
Talent základek 2022 

3. listopadu 2022 se konala na Mensa gymnáziu, o.p.s. soutěž Talent základek. Na soutěž 

přišlo 61 dětí z 5. tříd ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde 

byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, filmu, přírodopisu, 

občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci s 

hlasovacím zařízením Active Expression. Ve druhé části testu měly děti prokázat, co všechno 

vědí o své městské části. Letos se ukázalo, že se děti na tuto část připravují čím dál lépe, takže 

si obstojně poradily s otázkami typu kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště 

nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich 

okolí. Naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské 

části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný 

čas. 

Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali - p. starostka Prahy 17 Mgr. Alena Kopejtková, p. 

starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starostka MČ Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková a dnes 

již bývalý starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, za což jim patří náš dík.  

Dva zástupci MČ Praha 17 se také zúčastnili předávání cen, a to sama paní starostka Mgr. 

Alena Kopejtková a pan místostarosta Martin Marek. 

 

Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny. 

Vzhledem k tomu, že se nám sešlo hodně kvalitních a hodnotných cen, odměnili jsme děti 

v každé MČ na prvních 6 místech. Kromě toho ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – 

všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ od Mensy ČR a tašku 

s upomínkovými a reklamními předměty od sponzorů a školy – bločky, propisky, odznáčky 

atd. 

Ceny do soutěže věnovali tito sponzoři: populárně naučné encyklopedie věnovalo 

nakladatelství Fraus, na hlavní výhru – mobilní telefony zn. – přispěli soukromí sponzoři – 

naši rodiče - finanční částkou (p. Prokop, p. Riedlová), školní batohy, penály, sáčky na boty a 

další předměty pro školáky značky Baagl věnovala firma Presco group, 20 ks rodinných 

vstupenek v hodnotě 1.000 Kč do fun parku Žirafa v Čestlicích věnovala firma Funpark 

Žirafa,  poukaz na 1. 000 Kč do Alzy a reklamní tašky věnovala firma Cemex (v zastoupení 

paní Terezy Kejly), vstupenky do zábavního parku Toboga - 1 rodinnou vstupenku 

v hodnotě 1 200 Kč, 2 dětské vstupenky v hodnotě 490 Kč a 17x leták se vstupenkou 1+1 

zdarma - věnovala firma Toboga, vstupenky zdarma do IQ landie věnovala IQ landia, roční 

předplatné časopisu ABC v hodnotě 1.100 Kč věnovala firma ikiosek.cz, poukazy na 

testování IQ zdarma věnovala Mensa ČR, knihy hravých veršů věnovala paní Tereza 

Cimburková, další drobné upomínkové předměty věnovala škola aj. Děkujeme také rodičům 

našich studentů za sponzorský dar nebo jeho zprostředkování, především paní Smílkové, p. 

Prokopovi, p.Kejle, p. Cimburkové, p. Riedlové.  

A o co se soutěžilo? 

Ceny za 1. místo - mobilní telefon zn. Xiaomi Redmi A1, vstupenka do zábavního parku 

Toboga, voucher na celodenní rodinný vstup do funparku Žirafa, vstupenka do IQ landie, 

kniha od nakladatelství Fraus, poukaz na testování IQ v Mense zdarma, kniha hravých veršů  

 

Ceny za 2. místo - školní batoh, vstupenka do zábavního parku Toboga, voucher na celodenní 

rodinný vstup do funparku Žirafa, vstupenka do IQ landie, kniha od nakladatelství Fraus, 

poukaz na testování IQ v Mense zdarma, kniha hravých veršů  

 

Ceny za 3. místo - dárkový poukaz na 1.000 Kč do Alzy, vstupenka do zábavního parku 

Toboga, voucher na celodenní rodinný vstup do funparku Žirafa, vstupenka do IQ landie, 



kniha od nakladatelství Fraus, poukaz na testování IQ v Mense, kniha hravých veršů  

 

Ceny za 4. místo - penál nebo sáček na obuv, vstupenka do zábavního parku Toboga, poukaz 

na testování IQ v Mense zdarma, notýsek nebo blok, propiska, náramek  

 

Ceny za 5. místo - předplatné časopisu ABC na 1 rok, nebo sáček na obuv, vstupenka do 

zábavního parku Toboga, voucher na celodenní rodinný vstup do funparku Žirafa, poukaz na 

testování IQ v Mense zdarma, notýsek nebo blok, propiska, náramek  

 

Ceny za 6. místo - sáček na obuv, vstupenka do zábavního parku Toboga, voucher na 

celodenní rodinný vstup do funparku Žirafa, poukaz na testování IQ v Mense zdarma, notýsek 

nebo blok, propiska, náramek 

Zde jsou jména šťastlivců, kteří uspěli nejlépe: 

Talent základek Prahy 5: 

1. místo – Linda Naxerová (ZŠ Nepomucká)  

2. místo – Vojtěch Piskač (ZŠ V. Vančury Zbraslav)  

3. místo – Rozálie Stenská (ZŠ Tyršova)  

4. místo – Tomáš Sosvor (ZŠ Klausova)  

5. místo – Prokop Anderle (ZŠ Nedašovká)  

6. místo – Natálie Brožová (ZŠ Nepomucká)  

 

 

Talent základek Prahy 6: 

1. místo – Anežka Límanová (Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata)  

2. místo – Dominik Kočemba (ZŠ Pod Marjánkou)  

3. místo – Kristýna Urbanová (Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata)  

4. místo – Tomáš Hándl (ZŠ Na Dlouhém lánu)  

5. místo – Jan Nevola (MŠ a ZŠ Global minded)  

6. místo – Emma Tereza Collis (ZŠ Cesta k úspěchu)  

 

Talent základek Prahy 13: 

1. místo – Františka Nasková (ZŠ Mohylová)  

2. místo – Ema Zahem (ZŠ Kuncova)  

3. místo – Diana Laura Lópezová (ZŠ Bronzová)  

4. místo – Dorota Štěpánková (ZŠ Kuncova)  

5. místo – Jan Huml (ZŠ Kuncova)  

6. místo – Jaroslav Gorlov (FZŠ Brdičkova)  

 

Talent základek Prahy 17: 

1. místo – Tomáš Caputa (ZŠ Werichova)  

2. místo – Iva Korálová (ZŠ Werichova)  

3. místo – Pavla Leščinská (ZŠ Socháňova)  

4. místo – Veronika Brabec (ZŠ Werichova)  

5. místo – Kateřina Abrahamová (ZŠ Werichova)  

6. místo – Barbora Šáchová (ZŠ Werichova)  

 



Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme. A pro 

budoucí páťáky, kteří by se chtěli naší soutěže zúčastnit v příštím roce, máme vzkaz - 

nezapomeňte se příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády!!! 

 

                  

 

              

            

 

               

 

                         

 

 


