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jež oba
semináře finančně podpořilo.

Základní kolo soutěže probíhá on-line. Ze základního kola postupuje
30 studentů z každého kraje do finále soutěže, které se v roce 2019
uskutečnilo v pátek 8. listopadu v zasedací místnosti zastupitelstva
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kromě získání výher
mohli studenti také porovnat své logické myšlení, navázat nová
přátelství a poznat Mensu.
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu soutěže.
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www.logickaolympiada.cz

V roce 2019 proběhl už dvanáctý ročník soutěže Logická olympiáda.
Velmi nás potěšil další historický rekord v počtu přihlášených –
zúčastnilo se 71 208 soutěžících z 3 249 škol z celé České republiky,
čímž soutěž bezesporu nadále zůstává celosvětově největším
mensovním projektem. Je pořádána už v šesti věkových kategoriích
pro děti a mládež od 3 do 20 let.
Logická olympiáda doplňuje širokou paletu nejrůznějších soutěží pro
žáky a studenty. Soutěž je unikátní tím, že v ní o úspěchu 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 vědet.

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

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

Krajské kolo
První pátek v listopadu se utkává 2 200 nejlepších řešitelů
v jednotlivých krajích. Řeší dva testy, přičemž jeden z nich bývá
promítaný.

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

Finále
Ve finále 25. listopadu v Míčovně Pražského hradu zápolí 195 finalistů
ve 3 věkových kategoriích.

32

Vítězové
Kategorie A: Jakub Pazdera, ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno
Kategorie B: Mikuláš Jandík, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha
Kategorie C: Václav Trpišovský, Open Gate School, Babice
Celá soutěž se může odehrát jen díky ochotě a úsilí obrovské skupiny
ochotných, pracovitých a spolehlivých dobrovolníků, kterým patří
naše díky.
Generálními partnery Logické olympiády v roce 2019 byly Nadace
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE – gymnázium
a základní škola. Projekt dále podpořili významní partneři –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, RSJ Foundation
a společnosti AV MEDIA, a.s., ALBI Česká republika, a.s., Solitea,
a.s., a Asociace za lepší ICT řešení. Krajská kola byla finančně
podpořena řadou krajů, měst a dalších partnerů.
Mensa také k financování soutěže využila příspěvky zlatých členů.
Rádi bychom za jejich příspěvek srdečně poděkovali následujícím
členům: Ing. Michal Augustin, Maxmilian Alfons Božek, Ing. Hana
Kotinová, Ing. Michaela Kovářová, RNDr. Zlata Kubů, Monika
Michlová, 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 13. ročníku Logické olympiády bude zahájena 1. srpna a bude
možná do 30. září 2020. Máte-li zájem zapojit se do organizace,
podívejte se na článek o SIGu Logická olympiáda (s. 15).
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Mensa gymnázium

Příklady rozvoje mimořádně nadaných žáků
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 a nabízíme 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 je 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, setkávání se 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
V loňském a letošním školním roce se škola pozitivně prezentovala
na několika akcích.
Stejně jako každý rok jsme pořádali soutěž Talent základek pro žáky
z 1. stupně ZŠ z městských částí Praha 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se
ve všeobecném přehledu a ve vědomostech o své městské části.
Další velmi úspěšnou akcí je Mensa fórum, třídenní přednášková akce
pořádaná samotnými studenty. Do školy během ní přijdou téměř tři
desítky osobností a odborníků z různých oborů od kybernetiky
a biofyziky přes armádu, cestování, politiku, egyptologii až
po lékařství a včelařství. Největší ohlas zaznamenaly přednášky
Martina Kučery o zákulisí a fungování (nejen) pražského letiště
a přednášky medicínské od kardiologa Michaela Aschermanna
a plastického chirurga Jana Měšťáka.
Další akcí studentské rady byla „školní akademie“ neboli Májový
Dýchánek Talentů. Žáci sestavili dvouhodinový program, který
se skládal z velkých skupinových představení, menších vtipných
scének, hry na hudební nástroje, recitace, zpěvu a mnoha dalšího.
Kromě výše uvedených akcí proběhly další pravidelné aktivity
jako lyžařský kurz, řečnický a šachový kroužek, kroužek školního
časopisu, různé oborově zaměřené exkurze, besedy a přednášky,
zapojení studentů do soutěží, olympiád a SOČ, účast na pořadu
Fokus Václava Moravce, Noc s Andersenem, různé konference atd.

Zlepšení vybavení školy
Díky financím získaným z evropských fondů a ze šablon na několik
projektů je škola již poměrně slušně vybavena moderními
technologiemi a pomůckami. V rámci projektů bylo pořízeno například
školní filmové studio, žákům a učitelům jsou k dispozici tablety a nová
chemicko-biologická učebna s novou digestoří. Díky příspěvkům
od sponzorů a našich rodičů jsme mohli zrekonstruovat a nově vybavit
novou počítačovou učebnu. Také jsme vybavili učitelskou sborovnu
novým nábytkem a nově vybavujeme studentskou klubovnu se
studovnou a knihovnou.
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Soutěže a úspěchy studentů
Naši studenti v loňském roce dosáhli mnoha úspěchů, a to
jak ve vědomostních oborových soutěžích a olympiádách, tak
ve sportu a dalších disciplínách. Studenti se zúčastnili Logické
olympiády, matematického Náboje, Pangey, Matematické olympiády,
Matematického klokana, soutěže MaSo, olympiády ze zeměpisu,
českého, anglického a německého jazyka, dějepisu, Lingvistické
olympiády, Ekologické olympiády, soutěže v programování, Debatní
ligy, dále excelovali v uměleckých soutěžích, např. v literárních
soutěžích Rosteme s knihou a Paměť a vzpomínky, ve výtvarných
soutěžích a přehlídkách (Sametové posvícení aj.), v dramatické
přehlídce Studentská Thálie, dále v přehlídkách odborné činnosti
(Talnet, Stretech, SOČ, Juniorská vědecká konference, CTM),
a v neposlední řadě ve sportovních soutěžích (šachy, dáma, piškvorky,
bridž, bowling, stolní tenis, laser game, lukostřelba, krasobruslení,
akrobatický rock and roll aj.).

Charita
Stejně jako každý rok se naše škola zapojila do charitativní sbírky
s názvem Srdíčkové dny. Našim studentům se letos povedlo vybrat
skvělých 17 000 Kč na pomoc dětem se závažnými onemocněními
odkázaným na domácí péči rodičů.
Kromě toho si několik studentů vybralo charitativní zaměření jako své
téma na projektové dny. Tři primáni vyrazili do domova důchodců,
kde seniorům četli, hráli společenské hry a povídali si. Pozitivní je, že
nezůstane u jedné návštěvy a že jsou kluci inspirací pro další spolužáky.

Spolupráce se zahraničím
Kromě aktivit na domácím poli se otevíráme i světu. Setkali jsme
se například se dvěma členkami britské Mensy pocházejícími
z Hongkongu. Obě se intenzivně zajímaly o vše, co souvisí s výukou
na naší škole a také s péčí o nadané v České republice. O tuto
problematiku se zajímají dlouhodobě a sbírají informace z různých
částí světa. Systémem podpory nadaných na naší škole byly naprosto
fascinovány a vypadalo to, že našim studentům i trochu závidí.
Před Vánocemi jsme přivítali 6 zahraničních stážistů z Mexika, Číny,
Malajsie, Indie, Turecka a Gruzie, kteří žáky seznámili se svými
zeměmi. V průběhu roku nás v hodinách angličtiny navštívili dva
zahraniční lektoři a zároveň rodilí mluvčí, jeden z Austrálie a druhý
z Velké Británie, a obohatili výuku o zajímavá konverzační témata.
Dalšími zahraničními akcemi byl jazykový pobyt ve španělské
Salamance a poznávací zájezdy do německého Lipska (podívat
se na místo „bitvy národů“) a do Anglie a Skotska. Tyto pobyty
slouží ke zlepšení konverzačních schopností žáků v jazycích
navštívených zemí.
Dále jsme navázali spolupráci s naší novou partnerskou školou
z Postupimi. Jednou z forem spolupráce jsou společné projekty
a vzájemná návštěva učitelů a žáků z obou škol.
Asi největším přínosem pro naše žáky i učitele je participace
na mezinárodním projektu Y.E.S. – G.R.E.E.N v rámci Erasmu+
s environmentální a ekologickou tematikou, na kterém budou
spolupracovat týmy studentů pod vedením učitelů ze 6 škol, a to
z České republiky, Slovenské republiky, Litvy, Estonska, Bulharska
a Itálie.
Další z forem sbližování se zahraničními kamarády bylo předvánoční
setkání žáků našeho gymnázia studujících ruštinu a bulharských žáků
z města Velingrad, i když zatím jen zprostředkovaně přes Skype.

