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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 5800 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
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Na přípravě ročenky se podíleli: Iveta Stehlíková Bassyová, Michal Bělka, Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Václav Brázda, Michaela Brejchová,
Monika Brzá, Martina Buderová, Jan Coufal, Barbora Čapková, Ondřej Čavojský, Petr Čavojský, Marie Čermáková, Alena Čiháková, Ivana Danielková,
Pavlína Dlabková, Barbora Dušáková, Eva Dvořáková, Eva Erbsová, Zdeněk Falář, Marcela Fatrová, Lenka Filová, Petra Fleková, Ladislav Frankl,
Marta Frydrychová, Fay Frydrýnová, Dušan Fürst, Miroslava Gacková, Ludmila Havlíková, Věra Hellerová, Martin Hladík, Petra Holubová, František
Horňák, Klára Hunešová, František Hušek, Miroslav Charvát, Silvie Chromjáková, Jan Ivanovský, Lydia Jasenská, Iveta Jelínková, Dagmar Jičínská,
Hana Kalusová, Jiří Keller, Kristýna Konstatská , Anežka Kopáčová, Klára Kopecká Vilčová, Ivana Koptová, Václav Kořínek, Zuzana Kořínková, Karel
Kostka, Hana Kotinová, Libuše Kovářová, Svatava Kubeczková, Tomáš Kubeš, Eliška Anna Kubičková, Radmila Kuboňová, Hana Kupková, Josef Kunhart,
Václava Kunická, Vladimír Kutálek, Vlaďka Laštůvková, Hana Lukšová, Lucie Malechová, Veronika Málková, Bohumil Malý, Klára Markuciová, Jana
Masníková, Irena Matušková, Petr Mazal, Lucie Měchurová, Aneta Prpič Mencová, Kristýna Mothejzíková, Lubomír Jan Muzikář, Lucie Nademlejnská,
Vladan Ninković, Tomáš Nováček, Radim Novák, Jitka Nováková, Kamila Nováková, Zdenka Nováková, Martina Novotná, Gabriela Paděrová, Zdenka
Pániková, Jitka Podlipská, Zuzana Poláková, Milada Pytelová, Jiří Rak, Slávka Rašáková, Michaela Ringmaierová, Alena Řezáčová, Martin Sedláček,
Jaroslava Sloupová, Jana Soukupová, Zdeňka Stanická, Michaela Stehlíková, Drahomír Streit, Alexandra Svobodová, Dita Šamlová, Barbora Šatavová,
Zuzana Šimková, Zdenka Šimurdová, Jiří Šmach, Lenka Šnajdrová, Petr Štěpán, Vítek Švachouček, Marta Švachoučková, Pavel Terber, Jana Tillová, Jana
Unruhová, Kateřina Vágnerová, Hana Vajdová, Hana Vantuchová, Ivana Vaňková, Gabriela Vášová, Šárka Vávrová, Martina Vavříková, Alena Vavřinová,
Eva Vavřinová, Jana Vozková, Andrea Vřešťálová, Stanislav Wolf, Hana Zbořilová, Soňa Zbytowská, Nikol Zdráhalová, Marek Zdražil
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Vážení čtenáři,
uplynulý rok, stejně jako ten předchozí, nebyl příliš příznivý k pořádání
společenských akcí, což nepříznivě ovlivnilo i život mensovní. Přesto se nám
i v době pandemie a navzdory různým omezením dařilo pořádat akce, a to
především díky nasazení našich dobrovolníků. Všem jim za to děkujeme – právě
naši dobrovolníci jsou totiž důvodem, proč je mensovní život tak rozmanitý.
Přestože se některé akce uspořádat nepodařilo a bylo nutné je odložit na dobu
příznivější, mnoho akcí proběhlo. Jednou z takových akcí byl EMAG 2021 v Brně,
který měl velmi příznivý ohlas ze strany zahraničních účastníků. V loňském roce
se opět podařilo uspořádat i celostátní setkání, krajská kola Logické olympiády
a několik větších akcí, na něž jsme byli zvyklí. To vše nám dává naději, že se
situace bude už jen zlepšovat a pořádání akcí se zase stane běžnou součástí
mensovního dění.
Děkuji všem, kdo Mensu děláte takovou, jaká je, a srdečně zvu k zapojení ty, kdo
ještě nejsou její aktivní součástí.
Martin Sedláček
předseda Mensy ČR

Kdo jsou mensané?
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Testování IQ v roce 2021
Začátek roku byl stále ještě poznamenán pandemií a vládními
restrikcemi, kvůli kterým nebylo možné testování realizovat. Zhruba
do května jsme nabízeli pouze individuální testování nebo veřejná
testování v omezené míře a v malých skupinkách. Během měsíců
květen a červen jsme už testovali ve větší míře a od září se testování
za dodržování dalších nařízení rozběhlo ve všech městech, kde
standardně testování nabízíme. Začalo se také znovu testovat ve
školách, i když se několik akcí muselo z důvodu velkého množství dětí
a učitelů v karanténách rušit. Byl to opět nestandardní rok, nicméně
se nám podařilo otestovat stejné množství zájemců jako v roce
loňském – cca 1800 dospělých a stejný počet dětí.

V týmu testujících došlo k malým změnám – dva testující činnost
ukončili, na jejich místo jsou již vybráni nástupci, kteří začnou testovat
v roce 2022. Jeden z testujících byl proškolen na testování dětí,
abychom jej mohli nabízet ve více lokalitách, další takové proškolení
je plánováno na začátek roku 2022.
K testování dětí používáme naše vlastní testy MITCH a MITCH MINI. Pro
testování dospělých a dětí ve věku od 14 let vyvíjíme nový test MITA, do
něhož jsme v průběhu roku vytvořili požadované úlohy a začali s jejich
kalibrací. Dokončení tohoto testu se plánuje na příští rok.

Ombudsman
Institut ombudsmana byl v Mense zaveden změnou stanov v roce 2020,
funkce pak byla obsazena po zvolení nové Rady Mensy v červenci
roku 2021.
Úkolem ombudsmana je snaha o řešení jemu předložených sporů uvnitř
Mensy. Za tímto účelem se na něj může obrátit kterýkoli člen Mensy
a požádat o pomoc při řešení své záležitosti. Do rozepře ombudsman
vstupuje vždy na žádost některé ze stran a snaží se napomoci k jejímu
vyřešení, spor však nerozhoduje. Jeho činnost se v takovém případě
blíží roli mediátora. Pokud se na tom všichni zúčastnění dohodnou,
může ombudsman působit i jako rozhodce. Celý proces potom

Marta Švachoučková
vychází z principů rozhodčího řízení a jeho výsledek je pak pro strany
sporu závazný. Za účelem řešení sporu ombudsman shromažďuje
fakta a záznamy, může pořádat slyšení, která považuje za vhodná,
a na jejich podkladě vydávat svá zjištění a závěry, a pokud je to
potřebné, může spolupracovat se všemi členy Mensy.
Ombudsman je v Mense ČR funkcí zcela novou, na počátku je
proto potřeba najít takovou podobu jeho činnosti, která by přispěla
k udržení dobrých vztahů mezi členy. V případě, že budete chtít
pomoci při řešení svého sporu, pište prosím na e-mailovou adresu
ombudsman@mensa.cz, která slouží pro komunikaci s ombudsmanem.

Mensovní volby 2021
Rok 2021 byl pro Mensu volební. Na 8 volných míst v Radě Mensy
kandidovalo 20 kandidátů a na 3 pozice v kontrolní komisi 5 kandidátů.
Kandidaturu na funkci předsedy přijal jediný kandidát, a byl proto
prohlášen za zvoleného bez voleb.
Samotné volby proběhly elektronicky, korespondenčně během
měsíce května a prezenčně na valné hromadě. Prezenčně byly
odevzdány 2 hlasy (oba platné), korespondenčně 3 hlasy (všechny
platné) a elektronicky 258 hlasů (všechny platné). Sečtení hlasů
a vyhlášení výsledků proběhlo 6. 6. 2021 na valné hromadě.
Kandidáti byli nově zvoleni na 3leté volební období od 1. července 2021
do 30. června 2024. Předchozí volební období byla 2letá.
Detailní výsledky voleb naleznete na intranetu Mensy: mensa.click/ng

MensaShop
MensaShop je tu pro všechny členy a příznivce Mensy, kteří se
k ní hrdě hlásí. Nabízí totiž více než 40 předmětů s logem Mensy
ke každodennímu použití i ve formě šperků. Málokterý člen
nemá doma mensovní propisku, luxusní pero, blok, flashku nebo
tričko, které běžně používá a tím nenásilně propaguje Mensu ČR.
MensaShop nabízí také předměty pro sport a volný čas. Funkční
trika jsou kvalitní výroby a respektují módní trendy. Pro srdcové
členy jsou tu stříbrné nebo pozlacené Mensa odznáčky nebo
si mohou nechat vyrobit prsten s logem Mensy na míru. V roce
2021 přibyl do nabídky kovový hrneček s karabinou, který se hodí
pro vysokohorskou turistiku i na výlety pod stan.
V letošním roce čeká MensaShop redesign do nové šablony, který
by měl usnadnit orientaci v nabízeném zboží a jeho objednání.
O správu e-shopu a distribuci objednávek se už 4 roky zodpovědně
stará Petr Štěpán.
Plánujeme rozšířit nabídku o nové užitečné předměty a oděvy.
Pokud máte tip, co by nemělo na MensaShopu chybět, pište
na e-mail jana.unruhova@mensa.cz.
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Lucie Měchurová

Volební komise: Tomáš Hladík, Tomáš Kubeš,
Tomáš Nováček, Dita Šamlová, Jiřina Vlková

Pro elektronické volby vznikl ve spolupráci s Fakultou informačních
technologií ČVUT nový systém, který se osvědčil a bude použit
i pro další volby.
Mezi posledním zvoleným a prvním nezvoleným kandidátem do
Rady Mensy byl v tomto roce rozdíl pouze 3 hlasů. Ve volbách v roce
2017 dokonce došlo k rovnosti hlasů na posledním volitelném místě
do Kontrolní komise. Určitě proto přijďte k příštím volbám v roce
2024, na každém hlasu záleží!
Společně s volbami do orgánů Mensy ČR proběhly i volby do orgánů
Mensy International, v těchto však na většinu pozic kandidoval
pouze jediný kandidát a volil se proto pouze mezinárodní radní
pro rozvoj.

Jana Unruhová

Hospodaření v době krize
V roce 2021 jsme čelili pokračující krizí související s pandemií.
Na rozdíl od předešlého roku jsme dokázali realizovat pěknou řádku
akcí. Z ekonomického pohledu jsme se snažili udržet si příjmy, jako
by krizová doba nebyla.
Průběžné výsledky i celkové hospodaření jsou k dispozici v intranetu.
Já se v této ročence zaměřím na porovnání posledních dvou let –
2020 a 2021.
Nesmírně mě těší, že se uskutečnil EMAG, jehož příjmy jsou nemalou
položkou hospodaření. Mezi další podstatné patří letní kempy,
které v grafu najdete hned několikrát. Odděleně sledujeme kempy
v jednotlivých destinacích. Tato aktivita se těší velké oblibě stejně
jako zahraniční zájezd nebo celostátní setkání. Zde se data obtížně
porovnávají, neboť jsou závislé na destinaci, kde se uskutečňují.
Někde se uskutečnilo více turnusů, jiné začínaly, jiné byly redukovány.

Jiří Rak

vrátit i dotace. Méně jsme získali meziročně i prodejem zboží
na MensaShopu.
Tým zpracovávající administrativu se zaměřil i na výdaje, zejména na
optimalizaci výdajů související s nárůstem plateb kartou, kterou jsme
zavedli na konci roku 2020. Jak položkově narostly informace o platbách,
které nyní evidujeme, se můžete přesvědčit ve druhém grafu.
Mohu však s potěšením sdělit, že jsme se značně posunuli
v automatizaci zpracování těchto plateb, a dokonce zredukovali
i administrativní síly, což se projeví ve 2022.
Přesto, budete-li mít nějaký nápad nebo dotaz, napište mi, rád
objasním nebo poskytnu bližší vysvětlení.

Dalšími nemalými položkami jsou členské příspěvky a poplatky
za testování. Členské příspěvky meziročně ukazují, že máme stabilní
základnu, která roste. I přes obrovské překážky, jimž čelili testující,
jsme vybrali meziročně více za testovací poplatky.
Po přesunech se podařilo uspořádat celostátní setkání, seminář
pro nadané děti a konferenci. Obě akce patří k dalším příjmům, které
hospodaření významně ovlivňují. Věřím, že následující roky o tyto
akce nepřijdou.
Bohužel máme i akce, při kterých příjmy klesly. Díky neuskutečněnému
finále Logické olympiády jsme získali méně od sponzorů a museli

Členské výhody
Stejně jako v minulých letech nabízí Mensa ČR jako benefit všem
členům, kteří zaplatí včas svůj členský příspěvek, možnost získat
poukaz na testování IQ zdarma. Podrobnosti najdete na mensa.
click/poukaz. Mezi výhodami pro členy je ale i řada dalších benefitů –

jejich seznam najdete na mensa.click/vyhody, kde jsou zmíněné jak
výhody poskytované přímo Mensou ČR nebo Mensou International,
tak ale i výhody nabízené jinými firmami a organizacemi.

Kde všude sledovat Mensu ČR

facebook-square /Mensa.CR

Instagram /mensacr

Twitter /MensaCR

 www.mensa.cz

LINKEDIN /company/mensacr
5

Místní skupiny
S Brno

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

Předseda: Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
Kontakt: brno.mensa.cz, brno@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé třetí pondělí v měsíci od 19:00
v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno-Královo
Pole; od 17:00 herní předvečer
Ačkoli byly aktivity začátkem roku 2021 spíše virtuální, tak od jara
se povedly již i skutečné. Příkladně třeba kulinářské a sportovní na
brněnské přehradě nebo v létě procházkové okolo Brna. Největší akcí
byla účast na organizaci setkání EMAGu (European Mensas Annual
Gathering), které proběhlo v srpnu 2021 za široké mezinárodní účasti.

S České Budějovice
Předsedkyně: Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz,
607 591 599
Kontakt: budejovice.mensa.cz, budejovice@mensa.cz,
mensa.click/fb-budejovice
Pravidelné schůzky: každou první středu v měsíci v 17:00 na
různých místech (místo setkání je vždy upřesněno před konáním
akce na FB nebo e-mailem)
Začátek roku 2021 se nesl stále ještě ve znamení různých omezení
a restrikcí. I přes nevoli mnohých z nás jsme tato omezení akceptovali
a scházeli se převážně online. Na konci března jsme dokonce přes
Microsoft Teams uspořádali i valnou hromadu naší MS.
Dalších několik týdnů se někteří členové scházeli online v páteční
večery nad Kvizourem, aby alespoň trochu potrápili své mozkové
závity.
S příchodem léta se již situace začala zlepšovat a proběhly i první
osobní schůzky v nových prostorách. Do našeho týmu přibyl Dušan,
díky kterému jsme se mohli přesunout do prostor Radambuku, kde je
ideální zázemí pro naše aktivity. Moc děkujeme!
V červnu se členové naší MS zapojili do akce „Tablet z nich hrdiny
neudělá“ a připravili si pro děti spoustu zajímavých her. V létě se
podařilo navázat na úspěch z předchozího roku a uskutečnily se
hned dva příměstské tábory. Hlavně díky Martě a dalším členům
prožily nadané (nejen jihočeské) děti dva krásné letní týdny.
Hned na začátku září jsme si zaběhali pro Jihočeské naděje.
Následovaly Strašidelné pověsti města České Budějovice a necelé
dva týdny poté se díky Editě uskutečnil úžasný celodenní výlet do
Písku plný nejrůznějších akcí pro děti i dospělé.
V říjnu se kromě pravidelné schůzky a deskových her uskutečnil
konečně několikrát odkládaný Labyrint – týmová šifrovačka ve
Stromovce, při které si soutěžící protáhli nejen hlavu, ale i tělo.
V polovině října ještě někteří členové naší MS uspořádali krásné
odpoledne pro děti v DD Zvíkovské Podhradí
Oproti roku 2020 se podařilo v listopadu uskutečnit řádné krajské
kolo Logické olympiády. Na finálové kláni si však jihočeští vítězové
ještě chvilku počkají.
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Pravidelně se scházíme každý měsíc. Náplní schůzek jsou večeře, plky
a hraní deskových her. Občas bývá i přednáška na nějaké zajímavé
téma. Na rok 2022 se plánuje kvíz (téma se účastníci dozví až na místě),
procházka na rozhlednu nebo setkání s partiemi šachu.
Máte-li nápady na zajímavé akce nebo chcete-li se k některým aktivitám
přidat, spojte se s námi nebo přijďte na naši pravidelnou schůzku.

Ač byl rok 2021, jaký byl, podařilo se naší MS uspořádat velké
množství nejrůznějších akcí. Velké DÍKY patří všem, kteří se do aktivit
zapojili. Ať to byli členové stávající, noví, nebo i jen spřízněné dušičky.
Všem moc děkuji a těším se na další spolupráci. Pevně doufám, že
rok 2022 již bude veselejší a akcí bude jen a jen přibývat.
Sledujte nás na FB „MS České Budějovice“ a budete mít přehled
o všech našich akcích. Těšíme na setkání na některé z nich.

S Hradec Králové
Předseda: Bohumil Malý, bohumil.maly@mensa.cz,
bmaly@dobruska.cz, 603 520 478
Kontakt: hradec.mensa.cz, hradec@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první úterý v měsíci od 17 hodin
Naše první oficiální setkání pandemického roku 21 se uskutečnilo
až koncem května, kdy jsme si užili příjemný víkend v roubence
na Benecku. Odpadlíky z našich řad nahradili účastníci pražské
a liberecké skupiny. V červnu pak proběhla pravidelná schůzka, na
které jsme naplánovali sobotní výlet do Broumovských stěn. Tato
poměrně neznámá oblast všechny uchvátí romantickými roklemi,
skalními útvary a vyhlídkami daleko do kraje. Hezké počasí a dobrá
viditelnost umocnila tu krásu kolem a závěrečný dlabanec na
zahrádce místní hospůdky přispěl k celkové spokojenosti. Několik
dní poté jsme zašli do kina a postupně začali finišovat s přípravou
na celostátní setkání. To se nám dost zkomplikovalo, ale společným
úsilím a pomocí dalších členů Mensy jsme na poslední chvíli zajistili
nové ubytování v Rokytnici. Stávající program jsme přizpůsobovali na
poslední chvíli a doufali, že vše klapne.

Logickou olympiádu máme až na nějaké drobnosti zvládnutou, a to
i díky úžasnému zázemí a spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.
V listopadu nadchla hlavně mladší ročníky lasergame, tu si určitě
zase někdy zopakujeme. Prosincová schůzka proběhla již tradičně
na bowlingu, kde jsme neobvykle hráli téměř sami, a poslední dny
před koncem roku ještě někteří stačili uprchnout z únikovky Bílá Past.
V letošním roce jsme se dohodli, že se pravidelné schůzky budou
konat pokaždé na jiném místě a pak se domluvíme, kde nám to nejvíce
vyhovuje. Na té lednové jsme si koupili lístky na divadelní představení
Koule, které jsme museli několikrát odložit. Ale Koule je pro nás
zakletá, takže představení bylo opět zrušeno. V květnu se opět
sejdeme na Benecku, někteří počítají s účastí na celostátním setkání
a vybíráme termín, kdy si projdeme druhou část Broumovských stěn.

Nebylo to dokonalé, spíše trochu hektické, ale díky novým
zkušenostem víme, co příště zlepšit a čeho se vyvarovat. Oproti tomu

S Jihlava
Předseda: Lubomír Jan Muzikář, lubomir.jan.muzikar@mensa.cz,
602 204 791, 721 221 500
Kontakt: jihlava.mensa.cz, jihlava@mensa.cz
Pravidelné schůzky: první pondělí v měsíci v 17 hodin (podrobnosti
v kalendáři)
I na začátku roku 2021 jsme se kvůli koronaviru v naše tradiční
první pondělí v měsíci stále scházeli pouze on-line. Protože nám to
k obvyklému poklábosení úplně nestačilo, začali jsme do programu
zařazovat i další „virtuální mezischůzky“ (v 3. pondělí v měsíci). I jarní
Mácháč pojedeme společně až další rok…

Vydařil se nám i listopadový dvoudenní kulturně-poznávací
pobyt na chatě Marie v Želivi, který zahrnul návštěvu Sedlické
hydroelektrárny, prohlídku Kláštera premonstrátů a Klášterního
pivovaru Želiv a také Výstavu keramiky „Krocení dobrého ohně“
naší členky Martiny Tyny Doležalové ve Světlé nad Sázavou. Tímto
děkujeme Ivetě za skvělou akci!
Bohužel zimní zpřísnění už zase nevpustilo na schůzky do naší
obvyklé „domácké“ restaurace Gambrinus Street Jihlava některé
naše neoTečkované členy. Ale bude líp a místní skupina se bude brzy
scházet v hojném počtu. Sledujte kalendář a budeme se na vás těšit.

Až léto bylo příznivější, konečně jsme se mohli zase fyzicky sejít a mohly
se uskutečnit třeba i odkládané aktivity naší kolegyně Ivety Jelínkové
v SIGu Turistika. A o pár nových členů jsme posílili i naši místní skupinu.
Krajské kolo Logické olympiády (opět v prostorách Krajského úřadu
Kraje Vysočina a s pomocí Nadi Burešové) bylo sice s rouškami, ale
klaplo v plánovaném termínu.

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 2021. O to více si akce dokážeme užít.
Mezi největší akce patří již tradiční Zahájení grilovací sezóny –
bohužel kvůli opatřením v souvislosti s výskytem COVID-19 tato
akce neproběhla
Rodiny s malými dětmi se účastní již také tradiční akce Vánoce již
za půl roku, která zahrnuje procházku 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 nebo Globus,
jejich připomenutí Vánoc začíná až v září. Jen je důležité dodat, že při
první akci jsme si na Božím Daru dokupovali teplé bundy, při druhém
setkání jsme využili pláštěnky a deštníky a třetí setkání jsme strávili
u dobrého jídla v restauraci, protože venku bylo tak ošklivé počasí, že
by člověk (mensan) psa ven nevyhnal. Čtvrté setkání (zatím poslední)
probíhalo příjemně, až do chvíle, kdy nás na planině zastihla bouře…
takže počasí na Božím Daru opět nezklamalo.

V roce 2021 také začala nová tradice mensanů v Karlových Varech –
Karlovarské válení. Je to víkend plný pohody a lenošení. Akce měla
takový úspěch, že se Karlovarské válení zopakovalo během několika
měsíců v lokalitě Krkonoš.
Členové MS Karlovy Vary se úspěšně podílí na organizování
vzdělávání nadaných dětí v našem kraji.
V roce 2022 všechny úspěšné akce zopakujeme. Hlavně akci na
Božím Daru, kdy statisticky již musí být jen sluníčko a teplo. A určitě
přidáme akci ve spolupráci se skauty – deskohraní.
Chci touto cestou poděkovat všem aktivním členům MS za pomoc při
organizování akcí, poděkovat všem účastníkům akcí za pohodu, kterou
na akcích měli, a také všem pedagogům a sponzorům při zabezpečení
Logické olympiády. Těším se na setkání na dalších akcích naší místní
skupiny, o kterých se více dozvíte na webu Mensy ČR.
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S Liberec
Předseda: Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz
Kontakt: liberec.mensa.cz; liberec@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každou druhou středu v měsíci na různých
místech v Liberci či jeho blízkém okolí
Hurá, hurá, hurá. Objevila se MS Liberec. Její první akce, valná
hromada, proběhla v online režimu 23. ledna 2021 večer. Další akce
se rozjížděly pomalejším tempem, za což mohou v té době platná
opatření (aneb čtete-li tyto řádky těsně po vydání, tak asi víte, co
se dělo, a netřeba to zmiňovat, čtete-li to po více letech, pak jen
připomenu, že to byla zvláštní léta nepřející setkávání).
Druhou akcí byl malý únorový výlet zasněženou zimní krajinou
na kraji Liberce. Třetí pak online hraní asociačních her v březnu,
které se v dalších měsících rozšířilo i za hranice Libereckého kraje,
a dokonce i republiky. První letní výlet proběhl na konci června, taktéž
v okrajových částech Liberce. Trošku jsme zmokli a nebylo nás moc,
ale i tak to počítám za úspěšnou akci.
Na území našeho kraje na konci srpna proběhl i víkend dobrovolníků. Po něm jsme se začali scházet pravidelně každou druhou středu
v měsíci na různých místech v Liberci či jeho blízkém okolí. Začalo
to schůzkou U Hastrmánka v Dlouhém Mostě, pokračovalo v Liberci
v Kotelně a Warehousu a končilo v prosinci bowlingem v BuddyBaru.

S Olomouc

Kam půjdeme příště? Inu i vy máte možnost něco navrhnout.
Plány na další akce? Máme jich dost, přijďte si o nich s námi popovídat
a následně je zažít. Na jaře se chystáme na únikovky, v létě se možná
trochu ochladíme v Libereckém podzemí, na podzim chceme strávit
týden mezi vystavovateli na Educa week a zimu přivítáme bowlingem.
Kdo si na schůzce nechce jen povídat, má možnost (kromě pojídání
a popíjení dobrot) si i zahrát nějakou hru nebo potrápit hlavu pár
hlavolamy. Na schůzkách se vyskytují i děti, takže se nebojte přijít
i s nimi. Pro ně snad během roku vznikne i SIG KND Liberec.
zimní pauze a těšíme se také na další akce místní skupiny. Sledujte
kalendář a přijďte mezi nás!

Předseda: Dušan Fürst, dusan.furst@mensa.cz, 724 593 140
Kontakt: olomouc.mensa.cz, olomouc@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé druhé úterý v měsíci od 18:00
v restauraci Radegastovna u Fleka
V roce 2021 silně zasahoval do naší činnosti všemocný faktor
COVID-19. Sešlo z několika schůzek v zimních měsících na začátku
i konci roku a z podzimního testování IQ.
První postcovidová schůzka a „pokec“ o minulých hrůzách
a současné situaci proběhla v úterý 8. 6. 2021 v obnovené restauraci
„U Fleka“. Vyzkoušeli jsme, co nového nám restaurace nabídne. Bylo
nás pět, nepřekřikovali jsme se a výborně se vzájemně pobavili. Další
pravidelná schůzka proběhla 3. 7. 2021 opět v restauraci „U Fleka“,
nyní nazývané Radegastovna. Speciální program jsme neměli,
povídali jsme si.
Valná hromada se uskutečnila 10. srpna 2021 na přírodním koupališti
Poděbrady v Horce nad Moravou. Počasí nám přálo, okoupali jsme
se, pobavili jsme se, ale hlavně jsme zvolili nové funkcionáře, kteří
budou o místní skupinu pečovat na další tři roky.
Další pravidelná schůzka MS Olomouc proběhla 14. 9. 2021 a na
programu byla volná zábava a povídání. V hojnějším počtu 12 osob
jsme se sešli 12. 10. a měli jsme i zahraniční návštěvu – ze Srbska
se na nás opět přijel podívat Milan Fürst. Naplánovali jsme testování
a předvánoční bowling, který se však již bohužel neuskutečnil.
Co se podařilo zrealizovat prezenčně, bylo krajské kolo Logické
olympiády a velké díky patří všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Na rok 2022 plánujeme obnovení pravidelných schůzek po nucené

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
Čekali jsme, že rok 2021 bude lepší než ten předchozí, bohužel na
množství akcí, které bylo možné uspořádat, se ukázal ještě horší.
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Začátkem roku proběhla online volba předsedy, kde nedošlo k žádné
změně. Po několika neúspěšných pokusech došlo až v měsíci říjnu na
čtvrtou Cestu za čaji, která byla zaměřena na černé čaje. V listopadu
proběhla úniková hra Loupež v casinu a těsně před koncem roku
vánoční hraní her v čajovně. V tomto roce neproběhl tradiční
předvánoční bowling ani badminton.
Doufáme, že rok 2022 bude mnohem lepší a brzy se na nějaké akci
uvidíme. Sledujte kalendář a nastavte si odběr zpráv, ať vám žádná
neuteče. Budeme se na vás těšit.

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: místní skupina se schází nepravidelně
Na rozdíl od předcházejících let jsme vzhledem k pandemické
situaci museli operativně měnit termíny schůzek, přesunovat je do
venkovních prostor a v březnu jsme si také poprvé vyzkoušeli on-line
schůzku. A nebyla to jen tak nějaká schůzka. Zahráli jsme si on-line
únikovou hru, kterou pro nás připravili Lenka Filová a Jakub Vágner.

Poslední tři schůzky již byly v interiéru. V říjnu jsme prozkoumali nové
únikové hry v Pardubicích, v listopadu pak zorganizovali krajské kolo
logické olympiády a přicházející konec roku jsme (dalo by se říci již
tradičně) oslavili na bowlingu. Výkony sice nedosahovaly takových
hodnot, jako měli profesionálové na sousedních drahách, ale i tak
jsme si to naše zápolení užili.
V roce 2022 plánujeme herní večery s kvízy, návštěvu železnice,
venkovní únikové hry v okolí Pardubic a spoustu dalších aktivit.
Nezbývá než doufat, že se nám vše podaří zrealizovat.

Vzhledem k tomu, že jsme virtuální úniky měli dobře natrénovány,
rozhodli jsme se vyzkoušet štěstí i v opravdovém labyrintu v Brandýse
nad Orlicí. A povedlo se, našli jsme cestu do středu i zpět, i když
místní pokladník byl nejdříve trochu skeptický a našim schopnostem
nevěřil. Ale toho nejrychlejšího z nás (Vojtu Filu) uhodl správně.
V červnu jsme si lámali hlavy na kvízovém a herním večeru. Tentokrát
byly na řadě „lušťovky“ a všem se moc dařilo. Valnou hromadu
jsme přesunuli ze září na srpen a spojili ji i s grilováním v Dolní
Dobrouči. Jana a Petr Havlovi si pro nás připravili skvělou venkovní
hru. V přírodě se nám zalíbilo, a protože jsme chtěli využít teplého
zářijového počasí, rozhodli jsme se pro turistický výlet s piknikem
v Toulovcových maštalích.

S Plzeň
Předsedkyně: Věra Hellerová, vera.hellerova@mensa.cz, 604 537 994
Kontakt: plzen.mensa.cz, plzen@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li tento den na
sobotu, pak se schůzka koná v pátek, a vyjde-li na neděli, přesouvá
se na pondělí) nejčastěji v restauraci Wallis, Palackého 11, Plzeň
Rok 2021 nebyl pro konání akcí příliš příznivý a utrpělo tak nejen jejich
množství, ale také účast na těch, které proběhly. Po vyčkávání na
vývoj situace na počátku roku bylo první akci on-line hraní Dominionu
v březnu. Od dubna jsme se pak vrátili k pravidelným schůzkám.
Nejdříve to bylo jen on-line, kdy jsme takto zvládli valnou hromadu
a také si zahráli únikovou hru, později přišly na řadu schůzky v tradiční
podobě, tedy s posezením v restauraci při zábavě, jídle a deskových
hrách. Červencové schůzce navíc předcházelo hraní Dominionu.

místní skupiny byla Vánoční besídka s poznáváním sýrů a turnajem
v šipkách. Vítězové obou disciplín byli za svůj výkon odměněni
drobnou cenou.
Nechcete-li si nechat ujít budoucí akce, přihlaste s k odběru
konference MS Plzeň. Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře.

O prázdninách jsme se sešli na opékačce, která byla tentokrát
zpestřena vysoce osvěžující soutěží, kdy proti sobě na hřiště
nastupovaly dvě dvojice hráčů s terči a vodními děly. Zajímavá hra
a krásné počasí lákalo k vodnímu boji ještě dlouho po skončení
soutěže, a tak spousty dobrot i šášeň ve vodním testíku čekaly
nezvykle dlouho, než přijde jejich čas.
Schůzky v listopadu vystřídalo krajské kolo Logické olympiády,
tentokrát v prezenční podobě. Proběhlo zdárně díky zkušenému
týmu posílenému o několik nových tváří. Poslední akcí roku 2021 naší

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 od 18:00 na ČVUT – CIIRC
5) nepravidelně od 8:00 v Café Louvre
V první polovině roku 2021 jsme se pravidelně setkávali na online
schůzkách, které měly až překvapivě hojnou účast. Ač jsou osobní

setkání nad dobrým jídlem a pitím jistě oblíbenější, i tak to byly velmi
pěkné večery a byla radost se jich účastnit. Díky všem, kteří to s námi
nevzdali ani v online časech!
Organizace našeho celostátního setkání pro jaro 2020 se z roku 2021
znovu přesunula, ale věříme, že v roce 2022 už se to konečně podaří.
Do třetice všeho dobrého i zlého!
Kromě již tradiční Snídaně u Tiffanyho jsme se podívali třeba i do
galerie ocelových figurín či se na přednášce docenta Jiřího Kolíska
dozvěděli, proč spadla Trojská lávka.
Konec roku jsme chtěli jako vždy oslavit vánočním bowlingem, ale kvůli
zhoršující se epidemické situaci jsme nakonec soutěžili v rámci online
únikovky „Pražský orloj se zastavil!“ Zájemců o hru bylo tolik, že jsme
nakonec museli týmy i odmítat! Akci tedy rozhodně ještě zopakujeme.
Chtěl bych tímto všem členům MS Praha poděkovat za to, že i v této
době neztrácí chuť se účastnit online i offline aktivit a věřím, že brzy
budou všechny akce již čistě osobní.
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S Prostějov
Předseda: Ladislav Frankl, ladislav.frankl@mensa.cz, 603 932 788
Kontakt: prostejov.mensa.cz, prostejov@mensa.cz
Pravidelné schůzky: zpravidla každý čtvrtý pátek v měsíci od 19
hodin v restauraci U Hudečků
Je za námi další mensovní rok. Stejně jako loni jsme se věnovali
spíše venkovním aktivitám a sportům. Chci poděkovat všem, kteří je
vymýšleli a pro nás ostatní organizovali. Jen díky vám jsme se mohli
scházet, soutěžit a bavit se. Pár fotek z našich akcí je v této ročence,
více pak v mensovní fotogalerii.

S Ústí nad Labem
Předsedkyně: Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz, 602840526
Kontakt: usti.mensa.cz, usti@mensa.cz
Pravidelné schůzky: po testování, které bývá první sobotu v měsíci

Pokud jste se některých akcí zúčastnili, určitě jste si je užili stejně jako
já. Pro ty, kteří se našich akcí nemohli zúčastnit, uvedu jen stručný
výčet, o co přišli: bowling, deskovky, minigolf, adventure i discgolf,
ping-pong, hru s dráčkem Děsíkem, výlety na Kosíř nebo kolem
Plumlovské přehrady… a samozřejmě o spoustu zábavy a setkání
s přáteli.
Plán prostějovské místní skupiny pro rok 2022? Určitě se sejdeme při
sportovních i jiných aktivitách, navštívíme blízké MS, opět budeme
u krajského kola Logické olympiády a věřím, že letos budou i schůzky
v restauraci. Přijďte mezi nás!

Krajské kole LO se letos opět mohlo konat prezenčně a účast
soutěžících i pořadatelů byla hojná. Zvládli jsme i náročné požadavky
ohledně proticovidových opatření.
Pro rok 2022 plánujeme pokračování cest po pivovarech, možná
i další výlety. Samozřejmě valnou hromadu, na kterou jsou zváni
všichni členové místní skupiny. A už teď se těšíme na další kolo
Logické olympiády. Sledujte kalendář a přijďte mezi nás.

Ústecká místní skupina letos uspořádala dvě akce. Jeden
z plánovaných dílů seriálu Od pivovaru k pivovaru a dále Krajské kolo
Logické olympiády.
Povedl se červnový díl putování. V celkem komorním složení jsme se
19. 6. vypravili do rodinného pivovaru Zichovec. Abychom se v horkém
dni neupekli, tak jsme to vzali přes jezero Milada. Do pivovaru jsme
proto dorazili až pozdě odpoledne a rozhodli se nechat návštěvu
rozhledny po večeři. U večeře měla hlavní slovo Jana z Loun, která
je velkou odbornicí na genealogii. Trochu jsme se tím zdrželi, a proto
jsme se k rozhledně vydali až za soumraku. Sice nebylo vidět moc
daleko, ale pohled na červánky to nahradil. Cesta zpátky byla díky
čelovkám i za tmy v pohodě.

S Zlín

autorka: Jitka Pethö

Předseda: Jan Ivanovský, jan.ivanovsky@mensa.cz, 731 598 148
Kontakt: zlin.mensa.cz, zlin@mensa.cz
Pravidelné schůzky: místní skupina se schází nepravidelně
V roce 2021 chodili členové místní skupiny společně na hospodské
kvízy, a to každé pondělí do baru Infinity. To se ukázalo jako
nejzábavnější „forma schůzek“ a je otevřená komukoliv z členů Mensy
ve Zlínském kraji. Aktuální informace v kalendáři nebo u předsedy
skupiny.
Místní skupina uspořádala také krajské kolo Logické olympiády.
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou
i s organizací na místě.
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V plánu je obnova tradičních schůzek v kavárně Gulliver, až to
podmínky dovolí. Schůzky jsou plánovány na první čtvrtek po první
středě v měsíci. Doufejme, že se tak stane již od března 2022.

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 2021.

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

Zaměření SIGu

SIG 111 sdružuje členy i nečleny Mensy ČR, kteří rádi objevují
zajímavá, i když méně známá místa Prahy. Nápad na vznik tohoto
SIGu vznikl díky netradičním průvodci 111 míst v Praze, která musíte
vidět; Matěj Černý, Marie Peřinová; Paseka 2016.

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

Zaměření SIGu

SIG pro děti z Mensy a děti mensanů. SIG si klade za cíl umožnit
seznámení a vzájemnou komunikaci dětským členům Mensy
a mensanům s dětmi. Chceme, aby se do současných aktivit Mensy
zapojilo více dětí, a rovněž chceme zvýšit účast mensanů s dětmi
na akcích Mensy. SIG chce spolupracovat se všemi ochotnými členy
Mensy i ostatními SIGy. Chceme své členy, po dohodě s organizátory

Uskutečněné akce

Rok 2021 setkávání moc nepřál, takže se konalo pouze pár akcí, které
pro nás zorganizovala Petra Holubová. Za všechny chci jmenovat
komentovanou prohlídku Státní opery, která některé účastníky
navnadila k návštěvě představení. Těšíme se na aktivnější rok 2022!
Chcete-li se k nám přidat, zaškrtněte si na svém intranetovém profilu
odběr zpráv SIG 111, a až bude nějaká akce vypsána, přijde vám
automaticky email. Těšíme se na vás!

mensovních akcí, informovat o vhodnosti akcí pro děti, případně
rodiny s dětmi. Zda je na akci program i pro děti, pro jakou věkovou
skupinu, vhodnost ubytování atp. V neposlední řadě budeme
organizovat i vlastní akce vhodné pro děti a mládež.

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu jsou určené dětským členům Mensy a mensanům
s dětmi. V minulém roce jsme zorganizovali hry pro děti a chemické
pokusy na celostátním setkání v Krkonoších.

Plány do budoucna

Do budoucna chceme organizovat setkání členů dětské Mensy,
možná jako součást jarního celostátního setkání.

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

Zaměření SIGu

SIG Business Club nabízí svým členům, odborníkům a veřejnosti
platformu, kde se mohou zabývat aktuálními otázkami v oblasti
obchodu, podnikání a ekonomie. Pomáhá jim v oblasti obchodních
kontaktů na lokální i globální úrovni. Hlavním krédem je networking.

Uskutečněné akce

Rok 2021 nám nepřál z důvodu absence možnosti se setkávat,
a rozvíjet tak osobní a obchodní vztahy. I přesto se nám podařilo
zorganizovat několik akcí:
- Václav Moravec: „O robotech a novinářích“ – online
- přednáška „Vodík jako akumulace a zdroj energie z praxe“ – online
- prezenční akce na téma: „Proč došlo ke zřícení Trojské lávky?“ –
Praha, Klocknerův ústav, účastnilo se cca 30 mensanů
- přednáška „Plyn a NordStream2“ – online

Plány do budoucna

Hlavním cílem pro nadcházející rok je networkingové setkání s cílem
nastavení pravidelných akcí.
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IG Cyklistika & SIG Outdoors & SIG Senior
Zdenka Pániková, 737 154 078
cyklistika.mensa.cz, mensa.click/sig-senior
zdenka@mensa.cz, sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz

Zaměření SIGů

SIG Cyklistika: Kola, řetěz, šlapky + síla lidských svalů. Jak
jednoduché. Dokonalý stroj, který pochopí snad každý a ovládat se
ho naučí i malé dítě. Neznečišťuje ovzduší, nedělá skoro žádný hluk,
je snadno opravitelné. Je to spravedlivý stroj: energii, kterou do něj
vložíte, vám pak při jízdě z kopce vrátí.

je chalupa pronajímaná uzavřeným kolektivům, která disponuje
8 samostatnými pokoji, kuchyní s jídelnou pro společná setkávání
a sociálním zařízením v přízemí budovy, která stojí v klidné části
obce, nedaleko od centra. Město Lázně Libverda mezitím prošlo
velkou proměnou a máme se na co těšit. Pokud někdo ještě váhá
s přihláškou, doporučuji neotálet.

SIG Outdoors: Tato skupina vznikla v roce 2013 na výletě v České
Kamenici proto, aby se u našich výletů oddělila cyklistická a pěší
sekce. Všechno ostatní je pro tento i výše uvedený SIG společné.
SIG Senior: SIG určený převážně pro moudré a zkušené, kteří se
svým věkem většinou nechlubí

Uskutečněné akce

Tento rok aktivitám příliš nepřál, nicméně dělali jsme vše, co jen
bylo možné. SIG Outdoors v kooperaci se SIGy Cyklistika a Turistika
vyrazili v září směr Vlašim. Skupina Outdoorových odvážlivců
zdolala Malý i Velký Blaník a já jako jediný zástupce SIG Cyklistika
jsem se svými anemickými problémy na elektrokole prozkoumávala
krásy Vlašimi a okolí. Všichni účastníci si pobyt náramně užili
a já bych chtěla ještě jednou poděkovat Radě Mensy za finanční
podporu této akce.
Za SIG Senior aplikuji marketingovou strategii Nedělníčky – téměř
každou neděli dát našim příznivcům vědět, co se aktuálně děje
v mensovních aktivitách, které by nás mohly zajímat. Jednou se
podařilo uspořádat procházku naučnou Gočárovou stezkou města
Lázně Bohdaneč. Ta se velmi podařila – počasí nám přálo a závěrečná
tečka za akcí v podobě výborného oběda v restauraci Pod Radnicí
byla taktéž velmi příjemná.

Plány do budoucna

V roce 2022 se plánuje akce Piktych po 11 letech, která byla přeložena
z důvodů nepříznivé epidemiologické situace z roku předchozího,
avšak tento rok se tato akce uskuteční, byť za dodržení platných
vládních opatření. Příprava a přihlašování už započalo a já se moc
těším na setkání s našimi členy, rádi poznáme i členy nové. Piktych

IG Deskovky Brno
Radim Novák, 774 571 453, radim.novak@mensa.cz
mensa.click/deskovky-brno

Zaměření SIGu

Cílem SIGu Deskovky Brno je sdružovat hráče deskových her z Brna
a blízkého okolí. Pokud to situace umožňuje, scházíme se v čajovně
Za Zrcadlem, která je naší neoficiální herní základnou. Jedním
z hlavních důvodů je fakt, že v čajovně je pro návštěvníky volně
k zapůjčení více než 120 moderních i tradičních deskových her. Také
aktivně podporujeme herní akce, které předcházejí pravidelnému
setkání MS Brno.
Není důležité, jestli máte zkušenosti s hraním deskových her, každá
hra je totiž jiná. Stačí vám chuť učit se něco nového a zájem potkat
se s fajn lidmi v naší přátelské a pohodové herní skupině. Věkově není
náš SIG omezený, nejmladšímu členovi je 18 let a nejstaršímu 60+.