Projekty
V rámci Evropského dne jazyků se studenti vydali do Kampusu
Hybernská, sídla filozofické fakulty, kde se účastnili minikurzů
tradičních i exotických jazyků – u našich studentů byla v kurzu
například islandština, nizozemština, vietnamština nebo čínština.
Výborný byl i kurz českého znakového jazyka. Odpoledne bylo
věnováno přednáškám na jazyková témata – např. jazykům z Pána
prstenů nebo práci strojového překladu.
V rámci Dne ruského jazyka připravilo Ruské středisko vědy a kultury
zajímavý program pod názvem Cestování ruskou kulturou. V jeho
rámci si studenti osvojili ruské jazykolamy, základy ruských tanečních
kreací, inscenaci ruských pohádek „Repka“ a „Kolobok“ a seznámili
se s ruským zeměpisem, historickými památkami a lidovými řemesly.
Mohli si také zkusit malovat ruské lidové hračky (dymkovské,
filimonovské a chochlomské) a naučili se zpívat v celém světě známou
píseň „Kalinka“.
Při příležitosti oslav výročí sametové revoluce jsme se zapojili
do projektu Festival svobody. Ráno přišli žáci a žákyně do školy
oblečeni ve stylu osmdesátek, v průběhu dne pak mohli navštívit
besedy s pamětníky, projekci dokumentárních snímků, filmů,
zúčastnit se workshopů, zahrát si hry, prohlédnout si tematickou
výstavu nebo se zapojit do dalších aktivit režírovaných samotnými
žáky.

Již dva 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
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 a provázejícími učiteli pro účastníky
projektu jsou na naší škole Václav Brdek a Marie Veverová.
V rámci nabídky grantů z tzv. „Šablon“ jsme si naplánovali splnění
dvou projektů, v rámci kterých jsme si mohli dovolit hradit jednak
školní psycholožku a speciální pedagožku, ale také vést některé
hodiny tandemově 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 čtvrtým 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 pátým 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 loňském roce se nám podařilo získat status
partnerské školy. Cílem kurzů je osvojení si základů jednotlivých
oborů (systematiky, odborné terminologie, metodologie a základní
faktografie) v anglickém jazyce. 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.

Komunitní akce
Díky svému sídlu jsme součástí řepské komunity. Snažíme se do ní
zapojit a přispět drobným programem do akcí, které naše městská
část pořádá, jako např. Babí léto, Den Země a Den sousedů.

Nadační fond
Jako novinku pro tento rok a roky budoucí plánujeme založení
Nadačního fondu na přání a památku našeho zesnulého studenta
Matyáše Kosíka. Tento fond bude sloužit k podpoře nadaných žáků
naší školy. Budeme z něho finančně podporovat aktivity k rozvoji
nadání, které by si žáci nemohli dovolit zaplatit ze svého, nebo jim
škola z fondu tuto aktivitu uhradí jako odměnu za dobrou práci.
Z fondu také bude hrazeno prospěchové stipendium a mimořádné
stipendium za výjimečné studijní výsledky.

Zapojili jsme se také do projektu Vzdělávací programy paměťových
institucí do škol, který vyhlásilo MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem
kultury. Cílem projektu je zkvalitnit výuku společenskovědních
a přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ a podpořit novou kulturu
vzdělávání žáků, které probíhá v neformálním prostředí českých
muzeí, památníků, galerií, knihoven, hradů a zámků. Naše škola je
jediná střední škola v Praze, které byla účast v projektu nabídnuta.
Škola dostala nemalé finanční prostředky na zajištění ubytování,
stravy i cestovného pro žáky i pedagogický dohled. Vždy za jedno
pololetí musí škola uskutečnit alespoň dvě exkurze do vypsaných
paměťových institucí. Mezi nimi jsou Slezské muzeum v Ostravě,
Moravské zemské muzeum v Brně, Památník Lidice, Národní
muzeum, Národní technické muzeum, skanzen Strážnice,
Veselý Kopec a další.
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Konference Vzdělání pro budoucnost
K historii

Budoucnost

Tradici mensovních konferencí pro učitele založil před mnoha lety
tehdejší předseda Václav Fořtík. V roce 2012 jsme na něj pak navázali
s kolegyní Kalusovou a začali jsme pořádat konference střídavě
v Praze a Prostějově. V roce 2018 jsme pak k pořádání konferencí
přizvali další subjekty, a především jsme rozšířili zaměření konference
a změnili její formát na mnoho paralelních sekcí.

Toto slovo je již v samotném názvu konference, pojďme se ale
podívat, co plánujeme do příštího ročníku. Kapacita Novotného lávky
nám už nebude stačit, v letošním ročníku jsme přihlašování účastníků
museli zastavit na čísle 530, a proto hledáme prostory, které pojmou
i podstatně vyšší počet účastníků. Současně chceme nabídnout
místa pro stánky partnerů, kteří mají aktivním učitelům co nabídnout.
Formát dvoudenní konference plně realizované v paralelních sekcích
chceme ale zachovat. Pokud se chcete zapojit do týmu, potřebujeme
pomocníky na oslovování partnerů a také lidi, kteří jsou schopni
zpracovávat videa z přednášek. Pokud máte chuť pomoci i s něčím
dalším, budeme za nadšené dobrovolníky rádi.

Ročník 2019
Loňský ročník proběhl v březnu v Praze na Novotného lávce.
Během dvou konferenčních dní se uskutečnilo celkem 85 přednášek
a workshopů. Přes 450 účastníků konference se na nich dozvídalo
např. proč nemáme vzdělávací systém jako ve Finsku, jak se starat
o mozek a duši dětí, o přirozené síle motivace a její důležitosti
v procesu učení, seznámili se s moderními nástroji pro inovativní
učitele, odhalili, které nadané děti mezi oficiálně identifikovanými
chybí, jaká je státní koncepce rozvoje nadaných a mnoho dalšího.
Největší ohlas zaznamenala přednáška / zamyšlení nad vzděláváním,
kterou přednesl Jaroslav Dušek. Materiály a prezentace z konference
najdete na webu: www.vzdelaniprobudoucnost.cz/2019.

K obsahu
Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy
pro pedagogy. Konference je postavena na třech hlavních pilířích:
1) Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak
jej rozvíjet, 2) Efektivní vzdělávání – konstruktivismus, projektové
vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, zkrátka jak učit moderně,
3) 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 představí 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 diskusí.

K formátu
Konference je i v roce 2020 dvoudenní, začíná v pátek ráno
a končí v sobotu odpoledne. Během dvou dní máme 14 bloků,
každý je dlouhý 45 minut, začíná vždy v celou hodinu a 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
z celkem 98 bloků. Tento formát se nám velmi osvědčuje a chválí
si jej především samotní účastníci.

Organizace
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
(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.
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Více informací o aktuálním ročníku konference najdete na konference.
mensa.cz.