Uskutečněné akce

V předchozím roce jsme se setkávali spíše v menším počtu
a v soukromých prostorách, což bylo vzhledem k pandemickým
opatřením z našeho pohledu jediné možné řešení. Než byla zpřísněna
pandemická opatření pro vstup do restaurací, účastnili jsme se také
herního předvečera setkání MS Brno.
Běžně jsme se potkávali v počtu čtyř nebo pěti hráčů, při zachování
všech bezpečnostních pravidel a doporučení.
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Plány do budoucna

Do budoucna bychom měli rádi vlastní prostor, kde se můžeme
potkávat pravidelně a nebýt závislí na otevření či neotevření
našich současných herních míst vzhledem k neustále se měnícím
pandemickým opatřením.

IG Děti Plzeň

Letos se snad již podaří zorganizovat už před rokem plánovanou
exkurzi do kravína ve Velharticích, kde od loňského srpna mají novou
počítačově ovládanou dojírnu.

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

Zaměření SIGu

SIG má cíl sdružovat děti – členy Dětské Mensy a děti členů Mensy
nejen z Plzně a Plzeňského kraje. Je určen členům Mensy s malými
dětmi a také členům Dětské Mensy s jejich rodiči.

Uskutečněné akce

V roce 2021 jsme stejně jako v předcházejícím roce měli setkání
pouze v létě a zase na naší chalupě na Šumavě. V červnu to bylo
takové neoficiální setkání u příležitosti návštěvy mensovní rodiny
z Brna. Zato na srpen jsme měli naplánovanou větší akci spojenou
s grilováním a entomologickou procházkou. Toto setkání se kvůli
covidové karanténě a počasí dvakrát posouvalo, ale nakonec se nás
16 sešlo a měli jsme příjemné odpoledne s úžasným programem od
entomologa Jardy Vágnera.

Plány do budoucna

V roce 2022 bychom rádi již od jara pokračovali v podobném duchu,
tedy se s našimi mensovními dětmi vídat a družit a poznávat zajímavosti.

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

Zaměření SIGu

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

Plány do budoucna

Plány do budoucna? Nečekejte, až vás Mensa osloví. Nenechávejte
to na těch, kteří už na svých bedrech nesou kříž dobrovolnictví
a občas pod ním umdlévají. Podpořte je i Mensu. Udělejte přednášku,
naplánujte výlet. Nevíte jak? Obraťte se na SIG Dobrovolník nebo
přímo na někoho v rámci své místní skupiny, určitě vám poradí.
Protože i vy se můžete podílet na dalším rozvoji Mensy. Právě teď
je ten nejlepší čas se zapojit do programování a rozvoje intranetu,
přípravy a korektur časopisu, přípravy Logické olympiády, online
přednášek atd. V rámci Mensovních aktivit nalezne své téma každý
dobrovolník. Další víkend dobrovolníků se uskuteční v září v Kolíně,
můžete to letos být i vy, kterým bude jakožto aktivním dobrovolníkům
Mensy zaslána čestná pozvánka.

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu nejsou pravidelné, odvíjejí se od aktuálních potřeb
a ještě aktuálnějších možností. V roce 2021 se uskutečnil Víkend
dobrovolníků v Jizerských horách pod patronací dobrého ducha
těchto hor Muhu. Program byl za účasti zkušených a aktivních členů
Mensy více pracovní, než bývá obvyklé, a zaměřil se na možnosti
dobrovolnictví obecně, motivaci dobrovolníků, ať již tu prvotní, které
je motivovala k aktivnímu zapojení, nebo tu následnou, která je
u podpory mensovních akcí udržuje. Věnovali jsme se sdílení dobré
(i špatné) praxe v pořádání, sdílení zkušeností a plánům do budoucna.
Proběhlo zde i setkání Komise pro rozvoj (tzv. KOPR).

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

Zaměření SIGu

V SIGu Dračí doupě hrajeme hry na hrdiny. Dříve jsme hráli hru
s názvem Dračí doupě, minulý rok jsme ale přešli na systém FATE.
FATE má mnohem jednodušší pravidla a je univerzální – můžete s ním
hrát ve světě fantasy s čaroději a draky, ve světě sci-fi s posádkou
vesmírné lodi, či si vzít za základ náš reálný svět. Důraz je především
na kreativitu hráčů, zajímavost děje a tím i větší zábavnost – namísto
zdlouhavého počítání, jak dlouho trvá dostat se z hradu do vesnice
a kolik přesně stojí kouzelný meč.

Uskutečněné akce

SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek večer v Praze,
případně jsme hráli online, pokud nebyla osobní setkání možná.
Prostřednictvím našich hrdinů zažíváme neobyčejné příběhy
a popouštíme uzdu své fantazii, abychom si trochu odpočinuli od
skutečného světa.

Plány do budoucna

Skupina dobrodruhů, známá pod jménem „Tistygrem“, se přesunula
do světa Výhně. Musí odlít formu na magický krystal, který ohrožuje
jejich svět. Cesta pouští byla úmorná a nečekaná. Stejně tak tři měsíce
zářící na obloze – červený, modrý a bílý. Co znamenají a kde se vzaly?
Jaká další tajemství tento svět ještě skrývá? Podaří se hrdinům splnit
jejich úkol a vrátit se zpět do Arcanie? A zůstane potom svět Výhně
ještě stejný? Kde skupina „Tistygrem” projde, věci se totiž mění…

13

IG Ekologie
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-ekologie

Zaměření SIGu

Ekologie a všechno kolem ní: pozvánky, diskuze.

Uskutečněné akce

V roce 2021 se SIG potkával ve své FB skupině – ta má 33 členů
celkem.

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

IG Geocaching
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz

Zaměření SIGu

Jak název napovídá, tak se jedná o SIG sdružující mensany
se zájmem o celosvětovou hru Geocaching.

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

Zaměření SIGu

Zaměřením SIGu je improvizační pohybové divadlo. Aktivity
jsou určené pro každého, kdo by se rád věnoval pohybovému
improvizačnímu divadlu, hledání nových forem, zdokonalování svých

Plány do budoucna

SIG nadále bude žít na Facebooku nebo v diskuzní skupině –
záleží na vás, kde kdo bude aktivní. Prostě přispějte námětem
do diskuzní skupiny či na Facebook dle vaší volby.
Akce s osobní fyzickou účastí nevylučuji, především ty ve volném
prostoru. Sejdeme se konečně letos na koniklecích v Brně? Nebo
navrhnete něco jiného? Záleží na vás.

Zaměření SIGu

Cílem SIGu byla organizace Evropského mensovního setkání v Brně.
To bylo nejprve plánované na rok 2020 a posléze realizované v roce
2021.

Uskutečněné akce a plány do budoucna

V roce 2021 se uskutečnilo několik úspěšných výprav, ponejvíce
po lesích v okolí Brna a Prahy. V roce 2022 tomu bude podobně.
Už se chystá velká procházka po lesích a lukách ve Zlínském kraji
a určitě se uskuteční i další setkání.

hereckých technik i tvůrčí práci na jevišti. A hlavně pro ty, kdo mají
také zájem vystupovat před diváky.

Uskutečněné akce

Činnost SIGu je z důvodu COVIDu dočasně pozastavena. Plánuji
činnost obnovit až když bude jasné, že zejména zimní měsíce, které
jsou pro činnost SIGu nejlepší, již nebudou negativně ovlivněny.

Plány do budoucna

Jakmile se činnost SIGu obnoví, je v plánu dát dohromady soubor,
který se bude věnovat vystoupením – divadelním experimentům.

IG Investice Finance Projekty
Vladan Ninković, 606 765 914,
vladan.ninkovic@alternative-investment.cz
mensa.click/sig-fip

Zaměření SIGu

SIG byl založen na konci roku 2021.

IG Jazyky
Vítek Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz,
sig-jazyky@mensa.cz, jazyky.mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Jazyky byl založen v roce 2003 Luďkem Kovářem s úmyslem
lepšího poznání a osvojení češtiny mensany zvláště s ohledem
na psaní článků do časopisu Mensy. Následně bylo zaměření SIGu
rozšířeno i na poznávání a způsoby učení jazyků.
Do práce SIGu se může zapojit každý člen, kterého zajímá nejen
učení samotných jazyků, ale také jejich struktura a vzájemné rozdíly.
SIG je určen také pro členy, které znepokojuje klesající úroveň
psaného textu v médiích.

Uskutečněné akce

Před pěti lety se členové SIGu začali zapojovat do jazykové kontroly
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Svým členům nabízí konkrétní cesty, jak se od teoretických
ekonomických debat přesunout k reálné podnikatelské praxi.
Zajišťuje aktivní podporu při podnikání včetně financování a dbá
na efektivní osobní i profesní rozvoj každého člena.
Pokud máte zájem zapojit se do činnosti, přihlaste se k odběru
konference.
mensovního časopisu, která probíhá těsně před jeho odesláním
do tiskárny. Tito členové sice většinou do časopisu nepřispívají,
ale právě to jim umožňuje nahlížet na časopis nezúčastněným
pohledem. Každý opravující má na starost několik málo stránek,
proto si dokáže všimnout i těch nejmenších detailů. Tyto poznámky
považuje redakce za velice přínosné, a pomáhají tak udržet vysoký
standard našeho časopisu. Za to patří opravujícím vřelé díky.

Plány do budoucna
Činnost SIGu může v následujících letech zůstat víceméně
nezměněna. Je však potřeba zapojovat do korektur časopisu
stále nové spolupracovníky. Opravující se musí hodně soustředit
na vybrané stránky, proto nesmí být kontrolovaných stránek moc.
Pro ostatní 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
Marta Frydrychová, 777 165 811, marta.frydrychova@mensa.cz
mensa.click/fb-budejovice

Zaměření SIGu

SIG je určen všem nadaným dětem z Jihočeského kraje. V současné
době pravidelně pracujeme s dětmi ve věku 6–13 let.

Uskutečněné akce

Na začátku roku 2021 nás stejně jako ostatní zabrzdil COVID-19, vše
se rozběhlo až před letními prázdninami. První akcí byla akce pro
děti „TABLET Z NICH SUPERHRDINU NEUDĚLÁ. Pojďme vrátit děti
zpátky do hry.“. Spolu s členy MS České Budějovice jsme pro děti
připravili stanoviště plné logických her, hlavolamů, hádanek a celé
odpoledne jsme byli v obležení nadšených dětských návštěvníků.
V červenci se uskutečnily dva týdny příměstského tábora pro nadané
děti. O tábor byl velký zájem, oba týdny jsme měli plný stav, některé
děti se účastnily obou týdnů. Velkou odměnou pro nás je to, že se děti
na tábor vracejí, z loňských účastníků se letošního ročníku zúčastnily
děti téměř všechny. První týden tábora byl ve znamení šachu pod
vedením mezinárodní mistryně, členky Mensy Natálky Kaňákové.
Druhý týden byl zaměřen na angličtinu pod vedením lektorek Míši
Brtnové a Petry Bydžovské.
V září jsme se sešli na Běhu Jihočeských nadějí, kdy jsme svou
účastí podpořili charitativní běh na podporu mladých jihočeských
talentů. Také jsme vyrazili na celodenní setkání do Písku, kde pro
nás členka Mensy Edita Kučerová připravila celodenní variabilní
program. V Písku jsme si prohlédli Městskou knihovnu, prošli si
centrum města, kde jsme nemohli vynechat sochy z písku, podívali
jsme se na exkurzi do Sladovny, kde si každý z nás vybral některou
z interaktivních výstav. Většinou jsme volili Voda mě napadá, někteří
vyrazili do Mraveniště. Po obědě jsme vybírali mezi Šifrou mistra
Jana – bojovkou po domovních znameních s tužkou Albi, návštěvou
děkanského kostela a návštěvou Zemského hřebčince.

Kromě deskových, logických a různých pohybových her jsme
v loňském roce navštívili několikrát v rámci pravidelných schůzek
edukační programy v Jihočeském muzeu, konkrétně jsme byli na
výstavách Retrogaming a Příroda. Na podzim jsme také navázali
spolupráci s mezinárodní šachovou velmistryní Eliškou Richtrovou,
která nám ve spolupráci s trenérem Michalem Novotným připravila
pro děti sobotní šachová odpoledne.

Plány do budoucna

V roce 2021 se nám toho nakonec podařilo přes všechna omezení
opravdu hodně. S dětmi se nescházíme jednou měsíčně, jak jsme
původně plánovali, ale jednou týdně. Ve stejném duchu budeme
pokračovat i do budoucna. Na prázdniny jsou opět vypsány dva týdny
příměstského tábora, zopakujeme šachy, o které je obrovský zájem,
i angličtinu. Program tábora je samozřejmě doplněn o velké množství
dalších aktivit, nezapomínáme na sport, týmové hry, deskovky, šifry,
různé exkurze. Pokud přeje počasí, snažíme se s dětmi trávit co
nejvíce času venku.
Na závěr velký dík všem, kteří nám fandí a jakkoliv nás podporují.
Bez vás by to nešlo, pomoci si velmi vážíme. Věřím, že ta parta
spokojených nadaných dětí nám všem dodává elán a chuť v činnosti
pokračovat.

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

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je zakládat nové Kluby nadaných dětí a podporovat ty
stávající v Jihočeském kraji.

Uskutečněné akce

Rok 2021 aktivitám příliš nepřál, přesto se nám pár akcí podařilo.
Snažíme se, aby lektorky klubů vzájemně sdílely zkušenosti, aby se

inspirovaly a pomáhaly si při vytváření náplně klubu. Ve spolupráci
s NPI se nám na konci roku povedlo uskutečnit dva online webináře
s Renée Grennarovou, jeden byl určený vyučujícím a lektorům, druhý
rodičům nadaných.
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IG Kluby nadaných dětí severní Čechy
Lucie Měchurová, 777 141 975, lucie.mechurova@mensa.cz
mensa.click/knd

Zaměření SIGu
Hlavním cílem je podpora nově vznikajících klubů nadaných dětí
v oblasti Čech – především středních, severních a západních. Nově
vznikajícím klubům poskytujeme podporu ve formě výběru vhodných
činností, ukázek her a materiálů a v závislosti na aktuálních možnostech
poskytujeme do začátku i nějaké vybrané hry vhodné pro nadané děti.
Pokud vzniku klubu předchází testování IQ v dané škole, jsme schopni
jej na základě výsledků doporučit dětem, pro které bude takový klub
vhodný a přínosný. Nabízíme také možnost kontaktu a sdílení dobré
praxe mezi již fungujícími kluby a kluby nově vznikajícími. V případě
zájmu můžeme uspořádat ukázku deskových a karetních her.
Kromě zakládání a podpory KND připravujeme i ve spolupráci s dalšími
organizacemi, například knihovnami nebo různými centry volného
času aktivity vhodné pro nadané děti. Také se věnujeme organizaci
letních pobytových táborů.

Uskutečněné akce
V uplynulém roce vznikly v naší spolupráci čtyři nové kluby. Účast
dětem na této aktivitě byla sice kvůli pandemii na několik měsíců

znemožněna, ale jakmile to vládní nařízení a možnosti škol dovolovaly,
děti se na svých schůzkách již mohly potkávat. Podle reakcí pedagogů
i dětí samotných jsou nově vzniklé kluby skutečným přínosem pro
nadané děti, umožňují jim potkávání se napříč věkovými kategoriemi
a věnování se tomu, co je skutečně baví. I přes velká omezení se
všechny stávající kluby snažily dětem program nabídnout a všichni
věříme, že jejich fungování bude brzy bez omezení.
V létě jsme pořádali dva pobytové tábory pro nadané děti v obci
Dolní Suchá na Liberecku. Jeden termín byl určen dětem z prvního
stupně a druhý dětem druhostupňovým. Pro děti jsme měli připravenu
celotáborovou hru na detektivy, věnovali jsme se hraní různých
deskových a karetních her, luštění šifer a záhad i sportování a jiným
klasickým táborovým činnostem.

Plány do budoucna
Plánujeme nadále rozvíjet síť klubů pro nadané děti nejen při školách, ale
také navázáním spolupráce například s DDM a podobnými institucemi,
a podporovat stávající, dobře fungující kluby formou deskových her.
V plánu jsou také znovu dva pobytové tábory v Dolní Suché.

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

Zaměření SIGu

Plány do budoucna

Cílem SIGu je zakládat a podporovat kluby nadaných dětí zejména
na Severní Moravě. Spolupracujeme s mnoha KND – Frenštát pod
Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Karviná,
Valašské meziříčí, Ostrava (5×), Prostějov, Ludgeřovice, Dobrá

Úkolem do budoucna je obnovení činnosti u klubů, které zasáhly
různé zákazy, a samozřejmě zakládání klubů nových. Pokud máte
zájem KND ve svém městě založit, rádi vás proškolíme, poradíme
a pomůžeme s počátečním spuštěním.

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

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

Ani v roce 2021 se nic zvláštního nestalo. Proběhlo pár drobnějších
výstav v obchodních centrech, na které jsme neměli čas zavítat, a při
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a Vsetín. Kompletní přehled klubů nadaných dětí včetně kontaktů
a tipů na program naleznete na webu deti.mensa.cz.

procházení běžných zpráv na internetu bylo možno zahlédnout pár
zpráv o drobných výjimečnostech, jako jsou Lego modely drahých
sportovních aut v životní velikosti.

Plány do budoucna

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

IG Lišky

Plány do budoucna

Do budoucna plánujeme pravidelné úterní schůzky v klubovně v Brně,
letní tábor v Jeseníkách, výlety a vycházky.

Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
mensa.click/sig-lisky

Zaměření SIGu

Posláním SIG Lišky je rozvíjet emoční inteligenci a sociální vztahy
dětí s důrazem na komunikační schopnosti, analytické myšlení,
komplexní a koncepční myšlení, kreativní myšlení a řešení problémů,
zdravé sebevědomí, toleranci, uznávání morálních a etických hodnot,
schopnost činit rozhodnutí, schopnost vést kolektiv, schopnost
práce v kolektivu a týmové práce, řešení konfliktů a vyjednávání,
samostatnost a aktivní přístup.
SIG je zaměřen na pravidelnou činnost děti ve věku 5–18 let.

Uskutečněné akce

V loňském roce probíhaly pravidelné schůzky dětí v Brně každé úterý,
uskutečnil se týdenní letní tábor v Kunžaku, třídenní výlet a různé
vycházky.

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

Zaměření SIGu

Skupina je zaměřená na rozvoj tvůrčího psaní. Zabýváme se
procvičováním technik tvůrčího psaní, recenzemi literárních textů,
pořádáme setkání spojená s autorským čtením, spolupracujeme
s řadou úspěšných básníků a spisovatelů, ale také s výtvarníky
a hudebníky. Největší akcí je celostátní literární soutěž, které se
zúčastnilo již několik stovek autorů. Soutěž je zaměřená na prózu
i poezii a je vždy na určité téma. Úspěšné texty vycházejí ve sborníku,
výherci dostanou věcné ceny a možnost vystoupit v autorském čtení.

Plány do budoucna

Do budoucna počítáme s otevřením kurzů tvůrčího psaní, po kterých
je dlouhodobě poptávka. Pokud to umožní společenská situace, rádi
bychom obnovili pravidelná setkání, která probíhala každý měsíc
v prostředí čajoven a literárních kaváren. Poslední dva roky jsme tyto
aktivity museli omezit, uskutečnilo se jen několik jednotlivých setkání.
V případě zájmu o aktuální informace se můžete připojit do konference
SIGu: sig-literarni-tvorba@mensa.cz.
Náš youtube kanál, kde můžete mít svoje video: mensa.click/yt-lit.

Uskutečněné akce

V roce 2021 proběhl jubilejní 5. ročník. I v omezených podmínkách
se na podzim uskutečnilo závěrečné vystoupení úspěšných autorů
spojené s křtem sborníku a hudebním vystoupením.
Již několik let přispíváme do mensovního časopisu. Novinkou je
spuštění Youtube kanálu, kde autorům dáváme prostor publikovat
a propagovat tvorbu.

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

Zaměření SIGu
Cílem SIGu je sdružovat dobrovolníky, kteří se zapojují do
největšího projektu Mensy ČR. Logická olympiáda je soutěž
s obrovským dosahem, ve čtrnáctém ročníku přilákala více než
75 000 účastníků. S ní spojený SIG 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

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

Uskutečněné akce
Příprava úloh: probíhá během on-line schůzek. Rádi se vrátíme
k prezenčním schůzkám tvorby úloh.
Krajská kola: zdařilo se zorganizovat prezenčně ve všech krajích.
Finále: vzhledem k epidemiologickým omezením bylo finále
přeložené do roku 2022.
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IG Logické hry
Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
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.

Uskutečněné akce

V roce 2021 se nám i přes situaci nepodporující jakákoliv setkávání
dařilo. Samozřejmě v onlinu. Do online světa se podruhé přesunula
Mind Sports Olympiad a stejně jako rok předtím se jí díky tomu
zúčastnilo několik tisíc hráčů. Já jsem za tři týdny jejího konání stihla
odehrát přes 40 turnajů a občas hrála i tři najednou, což se vám běžně
prostě nepodaří. Takže palec nahoru za MSO. Před MSO se nám
povedlo se zúčastnit online šifrovačky Sendvič, a hlavně uspořádat

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

Zaměření SIGu

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

pár online herních schůzek, jejichž náplní byly zejména asociační hry.
Nu, a po MSO jsme tuto aktivitu rozšířili i do zahraničí.

Plány do budoucna

Naše plány do budoucna? Určitě se zúčastníme dalšího online
ročníku MSO, který je naplánovaný na duben a květen, a je možné,
že někdo vyrazí i na prezenční část MSO v srpnu do Londýna. Kromě
toho by měly pokračovat online herní schůzky, jak pro české hráče,
tak pro všechny, kteří češtinu neovládají, případně hledají příležitost
si procvičit angličtinu. Tyto schůzky daly základ myšlence vytvořit
za tímto účelem i mezinárodní SIG, ale potřebných 10 členů k jeho
založení se ještě nedalo dohromady. Chcete-li tuto myšlenku podpořit,
ozvěte se. V online světě momentálně probíhá i několikaměsíční
mezinárodní akce s názvem Mochalunt, což je zkratka pro Mistrovství
světa týmů v abstraktních hrách.
Samozřejmě, pokud cestovatelské podmínky či místní opatření
dovolí, rádi se zúčastníme odložených a do té doby pravidelných akcí,
domácích i zahraničních. Snad už dále odkládány nebudou. Těšíme se
na několik mistrovství světa, velkých mezinárodních akcí zaměřených
na tradiční hry a sporty i drobné domácí turnaje v různých hrách.
Sejdeme se tam?
mezi kurzy Work-Life Balance, Efektivní vyjednávání a Motivace
a vedení. Tuto časově omezenou výhodu využilo pěkných 163 členů
Mensy. SIG Manager funguje také na sociální síti Facebook, kde
najdete různé zajímavé příspěvky, odkazy na články, myšlenky, citáty
a jiné.

Plány do budoucna

V budoucnu bychom chtěli uspořádat networkingové setkání,
na kterém se budete moci mimo jiné seznámit také s možnými
budoucími spolupracovníky, partnery, zaměstnanci či zaměstnavateli.
Rádi bychom uskutečnili exkurzi do firmy Delong Instruments, která
se zabývá zejména vývojem a výrobou elektronových mikroskopů
a elektronově-optických soustav. Stále jsou ve hře různé přednášky
a exkurze, společně uvidíme, co se nám podaří. I nadále máme
v plánu průběžně vkládat zajímavosti na naši facebookovou stránku.

Uskutečněné akce

V minulém roce jsme velkou většinu našeho úsilí směřovali do podpory
evropského setkání mensanů a mensanek EMAG 2021, které se konalo
v Brně. Pomohli jsme kolegům organizátorům s přípravou a poskytli
jim naše kontakty. Byli jsme i přímo u některých realizovaných akcí.
Pro představu jsme navštívili firmu PERAVES, která vyrábí světový
unikát, kabinové motocykly neboli dálníky Monoracer, které v sobě
snoubí neotřelý design, nejnovější technologie, extrémní bezpečnost
a nejnovější materiály. Panu řediteli Gustavu Procházkovi tímto
velice děkujeme, protože nad rámec samotné exkurze vybral pár
šťastlivců, které tímto drahým strojem svezl po venkovských cestách
i v městském silničním provozu. Odlehčenou akcí pak byla například
exkurze s ochutnávkami v řemeslném pivovaru Lucky Bastard. To,
co nám bohužel zatím nevyšlo, byla exkurze do Delong Instruments,
avšak jsme s firmou stále v kontaktu. V roce 2021 jsme ve spolupráci
se společností MotivP připravili pro mensany a mensanky zajímavou
členskou výhodu – virtuální kurz zdarma. Tentokrát jste si mohli vybrat

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

Zaměření SIGu

SIG Mensa English Group offers you an opportunity to join us for
a friendly English conversation. The goal of MEG is to have fun
together while speaking (only) English.
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We meet in the Prague office of Mensa in a quite new building near
the metro Dejvická: mensa.click/ciirc-en Jugoslávských partyzánů
1580/3, Prague 6.
There is some tea or coffee, we can bring our own food according
to our wish.
We usually invite some interesting people and we can also meet
more regularly, sometimes only for the English conversation. And
we can also visit some films or exhibitions in English.

IG Natura
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG se zabývá sdružováním naturistů v Mense, společnými výlety na
natur pláže a další akce a celkovým rozvojem naturismu. Takže každý,
kdo má zájem o pohodové koupání či opalování, se může přidat.

Uskutečněné akce

V roce 2021 proběhlo několik akcí na Vysočině, v Brně, u Prahy…
a další se dají očekávat i v roce 2022.

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

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

V roce 2021 jsme se zabývali zejména učením japonštiny v rámci
kurzů na serveru Memrise a Duolinguo.

IG Peníze
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-penize

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

V roce 2021 se SIG potkával ve své FB skupině a minoritně v diskuzním
fóru na intranetu. FB: Počet zhlédnutí 3684; 37 členů, kteří přidali
příspěvek či komentář; 76 členů celkem.

Bohužel jsme se letos nezvládli kvůli situaci zúčastnit festivalu
japonských filmů Eigasai, o to více se těšíme na ročník 2022.
Nicméně se nám podařilo uspořádat několikrát on-line setkání „Meet
Japanese“, kde jsme s Hiroaki Takahashim z japonského Kobe
diskutovali různá témata a odlišnosti v Japonsku a České republice.

Plány do budoucna

V roce 2022 chceme pokračovat v pravidelných osobní a on-line
setkáních s Japonci, navštívit 15. ročník festivalu japonských filmů
Eigasai v pražské Lucerně. Pokud se tedy zajímáte o japonštinu
či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo a pití –
neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.

Plány do budoucna

SIG nadále bude žít na Facebooku nebo v diskuzní skupině – záleží na
vás, kde kdo bude aktivní. Prostě přispějte námětem do diskuzní skupiny
či na Facebook dle vaší volby.
Bude-li zájem o konkrétní téma, napište mi, třeba z toho vzejde online
přednáška. Finance jsou mým koníčkem, jsem také finanční poradce
působící od roku 1999 a správce pronajímaných bytů a nebytových
prostor.
Akce s osobní fyzickou účastí nevylučuji, ale pravděpodobně se jim
budu dále vyhýbat, i když budou povolené, nedává mi smysl vyvolávat
zbytné fyzické kontakty. Navíc jako introvert nejsem jejich příznivcem
tam, kde stačí virtuální akce.

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

Zaměření SIGu
SIG psychologie a komunikace je svým pojetím a obsahem určen
pro studenty střední školy a věnuje se činnostem spojeným
převážně s výukou základů psychologie, rozvojem osobnosti
a komunikačních dovedností. Neschází se pravidelně, ale je
zaměřen na organizování krátkodobých akcí, včetně exkurzí,
stáží, společných návštěv konferencí a specializovaných seminářů
především na Fakultě společenských studií Vysoké školy
Humanitas. Nejde o početný SIG, jeho členy jsou v převážné míře
studenti ve věku 15–19 let, kteří se připravují na svoji profesní
kariéru, případně na další studia v humanitních specializacích.
V roce 2021 se na akcích SIGu podílelo 32 členů, účastnili se tří
konferencí, absolvovali odbornou stáž v Barceloně a spolupodíleli
se na organizaci akcí pro děti z mateřských škol.

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

Plány do budoucna

SIG neplánuje v budoucnu žádné výrazné změny ve své činnosti, nadále hodlá propojovat
své aktivity se středoškolskou
a vysokoškolskou výukou ve
Vsetíně, připraví zahraniční
exkurzi a podpoří účast svých
členů v nejrůznějších programech, olympiádách a soutěžích.

Zaměření SIGu

Virtuální konference pro lidi hledající, nabízející nebo diskutující
o bydlení v Praze. In person akce nemáme.
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IG Rozvoj
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz

Zaměření SIGu

Realizujeme projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost
(future.mensa.cz), který má za cíl přiblížit problematiku nadaných

IG Seberozvíjení
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-seberozvijeni

Zaměření SIGu

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

Uskutečněné akce

V roce 2021 se SIG potkával ve své FB skupině a minoritně
v diskuzním fóru na intranetu. FB: Počet zhlédnutí 3377; 32 členů,
kteří přidali příspěvek či komentář; 65 členů celkem.

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

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je zavádění moderních didaktických metod do
českých škol. Aktivity SIGu jsou určeny učitelům i členům Mensy,
kteří se zajímají o moderní vzdělávání.

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

Zaměření SIGu

Primárním zaměřením SIGu Turistika jsou převážně pěší turistické
jednodenní či dvoudenní výlety po České republice. Rádi bychom
přilákali i méně zdatné turisty či rodiny, proto se snažíme nabídnout
různě dlouhé trasy s ohledem na možnosti dané lokality a zájem
účastníků. Zaměření SIGu je vhodné pro lidi, kteří potřebují pohyb,
rádi tráví svůj čas v přírodě a snaží se ji v tichosti vnímat.

Uskutečněné akce

V září 2021 se nám konečně podařilo ve spolupráci se SIGy
Cyklistika a Outdoors zrealizovat víkendovou akci Blaník, která
byla původně plánována v dubnu 2020 a několikrát posunuta
kvůli pandemickým opatřením. Počasí nám přálo a uskutečnili
jsme výšlap na Velký i Malý Blaník, poseděli u táboráku s kytarou

IG Věda
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, 604 623 092,
sig-veda@mensa.cz, mensa.click/sig-veda, mensa.click/fb-veda

Zaměření SIGu

Baví tě věda? Nás taky. Rádi si hrajeme, objevujeme, experimentujeme
a vynalézáme. Zajímají nás fyzikální principy a přírodní zákonitosti.
Nahlížíme jak do přírodovědných, tak technických oborů. Poznáváme
naši planetu i světy vzdálené. Zkrátka, naším cílem je předávat
velkým i malým radost z poznání.
Naše aktivity se točí především okolo populární vědy, ale rádi občas
nahlédneme pod pokličku také odborněji. Jsme otevření všem, dětem
i dospělým, jednotlivcům i rodinám.
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dětí a rozvoje nadání učitelům po celé republice. V roce 2021 byla
možnost realizace seminářů významně omezena – realizovali jsme
jich na školách jen několik. Doufáme, že se tato lektorská aktivita brzy
obnoví. Pokud se chcete do týmu přidat, jste vítáni.
Dále si klademe si za cíl vyhledávat příležitosti na mensovní rozvojové
projekty a také podporu dobrovolníků v rozjezdu jejich projektů
a aktivit.

Plány do budoucna

SIG nadále bude žít na Facebooku nebo v diskuzní skupině –
záleží na vás, kde kdo bude aktivní. Prostě přispějte námětem do
diskuzní skupiny či na Facebook dle vaší volby.
Bude-li zájem o konkrétní téma, napište mi, třeba z toho vzejde
online přednáška. Seberozvíjení je mým koníčkem i nutností pro
mé role muže, otce, příbuzného, finančního poradce, správce
pronajímaných bytů a nebytových prostor… I z toho důvodu jsem
vloni přečetl 116 knih. :-)
Akce s osobní fyzickou účastí nevylučuji, ale pravděpodobně se
jim budu dále vyhýbat, i když budou povolené, nedává mi smysl
vyvolávat zbytné fyzické kontakty. Navíc jako introvert nejsem
jejich příznivcem tam, kde stačí virtuální akce.

Uskutečněné akce

Realizujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem v rámci
jejich projektu OKAP II. desítky školení pro učitele s celkovou
účastí přes tisíc osob, realizovali jsme letní i zimní školu pro
učitele a na sto školách jsme proškolili učitele v metodice Abaku
do matematiky.

Plány do budoucna

V příštím roce budeme v nastavených aktivitách pokračovat.
a v neděli se prošli rozlehlým vlašimským zámeckým parkem.
Další akcí SIGu byla návštěva zájezdního divadelního představení
v Kutné Hoře. Divadelní spolek Járy Cimrmana zde odehrál svou
hru České nebe a zážitek byl jedinečný.
V říjnu byla plánována účast na charitativním běžeckém závodě „Od
nevidim do nevidim“ ve Stříbrné Skalici. Závod byl rozčleněn do
několika kategorií s trasami 5,5 a 12 km, dětský běh a dobročinný
nesoutěžní běh na 1 km. Závod je organizován nevidomým
všestranným sportovcem Honzou Říhou a jeho přáteli a vždy je
pořádán za účelem pomoci.

Plány do budoucna

V únoru 2022 jsme chtěli vyrazit na nedělní masopustní výlet do
Kouřimi. Tento byl však ze strany kouřimského skanzenu přesunut
na rok 2023, kdy bychom se ho rádi účastnili.
Dále bychom rádi uskutečnili víkendový zájezd a pár jednodenních
výletů. Rovněž plánujeme účast na turistických výletech oficiálně
pořádaných jinými zkušenými organizátory, například na
pochodech Klubu českých turistů či jiných sdružení.

Uskutečněné akce

V roce 2021 se nám podařilo uspořádat návštěvu Technického muzea
v Brně, kde jsme kromě zajímavých stálých expozic zaměřených na
historii vědy a techniky, především z území Moravy a Slezska, zhlédli
i zvláštní výstavu ROBOT2020. Tedy různé exponáty ilustrující vývoj
robotů po současnost s přesahem do budoucnosti.
Další akcí mělo být pozorování večerní oblohy. S pomocí dalekohledů
brněnské hvězdárny jsme měli nahlédnout do vzdálených končin
vesmíru. Krátery na Měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře
a satelity, srpek Venuše, jiskřivé hvězdokupy či jemné mlhoviny jsme
ale nakonec neviděli, protože nám bohové nebyli nakloněni a zakryli
oblohu mraky. Naštěstí i na takovou situaci byla hvězdárna připravena,
a tak jsme se dozvěděli zajímavosti o pozorovací technice, vesmíru
a jeho tělesech.

O prázdninách jsme významně podpořili evropské setkání mensanů
a mensanek EMAG 2021, které se konalo v Brně. Uspořádali jsme
například prohlídky a workshopy v Ústavu přístrojové techniky
Akademie věd ČR nebo celodenní program ve vědeckém zábavním
parku VIDA, jehož součástí byla mimo jiné také pitva srdce s odborným
výkladem. SIG Věda dlouhodobě funguje i na sociální síti Facebook.
Po celý rok zde pravidelně přidáváme příspěvky a odkazujeme na
zajímavé články a videa.

výzkumného vědeckého centra CEITEC MU (Central European
Institute of Technology). Nějakou dobu už také pokukujeme po
společnosti SAB Aerospace, která působí v oblasti leteckého
a kosmického průmyslu. Rádi bychom také uspořádali odlehčené
setkání, určené i malým dětem, s povídáním o afrických stromových
šnecích, samozřejmě s praktickou ukázkou. Společně uvidíme, co
z toho se nám povede.

Plány do budoucna

Plány do budoucna máme a čas ukáže, které akce se nám podaří
realizovat. Na pořadu dne je návštěva dalšího pracoviště evropského

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

Zaměření SIGu

SIG věnovaný všemu kolem vína, vinařství, vinohradnictví…

Uskutečněné akce

Omezení plynoucí z covidové pandemie tvrdě dolehla nejen na
gastronomii (včetně té vinařské), ale dlouhodobě i na možnost se
setkávat (a de facto i cokoliv dlouhodobě plánovat).

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.

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

Zaměření SIGu

SIG Zpěv, jak již jeho název napovídá, sdružuje osoby se zájmem
o společnou vokální produkci hudby.
Jsme otevřeni všem členům Mensy, nicméně fyzicky zpíváme
v Praze. Navíc nás COVID naučil, že je teoreticky možné společné
zpívání až do vzdálenosti několika set kilometrů (závisí na rychlosti
odezvy sítě, nikoliv na fyzické vzdálenosti). Naštěstí či bohužel
toto zatím reálně nevyužíváme.

Plány do budoucna

Předpokládáme obnovení činnosti SIGU po zmírnění, či úplném
zrušení omezení.
V současné době připravujeme pro členy spuštění interního
kalendáře doporučených akcí, týkajících se zejména prezentací
vína (degustace, košty, přehlídky, vinobraní, otevřené sklepy aj.),
ale i odborných vzdělávacích akcí, vinařských kurzů apod.

Uskutečněné akce

V létě 2021 proběhlo Evropské mensovní setkání v Brně s účastí
přes 220 lidí.
V září 2021 vyrazilo přes dvacet účastníků na zahraniční exkurzi do
Bosny a Hercegoviny

Plány do budoucna

Na rok 2022 chystáme exkurzi na Expo do Dubaje a na podzim
snad již dvakrát odložený Nový Zéland.

Uskutečněné akce

Vzhledem k tomu, že při této činnosti je třeba pomocí vzduchu
vydechovaného z plic rychlostí dostatečnou pro rozechvění
hlasivkových vazů vhodně uvést do rezonance lebeční dutiny a co
nejvolněji nechat vzduch vystupovat (nezakrytými) tělními otvory,
byla tato činnost celkem správně hodnocena jako COVID-riziková.
V důsledku toho jsme byli schopni jediné akce, a to vánočního
koncertu. Bohužel nejen že COVID přímo či nepřímo znemožnil
aktivní účast polovině zpěváků, ale ani v auditoriu se davy členů
Mensy nesešly.

Plány do budoucna

Činnost bychom samozřejmě rádi vrátili do „předcovidového“
rozsahu, scházeli se na koncertech s aktivní i pasivní účastí členů.
Určitě budu rád, když se mi ozvete!
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IGurmán
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz, sig-gurman@mensa.cz,
gurman.mensa.cz
Schůzky: snídaně každý čtvrtý čtvrtek v Praze
+ nepravidelně, viz konference

Zaměření SIGu

Cílem SIGurmán je pořádat přátelská posezení v restauracích, jejichž
návštěva je zážitkem – odkud si odneseme nejen pocit sytosti, ale
také hezkou vzpomínku. Aktivity SIGu jsou otevřeny všem všežravým
členům, kteří pociťují hlad. Většinou se nás sejde kolem 10.

Uskutečněné akce

Minulý rok se nám podařilo obnovit pravidelné snídaně v Kavárně
Louvre a Štědrodenní brunch. Jinak rok 2021 posezením příliš nepřál,
přesun akcí SIGurmán do virtuálního prostředí se ukázal jako ne
zcela optimální.

Plány do budoucna

Protože jsme se však již všichni nakazili, tak v roce 2022 se snad
blýskne na lepší časy. Chtěli bychom zopakovat některé z úspěšných
akcí jako byla „Tour du tartare,“ vyžrat zmrzlinárnu Creme de la
Creme, a celkově se opět začít pravidelně stravovat.
Prosíme, přihlaste se na intranetu do konference sig-gurman@
mensa.cz, kde zveřejňujeme pozvánky na akce.
Na závěr bych rád srdečně poděkoval všem organizátorům
a spoluorganizátorům akcí za pomoc a vyzval všechny, aby se nebáli
pozvednout rukavici a vypsat nějakou zážitkově konzumační akci!

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

… beze slov…
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Lenka Šnajdrová

Web deti.mensa.cz slaví kulaté výročí
Letos v listopadu to bude rovných deset let, co 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). Existuje
několik relativně jednoduchých podmínek, které musí školy, školky či
KND usilující o spolupráci s Mensou ČR splňovat a které jsou jasně
deklarovány na webu. Benefitem pro spolupracující školy, školky
i kluby je možnost sebeprezentace na našem webu: kromě stručné
charakteristiky daného subjektu mohou učitelé využít možnosti
publikace fotografií, vypsání svých aktivit do kalendáře či zveřejnění
svých vlastních článků, třeba i doplněných fotografiemi.
Na 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 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. Záložky Akce a Foto jsou
výmluvným důkazem toho, že obsah webu je neustále doplňován
a aktualizován, a to zejména díky aktivitě několika desítek učitelů
ze zapojených škol, školek i klubů. Kalendář akcí i sbírka fotogalerií
disponují rozsáhlým archivem. V záložce „Dotazy“ publikujeme
odpovědi na otázky, které k nám doputují prostřednictvím on-line
formuláře „Zeptejte se nás“ a zároveň by mohly být užitečné i pro
ostatní čtenáře.
Kdo chce být informován o dění v Dětské Mense a nechce si
nechat ujít pozvánky na zajímavé akce, může se přihlásit k odběru
newsletteru. Bližší představu o obsahu zpráv, které zasíláme rodičům
nebo učitelům, si můžete udělat ze stránek Newsletter pro rodiče
a Newsletter pro učitele. Obě záložky najdete v levém menu na úvodní
stránce webu, doklikáte se z nich i na příslušný registrační formulář.
Z odběru newsletteru je samozřejmě možné se kdykoli zase odhlásit.
V neposlední řadě průběžně doplňujeme anglickou verzi webu, kterou
si můžete prohlédnout na mensa.click/dm-en. Zde prezentujeme
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.
Uvědomujeme si, že web Dětské Mensy je po deseti letech provozu
již technicky poněkud za zenitem a že by chtělo nejen převést jej do
responzivní podoby, ale také získat dobrovolníka, který by se aktivně
podílel na jeho dalším doplňování a průběžných aktualizacích,
zvláště co se týče sekce Tipy pro vás. Pokud se cítíte touto výzvou
alespoň částečně osloveni, ozvěte se prosím mensovní komisi pro IT
(kpit@mensa.cz).