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 (únor 2020) s Mensou spolupracovalo 19 středních škol (převážně gymnázií) a 62 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 již je na webu deti.mensa.cz nenajdete.
Historii spolupráce konkrétní školy s Mensou lze snadno
dohledat na našem webu 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
Horní
Slavkov
Ozoboti
Účastníci klubu Hrátky s logikou dostali novou pomůcku – Ozoboty. Ozobot
je malý robot, kterého lze programovat pomocí barevných kombinací
a připravovat mu tak různé cesty, překážky a další úkoly. Při tom mohou
žáci využít speciální fixy nebo puzzle s již vyznačenými barevnými kódy.
Pomocí nich určují např. zda ozobot zrychlí, zpomalí, otočí se, zabliká či
využije časovač. Ozobot má více než 60 různě kombinovatelných kódů.
Žáci se tak učí nejen základům programování, ale i logickému myšlení,
nahlíží do základů statistiky, pravděpodobností nebo zákonu velkých čísel.
A to vše dobrovolně a po vyučování. :-)

Š a MŠ Libouchec

Programování a problémové úlohy

Jsme jediná škola v obci ležící na pomezí Českého středohoří a Labských
pískovců. Aktuálně k nám dochází 200 žáků do ZŠ a 56 dětí do MŠ. V ZŠ
navštěvuje 26 žáků 1. a 2. stupně Klub stolních her a logiky. Učí se hrát
stolní a karetní hry, ale také luštit šifry a programovat bee-boty a blue-boty.
Starší se věnují tajům ozobotů a tvoří pro ně zajímavé úkoly. Do běžné
výuky učitelé vřazují problémové úlohy a učí žáky zpracovávat informace
z různých zdrojů.

Š
Litomyšl,
U
Školek
Individuální přístup
Ve škole pracujeme s nadanými žáky individuálně a snažíme se u nich
objevovat a rozvíjet jejich silné stránky. Pomáháme jim při realizaci různých
projektů (Festival vědy a techniky, podnikavost, sociální projekty) a při účasti
v různých soutěžích (Prezentiáda, matematické nebo grafické soutěže).
Dlouhodobě ve škole funguje kroužek zábavné logiky MyslIQ, který
nabízí rozmanitou paletu aktivit a činností. Mnoho žáků svoje schopnosti
a dovednosti dál rozvíjí při práci ve školním časopise, televizi a rozhlase.

Š
Pardubice,
Staňkova
Komplexní program rozvoje nadání
Rozvoji nadání u žáků 1. až 9. ročníku se věnujeme už deset let.
Pedagogický tým vytvořil program rozvoje nadání a sestavil ukazatele
kvality vzdělávání, o jejichž plnění usilujeme každou vzdělávací činností. Se
Světem vzdělání nabízíme výuku ve třídě s rozšířenou výukou anglického
jazyka, matematiky a logiky. V českém jazyce a matematice zařazujeme
pravidelně diferencované činnosti a gradované úlohy. Součástí vzdělávání
je také projektové vyučování s pracovními skupinami žáků z vícero ročníků.

37

Š Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Tříúrovňové učivo v praxi

Chceme, aby naše škola byla místem, kde to děti skutečně baví, kam
chodí rády i přes nároky na ně kladené a přes nutnost se učit. Rozhodli
jsme se tedy učivo jednotlivým dětem ušít na míru. Dokážeme jim připravit
tzv. i-plány (individuální plány) tak, že se mohou vzdělávat a pracovat
v kmenové, rozšířené a přizpůsobené úrovni. Všichni si osvojí učivo dané
RVP, někomu se cesta zjednoduší, druhý se rozvíjí v oblastech, které mu
jsou blízké. Na začátku školního roku se sejdou učitelé, děti a jejich rodiče,
aby si o úrovni učiva v každém předmětu popovídali, sdělili si svá očekávání
a plány a s koncem roku zhodnotili, jak se jim dařilo.

Š
Strž
Dvůr
Králové
nad
Labem
Každý rok „kousek“ nového
Naše škola se snaží zapojit děti do věcí, které jsou jim „šity na míru“.
Přistupujeme k nim individuálně a nadání není vždy ten hlavní faktor. Daleko
důležitější je zájem a chuť dělat něco navíc. Vše se děje na bázi dobrovolnosti.
Učitel věnuje svůj individuální čas mimo vyučování. Na druhém stupni běží
rozšiřující lekce zeměpisu, anglického jazyka a dějepisu. „Psavci“ se zapojili
do klubů tvůrčího psaní na prvním i druhém stupni a jeden z nadaných žáků
má mimo vyučování hodinu robotiky.

Š a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova

Práce s informacemi

Letos máme ve škole diagnostikovaných 13 nadaných žáků. Od roku
2010 pro ně pracuje Klub nadaných dětí, nyní má 12 členů. Kromě řady
her všestranně rozvíjejících intelekt se zaměřujeme také na práci s počítači
a jinými zdroji informací. Probíhají odborné workshopy Omniveda ČVUT
Praha. Navštívili nás žáci ze ZŠ Veřovice a ukázali nám práci s lego roboty.
Proběhla celoškolní soutěž v Sudoku. Účastníme se Logické olympiády,
Matematického klokana, Pythagoriády nebo Pangey.

Š
Brno,
Úvoz
Skupinová výuka
Základní škola v Brně na Úvoze se již řadu let intenzivně věnuje péči o nadané
formou skupinové výuky. Výběr mimořádně nadaných žáků na základě
vyjádření PPP umožňuje akcelerovat a obohacovat učivo dle specifických
potřeb nadaných. Upravený ŠVP od 1. ročníku obsahuje odlišnou
předmětovou skladbu, hodinové dotace i nové badatelské předměty. Práce
v počtu 15 žáků umožňuje maximálně zohledňovat individuální osobnostní
potřeby dětí a současně posilovat jejich sociální dovednosti. Skupinky se
těší dobré pověsti nejen v Brně, ale i v širokém okolí.

Š Žižkov, Kutná Hora

Od divadla po bádání

Práci s nadanými dětmi se věnujeme od 90. let, kdy jsme začali zřizovat
třídy pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. Snažíme se rozvíjet
nejen intelekt dětí, ale i nadání pohybové, umělecké a praktické. Program
školy je bohatý, zaměřený i na volnočasové aktivity jako např. divadelní
soubor, redakční seminář, výtvarná tvorba, sportovní aktivity, čtenářský
a badatelský klub, klub logiky nebo anglické komunikace. Nad nejmenšími
školáčky drží patronát ti nejstarší. A pokud jste viděli v České knize rekordů
magnolii ozdobenou více než třemi tisíci červených kraslic, tak to je také
naše společné dílo. Více najdete na www.zszizkov.cz.
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Š
a
MŠ
Staré
Město
Rodinné prostředí
Na naší venkovské škole dbáme na rodinné prostředí a individuální přístup.
V péči o nadání se zaměřujeme zejména na jazykovou vybavenost, rozvoj
matematických a technických dovedností, chápání základních přírodních
zákonů, individualizaci výuky (např. Hejného matematika) a zájmovou
činnost (šachy, kybernetika aj.). Žáci se účastní řady soutěží, mj. i Logické
olympiády. Každoročně se konají projektové dny, kde žáci plní různé úkoly
zaměřené na konkrétní problematiku, z celé akce zpracovávají výstupy
a seznamují pak s nimi ostatní spolužáky prostřednictvím prezentací.

Š nám. Curieových, Praha

Skupinová práce a badatelské metody

Práce s nadanými dětmi má v naší škole dlouholetou tradici. Děti jsou
začleněny do běžné třídy, ale na některé hodiny vytvářejí samostatné
skupiny, kde výuka probíhá badatelskými metodami a metodami kritického
myšlení. Podporujeme skupinovou práci. Obsah výuky obohacujeme.
Velký důraz klademe na individuální nebo skupinové projekty ze všech
vědních oblastí. Výběr jejich obsahu je stanoven skupinou žáků na základě
zájmu, diskuse a argumentace. V rámci vrstevnického učení se věnujeme
společenským nebo přírodovědným tématům. Velkou tradici má u nás
každoroční Vědecká konference a projekt Mikroklima, zaměřený na životní
prostředí.

Š Mládeže 3, Znojmo

Poznáváme nepoznané

Na naší škole se dětem s vysokým nadáním věnujeme už několik let.
Žáci 1. stupně dochází do kroužku logických a deskových her, kde hrají
různé myšlenkové deskové hry, jako např. Qwirkle, Digit nebo různé hry
pro jednoho hráče. V kroužku robotiky pracují děti 1. stupně s WEDO 2.0
a starší žáci s EV3. Ti se také pravidelně účastní soutěží Robotiáda a VEX
IQ v Praze. Pro děti zajišťujeme poznávací výlety, letos jsme navštívili
Akumulátor v Třebíči. Do Logické olympiády se zapojila více než polovina
žáků naší školy. Jsme škola, která se snaží rozvíjet schopnosti dětí
a probudit v nich zájem poznat nepoznané.

Sportovní
ZŠ
a
MŠ
Človíček
CLIL ve výuce
Naše škola má za sebou více než rok zapojení metody CLIL do výuky. CLIL
je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, takže žáci si osvojují znalosti
a dovednosti v obou předmětech současně. Hodiny žáky nejen více baví,
ale již vidíme i praktické dopady v komunikaci v anglickém jazyce. Velmi se
nám povedl také projekt ke třiceti letům od Sametové revoluce, kdy si žáci
vyhledávali informace o životě před revolucí a době po revoluci.

Academic School
School, Uherské Hradiště

Co nejrozmanitější kroužky

Rozmanitými kroužky se snažíme široce pokrývat rozvoj žáků dle
Gardnerova pojetí vícečetných inteligencí – jde např. o kroužek robotiky
a 3D tisku, deskové hry a hlavolamy (i výroba), bádání, tvoření, počítačové,
logické a strategické hry, zpěv nebo jazyky. Pravidelně se koná školní turnaj
v piškvorkách. V minulém roce jsme pořádali Dětskou vědeckou konferenci
s rekordní účastí 123 prezentujících žáků (viz reportáž: mensa.click/as-rep,
1:40). Organizujeme příměstské tábory (jazykové, cestovatelské, bastlení
v dílně) a mimo jiné nabízíme i odborné přednášky pro rodiče.
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Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Jeden den nadaného studenta
7:23
7:50
8:45
9:50
10:45

Zaspal jsem!
čeština – Proměna
biologie – zase hmyz
chemie; konečně něco o esterech kyseliny thiokyanaté!
angličtina – potřebuji poradit s překladem fráze „Organické
deriváty s přechodnými kovy“
11:40 samostudium; příprava na Goethe-Zertifikat C1
Oběd. dlouhá fronta, aspoň si přečtu Kapitál
13:10 matematika – mám tu přichystané speciální úkoly
14:00 příprava na týmovou soutěž. A kdo bude připravovat primány?
16:00 kroužek japonštiny
17:00 práce na SOČ ve spolupráci s Akademií věd
20:00 domácí úkoly? Asi jo.
22:00 a než půjdu spát, kouknu se na 宇宙戦艦ヤマト v originále

ymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav
Studentský technický projekt
Aktuálně na naší škole probíhá 3. ročník Studentského technického
projektu pod patronací firmy Škoda Auto. Nadaní studenti čtyř
boleslavských středních škol sestavili v minulých ročnících Stirlingův
motor a čtyři roboty LEGO Mindstorms. Letos pracují s elektronickými
stavebnicemi Joy-it Robot02. Jsou rozděleni do 4 týmů, z nichž každý
sestavuje a programuje jednu robotickou ruku. Projekt doprovázejí
specializované exkurze, mj. do výroby průmyslových robotů a do firmy
Škoda Auto.

ymnázium Havlíčkův Brod
Jsme na své nadané hrdí
Naše zvídavé žáky podporujeme širokou nabídkou volitelných předmětů
a kroužků, trvá i podpora individuálních projektů v rámci seminárních
prací či prací SOČ. Díky robotickým pomůckám můžeme posilovat
týmového ducha nově i na robotických soutěžích. Základem podpory
zvídavých žáků je široká nabídka aktivit, která přináší ovoce: Talentem
Vysočiny 2019 se stali vítěz Logické olympiády 2018 Martin Kosprd
(v přírodovědném oboru ZŠ) a Maria Šimůnková v technickém oboru
SŠ (za projekt Využití umělé inteligence v lékařské praxi). Oba studují
s individuálním vzdělávacím plánem: Maria nově získala odbornou stáž
na AV ČR v rámci projektu Otevřená věda a Martinův IVP v matematice
a fyzice se soustřeďuje na rozšíření učiva. Spolupráce s Mensou
pokračuje testováním IQ pro veřejnost či přednáškou o práci s našimi
nadanými žáky na mensovní konferenci.

ymnázium Karviná
Technický kroužek pro nižší gymnázium
Na gymnáziu v Karviné stále více podporujeme žáky v mimoškolní
činnosti. Za zmínku stojí technický kroužek pro žáky nižšího gymnázia.
Děti se v něm učí základům měření a programování a k dispozici mají
stavebnice iTriangle, Pasco SPARKvue, Merkur a Lego Mindstorms EV3.
Konkrétně Lego zaznamenává velkou oblibu. Děti už poskládaly terénní
vůz, plaza, formuli, elektrickou kytaru a robota, který skládá Rubikovu
kostku. Všechny výtvory upoutaly pozornost na Dni otevřených dveří.
Starší děti se pak rády věnují 3D tisku.
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ymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Vědci na škole
Mezi nejdůležitější aktivity naší školy v oblasti podpory a rozvíjení talentu
žáků patří projekt „100 vědců do SŠ“, pořádaný Ústavem informatiky AV
ČR. Jeho náplní je setkávání nadaných žáků s předními vědci. V roce 2019
se na naší škole tří seminářů zúčastnilo 14 žáků. Významný je také projekt
Erasmus+ KA2 s francouzskou školou LEGTA Rouillon (Le Mans) – v rámci
něj probíhá projekt „Let‘s take a CLIL together!“, kde si vyučující vyměňují
zkušenosti se zapojením této metody nejen do výuky chemie a zeměpisu.
Studenti se mj. zapojují i do Otevřené vědy a na škole probíhá studentská
konference s prezentací prací SOČ.

ymnázium Třebíč
Podpora všech typů nadání
V podpoře nadání nezůstáváme jen u nadání sportovního a uměleckého,
ale rozvíjíme i nadání přírodovědné a humanitní. Žákům jsou k dispozici
např. kroužky mikrobiologie, chemie nebo matematiky v novém moderním
badatelském centru. Poskytujeme jim nejrůznější tipy na zajímavé
aktivity, stáže či možnosti dálkového studia (např. Otevřená věda
nebo CTM Academy). To společně s různými exkurzemi, přednáškami
a akcemi ve spolupráci s univerzitami (letos např. projekt Masterclasses
ve spolupráci s Karlovou univerzitou) pomáhá všestranně nadaným žákům
zvolit si, na který obor se zaměří hlouběji.

ymnázium Velké Pavlovice
Naši studenti pomáhají
Stalo se již tradicí, že studenti Gymnázia Velké Pavlovice se každoročně
věnují přípravě na vánoční koncert. Dopolední vystoupení je určeno
pro spolužáky, odpolední vystoupení pak pro širokou veřejnost. Talent
a nadšení účinkujících, ale i celý koncept programu se nese v duchu
tradičních českých Vánoc. Jsme moc rádi, že i naši studenti vnímají
atmosféru Vánoc slavnostně, předávají ji dál a snaží se podporovat ty, kteří
to mají v životě obtížné. Výtěžek z vánočního jarmarku i vánočního koncertu
věnují každoročně potřebným dětem z našeho okolí.

Masarykovo gymnázium
gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín
Přizpůsobení výuky
Při identifikaci a následném rozvoji mimořádného nadání vždy úzce
spolupracuje výchovná poradkyně se školským poradenským zařízením,
učiteli a rodiči. V rámci plánu pedagogické podpory může být studentům
umožněno ve vybraných předmětech navštěvovat výuku ve vyšších
ročnících, nebo mohou být zapojeni do rozsáhlejších projektů přesahujících
rámec běžného učiva (např. Festival vědy, Týden vědy a techniky, odborné
stáže a semináře). V letošním školním roce zahájilo 6 studentů spolupráci
s Centrem pro talentovanou mládež (CTM), rovněž se několik studentů
účastní projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).

Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova
Exkurze a Deskohraní
V minulém roce fungovaly na škole dva Kluby zábavné logiky a deskových
her, kde se děti kromě hraní deskových her, luštění kvízů, kódování ozobotů
a práce s počítači all in one vypravily i k městské policii, do budovy Českého
červeného kříže, na radnici, do muzea a na hvězdárnu. Navštívily také
školní chemickou laboratoř a fyzikální učebnu. Žáci se každoročně účastní
Logické olympiády, Branně-vlastivědné soutěže, Dobrodružství s počítačem
a dalších soutěží. Na škole působí tři čtenářské kluby. Každoročně pořádáme
s lektorkou Danou Havlovou akci Deskohraní, určenou i pro veřejnost.
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Kluby nadaných dětí
Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných
dětí (KND). Jejich účelem je podchytit skupinu velmi
nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim
nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové
zacílení je první a druhý stupeň základní školy. KND
spolupracují většinou s městy a se základními školami,
které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory.
Četnost schůzek je zpravidla jednou 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 přehledná mapa
jejich rozmístění na celém území ČR (hned za podmínkami zařazení
do sítě KND). V době psaní tohoto textu (únor 2020) fungovalo
na území celé ČR 45 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
musí 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/kndkridlovicka), 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.

Dětská skupina Koumáci, Plzeň
Skupina Koumáci je zaměřena na rozvoj dovedností a znalostí dětí
zejména v oblastech polytechnické výchovy, anglického jazyka
a pohybové průpravy. V rámci polytechnické výchovy děti rozvíjíme
mimo jiné pomocí stavebnic, velký úspěch měla práce s Ozoboty.
Často využíváme programy a prostory Techmania Science Center,
navštěvujeme jejich show s tekutým dusíkem, Van der Graafovým
generátorem a parním strojem, jejich dílny i planetárium s promítáním
hvězdné oblohy. Techmania rozvíjí naše děti nadstandardně, je jim
plně k dispozici a naši Koumáci ji milují.

Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov
Pravidelně navštěvujeme hvězdárnu a muzeum v Prostějově. Občas
se v počítačové učebně učíme programovat (viz např. www.code.
org) a velmi dobře již umíme pracovat s ozoboty – programujeme
je pomocí barevných kódů a pořádáme s nimi závody (games.
ozoblockly.com). Letos máme od firmy AV Media zapůjčenou
stavebnici SAM LABS. Obsahuje elektronické bloky propojitelné
s programem v počítači a děti si z ní mohou sestavit např. auto
na ovládání nebo zvonek pro hluchoněmé. Letos jsme soutěžili
v co nejrychlejším poskládání Rubikovy kostky a každoročně také
s Danou Havlovou organizujeme deskohraní určené i pro rodiče.

Klub Zvídálek, ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno
Klub na škole působí již sedmým rokem a je určen zejména pro
předškoláky z Brna i blízkého okolí, kteří rádi bádají a objevují. Loni
jsme se zaměřili především na seznámení s Hejného matematikou.
Děti hravě objevovaly matematiku, propojovaly ji s reálnými situacemi,
procházely různá matematická prostředí, zapojovaly svoje smysly
a mnohdy si pomůcky vyráběly i samy (o to více je to bavilo). Svoji
fantazii a tvořivost uplatnily v tvořivém čtení a naslouchání. Jejich
nápady a predikce podivných slov (jako např. prskolet, fachman,
rande, firma) by si zasloužily obdiv. Naše děti zkrátka přeměňují svoji
zvědavost na zvídavost.
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D LogIQ, Klatovsko

Na Klatovsku se nám pro nadané děti podařilo vytvořit pestrou síť
volnočasových aktivit pod hlavičkou LogIQ Klub nadaných dětí. Tři
kluby působí v Klatovech a jeden v Janovicích nad Úhlavou. Mezi
klubové aktivity patří vědecké bádání, sestavování technických
přístrojů, řešení logických úkolů, hlavolamů, luštění šifer a hraní
deskových her. Několikrát do roka zařazujeme exkurzi za skutečnou
vědou nebo technikou. Na konci školního roku pořádáme Dětskou
vědeckou konferenci a v létě týdenní vědecký tábor. Náš klub je
prioritně zaměřen na děti prvního stupně základních škol.

D při Gymnáziu Vodňany

IQ kroužek již třetím rokem láká žáky na tzv. únikové hry. Do únikovek
lze totiž hravou a zábavnou formou zařadit luštění logických úloh.
V loňském roce se nám povedla hra s názvem Šifry a kódy mistra
Leonarda. Během hry týmy čekala řada originálních hádanek,
skic a maleb renesančního velikána. K vyřešení úkolů bylo třeba
spolupracovat, nebát se tmy a experimentů. A samozřejmě se snažit
vyluštit kódy k zámkům, ty postupně odemykat a vysvobodit celý
tým z uvěznění. Vše bylo při hře velmi reálné: spoutání řetězy, zámky,
klíče i svíčky navozující správnou atmosféru. Na všechny v cíli čekala
odměna.

D při Hvězdárně Valašské Meziříčí

Klub zahájil svoji činnost v září 2019 a je určen žákům 1. stupně ZŠ
a jejich rodičům. Klub se schází jednou měsíčně v sobotu odpoledne
na hvězdárně. Klub je zaměřen zejména na přírodní vědy, jednotlivá
setkání jsou zaměřena např. na témata jako sluneční soustava,
chemie kolem nás, mechanika tekutin, jak fungují věci kolem nás,
kvantová fyzika v kuchyni, matematika a hudba apod. Také ale
šifrujeme, hrajeme logické a deskové hry a soutěžíme. Okruhy
vybíráme podle zájmu členů tak, aby měl každý dostatek prostoru se
projevit a rozšířit si své znalosti.

D při MŠ Čs. Exilu, Ostrava-Poruba

V klubu nadaných dětí při MŠ Čs. exilu v Ostravě-Porubě žijeme
pokusy a konstruováním, často ve spolupráci s rodiči. Našimi tématy
jsou přírodní živly – oheň, voda, země a vzduch. Např. při aktivitě
zaměřené na výrobu písku děti smíchají 7 hrnků hrubé mouky, 1 hrnek
škrobu a 1 hrnek dětského či stolního oleje. Tím vznikne požadovaná
hmota – nazvaná „měsíční písek“. Děti se díky této aktivitě naučí
měřit množství pomocí hrnkové metody, rozvíjí hmatové vnímání
a jemnou motoriku.

D při ZŠ a MŠ Kubatova 1, České Budějovice

V loňském roce jsme stavěli a programovali stavebnici Lego Wedo
2.0, která umožňuje skloubit modely s elektronickými součástkami
(senzory, programovatelný motor). Žáci stavěli a programovali
i složitější modely (například gorilu, která nejprve utíká rychle
do pralesa, zastaví se, zahlédne pytláky a pomalu a opatrně se
vrátí zpět). S programováním se děti seznámily i prostřednictvím
interaktivní vzdělávací hry GalaxyCodr a hry Minecraft. V klubu
ale řešily i různé logické hádanky, sudoku a zajímavé matematické
příklady nebo hrály deskové hry a karetní hry.
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D při ZŠ Broumovská, Liberec

Klub nadaných žáků na ZŠ Broumovská funguje na principu propojení
oblastí logiky, robotiky a přírodovědných předmětů. V loňském
roce žáky v hodinách bavilo pozorovat kvasinky, když se zabývali
mikroorganismy, a ocenili také miniprojekt Tělesná stavba, při kterém
měřením získávali informace (velikost ruky, nohy, obvod hlavy,
tělesnou výšku, váhu) a poté si vytvořili vlastní specifické portfolio.
V rámci matematicky zaměřených aktivit hledali poklad či šifrovali
zprávy a snažili se vymyslet svůj vlastní šifrovací algoritmus.

D při ZŠ Dobrá, okr. Frýdek-Místek

V loňském roce byl velmi úspěšný blok aktivit věnovaný kriminalistice.
Nejprve jsme navštívili policejní stanici, kde si děti mohly prohlédnout
a vyzkoušet policejní výstroj a výzbroj. Silným zážitkem byla
i prohlídka cely předběžného zadržení. Další schůzka proběhla
na střelnici, kde si děti důkladně prohlédly zbraně, rozložený náboj
i střelný prach, prozkoumaly střelecké zákoutí a zkontrolovaly místo
dostřelu. Na poslední schůzce děti řešily detektivní zápletky z knih
Detektiv Vrťapka a Komisař Štika. Po úspěšném vyluštění záhad
odcházeli všichni s „plackou“ detektiva a s nápadem požádat rodiče
o novou knihu.