Zuzana Šimková

Čestné uznání Mensy České republiky
Jedním z cílů Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou
inteligenci ve prospěch lidstva. Měli bychom tedy
vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, skvělá
celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky
v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně
a veřejně je oceňovat. O naplnění tohoto cíle se snažíme
i udělováním Čestného uznání. V roce 2021 proběhnul již
dvanáctý ročník předávání tohoto ocenění osobnostem
z různých oblastí společenského života, vědy, kultury.
Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2021 byli:
prof. PhDr. Jiří Březina, CSc. – německý vědec českého původu,
profesor geologie (se zaměřením na sedimentologii) a vynálezce,

PaedDr. Libuše Hozová – česká matematička, VŠ pedagog na
Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě už od jeho založení,
čestná členka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF),
Josef Průša – český kutil, vynálezce a investor – a nyní jeden
z nejznámějších lidí v oblasti 3D tisku, vývojář 3D tiskáren.
Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky
udělila ocenění Čestné uznání pro rok 2021 panu Josefu Průšovi.
Slavnostní vyhlášení a setkání s oceněnými osobnostmi proběhlo
na valné hromadě Mensy ČR v Praze 6. června. 2021. V souvislosti
s oceněním uděluje Mensa ČR pamětní list s grafikou akademického
malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

PhDr. Jan Frolík, CSc. – významný český archeolog,

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

Bc. Petr Horálek – český astronom, astrofotograf, cestovatel
a popularizátor astronomie,

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

Celostátní setkání
Jarní celostátní setkání ve Starých Splavech bylo vzhledem k situaci
odloženo i v roce 2021 a v současné chvíli je plánované na červen
2022 – věříme, že tentokrát už bude MS Praha přát štěstí a setkání
se podaří uskutečnit. Podzimní setkání v režii MS Hradec Králové se
uskutečnit podařilo, byť to bylo se změnou místa konání na poslední
chvíli – v Rokytnici namísto původně plánovaného Benecka.
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Mensovní fotografická soutěž
Téma fotosoutěže pro rok 2021 bylo Balance (rovnováha).
Stejně jako v předchozích třech letech 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.

Zuzana Kořínková
vítěz dětské kategorie:
Danislav Novák, Však já to
vybalancuji

vítěz: Ivana Danielková, Hrdlička a holubička

Intranet a IT Mensy v roce 2021
V intranetu Mensy můžete sdílet své fotografie, diskutovat, ptát se
ostatních v anketách, vyhledávat v dokumentech Mensy a v archivu
časopisů, 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, založit si mensovní email, zaplatit členský
příspěvek 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.

vyhodnocování) a Filipu Polákovi za vektorizaci úloh (díky
systematické práci všech máme asi největší elektronickou databázi
jednotlivých úloh na světě).

Uživatelská zkušenost je bohužel zatížena faktem, že systém byl
spuštěn již v roce 2000 (Mensa ČR byla jednou z prvních, která
členům nabídla tuto službu). Postupně připravujeme podmínky pro
to, abychom mohli systém radikálně předělat a částečně nahradit.

Co nás čeká v roce 2022? Chtěli bychom zvládnout migraci veřejného
mensovního webu na nový systém, začít práci na radikální přestavbě
a omlazení členské sekce intranetu a ideálně také zmigrovat web
časopisu. Pokud to bude možné, tak bychom chtěli použít řešení
sdílené s jinými národními Mensami anebo postavené na veřejných
aplikacích.

V roce 2021 jsme zprovoznili možnost platit za testování kartou
(velký dík patří Josefu Kunhartovi, pomohl také Aleš Novotný).
Josef Kunhart se dále velmi intenzivně věnoval modernizaci kódu,
aktualizaci databáze, knihoven pro zasílání mailů, doplnění test cases
a přípravě na přechodu na PHP 7.0 (v IT speaku refaktoring a řešení
technologického dluhu; jednalo se o největší code rewrite od roku
2008). Jiří Šmach a Jan Koudelka se věnovali zlepšení funkcí pro
automatizaci vnitřních procesů Mensy, především zpracování plateb,
registrací na testování a tisku certifikátů. Saša a Martina se věnovaly
zlepšení uživatelské zkušenosti, především opravám diskusního fóra
a zlepšení vzhledu. Petr Mazal pomáhal všem, kteří zapomněli heslo
nebo měli jiný uživatelský problém.
Mensovní IT však není jen intranet.
akce.mensa.cz: Petr Kras pokračoval v rozvoji systému pro organizaci
velkých akcí, který jsme velmi úspěšně použili na organizaci
konference o vzdělávání, EMAGu a celostátního setkání.
www.mensa.cz: Koncem roku 2021 jsme se konečně pustili do
přípravy nové moderní verze veřejného webu Mensy. Úkolu se
zhostila Marie Svatoňová.
volby.mensa.cz a casopis.mensa.cz: Ve spolupráci s Fakultou
informatiky ČVUT jsme formou bakalářských prací připravili nový
volební systém, poděkování patří Vladimíru Cherkezovi (implementace)
a Tomáši Nováčkovi (management) a nástroj k migraci obsahu webu
časopisu ze starého do nového systému (implementace Dominik
Křížek, Tomáš Nováček management).
deti.mensa.cz: Lence Šnajdrové bych rád poděkoval za dlouhodobou
péči o systém deti.mensa.cz.
logickaolympiada.cz: Martinu Sedláčkovi a Zuzaně Polákové bych
rád srdečně poděkoval za správu systémů Logické olympiády (krom
webu se jedná o databázi úloh a systému na jejich poloautomatické
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Tomáš Kubeš

Martinovi Sedláčkovi by dále rád ještě poděkoval za správu
mensovních domén, mensovního vývojového prostředí (systém 4 dev
serverů + gitlab), mensovního účetního clusteru (systém 5 stanic pro
vzdálený přístup k účetnictví) a správu elektronických dokumentů
a digitálního archivu Mensy. Jiřímu Šmachovi bych rád poděkoval za
správu obsahu na www.mensa.cz.

Práce na systémech Mensy je dobrovolná a rád bych ještě jednou
velice vřele a srdečně poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas, své
úsilí a svůj um zlepšování našich systémů pro dobro všech členů
a zkvalitnění chodu Mensy!
Setkání vývojářů se konají pravidelně každé sudé úterý v měsíci od
19:00 v kanceláři Mensy na Praze 6 a online. Určitě přijďte nebo se
přihlaste, máme pro vás pizzu! Pokud chcete vědět více, prosím,
přihlaste se do konference SIG Rozvoj intranetu sig-intranet@mensa.
cz nebo napište na intranet@mensa.cz.

Tomáš Blumenstein

Aktivity
Ačkoli byl rok 2021 plný různých omezení a zákazů, které
způsobily přeložení a rušení mnoha akcí (např. i jarního
celostátního setkání), tak jsme se nakonec během léta
a podzimu dočkali velké spousty aktivit. Ať už se jednalo
o setkání místních skupin a SIGů, výlety i pár přednášek
a exkurzí, Evropské mensovní setkání v Brně, Víkend
dobrovolníků v Jizerských horách, Podzimní setkání Mensy
ČR v Krkonoších uspořádané MS Hradec Králové nebo
zahraniční exkurzi do Bosny a Hercegoviny.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří i přes značnou
demotivaci z neustálého překládání a rušení akcí zůstali
Mense věrni a pro její členy i zapojenou veřejnost akce
nadále pořádají.
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Tomáš Blumenstein

Mensa International
Mensa je mezinárodní organizace, aktuálně má 48 národních poboček
a celkový počet členů je přes 140 tisíc. Největší národní Mensy jsou
v USA, Britských ostrovech a Německu. Mensa ČR patří do desítky
největších. 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.

Tomáš Blumenstein

Zuzana Poláková

Pokud chcete využít mezinárodního rozměru Mensy, máte k tomu
řadu možností na mezinárodních akcích: EMAG – Evropské mensovní
setkání, Americké mensovní setkání, Asijské mensovní setkání. Pro
mladší členy je určen My Camp. A na konci roku se můžete těšit
na mensovní oslavu Silvensa. Při zahraničních exkurzích Mensy

SIGHT

SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and
Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, díky které jsou
poskytovány informace a kontakty na mensany jak v zahraničí, tak
i v České republice. SIGHT je vlastně síť mensanů pro mensany, jejímž
hlavním cílem je spojit hostitele a cestovatele ze všech koutů světa,
a to prostřednictvím národních a regionálních SIGHT koordinátorů.
Základní podmínkou je, že hostitel i cestovatel jsou členy Mensy. Tato
služba je realizována ve všech zemích světa tam, kde existuje Mensa,
a je dostupná i přímým členům Mensy International.

EMAG 2021 Brno

Na přelomu července a srpna proběhlo v Brně o rok odložené Evropské
setkání Mensy – EMAG (European Mensa Annual Gathering). Do Brna
zavítalo přes 220 účastníků z dvaceti zemí Evropy.
Organizační tým pro účastníky připravil rozmanitý program – uvítací
Icebreaker, párty s grilováním na přehradě, vinný sklep, sobotní
Gala Dinner, exkurze (CEITEC, Jaderná elektrárna Dukovany, IBM
s workshopem Chatbox, Starobrno, Spalovna, Klub cestovatelů
s ochutnávkou hmyzu, Ústav přístrojové techniky AV, Expozice
historických vozidel, pivovar Lucky Bastard, Monoracer Peraves,
elektronové mikroskopy Tescan, Vida), výlety (Vídeň, Praha), mnoho
prohlídek Brna a zajímavostí v jeho okolí (Špilberk, Villa Tugendhat,
Vila Stiassni, Brněnské podzemí, Lednice, Punkevní jeskyně, Pálava),
únikové hry a další. Mnoho exkurzí a prohlídek přitom proběhlo ve
více termínech. Hlavním shromažďovacím prostorem pro účastníky
byly konferenční prostory Hotelu Continental, kde proběhlo i přes
dvacet přednášek, jedna výstava a kde se hrály deskové hry.
Jsme rádi, že jsme evropské setkání mohli uspořádat i přes různá
omezení v cestování, a děkujeme všem účastníkům za kladné ohlasy.
Fotografie naleznete na stránce emag.mensa.cz.
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se také setkáváme s místními členy. V roce 2021 byla ovšem řada
mezinárodních akcí zrušena či přesunuta.
Všem členům je také otevřené IBD (International Board of Directors),
což je každoroční jednání vedení Mensy International a představitelů
všech národních Mens. V roce 2021 mělo proběhnout v USA, avšak
nakonec se uskutečnilo v říjnu ve formě dvou on-line sobot. V roce
2022 je plánováno v Černé Hoře.
Pokud se chystáte individuálně vycestovat do kterékoli země, kde je
národní Mensa, můžete zkontaktovat SIGHT koordinátora a využít
možnosti setkat se s tamními členy, nebo totéž nabídnout zahraničním
mensovním návštěvníkům ČR. Kontakt na českého SIGHT
koordinátora, kterým je Zuzana Poláková, je sight@mensa.cz.
Koordinátoři informují cestovatele o tom, jak se nejlépe dostat
z jednoho místa na druhé, jaké jsou místní zajímavosti, kde lze přespat,
popřípadě je také možné získat levný či bezplatný nocleh u hostitele
aj. Velmi atraktivní je možná návštěva schůzek místní skupiny, která
umožňuje zejména seznámení se s dalšími mensany a poznání kultur.
Úkolem SIGHT a potažmo SIGHT koordinátora je jen zprostředkovat
první kontakt, pak už vše záleží na samotných mensanech.
Informace o SIGHT najdete na mensa.click/sight. Tam je obecný
popis programu, zkušenosti českých mensanů i rady hostitelům
a hostům. Další informace jsou pak dostupné po přihlášení do
členské částiwebu Mensy International mensa.org.

Aktivity pro dobrovolníky
V roce 2021, byť stále negativně ovlivněném neobvyklou
situací a s ní souvisejícími epidemiologickými omezeními,
se podařilo zapojit nové i zkušené dobrovolníky do řady
akcí Mensy ČR, včetně jedné významné akce se zahraniční
účastí, kterou byl EMAG (European Mensas Annual
Gathering) na přelomu července a srpna 2021 v Brně.
Zlé jazyky tvrdí, že Mensa vám nic nedá a Mensa nic nedělá. Může
to znít podivně, ale je to skutečně tak, protože všechno to, co se
jménem Mensy děje, je aktivita dobrovolníků. A tak patří velký dík
a ocenění všem, kteří investují svůj čas, energii, nervy, dobrou vůli
a úsilí tomu, aby uspořádali pro ostatní výlety, exkurze, přednášky,
setkání místní skupiny, akci SIGu, setkání celomensovní národní
i mezinárodní. Nebo také akci pro samotné dobrovolníky, která je
poděkováním všem, kteří dělají Mensu takovou, jaká je a jaká nám
dělá radost.
Tento Víkend pro dobrovolníky se uskutečnil koncem srpna 2021
v Jizerských horách nedaleko Jablonce nad Nisou. Jedná se
o tradiční akci, kterou Mensa pořádá pro své aktivní členy a je
současně poděkováním i odměnou. Víkendu se zúčastnilo zhruba
padesát dobrovolníků, kteří se v roce 2021 s neutuchajícím nadšením
zapojovali do činností Mensy napříč všemi oblastmi aktivit. Od
programování, přes psaní článků a korektury časopisu, pořádání
akcí, podporu při Logické olympiádě atd.

Petra Holubová

Součástí programu bylo též setkání Komise pro rozvoj s přiléhavou
zkratkou KOPR. Ta se zaměřila na budoucí možné příležitosti, aktivity
a jejich rozvoj. Plánů rozhodně není málo, ale nemusí pršet, stačí,
když kape.
A když už jsme u toho deště, tak vzhledem k počasí, které akci
bohužel hodně nepřálo, se neuskutečnily hravé aktivity. Dobrovolníci
však nepropadli trudomyslnosti a i tak si užili večerní povídání, hraní
deskových her, páteční ochutnávku čokolády v duchu „mensané
sobě“ a nedělní výlet na rozhlednu Bramberk.
Příští víkend dobrovolníků je v plánu na září 2022. Ale vy nemusíte
čekat až na podzim a můžete se stát aktivním dobrovolníkem už nyní.
Oblastí, ve kterých Mensa uvítá šikovné a ochotné lidi, je spousta.
Nevíte jak se zapojit? Napište na dobrovolnik@mensa.cz a určitě se
nezapomeňte přihlásit do SIGu Dobrovolník – uděláte to zaškrtnutím
odběru zpráv z jeho e-mailové konference po přihlášení do Intranetu
(levé menu > Příjem konferencí > SIG Dobrovolník).

Program víkendu byl zaměřen právě na téma dobrovolnictví a na
možnosti, jak tyto aktivity dále podporovat a rozvíjet. Účastníci měli
příležitost dozvědět se v úvodních prezentacích Petry Holubové
a Zuzany Kořínkové o posunu v oblastech, které vyplynuly
z workshopu na předchozím setkání v Berouně. Navzdory covidové
situaci se podařilo založit několik komisí, rozpracovat nový systém IQ
testování, připravit příručky pro nové členy a rozvíjet i další aktivity.
A za to patří všem aktivním členům i spolupracujícím nečlenům
Mensy velký dík.
V navazující páteční přednášce Jakuba Nešetřila se účastníci
dozvěděli o možnostech tzv. expertního dobrovolnictví v oblasti
inovací a digitálních technologií. Sobotní dopolední a krátce popolední
blok pak patřil přednášejícím ze společnosti Hestia, která se
dlouhodobě věnuje podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních.
Workshop byl zaměřen na motivaci k dobrovolnictví. Bylo nesmírně
zajímavé zjišťovat, jak moc se lišila počáteční motivace aktivních
dobrovolníků od té, které je motorem jejich mensovního zapojení nyní.
Významná část programu byla také věnována tomu, jak úspěšně
zorganizovat akci a zapojit dobrovolníky do její přípravy i úspěšné
realizace.

29

Nadané děti
Mensa ČR se zabývá podporou nadaných dětí od svého založení.
Za tuto dobu se rozvinula velká škála aktivit ve čtyřech základních
pilířích – systematická identifikace nadání, práce s pedagogy, aktivity
pro nadané děti a mládež a osvěta veřejnosti v oblasti nadání. V roce
2021 jsme byli značně omezeni v rozletu, přesto se nakonec podařilo
mnoho akcí uspořádat. Testování na školách bylo prvního půl roku
téměř nemožné, avšak ve druhé polovině roku již probíhalo. Tým
Logické olympiády realizoval nominační a krajská kola, ale finále
musel odložit na jaro dalšího roku. Semináře pro učitele na školách
a další školení se uskutečnila jen sporadicky, ale v září proběhla

NTC Learning
NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomoci
cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání
mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých
projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá
75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let, z toho 50 % vznikne
dokonce do věku 5 let. Mensa již od roku 2009 spolupracuje
s autorem metody srbským lékařem Dr. Ranko Rajovičem a jeho
týmem specialistů. Cílem našeho společného úsilí je podpořit kvalitu
předškolní péče v České republice a rozvíjet potenciál všech dětí od
nejranějšího období.
Bohužel až do konce školního roku 2020/2021 nebylo možné kurzy
z důvodu pandemie pořádat. Uvažovali jsme sice nad on-line
verzí těchto seminářů, ale díky velké praktické části, kterou jsme
chtěli zachovat, jsme od toho upustili. Během léta jsme kurzy NTC
znovu akreditovali a došlo ke změně časových dotací na jednotlivá

Tomáš Blumenstein
v Praze velká konference Vzdělání pro budoucnost. V plném rozsahu
pak proběhla letní sezóna příměstských i pobytových táborů –
celkem se jich uskutečnilo na dvacet turnusů. Stejně tak se konaly
dva semináře pro nadané studenty nebo řada akcí klubů nadaných
dětí. Rozvíjí se i web deti.mensa.cz, který nabízí mnoho odborných
informací a článků o problematice nadaných dětí, ale také adresář
spolupracujících škol, klubů nadaných dětí, jejich mapu a kalendář, ve
kterém mají prostor jak mensovní aktivity, tak akce pořádané dalšími
organizacemi. Poděkování patří všem aktivním dobrovolníkům, na
jejichž práci všechny tyto mensovní aktivity stojí.

Lucie Měchurová
témata v rámci těchto kurzů. Nové akreditace byly připraveny na
základě poznatků ze seminářů posledních let tak, aby co nejlépe
korespondovaly s potřebami předškolních pedagogů, kterým
především jsou určeny.
Na podzim proběhla ve spolupráci s MAP Sokolovsko jedna série
kurzů, kterých se zúčastnilo 18 učitelek z mateřských škol v Sokolově
a okolí.
Ke konci roku se nám konečně podařilo uskutečnit téměř dva roky
odkládaný seminář NTC Learning I. pro další pedagogy z celé
republiky, na který bohužel kvůli karanténám a vládním nařízením
místo původně přihlášených 30 účastníků dorazilo jen 16. Věříme,
že v roce 2022 budou semináře moci probíhat již bez větších
omezení a že se nám jich několik podaří uskutečnit nejen v Praze, ale
i v Ostravě, případně Brně.

Hana Kalusová, Hana Vantuchová

Příměstské tábory v Ostravě a Kopřivnici
V roce 2021 proběhlo celkem pět turnusů příměstských táborů,
čtyři v Ostravě a jeden v Kopřivnici. Koncept táborů jsme tento rok
trochu upravili dle aktuální situace, také jsme se v Ostravě přesunuli
z prostor Ostravské univerzity (kde probíhá rekonstrukce) do
úžasných nových prostor ZŠ Mezi stromy v Ostravě-Zábřehu. Díky
dotaci MŠMT v rámci programu Letní campy se nám podařilo užít si
ještě více vzdělávacích a sportovních aktivit než obvykle.
Co se nezměnilo bylo zacílení táborů na děti od 7 do 12 let a zaměření
výukové, sportovní i zábavní. Jako obvykle měl také každý termín
campu jiné hlavní téma, ke kterému se vztahovala většina vzdělávacích
aktivit. První turnus otevíralo téma Objevy a objevitelé – děti si samy
sestavily model sluneční soustavy a při této činnosti si i prakticky
vyzkoušely, jaké výhody nabízí manufakturní výroba. U jezírek si
pak vyzkoušely Archimédovy zákony, v Malém světe techniky U6
prozkoumaly různé technické pokroky, další den Newtonovy zákony
i nenewtonskou kapalinu, objevovaly vesmír v Planetáriu Ostrava
a v pátek si na rozloučenou s táborem vlastnoručně vyrobily zmrzlinu.
Pokusy, hlavně ty fyzikální a chemické, byly hlavním tématem
druhého turnusu tábora. Velmi zajímavá byla exkurze v Českém
hydrometeorologickém ústavě a ve Velkém světe techniky v DOV.
Třetí turnus se nesl ve znamení přírody – zkoumali jsme rostliny
a hmyz v okolí školy, také srovnávali diverzitu jezera a řeky. Na
exkurzi jsme si zajeli do Jezdeckého klubu Baník a všechny děti
se tak mohly projet na koni. Poslední ostravský týden jsme zahájili
exkurzí v nedalekém školním zahradnictví, pokračovali prohlídkou
superpočítačů v IT4Innovations a dozvěděli se mnoho o historii
našich předků v Archeoparku Chotěbuz. Prostě jsme objevovali svět!
Poslední turnus proběhl v Kopřivnici na téma Pokusy – např. jsme
si vyzkoušeli funkce oka a čočky, pH barvení, Archimédovy zákony,
prozkoumali vajíčko nebo hoření plynu. Nechyběly ani tradiční
exkurze – tentokrát do Malého světa techniky U6, Nového Jičína
s expozicí klobouků a Štramberské Mini Zoo. Tábor a vlastně i celé
léto jsme zakončili vlastnoručně vyrobeným ohňostrojem.
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Pět skvělých týdnů! Děkujeme ZŠ Mezi stromy, ZŠ 17. listopadu
Kopřivnice a MŠMT za finanční podporu.

Tomáš Blumenstein

Konference Vzdělání pro budoucnost
Na programu konference se střídají teoretické přednášky
s praktickými tipy pro pedagogy. Konference je postavena na třech
hlavních pilířích: Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich
potenciál a jak jej rozvíjet; Efektivní vzdělávání – konstruktivismus,
projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, zkrátka jak
učit moderně; Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0
a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak. Také se zaměřujeme
na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela
radost jim i dětem. Hlavními řečníky konference jsou špičkoví
odborníci z dané oblasti, kteří 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.
Konference probíhá dva dny, během kterých máme časových
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. Tento formát se
nám osvědčuje a chválí si jej především samotní účastníci.
V roce 2020 jsme termín z důvodu vládních zákazů posunuli
nejprve z března na říjen a poté z října na květen 2021. Zvažovali
jsme samozřejmě realizaci formou on-line vysílání, ale vzhledem
k charakteru akce by přínos pro účastníky byl znatelně menší než
osobní setkání. Konference nakonec proběhla až v září 2021, ale
prezenční formou a za účasti téměř 400 lidí.
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),
Marta Kubánková (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,
Nakladatelství Didaktis, Kidtownedu, Galileo Corporation, Abaku,
Škola Můj projekt a dalším.