D při ZŠ Englišova, Opava

Akce našeho klubu jsou pestré a různorodé. S dětmi podnikáme
poznávací výlety, exkurze do různých podniků, navštěvujeme výstavy
a vzdělávací programy. „Jak se čistí voda“ byla akce na Mendelově
gymnáziu, kde učitelé a studenti každoročně připravují zajímavé
pokusy pro naše nadané děti, a „Ledové království na Pustevnách“
byl název výletu za ledovými sochami. Děti obdivovaly, co je možné
z kusu ledu vytvořit. Také si užily sníh, který ve městě tuto zimu
zatím nespatřily.

D při ZŠ Hello, Ostrava

V loňském roce jsme realizovali projekt Ostrava, jak ji ještě neznáme,
kdy jsme se podívali na město z pohledu historika, matematika,
architekta, ale také biologa. A tak jsme třeba zjistili, co je Fibonacciho
posloupnost a kde ji můžeme vidět, porovnali Ostravu se světovými
metropolemi a odhalili, proč se na některých místech cítíme
bezpečněji než na jiných.
Ve druhém pololetí jsme se vydali na Cestu kolem světa a zastavili se
v jednom státě každého kontinentu. Expedici jsme završili tvorbou
unikátního atlasu.

D při ZŠ Louny, Přemyslovců

Na setkání KND v loňském roce žáci přivedli na svět Faraonova hada,
který se podle dávných legend a bájí zrodil z popela a ohně. Vydali
jsme se poprvé na Týden vědy pořádaný Akademií věd v Praze,
kde jsme se zúčastnili dvou únikových her. Ty nám byly inspirací
a koncem tohoto školního roku připravujeme společně s Klubem
logiky a Badatelským klubem únikovou hru pro všechny žáky naší
školy. Žáci vyšších ročníků se v současné době zapojují do přípravy
relaxační zóny ve škole, kterou si sami navrhli a projektovali.
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D při ZŠ Lupáčova, Praha

V průběhu roku 2019 jsme se věnovali úkolům „programovacího
myšlení“ z knihy Hello Ruby a zjistili, jak vznikají nedorozumění
v běžné komunikaci. V otázkách komunikace jsme pokračovali
s Příručkou malého novináře a se staršími členy klubu jsme se dotkli
fenoménu urban legends. V prosinci jsme díky laskavému přijetí
doktorky Veroniky Vymětalové na FBMI v Kladně navštívili v rámci
jedné exkurze hned několik laboratoří (JIP, mikroskopickou laboratoř
a laboratoř kontaktních čoček).

D při ZŠ Zdiby
Naší základní škole ve Zdibech, a tedy i našemu klubu nadaných
dětí se podařilo navázat spolupráci s Ústavem fyzikální chemie

J. Heyrovského. Spolupráce se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj žáků
se zaměřením na přírodovědné předměty prostřednictvím projektu
„Hledá se nový Heyrovský“. S KND jsme se v lednu zúčastnili
workshopu „Víš, co jíš?“. Prováděli jsme experimentální důkazy
přítomnosti bílkovin a cukrů v různých potravinách.

D při Gymnáziu Strakonice

Klub nemá žádné stálé členy ani se pravidelně neschází, ale jednou
až dvakrát do měsíce připravíme program a přijít může kdokoliv,
koho téma zajímá. Náplní jsou soutěže (např. Pišqworky, deskové
hry, šachové turnaje, Tep faktor), olympiády (Logická olympiáda,
Česká lingvistická olympiáda), výjezdy na semináře a přednášky
pořádané Akademií věd ČR (Týden vědy a techniky, Týden mozku).
Úzce spolupracujeme se studenty VŠCHT (Chemický jarmark či
Hodina moderní přírodovědy). Součástí KND jsou také přednášky
a workshopy ohledně studia v zahraničí a spolupráce s firmami
Jihočeského kraje (Den pro kariéru). V neposlední řadě je třeba zmínit
kroužek robotiky (Robotiáda, VIDA Roboti).

D Zvídálek při MŠ Dvořákova, Ostrava

Děti z KND Zvídálek z MŠ Dvořákova zvolily téma „Jak se tvoří
počítačové hry”. Učily se programovat robotickou včelu, hrály logickou
hru Roboti, a hlavně si vyzkoušely ztvárnit počítačovou postavu
pomocí Hry na hrdiny. Děti hrály hrdiny v kouzelném světě, kde se
snažily získat od draka čarovný prsten. Cestou luštily tajemné kódy,
vyhýbaly se skrytým pastem, využívaly omezené zdroje ke zdolání
překážek a také uhodly tři drakovy zákeřné hádanky. U všech úkolů
přitom vždy existovalo více možností řešení.

Kroužek chytrých hlav, Praha

Po více než roční odmlce jsme tu zas. Na podzim se opět začal
scházet kroužek chytrých hlav, tentokrát již ne na ZŠ Vybíralova, ale
jednoduše u nás doma v Satalicích. Zatím zkoumáme naši bohatou
sbírku her a hlavolamů. Pro rok 2020 jsme v kalendáři objevili
mistrovství světa juniorů v Toguz kumalaku a očekáváme, že se ho
některý z našich členů zúčastní. A k tréninku na mistrovství (alespoň
třeba online formou) zveme i další nadšence pro deskové hry.
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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 (únor 2020) s Mensou spolupracovalo 76 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.

Academic School,
School Uherské Hradiště

Na naší MŠ funguje v zájmu co nejvšestrannějšího rozvoje dětí
řada kroužků. Jedním z nich je Pat a Mat – jde o nově vzniklý
kroužek odehrávající se v dílnách mateřské školy, který je zaměřen
na rozvoj prostorové představivosti, seznámení s různými hlavolamy
a na výrobu jednoduchých fyzikálních hraček. Mezi další aktivity
patří organizace již tradiční matematické soutěže Čmelda Pepík
pro děti z mateřských škol ze širokého okolí (reportáž o soutěži viz
mensa.click/cmelda, 1:16)

Modrá třída, MŠ Holýšov

Modrá třída je třída se sníženým počtem dětí. V rámci dopoledních aktivit
jsou využívány prvky NTC systému učení. Děti jsou vedeny přirozeně
a za pomoci situačního učení k tomu, aby nacházely řešení běžných
problémů. Jelikož se každoročně zúčastňuji konference Vzdělání pro

budoucnost, přenáším zkušenosti z tohoto setkání do práce s dětmi.
I nadále pokračují pravidelná setkávání rodičů a dětí jednou za 14 dní
v rámci herního klubu Maxík. Zde se rodiče a děti seznamují s vhodnými
hrami a diskutujeme o aktuálně potřebných tématech.

Š Břeclav, Okružní 7
MŠ

V loňském roce jsme se věnovali vlajkám. Obrazový materiál, ale
i další aktivity (písničky, tance, lokální zajímavosti), dětem pomohly
zapamatovat si každou vlajku a přiblížit danou zemi. Děti pracovaly
s encyklopediemi, atlasy a mapami, využívali jsme interaktivní
tabuli. Také rodiče se aktivně zapojili – přinesli suvenýr nebo pohled
z konkrétní země. Každý týden jsme takto procestovali kousek světa.
V závěru roku jsme pozvali rodiče do naší „cestovní kanceláře“,
provedli je celým světem a zábavnou formou ukázali, co vše se děti
o zemích dozvěděly. Děti i rodiče byli z tématu nadšeni.

Š Čakovice I, Praha
MŠ

V tomto školním roce jsme se zaměřili na spolupráci s rodiči formou
domácích úkolů. Během dvouměsíčního projektu Maminko, tatínku,
vyprávěj mi pohádku rodiče přečtou a nakreslí dětem pohádku,
navazující činnosti pak připravují paní učitelky. Velmi úspěšný je
i projekt Sousedé ČR. Rodiče společně s dětmi připraví mapu
a nalepí 5 obrázků, které charakterizují stát sousedící s ČR, dále děti
pracují na projektu v MŠ. Rodiče jsou na základě těchto činností lépe
informováni o tom, co znamená spolupráce školy a Mensy ČR.
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Š Domeček, Praha
MŠ

Naše česko-anglická školka Domeček je na trhu již deset let. Za tu
dobu jsme se nechali inspirovat hned několika vzdělávacími přístupy.
Nadchla nás mimo jiné metoda Mensa NTC Learning. Jednou
z našich priorit je přistupovat ke každému dítěti opravdu individuálně
a odhalovat tak postupně jeho skryté talenty a nadání. Díky malému
počtu dětí na jednoho učitele se nám to skutečně daří. Je pro nás
velkým zadostiučiněním, když upozorníme rodiče na talent, který
zatím dítě doma nemělo možnost projevit.