Semináře pro nadané studenty
Tato pětidenní vzdělávací akce, jejíž program tradičně sestává z několika
exkurzí do výzkumných laboratoří a výrobních podniků, odborných
přednášek z oblasti přírodních a technických věd, týmových projektů,
doplňkových týmových soutěží a v neposlední řadě samotného setkání
nadaných studentů z celé republiky, si za řadu let své existence získala
oblibu účastníků. Dvakrát ročně se jich zde setká 70 až 90.
Po přestávce roku 2020 jsme během roku 2021 uspořádali opět dva

Tomáš Blumenstein

semináře pro nadané studenty. Ten „jarní“ proběhl v létě v Bouzově
u Olomouce a podzimní potom v září na Palkovických Hůrkách
u Ostravy.
Organizační tým semináře ve složení Tomáš Blumenstein, Hana
Kalusová, Martin Sedláček, Eva Staňková, Filip Oplt, Jan Hubert
Pavelka, Natálie Kaňáková, Sebastien Zikmund a Vojtěch Titěra se těší
na účastníky dalších seminářů v roce 2022.
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Zuzana Poláková, Petr Mazal

www.logickaolympiada.cz
Logická olympiáda je z hlediska rozsahu největším projektem Mensy
ČR. Jedná se o soutěž v řešení logických úloh pro děti a mládež od
3 do 20 let. V roce 2021 proběhl již 14. ročník.
Hlavním cílem soutěže je pomoci školám ve vyhledávání intelektově
nadaných dětí a dětem pak představit, jak zábavné mohou logické
úlohy být. Soutěžní zadání je zaměřeno na vrozené rozumové
schopnosti a předpokládá jen základní školní znalosti s ohledem na
věk dítěte, např. pro děti z mateřských škol je celé zadání neverbální,
obrázkové, a není potřeba umět ani číst ani psát.
Čtrnáctý ročník soutěže Logická olympiáda byl plánován opět
tradičně. Koncept soutěže je dlouhodobě osvědčený – on-line
základní kolo, následně prezenční krajská kola a pak celostátní finále.
COVID ale již podruhé naše plány výrazně změnil.
Registrace proběhla úspěšně, počet přihlášených překonal
všechny historické rekordy – soutěžilo s námi obdivuhodných
75 237 soutěžících z 3 286 škol z celé České republiky.
Základní kolo proběhlo tradičně beze změny on-line formou pro:
kategorii A: žáci prvního stupně ZŠ, od 1. do 7. října 2021,
kategorii B: žáci druhého stupně ZŠ, od 8. do 14. října 2021,
kategorii C: studenti SŠ od 15. do 21. října 2021,
kategorie MŠ, A1, A2: mateřské školy, žáci 1. a 2. ročníku ZŠ
od 22. do 28. října 2021.
Byli jsme velice rádi, že nám epidemiologická situace umožnila
uspořádat pro nejlepší soutěžící ze základních kol v kategoriích A, B
i C prezenční krajská kola ve všech krajích.
Soutěžící z kategorie MŠ, A1 a A2 absolvovali jen základní kolo,
prezenční okresní kola byla zrušena.
Vládní omezení týkající se pořádání hromadných akcí výrazně ovlivnila
celostátní finále. Tradičně do něj postupuje 195 nejlepších soutěžících
z krajských kol, vždy po 65 z každé kategorie a minimálně tři soutěžící
z každého z krajů. V době plánovaného konání finále byly ale dle tehdy
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platných nařízení omezeny hromadné akce na maximálně 100 osob
včetně organizátorů. Organizační tým samozřejmě preferuje, aby se
finále mohli zúčastnit všichni postupující, což v plánovaném termínu
nebylo možné. Proto jsme se rozhodli slavnostní finále soutěže, které
bychom rádi opět zorganizovali v Míčovně Pražského hradu, přeložit
na rok 2022.
Celá soutěž se může odehrát jen díky ochotě a úsilí obrovské skupiny
pracovitých a spolehlivých dobrovolníků, kterým patří naše díky.
Generálním partnery Logické olympiády v roce 2021 byly Nadace
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE – gymnázium
a základní škola. Projekt dále podpořili významní partneři –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, RSJ Foundation
a společnosti AV MEDIA, a.s., ALBI Česká republika a.s. a Asociace
za lepší ICT řešení. Krajská kola byla finančně podpořena řadou
krajů, měst a dalších partnerů. Mediálními partnery jsou Novinky.cz
a Právo.
K financování Logické olympiády Mensa také využila příspěvky
zlatých členů. Rádi bychom srdečně poděkovali následujícím členům
za jejich příspěvek: Ing. Michal Augustin, Miroslav Brooš, Zbyněk
Činčera, Pavel Domalewski, René Duchek, Ing. Hana Kotinová,
Ing. Michaela Kovářová, MUDr. Jana Trčková, RNDr. Zlata Kubů,
Ing. Vladimír Levinský, Jiří Martínek, Ing. Richard Pavlica,
RNDr. Vladimír Příbramský, Ing. Martin Scholz, MUDr. Miloslav
Skřivánek, Daniel Smolík, Drahomír Šachta, Ing. Ondřej Švík,
Pavel Tempír, Ing. Evžen Varadínek, Ing. René Vápeník
a Ing. Luděk Zákravský.
Soutěž samozřejmě pokračuje i v letošním roce, registrace do
15. ročníku Logické olympiády bude zahájena 1. 9. 2022 a bude
otevřená do 30. 9. 2022. Všichni doufáme, že se tento ročník už
vrátí do standardního schématu soutěže – základní kolo on-line
a prezenční krajská kola a finále.
Máte-li zájem zapojit se do organizace, přečtěte si o SIGu Logická
olympiáda na straně 17. Rádi vás přivítáme.

Škola4
Projekt Škola4 realizuje Mensa ČR v rámci projektu Moravsko
slezského 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 deseti pilotním školám modernizovat
didaktické postupy tak, aby jejich absolventi byli připraveni na
svět po čtvrté průmyslové revoluci. Konstruktivismus, projektové
učení, badatelské učení, práce s vnitřní motivací, soft skills, využití
informačních technologií, angličtina jako přirozená součást výuky,
programování a algoritmizace, robotika a 3D tisk. Pilotními školami
jsou ZŠ Kopřivnice, 17. listopadu; ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17;
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68; ZŠ Opava, Englišova 82;
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64; ZŠ Frenštát pod Radhoštěm,
Tyršova 913; ZŠ Baška; ZŠ Havířov, 1. Máje 956; ZŠ Karviná,
Mendelova; ZŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52.

Tomáš Blumenstein

V modulu Abaku do škol jsme na sto školách nasadili metodiku
Abaku, proškolili jsme učitele a školy v rámci projektu získaly licenci.

Tomáš Blumenstein
V tomto roce budeme Abaku školit na dalších školách.
V roce 2021 jsme byli po většinu roku poněkud omezeni v rozletu.
Přesto jsme realizovali desítky vzdělávacích seminářů pro učitele online i prezenčně. V srpnu jsme pro učitele uspořádali třídenní letní
školu s programem ve dvou paralelních sekcích a s tématy jako je
Formativní hodnocení, MBTI typologie a další.
Tým projektu:
Tomáš Blumenstein, koordinátor projektu, tblumen@mensa.cz,
Markéta Jahnová, koordinátor aktivit na školách, jahnova@skola4.cz,
Jana Middleton, odborný garant – vzdělávací materiály,
middleton@skola4.cz,
Hana Vantuchová, odborný garant Abaku, hana.vantuchova@mensa.cz.
Informace o projektu OKAP: Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání v MSK, CZ. 02,3,68/0,0/0,0/16-034/0008507

Supporting Gifted Children for the Future
Tento projekt Mensy ČR si klade za cíl zvyšovat povědomí
o problematice nadaných dětí na českých školách. Činíme tak
především formou seminářů pro ředitele i učitele škol. Tyto semináře
shrnují úvodní informace o rozvoji nadání, obsahují základní
typologii nadaných dětí, přehled různých druhů inteligence, způsoby
identifikace, formy rozvoje, podpory a vzdělávání a pár konkrétních
tipů a kontaktů.

V rámci projektu také pořádáme víkendové vzdělávací akce pro
lektory projektu, pro členy Mensy i učitele se zájmem o problematiku
rozvoje nadání. Chtěli-li byste se do tohoto projektu zapojit ať
už na pozici lektorů, anebo jakkoli jinak, tak se ozvěte na e-mail
tblumen@mensa.cz. Stále potřebujeme lidi, kteří se budou snažit
nadaným dětem i jejich učitelům pomoci.
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Mensa gymnázium
Mensa gymnázium, o.p.s., vzniklo v roce 1993
jako Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. Jeho
zřizovatelem je Mensa ČR. Cílem školy je zajistit
vzdělání dětem, které se díky svým schopnostem
vymykají běžnému standardu a které potřebují větší
péči. Je to jediné gymnázium v ČR, které se věnuje
výhradně mimořádně nadaným studentům. Cílem
školy není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti
studenta. Ze svých studentů vychovává MG
vzdělané, tvořivé a samostatně uvažující osobnosti.

O škole
Rodinné prostředí na škole umožňuje individuální přístup ke
studentům. Díky věkově smíšeným skupinám podle úrovně a zájmu
se naši studenti mohou rozvíjet na maximum. Výuka probíhá i na
vysokých školách a vědeckých pracovištích 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 např. enrichment (obohacení a rozšíření učiva), akceleraci
(urychlení vzdělávání), projektovou výuku aj. Výuku doplňujeme
zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav
a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkáváním
s mimořádnými lidmi aj. Důležité pro nás je i setkávání studentů, rodičů
a pedagogů při neformálních akcích.
Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz.

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

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

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

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

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

Spolupráce se zahraničím
V minulém a letošním školním roce jsme museli všechny naplánované
aktivity se zahraničím zrušit. Neodjeli jsme tedy na poznávací zájezd
do Petrohradu a do Anglie, nepřivítali jsme u nás ve škole kamarády ze

4 spřátelených škol z projektu Y.E.S.G.R.E.E.N, nepřijeli k nám hosté ze
školy v bulharském Velingradu v rámci dalšího projektu.

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

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

Nadační fond
Založili jsme Nadační fond na přání a památku našeho zesnulého
studenta Matyáše Kosíka. Tento fond slouží k podpoře nadaných žáků
naší školy. Patronkou fondu se stala herečka a kamarádka zesnulého
Matyáše Bára Hrzánová. Finančně z něj podporujeme aktivity k rozvoji
nadání, které by si žáci nemohli dovolit zaplatit ze svého nebo jim je
škola uhradila z fondu jako odměnu za dobrou práci. Také z fondu
hradíme mimořádné stipendium za výjimečné studijní výsledky. V tomto
školním roce jsme z něho podpořili 3 studenty formou mimořádného
stipendia v celkové výši 4 000 Kč pro každého a dále jsme částkou
15 000 Kč podpořili projekt naší studentky, která natáčí dokumentární
film o člověku s Aspergerovým syndromem. Věříme, že další projekty
budou následovat.
Věříme, že následující roky budou již klidnější, jak pro naše studenty,
tak pro celou společnost, a že vám budeme na našich webových
stránkách i nadále přinášet zprávy o studentských úspěších!
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Školy spolupracující s Mensou
Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR
základním a středním školám, které se na celonárodní
poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.
Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala
status „školy spolupracující s Mensou“, najdete na stránce
mensa.click/skoly. Na téže stránce je rovněž uveden
seznam aktuálně spolupracujících škol (levý sloupec
s názvy škol) a přehledná mapa jejich rozmístění na celém
území ČR (hned za podmínkami spolupráce).
Ačkoli mezi školami spolupracujícími s Mensou i nadále
převažují základní školy, v posledních letech se o vzájemnou spolupráci
začínají zajímat i střední školy. Školy spolupracující s Mensou se vyznačují poměrně širokou škálou zřizovatelů: ačkoli se převážně jedná o příspěvkové organizace, v některých případech je zřizovatelem soukromý
subjekt nebo třeba církev.

Několik škol s Mensou spolupracuje již od samého počátku (tedy od roku
2012, kdy byl spuštěn web deti.mensa.cz), nicméně většina aktuálně
spolupracujících škol se přidala v průběhu let. Jak se dalo očekávat,
některé školy časem ze spolupráce „vypadly“ kvůli neplnění požadovaných
podmínek, a proto je již na webu deti.mensa.cz nenajdete.
Historii spolupráce konkrétní školy s Mensou lze snadno dohledat na
našem webu: na stránce mensa.click/skoly klikněte na název vybrané
školy (možná vám pomůže vyhledávání pomocí Ctrl+F) a poté na ikonku
Dokumenty. Čím déle škola spolupracuje s Mensou, tím více má ve svých
dokumentech zpráv o spolupráci v předešlých letech.
S žáky a studenty ze spolupracujících škol se poměrně často setkáváme
v krajských kolech a ve finále Logické olympiády. I to je důkazem, že tyto
školy se rozvoji svých nadaných svěřenců cíleně věnují.

Š a MŠ Genius, Praha

„Každé dítě je nadané a jedinečné. Jde jen o to zjistit v čem a umožnit mu
rozvíjet to, s čím se narodil.“ Základem našeho vzdělávacího programu
je nejpokročilejší psychologická diagnostika, která nám umožňuje
identifikovat, ve kterých oblastech má dítě nadání a kde rezervy. Na základě
toho připravujeme dětem individuální vzdělávací plány, které se až z 80 %
zaměřují na rozvoj silných stránek jeho osobnosti. Novinkou pořádanou
v našich školách, je školení dětí i pedagogů v metodě Mindfulness.

Š a MŠ Kubatova, České Budějovice

Pandemie v roce 2021 značně omezila pravidelnost a funkčnost Klubu
nadaných dětí. Přesto se nám žáky podařilo zapojit do Logické olympiády.
Třídní učitelé v době distanční výuky zasílali žákům dobrovolné materiály,
zajímavé odkazy, únikové hry v předmětech i vlastnoručně vytvořené
kvízy. Jejich motivace tak udržela žáky nadále v zájmu zvídavosti o přesah
základního učiva touto netradiční a pro všechny z nás novou formou výuky.
Podařilo se nám pořídit 6 robotických sad typu 123 Classroom Kid pro
práci s dětmi v klubu robotiky. Nově se nadané děti 1. a 2. ročníků setkávají
v M – Klubu a rozvíjejí se zde formou komunikace, logických úvah, tvůrčího
zpracování a deskových her.

Š Didaktis, Brno

Naše škola intelektově nadané děti cíleně vyhledává a podporuje jejich
rozvoj na základě individuálního rozvojového plánu. Tyto děti začleňujeme
do běžné třídy, učivo daného ročníku je však obohacováno a prohlubováno,
doplňováno o další souvislosti a informace. Součástí výuky jsou i bloky
pro nadané, kde se jednou týdně děti scházejí a řeší úlohy z oblasti logiky,
slovních hrátek, hlavolamů, šifer, hledají nová a kreativní řešení problémů.
V odpoledních hodinách je v nabídce Klub nadaných dětí.

Š Englišova, Opava

Škola se zaměřuje na rozvoj sportovních talentů, nabízí individuální
přístup, úzkou spolupráci s rodinou a mimo jiné také výuku matematiky
na 1. stupni podle prof. Hejného, třídy s rozšířenou výukou matematiky,
angličtiny a logiky, robotiky a programování nebo tělocviku, 15 odborných
učeben, vytápěný skleník, okrasnou zahradu s vodním ekosystémem,
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velké množství bezplatných mimoškolních aktivit nebo Klub nadaných dětí.
O kvalitě výuky svědčí každoroční úspěchy v soutěžích různého typu na
úrovni kraje i ČR a vysoké procento žáků umístěných na gymnázia a střední
školy s maturitou.

Š Karla Čapka, Praha

ZŠ Karla Čapka od září 2022 opět ve všech třídách prvního stupně rozjela
PST (práce s talenty) – tedy hodinu týdně mimo kolektiv třídy založenou
na obohacování v matematice i češtině. S ohledem na COVID-19 občas
probíhala i online, děti se ale těšily a nadšeně spolupracovaly. Po dvouleté
pauze mohli žáci vyjet na další Výlet za šiframi (cryptomania.cz), deváťáci se
vydali do Kutné Hory po stopách Mikuláše Dačického. Znova byly oprášeny
hlavolamy a bedna s nimi putuje po třídách. Všichni noví učitelé absolvovali
osmihodinové školení o identifikaci a práci s nadáním.

Š Dačice, Komenského 7

Na naší škole v rámci různorodých zájmových činností probíhají také dva
badatelské kluby pro žáky druhého stupně. První je zaměřen na přírodní
vědy, žáci například pracují se senzory Pasco a provádí různé experimenty,
jako kdo z nich má nejsilnější vlasy nebo jak nejlépe vyčistit vodu. Druhý klub
propojuje informatiku, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Děti pracují
s drony, se stavebnicí VEX, s virtuální realitou a 3D brýlemi, a dokonce
i s 3D kreslením a tiskem. Naše škola se také účastní projektu s názvem
3Dění, který se zaměřuje na podporu recyklace plastů. Výsledkem bude
jedinečná, přibližně 2 m vysoká socha z recyklátu na téma Život v kostce,
která bude vytištěna po částech na 3D tiskárnách přímo v zapojených
školách.

Š Litomyšl, U Školek 1117

Díky novému pojetí výuky informatiky jsme se zaměřili na rozvoj
informatického a logického myšlení napříč jednotlivými předměty. Roboty
a robotické stavebnice zapojujeme do jednotlivých předmětů. Velký
zájem je nadále o kroužek zábavné logiky MyslIQ, který systematicky
prostřednictvím her, rébusů, hádanek a aktivit identifikuje a rozvíjí jednotlivé
talenty a nadaní. Nadané žáky zapojujeme do mnoha projektů, soutěží
a aktivit a máme radost, že jsou úspěšní na celorepublikové úrovni.

Š Mnichovická, Kolín

Naše škola se může pyšnit hned několika úspěchy. Prvním z nich je školní
televize TV5, která vzniká v týmu čtyř žáků 7. ročníku a paní učitelky
Mgr. Michaely Brejchové, bývalé televizní moderátorky. Zprávy jsou
k vidění na mensa.click/ni. Další žáci tvoří pod záštitou učitelky
Mgr. Markéty Rosenkrancové krátké filmy na různá témata. Sami si
píší scénáře, vytvářejí kulisy a natáčejí na mobilní telefony. Dokonce
i v loňském nesnadném období tvořili s takovou chutí, že na filmovém
festivalu Febiofest v Praze dokázali s filmem O drakovi v Kolíně vyhrát
1. místo, což vůbec nikdo nečekal. Snímek najdete na mensa.click/nj.
Obrovský úspěch slavíme také v oblasti mezinárodního eTwinningového
projektu ADVENTEROUS LEARNERS. Pod vedením paní učitelky
Mgr. Martiny Hořejšové získala škola Evropskou cenu kvality – vysoce
oceněnou European Quality Label. Toto ocenění je důkazem toho, že
práce učitelů i žáků odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Š nám. Curieových, Praha

Práce s nadanými dětmi má v naší škole již dlouholetou tradici. Děti jsou
začleněny do běžné třídy, ale na některé hodiny vytvářejí samostatné
skupiny, kde výuka probíhá badatelskými metodami, 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 zaměřený na životní
prostředí Mikroklima.
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Š Pardubice, Staňkova 128

Na ZŠ Pardubice Staňkova 128 od 1. září 2021 nově rozvíjíme digitální
kompetence. Ve třídách Světa vzdělání využíváme u nejmladších žáků
v 1. až 3. ročníku interaktivní programovatelnou hračku Blue-Bot, kterou
lze využít k výuce všech předmětů a se kterou lze zažít spoustu legrace.
Starší ročníky pak využívají programovatelné Ozoboty BIT. A protože stále
platí „škola hrou“, zařazujeme do výuky i kreativní robotické stavebnice
LEGO BOOST.

Š Strž, Dvůr Králové nad Labem

I když byl minulý rok poznamenaný karanténami a zavřenou školou,
podařilo se žákům dosáhnout výrazných úspěchů – např. 3. místa
v anglické soutěži Agyslingua, 2. místa ve Zlaté tužce, 2. místa v soutěži Kde
končí svět nebo postupu do celostátního finále soutěže IT Slot. Nejlepší
literární tvůrci ve škole napsali pro své mladší spolužáky knihu a podařilo
se ji i vydat. Pokračujeme v podpoře výuky matematiky, anglického jazyka
a od letošního roku máme volitelný předmět STEM. Máme i badatelský
zájmový kroužek. Věříme, že se nám daří vytvářet podmínky pro výuku
zvídavých, aktivních a dychtivých žáků. A to také díky učitelům, kteří
hledají nové možnosti i v podmínkách, které se vymykají běžnému režimu.

Š TGM Opava, Riegrova 13

Kromě obvyklých robotických kroužků pro 1. i 2. stupeň letos otevíráme i tři
kroužky STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Aby mohla
být náplň co nejvíce různorodá, vedou každý kroužek 3 lektoři. S jedním
učitelem tak děti od 4. do 8. třídy staví elektrické obvody, v tělocvičně
se snaží vrtulkou proletět basketbalovým košem nebo v dílnách vyrobí
domek osázený elektrickými součástkami, s druhým staví a programují
roboty nebo dělají fyzikální pokusy, a se třetím vytváří a tisknou 3D grafiku.

Š Vojnovičova, Ústí nad Labem

Spolupracujeme s UJEP, navštěvujeme dny otevřených dveří. Aktivita žáků
se projevuje v projektech, pyšní jsme na akce s německými (Chemnitz)
i slovenskými školami. Vydáváme školní noviny, funguje školní rozhlas.
Žáci jsou aktivní v Tříkrálové sbírce, Boji proti rakovině apod. Deváťáci
plánují mikulášskou nadílku, závěrečné vystoupení atd. Školní družina
a klub nabízí dětem možnosti využití volného času. Odměnou nám jsou
spokojení žáci i úspěchy, kterých dosahují v soutěžích od sportu po šachy.

Š Znojmo, Mládeže 3

Již dvanáctým rokem pracuje na naší škole Klub deskových a logických
her, kde děti hrají různé hry, řeší rébusy, dělají pokusy, organizují soutěže
a luští různé hádanky. Někteří žáci se věnují šachům a jiní využívají
robotické a elektronické stavebnice VEDO, EV 3 a BOFFIN. Vzhledem
k situaci byla ale činnost všech kroužků omezena, z toho důvodu jsme
nemohli podnikat žádné mimoškolní akce.
Každoročně se naši žáci účastní Logické olympiády, Matematické
olympiády, Fyzikální olympiády a dalších. Nově spolupracujeme
s katedrou psychologie FSS MU Brno na projektu JCMM „Testování pro
vyhledávání nadaných žáků“, který je zaměřen na žáky 4. ročníků. V tomto
školním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o účast v těchto aktivitách
a doufáme, že tento trend bude nadále pokračovat.

Academic School
School, Uherské Hradiště

Dlouhodobou spoluprací speciální pedagožky a školního kariérového
poradce jsme zohlednili i nově identifikované nadané žáky tím, že jsme
uzpůsobili výuku a placené i bezplatné kroužky jejich potřebám. Na naší
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bilingvní škole jsme realizovali jazykové, sportovní, cestovatelské a kutilské
příměstské tábory. Úspěšně jsme se účastnili soutěží. Můžeme mít
8 nových členů Mensy po testování IQ u nás.

ymnázium České Budějovice, Česká 64
Na škole nabízíme i v této nelehké době velký počet kroužků. Jako
badatelské dílny fungují kroužky přírodovědný, chemický a zeměpisný,
s novými technologiemi se setkávají žáci na robotickém kroužku.
Nezapomínáme ani na matematiku, fyziku a konverzaci v anglickém
a německém jazyce.
V září 2021 pořádala naše škola spolu s nadačním fondem Jihočeské
naděje IV. ročník Talentakademie, unikátního projektu, který je určen
nadaným studentům z celého Jihočeského kraje. Hlavním hostem
letošního ročníku byl český herec a moderátor Marek Eben. Akce se
moc povedla a všichni se těšíme na další ročníky.

ymnázium Dr. Josefa Pekaře
V on-line světě sice není o viry nouze, pandemická opatření v něm ale
neplatí. Rok 2021 tak přinesl rozmach projektů, kde si přišli na své
techničtí nadšenci. Vznikl model školy v prostředí Minecraftu, odkud
žáci odvysílali i den otevřených dveří. Dlouhé chvíle v „lockdownu“
zkrátil zájemcům večerní kurz programování, které v září (už prezenčně!)
vystřídal kroužek vývoje her. Nejvýš – až do stratosféry – to však
dotáhli terciáni: jejich sonda PEK-01 pořídila dechberoucí snímky Země
z meteorologického balónu.

ymnázium Karviná
Na gymnáziu v Karviné byla zahájena činnost Klubu nadaných dětí. Žáci
objevili důležitost chemie v kuchyni, vybudovali si rozhlasové studio,
vyzkoušeli si roli moderátorů, kameramanů a dabérů. Záhady hlavolamu
je zavedly do světa skládaček, rébusů a logického myšlení. Právě nyní se
konalo již druhé setkání vznikajícího Wargamingového klubu, jehož první
schůzka byla zaměřena na tematiku Pána prstenů. Cílem tohoto klubu
je rozvíjet strategické myšlení, představivost a komunikaci v angličtině.

ymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1
Letos na našem gymnáziu vychází již 13. ročník časopisu Školník, který
již několikrát vyhrál soutěž vyhlašovanou MŠMT o Nejlepší středoškolský
časopis. V loňském roce obsadil 1. místo v soutěži o Nejinspirativnější
středoškolský časopis, kterou pořádá Odborový svaz nezávislých
novinářů. Podporujeme studenty i v IT oborech. Dva studenti ze septimy
úspěšně promocí zakončili studia Studentského centra Microsoft (STC).
Studentský parlament uspořádal na podzim školní oslavu Sametové
revoluce, zajistil celý program i financování.

ymnázium Václava Hlavatého, Louny
Rok 2021 začal na naší škole opět v „době covidové“. Snažili jsme se
žáky zapojit alespoň on-line, později pak příznivější epidemiologická
situace dovolila uskutečnit akce v rámci Klubu nadaných dětí, který se
nám rozrostl nejen o nové „nadané“, ale také o děti se zájmem tento klub
navštěvovat. Na první schůzku jsme si pozvali Mgr. Andreu Vedralovou,
která je tvůrcem programu Škola, můj projekt. Lektorka žákům vysvětlila
pojem nadání a jak s ním pracovat. Žáci si uvědomili, že nadání není jen
dar, ale také zodpovědnost. Na závěr si sami nadefinovali, jak by chtěli
školu změnit, a předali své závěry vedení školy.
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PRIMAškola
RIMAškola, Ostrava-Vítkovice
V roce 2021 jsme se opětovně zapojili do Logické olympiády, pro nejmladší
žáky jsme připravili projekt „Kultivace bakterií“, v němž metodou pozorování
a srovnávání zkoumali opodstatněnost hygieny pro zdraví, a zopakovali
jsme úspěšný celoškolní Den deskových her. V klubu Badatel žáci rozšiřují
své přírodovědné znalosti, experimentují, pracují se stavebnicemi BOFFIN,
mikroskopy a přírodninami. V klubu Logik se věnují např. šachům, na
IT kroužku zase vytvářejí animace, věnují se základům programování
a přípravě projektů pro 3D tisk. Nadaným žákům umožňujeme pracovat
na individuálních projektech, docházet na výuku do vyšších tříd apod.
Spolupracujeme s odbornými pracovišti a zařazujeme výuku v terénu –
zejména v oblasti přírody, vědy, techniky.

Purkyňovo gymnázium,
gymnázium Strážnice
Od začátku naší spolupráce s Mensou se snažíme na gymnáziu vytvářet
velmi dobré podmínky pro rozvoj nadání žáků. Jsme velmi pyšní na
to, že talentovaný žák oktávy Martin Kaleta získal ocenění nadace
České hlavičky 2021 v kategorii Sanitas. Cena se uděluje za odborné
práce, které se zabývají lidským zdravím. Martin se zapojil do výzkumu
hemoragické mrtvice na LF MU Brno a vypracoval práci SOČ na téma
Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické
bariéry při zánětlivé reakci.

Kluby nadaných dětí
Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných
dětí (KND). Jejich účelem je podchytit skupinu velmi
nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim
nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové
zacílení je první a druhý stupeň základní školy. KND
spolupracují většinou s městy a se základními školami,
které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory.
Není-li zrovna na území ČR vyhlášen nouzový stav,
četnost schůzek je zpravidla 1× za dva týdny a náplní
jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející
intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.
Seznam aktuálně fungujících klubů najdete na mensa.click/knd (levý
sloupec s názvy KND) a tamtéž je i přehledná mapa jejich rozmístění na
celém území ČR (hned za podmínkami zařazení do sítě KND).
Ačkoli většina aktuálně fungujících KND je zřizována při některé
základní škole, není to rozhodně pravidlem. Evidujeme několik zcela
„nezávislých“ klubů, které mají tu výhodu, že se do nich mohou
přihlásit děti z širokého okolí, nikoli jen z příslušné školy. Víme také,
že některé kluby se potýkají s přebytkem zájemců a že další nováčky

musejí alespoň dočasně odmítat, dokud se neuvolní místo. Konkrétní
podmínky přijetí dítěte do klubu si nicméně stanovuje vždy vedoucí
příslušného KND.
KND se mnohdy významně liší i svou „publikační aktivitou“ na webu
deti.mensa.cz (to však zcela jistě neznamená, že méně publikující
KND je méně kvalitní!). Průběžně procházíme publikované příspěvky
jednotlivých klubů a snažíme se je shromažďovat na stránce Vzájemná
výměna zkušeností mezi kluby nadaných dětí (mensa.click/kndinspirace). 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 při Techmania Science Center

V dětské skupině využíváme principy Mensa NTC Learning. Snažíme
se o dovybavování tříd v souladu s filozofií Techmania Science
Center. Dětem poskytujeme široké zázemí pro všeobecný rozvoj díky
využití všech expozic, dílen pro pokusy s odborníky z Techmanie
a planetária. Pro osvojování si kompetencí v oblasti polytechnické
výchovy jsou využívány prostory celé Techmanie a používány
polytechnické kufříky vyvinuté Techmanií pro děti v raném věku.
Upřednostňujeme prožitkové a situační učení, které děti provází
celým dnem. Velmi se jim líbí chemicko-fyzikální pokusy. Děti se
s nadšením zapojují do poznávání vlajek a symbolů různých zemí.
Tuto aktivitu prolínáme celým rokem.
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Klub zábavné logiky a deskových her Prostějov

V současné době máme na škole ZŠ a RG Otto Wichterleho 2 kroužky.
Využíváme možnost návštěvy hvězdárny a muzea v Prostějově.
V kroužku se snažíme využívat moderní techniku. Zkoušíme
programovat roboty Vex 123 a BeeBoty. Využíváme možnosti
zapůjčení putovních kufrů plných matematických a logických her pro
žáky I. i II. stupně v rámci projektu Společně pro rozvoj školství-MAP II.
Na podzim se žáci zúčastnili exkurze na výjezdové základně Zdravotní
záchranné služby a stanovišti letecké záchranné služby v Olomouci.
Ochotní záchranáři zvědavcům ukázali a umožnili vyzkoušet zařízení
sanitního vozu, který pomáhá v akci zachránit životy, a měli jsme to
štěstí, že jsme mohli být přítomni přistání vrtulníku.

Klub Clever Teddy při MŠ Hello Teddy Ostrava-Dubina

V posledních letech nám činnost Klubu komplikoval COVID-19, ale
vše jsme zvládali, jen bez účasti cizích dětí, kterým je náš Klub jinak
také otevřen. Každoročně zařazujeme besedu s entomologem,
zajímavé výtvarné techniky a malé kurzy vaření. Všechny děti nadchlo
natáčení vlastního animovaného filmu s použitím plastelíny. Pokusy
mají děti velmi rády, ale tentokrát si je měly připravit doma s rodiči
a prezentovat je v klubu. Máme skvělé děti, vzdělané paní učitelky, ale
nic se neobejde bez financí. Tímto bych chtěla vyzdvihnout podporu
magistrátu města Ostravy, který každý rok podporuje nadané děti
svým projektem Talent management, díky kterému máme možnost
nakoupit zajímavé pomůcky, financovat dopravu na exkurze apod.
Těšíme se na další setkávání, na nové děti i nové společné zážitky.

D Praha (Kroužek chytrých hlav)

Náš kroužek využívá především naší rozsáhlé domácí sbírky her
a hlavolamů, občas ale zapojíme i kouzla nebo elektrotechniku. Jsme
soutěživé osobnosti, účastnící se různých domácích i zahraničních
turnajů. Věříme, že obecná schopnost představit si pozici na desce

v libovolné hře po libovolných dvou tazích je užitečnější než naučené
mnohatahové zahájení nějaké jedné hry, proto hrajeme spoustu různě
zaměřených her. U těch logických si ukazujeme, které tahy a strategie
vedou k vítězství a proč.

D při Gymnáziu Vodňany

IQ kroužek se na gymnáziu schází každý týden. Naší náplní jsou
logické úlohy, rébusy, hlavolamy, šifry a různé přírodovědné pokusy.
Aktivity, které jsou náplní schůzek, si často studenti volí sami. Asi
nejoblíbenější jsou únikové hry. Pro ty, kteří se nemohou účastnit
schůzek, nabízíme online prostředí na Teams, kde většinou řešíme
logické úlohy. Jednou za rok vyrážíme s IQ kroužkem za vědou
i mimo naši školu.

D při MŠ Čs. exilu, Ostrava-Poruba

V KND při MŠ Čs. Exilu v Ostravě-Porubě jsme se zaměřily na
vodní pokusy. Cílem bylo vzbudit u dětí zájem a touhu poznávat
vodu ve všech jejich formách. Na zahradě byla vybudována vodní
laboratoř a dvě venkovní kuchyňky pro „špinavější“ pokusy. Děti
experimentovaly s tlakem vody, vytvářely vodní filtr, věnovaly se
pokusům zaměřeným na změnu skupenství, dokonce si na vlastní
kůži vyzkoušely, jak nebezpečným živlem může voda být, když se
protrhne přehrada. Vlastním prožitkem se seznamovaly s jednotlivými
přírodními a fyzikálními jevy.
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D při ZŠ Didaktis Brno

KND na naší škole navštěvují děti z 1.–3. třídy. Cílem je nabídnout
jim nahlédnutí do mnoha profesních oblastí a možnost vyzkoušet si
nějakou aktivitu, která se ke konkrétnímu tématu váže. Letos jsme
se zatím setkali s odborníky na latinskoamerické tance, myslivost,
fyzické divadlo, výcvik psů, chemii, výtvarné umění i sebeobranu.
Šifry jme luštili i tvořili, hráli jsme logické a strategické hry a nechyběla
ani únikovka. Náplň klubu je tedy vždy nová a nějakým způsobem
obohacující.

D při ZŠ Dobrá

V listopadu se žáci KND při ZŠ Dobrá rozjeli do Ostravy na Vysokou
školu báňskou, kde pro ně vysokoškolští učitelé zajistili velice
zajímavý program. Měli možnost studovat svět pod mikroskopem
a díky neúnavnému a odbornému výkladu pana profesora zkoumat
blanitá křídla i zajímavé zlaté oko zlatoočka obecného pod různým
mikroskopickým zvětšením. Dále se mohli seznámit s postupem
výroby mýdla, vytvořit svůj voňavý mýdlový odlitek, seznámit se
s oborem slévárenství a zjistit, kde všude se mohou setkat s principem
odlévání. A nakonec pracovali s materiálem budoucnosti – keramikou.
Každý si vytvořil svou keramickou formu a tu následně vylil sádrou.
Velké poděkování za tento zážitek patří paní Haně Kalusové z Mensy,
která nám tuto exkurzi zprostředkovala, a všem vysokoškolským
profesorům, kteří se nám obětavě věnovali v odpoledních hodinách.

D při ZŠ Englišova

Třicítka dětí do dvanácti let v loňském roce absolvovala pestrou
škálu aktivit pod vedením Zdeňky Sedláčkové, Simony Martinkové
a Markéty Valtrové. Přestože činnost klubu měla ztížené podmínky
kvůli pokračující pandemii, podařilo se uskutečnit deset akcí
nejrůznějšího zaměření. V červnu se děti naučily rýžovat zlato ve
Zlatorudných mlýnech Zlatých Hor, vypravily se do světa starých
Slovanů v Chotěbuzi, absolvovaly exkurzi v papírnách Velkých Losin
a navštívily ZOO Ostrava. V novém školním roce podnikly výpravu
do Vitaminátoru v Sosnové, v Ostravě navštívily Muzeum hraček
a Svět techniky, podnikly výpravu do břidlicového Flascharova dolu
v Budišově nad Budišovkou, na Slezské Hartě pátraly po chráněných
vulkanitech a v Krnově absolvovaly interaktivní výstavu Crash. Děti
Klubu nadaných dětí si všechny akce náramně užily a začátek druhé
dekády fungování klubu nemohl začít lépe.

D při ZŠ Louny, Přemyslovců

Klubové aktivity pokračují dalším rokem a jsme rádi, že letos je
více možností setkávat se tváří v tvář. Naše schůzky bývají velice
rozmanité vzhledem k oblastem zájmu jednotlivých žáků, mezi
které patří historie, literatura, matematika a přírodní vědy. Hráli
jsme pexeso, věnovali se základům šachu, soutěžili v piškvorkách
i v dámě, vyzkoušeli hry se slovy. Také jsme se věnovali badatelským
aktivitám a objevování zajímavých míst v našem okolí. V dalším
období máme naplánováno i několik zajímavých výletů za dalšími
objevy a načerpání inspirace.
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D Zvídálek, při MŠ Dvořákova, Ostrava

Klub se schází jednou týdně. V roce 2021 jsme se zaměřili na
poznávání přírody, budování vztahu k ní a podporu environmentálně
odpovědného jednání. Pozorovali jsme šneky, zjišťovali, proč se
stromům na podzim barví listy, zkoušeli, jak mění barvu přírodní
indikátory, a vymýšleli, jak zmenšit hromadu odpadů na skládkách.
Děti si jako správní vědci vedly své badatelské deníky. Činnost klubu
byla podpořena grantem statutárního města Ostrava.

LogIQ – Klub nadaných dětí, Klatovy

Klatovské „LogIQ“ kluby nadaných dětí běžely v roce 2021 nepřetržitě
i v době distanční výuky na dvou základních školách. Mezi klubové
aktivity patřilo nejvíce vědecké bádání, sestavování technických
přístrojů, řešení logických úkolů, hlavolamů, luštění šifer a hraní
deskových her. První polovina roku byla ve znamení badatelské
soutěže Pohár vědy Archimedes, ve které jsme vybojovali úžasné
6. místo. V červenci jsme uspořádali již tradiční Dětskou vědeckou
konferenci v Klatovech a v létě pak dvakrát týdenní vědecký tábor pro
naše členy. Náš klub je prioritně zaměřen na děti I. stupně ZŠ.

Náš klub velmi úzce spolupracuje s městskou knihovnou a často chodíme
do knihovny bádat a zjišťovat informace k projektům, které děláme.
Náš klub je badatelsky zaměřený, k bádání můžeme
využívat školní laboratoře a pomůcky.
Na letním vědeckém táboře jsme si zkoušeli mimo jiné i naprogramovat
vlastní hru.

Moderní deskovky jsou součástí našich
aktivit.

V rámci soutěže Pohár vědy jsme měli poslat dopis napsaný tajným
písmem.
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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. Několik školek
s Mensou spolupracuje již od samého počátku (tedy od roku 2012,
kdy byl spuštěn web deti.mensa.cz), nicméně většina aktuálně
spolupracujících školek se přidala v průběhu let – typicky nedlouho
poté, co pedagogický personál dané školky absolvoval školení
Metoda NTC Learning. Jak se dalo očekávat, některé školky

časem ze spolupráce „vypadly“, ať už kvůli neplnění požadovaných
podmínek nebo kvůli zániku školky samotné. Historii spolupráce
konkrétní školky s Mensou lze snadno dohledat na našem webu:
na stránce mensa.click/skolky klikněte na název vybrané školky
(možná vám pomůže vyhledávání pomocí Ctrl+F) a poté na ikonku
Dokumenty. Čím déle školka spolupracuje s Mensou, tím více má ve
svých Dokumentech zpráv o spolupráci v předešlých letech.
Spolupracující školky se mnohdy významně liší i svou „publikační
aktivitou“ na webu deti.mensa.cz (to však zcela jistě neznamená,
že méně publikující školka je méně kvalitní!). Průběžně procházíme
publikované příspěvky jednotlivých školek a snažíme se je
shromažďovat na stránce Vzájemná výměna zkušeností mezi
NTC školkami – mensa.click/skolky-inspirace. Typicky se
jedná o fotografie NTC aktivit, ale podařilo se nám nashromáždit
i komplexnější materiály. Věříme, že tyto příklady dobré praxe se
stanou inspirací ostatním spolupracujícím školkám.

Š Břeclav, Okružní 7
MŠ

Školní rok jsme završili návštěvou Gymnázia v Břeclavi. Studenti
hravou formou seznámili děti s chemií, biologií a fyzikou. Setkání se
studenty bylo pro děti velmi motivující. Děti pak i ve třídě zkoumaly
vše pomocí digitálního mikroskopu. S předškoláky jsme se rozloučili
akcí spojenou se spaním ve školce. Děti plnily různé úkoly ve třídě, na
zahradě, ale i na procházce v lese. U všech dětí dbáme na rozvíjení
pozornosti, paměti a prostorových vztahů například pomocí značek
aut či vlajek.

Š Čakovice I
MŠ

Mateřská škola Čakovice I spolupracuje s Mensou ČR již několik
let. Spolupráce je přínosná nejen pro děti a paní učitelky, ale i pro
rodiče dětí, kteří se o činnosti v rámci Mensy ČR velmi zajímají.
V letošním školním roce jsou naše hlavní téma Zimní olympijské hry
2022 v Číně. V rámci tohoto projektu se děti seznamují s vlajkami
států zúčastněných zemí. Důraz je kladený na jednotlivé olympijské
disciplíny, které přizpůsobujeme možnostem dětí v MŠ. Děti i paní
učitelky si tyto činnosti užívají.

Š Domeček, Praha
MŠ

Olympiáda je vždy inspirativním tématem. Spojení multikultury,
aktivního sportování a principů fair play se snadno přeneslo do
vzdělávacího programu MŠ. Přiřazování barevných olympijských
kruhů jednotlivým kontinentům a následné doplnění vlajek vybraných
států se dětem líbilo natolik, že se nadšeně rodičům chlubily, ke
kterému kruhu patří. Milým zpestřením školkové olympiády byla
návštěva lyžařky Šárky Strachové, která dětem přinesla ukázat
skutečnou olympijskou medaili.
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Š Drobeček, Plzeň
MŠ

V naší MŠ Drobeček kromě běžných aktivit pravidelně zařazujeme
i nadstandardní činnosti z oblasti Mensy. Jedno z témat, které
k těmto účelům využíváme, je doprava, s níž souvisí i projekt „Naše
město“. Spolu s dětmi jsme město vymyslely, výtvarně ztvárnily
a pojmenovaly Srdíčkov. Jsou zde společně nakreslené silnice včetně
dopravních značek, zastávek, parků, každé dítě má svůj dům a auto.
Děti využívají svou kreativitu, učí se spolupracovat a uplatňují zde
také získané znalosti z oblasti dopravy.