Š Duhová, Habartov
MŠ

Název našeho ŠVP je Krok za krokem, celým naším rokem, tak
s dětmi cestujeme, kam a jak se dá. Na konci školního roku
jsme podnikli námořnickou výpravu. Ve třídě jsme postavili loď
z polykarpové stavebnice, děti malovaly vlajky, vymýšlely názvy
předmětů patřících do vodního cestování. Lovily ryby, pozorovaly
dalekohledem předměty, hrály si s vodou a poznávaly její vlastnosti.
Na závěr nesměla chybět cesta za pirátským pokladem a v Kouzelné
noci, kdy děti ve školce přespávají, dokonce pirát za dětmi přišel,
povyprávěl o svých cestách a připravil jim mnoho překvapení.

Š FlowerGarten, Praha
MŠ

Vedle dlouho osvědčené metody NTC se celoročně soustřeďujeme
na připomínání různých svátků, oslav a tradic, a to i těch méně
známých či téměř zapomenutých, jako např. dožínky, Hromnice,
vynášení Morany nebo letnice. Kombinací multismyslového,
zážitkového a projektového učení, stimulací všeobecných vědomostí
a vyjadřovacích schopností, výtvarnou činností a v neposlední řadě
psychomotorickými aktivitami se obyčeje a tradice dostávají dětem
doslova pod kůži a můžeme tak slavit celý rok!

Š Gatemáček, Boskovice
MŠ

Pravidelně zařazujeme motorická cvičení, akomodaci oční čočky
a děti si velmi oblíbily překážkové dráhy. Zapojili jsme se do projektu
České obce sokolské Cvičíme se zvířátky. Vedeme děti k logickému
myšlení, zařazujeme hádanky a příběhy s řešením. V rámci projektů
Poznáváme Českou republiku a Cestujeme s Tedíkem jsme poznávali
okolní státy. Jsme zapojeni do projektů Sázíme stromky a Celé
Česko čte dětem. Pro předškoláky vedeme Edukativně stimulační
skupiny. Využíváme pomůcku Klokanův kufr. Pravidelně zařazujeme
do programu interaktivní tabuli s výukovými programy od Barevných
kamínků. Vedeme děti hravou formou k anglickému jazyku metodou
Watts English.

Š Genius, Praha
MŠ

Kromě využívání metod NTC, Montessori pomůcek nebo logických her
zdokonalujeme naši vzdělávací koncepci Genius MIND a věnujeme se
nově otevřené pobočce. Naplno se nyní v obou školkách zaměřujeme
na rozvoj digitálního vzdělávání. Zapojili jsme se do projektu Malá
digitální univerzita a krátce na to se členem školky stal Lego robot
Vernie. Jeho příchod je součástí „digitální inkluze“. Cílem je rozvíjet
schopnost formulovat svůj požadavek a využívat myšlení při interakci
s počítačem. S Verniem si děti rychle osvojují kódovací dovednosti
používané při práci s roboty a tato aktivita je velmi baví, protože hned
vidí výsledek své práce prezentovaný zábavnou formou.
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Š Horní Slavkov, Sportovní 713
MŠ

Učitelé z naší mateřské školy úzce spolupracují s MAP (místní akční
plány pro Karlovarský kraj), kde se angažují ve skupinách pro mimořádně
nadané děti, čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnickou
výchovu. Proběhlo u nás i několik workshopů pro učitele a rodiče dětí
o metodě NTC Learning. Chceme se s ostatními učiteli o naše znalosti
a dovednosti podělit, a ne si je nechávat pro sebe. Experimentujeme
s novými způsoby výuky předmatematické gramotnosti a naši
předškoláci si „dopisují“ v rámci Postcrossingu. Jedná se o projekt,
který umožnuje psát si s lidmi z celého světa. Už jsme se kontaktovali
například se Slovenskem, Německem, Ruskem, USA a Hongkongem.

Š Hvězdička, Praha
MŠ

Využíváme prvky metody NTC Learning, snažíme o rozvoj
grafomotorických a pohybových dovedností, v Klubu nadaných dětí
využíváme hry s abstraktními symboly (vlajky, značky aut, piktogramy,
dopravní značky, turistické značky) a pro rozvoj logického myšlení,
soustředěnosti a paměti řešíme různé rébusy, enigmatické hádanky
a hrajeme deskové hry. V Klubu malého čtenáře podporujeme
předčtenářskou gramotnost každodenním kontaktem s psaným
slovem (předčítání, rozhovory aj.). V letošním školním roce jsme se
zapojili do projektu OP VVV – Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské
škole Hvězdička II, který je zaměřen na větší využívání digitálních
technologií ve vzdělávání.

Š Jazyková a umělecká, Olomouc
MŠ

Ve svých třídách mimořádně nadané děti diagnostikujeme
a individuálním programem (jedno dítě – učitel) jejich výuku
prohlubujeme a akcelerujeme. Máme k dispozici portfolio
činností zaměřených na předčtenářskou, matematickou, hudební,
interpersonální a intrapersonální inteligenci s důrazem na schopnost
selektivního soustředění. Dítě je tedy například schopno plnit

paralelně dva úkoly a přecházet mezi nimi na základě zvukového
signálu. Vyučující jsou proškoleni v programu NTC learning,
zásobník úkolů pro děti tedy také obsahuje doporučená cvičení
a činnosti či enigmatické hádanky. Již pravidelně připravujeme děti
pro třídy ZŠ zaměřené na mimořádné nadání.

Š Labáček, Špindlerův Mlýn
MŠ

NTC i tento rok obohacuje náš program a výuku. Děti se s nadšením
zapojují do poznávání vlajek a symbolů různých zemí. Tuto aktivitu
prolínáme celým rokem a symboly přidáváme do různých týdenních
plánů. V létě jsme zorganizovali týden With English around the
world, kdy jsme intenzivně procvičovali vlajky, pracovali s atlasem
světa, poznávali charakteristické stavby, typická jídla, vytvořili
vlastní pexeso aj. Děti se učí hlavně pomocí her, písniček, vizuálně
a prostřednictvím prožitku. Je to zábava nejen pro ně, ale i pro nás!

Š Mořice, okr. Prostějov
MŠ

Spolupracujeme s obcí Mořice i místními spolky a podílíme se
na kulturních akcích (např. Vítání občánků, Drakiáda, Živý Betlém
aj.), kde se děti prezentují svým milým vystoupením. Navštěvujeme
divadelní představení, děti zkoumají přírodu ve Vitčickém lese,
probíhají pracovní dílničky s rodiči, školní besídky, školní výlety,
exkurze, setkáváme se s jinými školkami. Děti i rodiče dostávají
pravidelně informace o dění v Mense, probíhá týden Malý logik a hry
s hlavolamy. Uplatňujeme partnerský přístup k dětem a respektujeme
jejich potřeby a individualitu.

48

Š Pastelka, Pardubice
MŠ

V rámci třídního projektu „Co nám knížky vyprávějí“ jsme se vydali
s dětmi objevovat vesmír. Děti si vytvořily vlastní vesmír, rozluštily
křížovku a společně studovaly knihy a encyklopedie, aby se dozvěděly
co nejvíce o mimozemském světě. Společně s rodiči děti pracovaly
na stránkách do vlastní knihy o vesmíru. Naše vesmírné putování
stále pokračuje a s ním i pro nás velmi důležité rozvíjení nadání dětí
a prohlubování jejich zájmu o vše nové.

Š Sion, Hradec Králové
MŠ

Pracujeme s metodou profesora Hejného – Matematika všemi smysly.
Využíváme interaktivních pomůcek, jako je například elektronická
včelka, tablety, mikroskopy nebo interaktivní tabule. Předkládáme
dětem logické úkoly a logické hry, které podněcují k přemýšlení
a nalézání řešení problémů (Enigmatické hádanky, vlajky, dopravní
značky, značky aut, Kimovy hry). V rámci pravidelných exkurzí
podporujeme dětskou zvědavost a zájem o nové věci. Pořádáme také
Logické odpoledne (kde jsou vítáni i rodiče).