Š Dubá
MŠ

V naší školce, s programem Začít spolu, vedeme děti k samostatnému
myšlení, k logickému uvažování, a hlavně učení se z vlastních chyb.
Vzdělávání plánujeme s dětmi, které si tvoří myšlenkové mapy a ty
postupně doplňují o nové poznatky. Učitelé vedou děti evokačními
otázkami typu: Jak to uděláš, aby… Co se stane, když… Kde budeš
hledat a proč… Od dětí přijímáme všechny odpovědi, i ty chybné, a je
vidět, že méně sebevědomým dětem už nedělá problémy odpovídat
a radostněji komunikovat.

Š FlowerGarten, Praha
MŠ

Jedním z našich nejúspěšnějších a mezi dětmi nejoblíbenějších
projektů je FlowerGarten Travels, ve kterém každý měsíc poznáváme
jinou zemi světa. Děti znají díky metodě NTC spoustu vlajek a naším
cestováním získávají jejich abstraktní představy konkrétnější kontury
hlubším poznáním symbolů, suvenýrů, typických jídel, staveb,
památek a krajinných prvků jednotlivých států. Díky výtvarným
aktivitám si také vyrábí mnoho nádherných připomínek na místa, kde
zrovna „přistaneme“.

Š Holýšov – Modrá třída
MŠ

V MŠ Holýšov spolupracuje s Mensou ČR Modrá třída, kterou
navštěvují děti předškolní. Naše MŠ se zapojila do projektu
Šablony III a díky tematickému zaměření byla nejen vybavena PC
s projektorem, ale děti se také zúčastňují obohacujících projektových
výletů například do technického muzea Plasy, či Techmania Science
Center Plzeň, které jsou financovány z Evropských fondů.

Š Horní Slavkov, Sportovní 713
MŠ

Učitelé z naší školky úzce spolupracují s místními akčními plány pro
Karlovarský kraj, kde se angažují ve skupinách pro mimořádně nadané
děti, čtenářskou a matematickou gramotnost a polytechnickou
výchovu. Chceme se s ostatními učiteli o naše znalosti a dovednosti
podělit, a ne si je jen nechávat pro sebe. Experimentujeme i s novými
způsoby výuky předmatematické gramotnosti v rámci ABAKU.
S dětmi si hrajeme s příklady a nemáme strach z počítání. Ve všech
třídách se věnujeme metodě NTC Learning.
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Š Hradec nad Moravicí
MŠ

Za jeden z velkých úspěchů naší MŠ považujeme získání stříbrného
certifikátu ze Skutečně zdravé školy, který se nám podařilo získat
v listopadu 2021. Naše škola nabízí dětem jídlo, které je chutné,
zdravé a připravené z kvalitních lokálních surovin. Vařenou stravu
propojujeme s různými státy, tedy i s NTC learning. Ve spolupráci
se školní jídelnou jsme připravili projekt Skandinávský týden, kdy se
děti každý den seznámily s jiným státem, ochutnaly jeho typickou
stravu, asociovaly státní vlajky a seznamovaly se s cizími slovy. Jídlo
je natolik univerzální a komplexní téma, že prostupuje prakticky
všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze plnit velkou
část očekávaných výstupů RVP PV.

Š Chorušice
MŠ

V měsíci září 2021 byl v naší školce zahájen projekt „Prázdná mísa“ –
už žádné zbytky od oběda a svačinek. Hlavním cílem projektu je u dětí
předcházet zbytečnému plýtvání potravin a naučit je hospodařit.
S dětmi jsme si v komunitním kruhu povídali o původu potravin, aby
pochopily, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu
prostředí. Došli jsme s dětmi k závěru, že budeme vážit zbytky jídla,
které děti nesnědly, a vytvořili jsme si tabulku „Kolik jsme denně
vyhodili jídla?“. Děti za snědené jídlo dostávají smajlíky, které si samy
vyhodnotí a nakreslí. Snažíme se o to, aby v míse bylo co nejméně
zbytků jídla, protože děti ví, že nechceme zbytečně plýtvat jídlem,
a opravdu to funguje.

Š Karla Čapka 769, Praha
MŠ

V lednu jsme měli téma Bílý týden. Děti mačkaly papírové koule, řadily
je, přepočítávaly, stříhaly rampouchy, porovnávaly délku. Z kousků
„ledu“ stavěly stavby s přepočítáváním nebo podle vzoru, tvořily
z určeného počtu sestavy, seznámily se s životem v Grónsku, při hře
„Hádej, kdo je v závěji“, poznávaly podle hlasu kamaráda a vyráběly
z ledu ozdoby. Venku malovaly do sněhu, z puntíků sestavovaly
vločky podle vzoru i fantazie, sněhové papírové vločky navlékaly na
šňůru a posouvaly a sledovaly po linii šňůry.

Š Klegova, Ostrava-Hrabůvka
MŠ

V naší mateřské škole pracujeme s nejrůznějšími pomůckami pro
práci nejen s nadanými dětmi. V rámci projektu „Talent rozvíjíme
od mala“ jsme si s dětmi přiblížili například téma Vesmír, kdy jsme
do výuky zařadili nové robotické stavebnice na dálkové ovládání,
encyklopedie a SEVA stavebnice s vesmírným námětem. Pro
projekt „Bádáš, bádáme“ jsme využili mikroskopy, lupy a pozorovací
pomůcky, kterými jsme otevřeli nové možnosti pozorování. Díky
digitálním fotoaparátům jsme dětem umožnili zážitky zdokumentovat.
Nechyběla ani názorná ukázka prostřednictvím PC a tabletů, které
v MŠ využíváme.

Š Koníček Pardubice
MŠ

MŠ Koníček Pardubice již dlouhá léta pracuje se ŠVP pod názvem
„Jak být Pardubákem v Pardubicích“, kterým rozvíjíme u dětí
patriotismus a lásku k rodnému městu. V rámci výuky máme na každý
měsíc jedno týdenní téma vztahující se k našemu městu: Pardubice,
město perníku; Velká pardubická; Vynálezci Pardubic; Pověsti starých
Pardubic, Moderní Pardubice a další. Škola již řadu let uplatňuje
metodu NTC learning, v rámci níž jsme si zahráli hru po starém městě.
Děti s mapou v ruce hledaly historická místa, nacházely reliéfy znaků
města, navštívily radnici i zámek atp. Doufáme, že naši absolventi se
budou okolo sebe i nadále dívat vnímavýma očima a uvědomí si, že
v našem městě je mnoho obdivuhodných míst a výjimečných rodáků.
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Š Labáček, Špindlerův Mlýn
MŠ

Naše školka je plná sportovně nadaných, aktivních dětí. I proto
trávíme velkou část dne a vlastně celého roku venku, na čerstvém
horském vzduchu. Od jara do podzimu trénujeme tenis a děti mají
základní atletickou průpravu, přes zimu pak lyžujeme a chodíme
bruslit. Rozvíjíme tak tělesnou zdatnost a zdravý životní styl. Ve třídě
jsme v průběhu školního roku cestovali po světě, poznávali nové
země a kultury a při tom zdokonalovali základy angličtiny a rozvíjeli se
konstrukčními stavebnicemi, logickými a smyslovými hrami. Hlavně
však u dětí rozvíjíme přirozenou fantazii a zvídavost, touhu poznávat
a být kamarádi.

Š Mořice
MŠ

Naše děti se zapojují do různých soutěží, projektů a akcí. Zažily už
projektové dny a setkání s myslivcem, s rybářem, s policisty obvodního
oddělení, s paní hasičkou a s místním lékařem, který děti naučil
zvládnutí první pomoci. Ve školce máme během školního roku projekty
jako např. Zdravý úsměv, nebo Zdravé oči, děti cvičí sluch ve zvukové
laboratoři, kterou jim nadělil Ježíšek, a účastní se logopedického
cvičení. Dostaly novou vrtačku a ponk, kde si mohou vyzkoušet řezání
dřeva nebo zatloukání hřebíků. Snažíme se s dětmi komunikovat na
partnerské, kamarádské úrovni, bavíme se spolu o každodenních
radostech, ale i starostech a jsme pro děti velkou oporou.

Š a MŠ Opava-Malé Hoštice
ZŠ

Tentokrát jsme se zaměřili na rozvoj hrubé motoriky a pohybové
gramotnosti dětí. Zapojili jsme se do celoročního projektu „Se
Sokolem do života“ a zorganizovali dva projektové dny v MŠ: Sportem
ku zdraví a Cvičení pro zdravé nožky. Cvičili jsme jak v MŠ, tak venku.
Využili jsme hrací prvky na školní zahradě, ale také přírodní nerovný
terén. V rámci projektu Silesia jsme se ve spolupráci s polskou
školkou zúčastnili sportovní olympiády. Pohybové aktivity děti velmi
baví a pohybu není nikdy dost.

Š Pastelka, Pardubice
MŠ

V rámci celoročního projektu Cestujeme kolem světa se s dětmi
věnujeme objevování a cestování. Seznamovali jsme se s různými
národnostmi, zeměmi a světadíly. Objevovali jsme svět na mapách,
v knihách, poznávali jsme společně vlajky různých států. Seznamovali
jsme se se světovými jazyky a tradicemi. A třebaže jen prostřednictvím
loutek a obrázků, podařilo se nám procestovat celý svět.

Š Sedlčanská, Praha
MŠ

Na všech čtyřech odloučených pracovištích naší MŠ se snažíme
dětem nabízet pestrý program. Mimo jiného zařazujeme také prvky
NTC learning. Máme vybudované lanové dráhy pro rovnovážná
cvičení a zlepšování koordinace pohybů. Při odpoledním odpočinku
zařazujeme po přečtení pohádky hry s tzv. chytrými hračkami pro
rozvoj logického myšlení (např. Barevný kód, Nikitin material…). Pro
zpestření činností využíváme IT, výukové tablety, robotickou včelku
a mluvící skřipce.
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Š Sedmikrásky, Opava
MŠ

MŠ Sedmikrásky, Opava užívá Metodu NTC Mensa pro rozvoj nadání
dětí již od r. 2012. V loňském roce se starší děti účastnily projektu
Mediální gramotnost předškolních dětí Slezské univerzity v Opavě
a projektu Okap II. Masarykovy střední školy zemědělské v Opavě
zaměřeného na poznávání chemických, fyzikálních a přírodovědných
souvislostí.

Š Sluníčko, pracoviště Lesní MŠ Pampeliška
MŠ

Pobyt a pohyb venku jsou pro nás hlavní prioritou. Přírodní živly,
které z vnějšku působí na vyvíjející se osobnost dítěte, vedou také
k rozvoji jednotlivých dovedností potřebných v běžných životních
situacích – jako například kreativita v řešení problémů, samostatnost,
spolupráce ve skupinách, soustředěnost, komunikace, přirozený
i uvědomělý pohyb či v neposlední řadě zájem o vzdělávání.
Nekonečné množství nabízených aktivit a programů v přírodě formuje
děti předškolního věku ve všech oblastech pedagogického působení.
Získání celoživotního vztahu k přírodě a okolnímu prostřední je cestou
a zároveň i cílem týmu pedagogů působících v Lesní mateřské škole
Pampeliška.

Š Sluníčko, Sulice
MŠ

S dětmi od tří do čtyř let všemi možnými způsoby procvičujeme
předmatematickou gramotnost. Děti každé ráno počítají, kolik
jich je, moc rády hrají hru Molekuly, dokáží si připravit těsto podle
obrázkového receptu a správně odvážit suroviny. Průběžně
procvičujeme pravolevou i prostorovou orientaci – při cvičení,
stolování i pobytu venku. Děti také rozlišují nejen značky aut, dopravní
značky, ale již i jiné informativní tabule se zákazy a doporučeními
ohledně bezpečnosti. Učí se pracovat s mapou, dokáží rozlišit
jednotlivé světadíly, určit, ve které části světa žijeme, a rozlišit vodní
plochy od pevniny.

Š Sion, Hradec Králové
MŠ

V naší školce je pro nás prioritou, aby se u nás děti cítily dobře.
Podporujeme individuální přirozený vývoj osobnosti, podněcujeme
děti k přemýšlení, učíme je pracovat s chybou a nalézat řešení.
Pracujeme s metodou profesora Hejného, interaktivními pomůckami
(elektronická včelka, tablety, mikroskopy, interaktivní tabule)
a s logickými úkoly. Každé odpoledne mají děti na výběr ze dvou
kroužků (Chytré hlavičky, Cestovatel, Digiťáček, Angličtina…)
Využíváme senzitivního období dětí a podporujeme dětskou zvídavost
a zájem o nové věci v rámci pravidelných exkurzí každý pátek (a to ve
spolupráci s rodiči, kteří jsou například zubaři, zdravotními sestrami
nebo řidiči autobusu).

Š Sokolov, Karla Havlíčka Borovského
MŠ

V předškolní třídě se vybraná skupina „malých školáků“ učí hrát
na zobcovou flétnu. Začínáme rytmickým hraním jednoho tónu
s doprovodem klavíru, postupně se děti seznamují s notami,
dynamikou, držením nástroje a správným tvořením tónu. Naučí se
pojmenovávat noty stupnice C dur. Během školního roku hrají děti
několik lidových písní pomocí notového záznamu. Děti umí i noty
přečíst a mohou pak jako školáci pokračovat dál.
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Š Sokolov, M. Majerové 1650
MŠ

MŠ Sokolov, M. Majerové 1650 využívá při práci s dětmi řadu
moderních pomůcek, smart her a deskových her. Zaměřujeme se
cíleně také na rozvoj digitálních kompetencí dětí. Třídy jsou vybaveny
tablety se speciálními programy pro vzdělávání předškolních dětí.
Děti se již od útlého věku také seznamují přiměřenou formou se
základy programování při hře s robotickou včelkou Bee Bott.

Š Zahradní, Zábřeh
MŠ

V loňském roce se děti v projektu Hmyzohrátky seznamovaly
s různými druhy jarních broučků, sestavovaly tělo housenky z PET
víček, zahrály si s velkými míči na hovnivála nebo přenášely mravenčí
vejce do mraveniště. Na akci Jaro v přírodě připravily paní učitelky
pro děti, rodiče a širokou veřejnost interaktivní stezku s úkoly, které
děti postupně plnily. A při Cestě do pravěku si pak děti zahrály na
dinosaury, prolézaly jeskyní, lovily potravu, házely předměty do
chřtánu velké anakondy, probíhaly slalomem s dinosauřím ocasem
připevněným na zádech a hledaly v písku zkameněliny.

Š Žatec, Otakara Březiny 2769
MŠ

U dětí jsou velice oblíbené různé pokusy a naučné činnosti, hlavně
ty, které si mohou samy vyzkoušet. V týdnu, který byl zaměřený na
lidské tělo si poslechly své srdce stetoskopem a po prosvícení dlaně
baterkou mohly alespoň částečně vidět, jak vypadá jejich dlaň uvnitř.
Při pokusech s magnety děti vylovily kancelářské sponky z vody
pomocí magnetu a také si vyzkoušely magnetické bludiště. Děti velmi
bavilo pozorovat, co se stane s vodou, kterou jsme nechali zmrznout
za oknem, a poté led zkoumat.

Academic School,
School Uherské Hradiště

Na naší bilingvní mateřské škole jsme zorganizovali finále naší tradiční
matematické soutěže Čmelda Pepík (2020/2021) pro děti mateřských

škol ze širokého okolí. Proběhla rovněž dvě kola soutěže Čmelda
Pepík (2021/2022). Finále proběhne opět na naší škole v roce 2022.

Modrá školka
školka, Jeseník

Identifikaci intelektově nadaných dětí a nabídnutí vzdělávacích
činností dle jejich potenciálu u nás zajišťuje klub Rozárka. V klubu
pracujeme metodou NTC Learning, řešíme logické hádanky, kvízy
a rébusy, vyprávíme si popletené pohádky, nedokončené příběhy,
hrajeme deskové a vědomostní hry a děláme činnosti zaměřené na
propojení abstraktních pojmů s logikou. Děti také společně pracují
na Projektových dnech, které si samy vymyslí a realizují s pomocí
pedagoga. Mottem Rozárky, které vystihuje podstatu vzdělávání
mimořádně nadaných dětí v naší Modré školičce, je citát Jana
Ámose Komenského: „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá:
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“.
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NestLingue Montessori,
Montessori Praha

Je nám velkým potěšením, že jsme mohli školní vzdělávací
program obohatit o metody NTC i v tomto školním roce. Pracovali
jsme pravidelně s pohybovými cvičeními, kartičkami vlajek států,
značkami aut a dopravními značkami a věnovali jsme se detailněji
zemím Evropy a jejich vlajkám. Hráli jsme hledací a přiřazovací hry,
trénovali jsme paměť, vytvářeli si asociace, vlajky jsme třídili podle
barev a tvarů (pruhy, kříž, kruh, obrázek) a všechny vlajky Evropy
jsme si nakonec i namalovali a děti si je odnesly domů. Při pobytu
venku jsme s vlajkami hráli pohybové hry, prováděli rotační, bilanční
a motorická cvičení. Kromě jiného jsme se zaměřovali na cvičení na
propojování mozkových hemisfér a vytvářeli si hudebně-pohybové
a relaxační chvilky.
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MÍSTNÍ SKUPINY

MS Brno: brno@mensa.cz, brno.mensa.cz
MS České Budějovice: budejovice@mensa.cz, budejovice.mensa.cz
MS Hradec Králové: hradec@mensa.cz, hradec.mensa.cz
MS Karlovy Vary: vary@mensa.cz, vary.mensa.cz
MS Jihlava: jihlava@mensa.cz, jihlava.mensa.cz
MS Liberec: hana.kotinova@mensa.cz, liberec.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, janka.unruhova@seznam.cz, sig-111@mensa.cz
SIG Aktivní děti: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Business Club: Petr Štěpán, 792 309 999, petr.stepan@mensa.cz, sigbusiness@mensa.cz, bc.mensa.cz
SIG Cyklistika: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-cyklistika@mensa.cz
SIG Deskovky Brno: Radim Novák, 774 571 453, radim.novak@mensa.cz,
sig-deskovky-brno@mensa.cz
SIG Děti Plzeň: Jana Soukupová, 603 559 649, jana.soukupova@mensa.cz
SIG Dobrovolník: Petra Holubová, 608 338 417, petra.holubova@mensa.cz,
sig-dobrovolnik@mensa.cz
SIG Dračí doupě: Martin Hladík, martin.hladik@mensa.cz, sig-doupe@mensa.cz
SIG Ekologie: Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-ekologie
SIG EMAG: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Geocaching: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Improvizace: Miroslav Charvát, 606 427 893, miroslav.charvat@mensa.cz, sigimprovizace@mensa.cz, mensa.click/sig-improvizace, mensa.click/fb-improvizace
SIG Investice Finance Projekty: Ing. Vladan Ninković, 606 765 914
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, 777 165 811, marta.frydrychova@
mensa.cz, mensa.click/fb-budejovice
SIG Junior: Jan Hubert Pavelka, 606 681 305, jan.hubert.pavelka@mensa.cz
SIG Klub nadaných dětí jižní Čechy: Marta Frydrychová, 777 165 811,
marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová, 777 141 975,
lucie.mechurova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz
SIG Lišky: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Literární tvorba: Eliška A. Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz,
sig-literarni-tvorba@mensa.cz
SIG Logická olympiáda: Zuzana Poláková, 770 177 926, zuzana.polakova@mensa.cz
SIG Logické hry: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, jitka.novakova@mensa.cz
SIG Natura: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz
SIG Peníze: Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-sigpenize
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
SIG Reality Praha: Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz,
sig-reality-praha@mensa.cz
SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Rozvoj Intranetu: Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz,
mensa.click/fb-seberozvijeni
SIG Senior: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Turistika: Iveta Jelínková, 607 832 331, sig-turistika@mensa.cz
SIG Věda: Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
SIG Vinum: Lubomír Jan Muzikář, sig-vinum@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGLego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
Výtvarný SIG: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz

A d r esář
ADMINISTRATIVA
Korespondenční adresa: Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Administrativa:
Zuzana Poláková, 770 177 926, sekretarka@mensa.cz
Administrativa testování:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz, 777 141 975
Bankovní spojení: č. ú. 2801689708/2010
Webmaster: Jiří Šmach, webmaster@mensa.cz
Kancelář Praha:
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
770 177 926, Lucie Měchurová, 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, nadané děti:
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Místopředseda, Mensa gymnázium:
Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888
Místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927
Místopředsedkyně, testování, NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz, 777 141 975
Místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777
Členka Rady, dobrovolníci, místní skupiny:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417
Členka Rady, SIGy – zájmové skupiny:
Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
Tajemník aktivit pro mladé:
Jan Hubert Pavelka, jan.hubert.pavelka@mensa.cz
Tajemnice pro sociální sítě:
Dita Šamlová, dita.samlova@mensa.cz
Tajemnice pro merchandising a tiskoviny:
Jana Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ
Psycholog: Vladimír Marček, psycholog@mensa.cz
Ombudsman: Marta Švachoučková, ombudsman@mensa.cz
Internetová rada: Tomáš Kubeš (předseda), Martin Sedláček, Petr Mazal,
irada@mensa.cz
SIGHT koordinátor: Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Testující IQ: kompletní seznam testujících najdete na mensa.click/testujici

REDAKCE ČASOPISU
E-mail: redakce@mensa.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ:
Instagram: mensa.click/ig
Facebook: mensa.click/fb
Twitter: mensa.click/twt
LinkedIn: mensa.click/li

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

KONTROLNÍ KOMISE
E-mail: kk@mensa.cz
Zdenka Pániková (předsedkyně), Zdeněk Falář, Jiří Šmach

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