Š Sluníčko, Sulice
MŠ

Naše vize je všestranný rozvoj a radostné a spokojené dítě. Pracujeme
s myšlenkovými mapami, pracovními listy, sudoku, hrami na rozvoj
zrakové percepce i slovní zásoby. V únoru jsme pro děti zorganizovali
Zimní olympiádu pro radost. Děti bruslily v plastových krabičkách,
hrály hokej, převážely opravdové sněhové koule v kolečku a házely
koulemi na cíl. Dokonce nám chvíli začalo i sněžit. Věnujeme
se zdravému stravování, s dětmi vaříme, pečeme a vymýšlíme
zdravé svačinky. Spolupracujeme s Domovem seniorů v Pyšelích,
věnujeme se hudebním činnostem, zajímáme se o polytechnickou
a environmentální výchovu – přibíjíme hřebíky, pilujeme, vrtáme,
používáme 3D pero nebo krmíme vlastní zvířátka v králíkárně.

Š Sokolov, Marie Majerové 1650
MŠ

Prvky NTC učení zařazujeme do předškolního vzdělávání pravidelně.
Nabízíme dětem zajímavé a pestré činnosti podporující jemnou
a hrubou motoriku, akomodaci ruky a oka, rovnováhu, abstraktní
myšlení, slovní zásobu a rozvoj paměti, pozornosti a fantazie.
Pravidelně zařazujeme ranní rozcvičky pro chytré hlavičky, stolní
a společenské hry a hry s pravidly.

Š Stodůlka, Praha
MŠ

Jsme soukromá česko-anglická firemní školka. Běžně využíváme
prvky NTC programu – např. v kroužku Chytré hlavičky (od 2
let), kde pracujeme s odbornými publikacemi, didaktickými,

paměťovými či vizuálními hrami, s obrázky vlajek, automobilových
značek aj. Dítě např. rozlišuje a pojmenovává vlajky států, souběžně
vnímá jednotlivé tvary, obrazce a barvy, memoruje si správné
názvy, upevňuje výslovnost, může klasifikovat dle určitého kritéria
a zároveň si symboly přiřazuje k jednotlivým místům, která již
někdy vidělo na obrázku nebo navštívilo. Přispíváme tak k aktivaci
asociačního myšlení.

Š Štěnovice, okr. Plzeň-jih
MŠ

V mateřské škole využíváme principy Mensa NTC Learning od roku
2015. Snažíme se o dovybavování tříd v souladu s filozofií školy
a zařizování prostor Smart a deskovými hrami, balančním náčiním
a pomůckami pro experimentování a „bádání“ dětí – mikroskopy, lupami
apod. Spolupracujeme s Techmania Science Center v Plzni a s Centrem
robotiky. V souvislosti s touto spoluprací disponuje škola velkým
množstvím robotických hraček, které jsou dětmi běžně používány.
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Š Zahradní, Zábřeh
MŠ

V našem Klubu deskových her děti hrají jak stolní hry, tak také logické
hry pro jednoho hráče. Na podzim děti z klubu získaly 1. místo
v soutěži s Bee-Botem pro MŠ. V loňském roce jsme se s ostatními
mateřskými školami zúčastnili turnaje v Člověče, nezlob se. Aby to
děti neměly tak jednoduché, měly za úkol si vyrobit svoje figurky.
Ve vyrovnaném souboji si děti procvičily zdravou soutěživost,
kombinatoriku, umění prohrávat a trpělivost vydržet až do konce
hry. Za odměnu si odnášely diplomy, novou stolní hru a velmi pěkný
zážitek. Pro velký ohlas se tento turnaj bude konat i letos.

Š Žatec, Otakara Březiny 2769
MŠ

V naší logopedické třídě rozvíjíme všechny jazykové roviny. Využíváme
k tomu pomůcku Klokanův kufr a multiboard s programy na rozvoj
logického myšlení. V pondělí navštěvujeme s předškoláky tělocvičnu
na sousední ZŠ. S dětmi cvičí dvě paní učitelky, jedna z nich vede
atletický kroužek. Děti zde rozvíjejí orientaci ve velkém prostoru i své
pohybové dovednosti. Také se jim usnadňuje přechod na základní
školu, protože se seznámí s tělocvičným náčiním a nářadím, které je
právě pro školu typické.

Školka a jesle DC Mláďátka, Praha a Č. Budějovice

Pro naše zvídavé děti si vytváříme vlastní pomůcky, pracovní listy
přímo na míru. Realizujeme projektovou výuku s využitím zážitkové
pedagogiky, děti si mohou vše vyzkoušet a sáhnout si. Velmi se jim líbí
chemicko-fyzikální pokusy. Děti zpracovávají myšlenkové mapy, kde
si zopakují a znázorní své získané znalosti. V odpoledním programu
pravidelně hrajeme logické hry, ve kterých se mohou děti pohybovat
na různých úrovních dle vlastního tempa rozvoje. „Objevujeme“
u nás nadané děti, u kterých dále rozvíjíme strategii předškolního
vzdělávání. Podnikáme různorodé exkurze a výpravy za poznáním.

ZŠ Sion, Hradec Králové

ZŠ a MŠ Libouchec

Academic school, U. Hradiště

KND LogIQ Klatovsko

ZŠ Žižkov
ZŠ Litomyšl

KND při ZŠ Louny

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče
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MÍSTNÍ SKUPINY
MS Brno: brno@mensa.cz, brno.mensa.cz
MS České Budějovice: budejovice@mensa.cz, budejovice.mensa.cz
MS Hradec Králové: hradec@mensa.cz, hradec.mensa.cz
MS Karlovy Vary: vary@mensa.cz, vary.mensa.cz
MS Jihlava: jihlava@mensa.cz, jihlava.mensa.cz
MS Liberec (v přípravě): hana.kotinova@mensa.cz
MS Olomouc: olomouc@mensa.cz, olomouc.mensa.cz
MS Ostrava: ostrava@mensa.cz, ostrava.mensa.cz
MS Pardubice: pardubice@mensa.cz, pardubice.mensa.cz
MS Plzeň: plzen@mensa.cz, plzen.mensa.cz
MS Praha: praha@mensa.cz, praha.mensa.cz
MS Prostějov: prostejov@mensa.cz, prostejov.mensa.cz
MS Ústí nad Labem: usti@mensa.cz, usti.mensa.cz
MS Zlín: zlin@mensa.cz, zlin.mensa.cz

ZÁJMOVÉ SKUPINY – SIGY
Bližší informace o jednotlivých zájmových skupinách
najdete na mensa.click/sig
SIG 111: Janka Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz, sig-111@mensa.cz
SIG Aktivní děti: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Cyklistika: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka.panikova@mensa.cz,
sig-cyklistika@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 Chci pomoci Mense: Petr Mazal, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
SIG Improvizace: Miroslav Charvát, 606 427 893, sig-improvizace@mensa.cz
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, 724 848 531, vit.svachoucek@mensa.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Junior: Vladan Havel, vladan.havel@email.cz
SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Dana Havlová, 770 177 921,
dana.havlova@mensa.cz

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. 2700060273/2010 (Fio banka)
Webmaster: Jiří Šmach, webmaster@mensa.cz
Kancelář Praha:
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
770 177 926, Zuzana Poláková, Petr Štěpán

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, testování, nadané děti, administrativa testování:
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, 770 177 921
místopředsedkyně, dobrovolníci:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417
místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927

SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová,
lucie.mechurova@mensa.cz

místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777

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

členka Rady, časopis, grafika:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979

SIG Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz

člen Rady, místní skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324

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

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

SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz

tajemnice pro NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz

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

tajemnice pro propagaci:
Jana Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz

SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-sigpenize

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ

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

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

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

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

SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
mensa.click/fb-seberozvijeni
SIG Spolujízda: Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz, sig-spolujizda@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Turistika: Iveta Jelínková, 607 832 331, sig-turistika@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@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.

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

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

ČLENOVÉ MENSY ČR

KONTROLNÍ KOMISE

SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz

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

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