1. Činnost ANA za rok 2010
Dny otevřených dveří (11.-13.2.)
Herní kluby – jsou kroužky pro nadané a dvakrát výjimečné děti, kde si sice přicházejí hrát
a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci. Jedná se zejména o možnost
setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží. Probíhají
pravidelně po celý školní rok s výjimkou prázdnin. Každý týden se konalo 6 herních klubů, každý
trvá 1,5 hodiny.
Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.)
Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.)
Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.)
Víkendový pobyt v Nečtinech (22.-24.10.)
Ve všech čtyřech případech jde o pobyty určené pro rodiče s dětmi – k načerpání sil a inspirace
i k výměně zkušeností.
Prázdninové herní týdny v ANA - jedná se v podstatě o příměstské tábory:
 Příměstský tábor 1. běh (19.-23.7.)
 Příměstský tábor 2. běh (9.-13.8.)
Dny otevřených dveří II (8. a 9. 10.)
Vánoční tvořivé dílny (11.12.)
Kluby rodičů – jedná se o pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA.
Grantový projekt Plzeňského kraje „Krok do života 1“ - vytváření vzdělávacích a poradenských
programů pro mládež opouštějící dětské domovy
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2. Činnost ANA za rok 2011
Herní kluby – jsou kroužky pro nadané a dvakrát výjimečné děti, kde si sice přicházejí hrát
a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci. Jedná se zejména o možnost
setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží. Probíhají
pravidelně po celý školní rok s výjimkou prázdnin. Každý týden se konalo 6 herních klubů, každý
trval 1,5 hodiny.
Zájmové kroužky – jsou určeny pro všechny děti, ať už členy ANA nebo příchozí ze všech koutů
plzeňského kraje, které mají zájem a chuť navštěvovat daný kroužek. Probíhají každý týden, popř.
1x za 14 dní.
V roce 2011 probíhaly následující kroužky:
Angličtina, Tvořivé ruce, Břišní tance, Rehabilitační pilates pro děti i dospělé, Stavíme s LaQ,
Matematický dinosaurus, Nápravné programy pro předškoláky, Kouzelnický kroužek „Rumburak“,
Cvičení pro dospělé
Fotografický kurz (březen a duben) - Kurz focení s fotografem Patrikem Bauerem pro majitele
kompaktů i zrcadlovek. Účastníci kurzu (děti i dospělí) se naučili mnoho o fotografování, fotili ve
městě i v přírodě. Pod vedením lektora kurzu vzniklo mnoho zajímavých fotografií. Následně byla
uspořádána výstava a soutěž o nejzajímavější z nich.
Kurz úpravy fotografií (listopad a prosinec) – Kurz se konal vždy v sobotu a zahrnoval celkem 8
lekcí po 2 hodinách, lektorem kurzu byl opět fotograf Patrik Bauer. Kurz byl určen dětem
i dospělým a náplní byla úprava fotografií na počítači.
Herní víkend Věšín III (20.5. - 22.5.)
Herní týden Pec pod Sněžkou II (3.7. - 9.7.)
V obou případech jde o pravidelně pořádané pobyty určené pro rodiče s dětmi – k načerpání sil
a inspirace i k výměně zkušeností.
Jednorázové akce pořádané o sobotách:
 Světluškový bál (15.1.)
 Kouzelné kouzlení s Jiřím Hadašem (22.10.)
 Návrat čarodějek (12.11.)
 Čertování (3.12.)
Prázdninové herní týdny - jedná se v podstatě o příměstské tábory:
 jarní prázdniny (14.2. - 18.2.) - Beckiland, Techmánie, keramická dílna, tvoření, stolní
deskové hry, angličtina
 letní prázdniny (11.7. - 15.7., 1.8. - 5.8.) - Berchtold, ZOO Plzeň, SOS vesnička pro koně,
stolní deskové hry, Bezdružické parní léto
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 podzimní prázdniny (26.10. a 27.10.) - herní, tvořivý, anglický
Kluby rodičů – jedná se o pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA, konaná
vždy poslední středu v měsíci.
Tvořivé akce
 kurzy (quilling – 26.3., fimo – 22.4., celý květen)
 velikonoční dílny (10.4.)
 vánoční kurzy (1. polovina prosince)
Výlety pro rodiny s dětmi (i ze široké veřejnosti):
 Autobusem veteránem do svíčkárny Rodas a Berouna (21.4.)
 Sklářský expres (7.5.) - exkurze do sklárny v Nižboru, hrnčířské trhy v Berouně
Grantový projekt Plzeňského kraje „Krok do života 1“ - vytváření vzdělávacích a poradenských
programů pro mládež opouštějící dětské domovy
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3. Činnost ANA za rok 2012
Herní kluby – jsou kroužky pro nadané a dvakrát výjimečné děti, kde si sice přicházejí hrát
a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci. Jedná se zejména o možnost
setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží. Probíhají
pravidelně po celý školní rok s výjimkou prázdnin. Každý týden se konalo 6 herních klubů, každý
trval 1,5 hodiny.
Zájmové kroužky – jsou určeny pro všechny děti, ať už členy ANA nebo příchozí ze všech koutů
plzeňského kraje, které mají zájem a chuť navštěvovat daný kroužek. Probíhají každý týden, popř.
1x za 14 dní.
V 1. pololetí roku 2012 probíhaly následující kroužky:
Angličtina, Tvořivé ruce, Břišní tance, Rehabilitační pilates pro děti i dospělé, Stavíme s LaQ,
Matematický dinosaurus, Nápravné programy pro předškoláky, Kouzelnický kroužek „Rumburak“,
Cvičení pro dospělé, Novinářský kroužek.
Kurz úpravy fotografií (březen a duben) – Kurz se konal vždy v sobotu a zahrnoval celkem 8 lekcí
po 2 hodinách, lektorem kurzu byl opět fotograf Patrik Bauer. Kurz byl určen dětem i dospělým
a náplní byla úprava fotografií na počítači.
Jednorázové akce pořádané o sobotách:
 Country bál (18.2.) – pro děti i dospělé s živou kapelou
 Maškarní bál (24.3.) - pro holky i kluky se soutěží o nejhezčí masku.
Herní víkend ve Věšíně IV (18. – 20.5.)
Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou III (1. – 7.7.)
V obou případech jde o pravidelně pořádané pobyty určené pro rodiče s dětmi – k načerpání sil
a inspirace i k výměně zkušeností.
Prázdninové herní týdny:
 Jarní příměstský tábor (20. - 24. 2.) - tvoření (výroba svíček, leptání skla, fimo), deskové
stolní hry, Plzeňský pivovar, Hornický skanzen Březové Hory
 Velikonoční příměstský tábor (5. a 6.4.) – tvoření a hraní deskových her.
 Letní příměstské tábory (2. – 27.7.) - Na letní prázdniny byly připraveny celkem 4 týdny

(běhy) s pestrým programem. Páteční výlety byly určeny nejen pro účastníky tábora, ale
i celé rodiny a širokou veřejnost. Program příměstských táborů zahrnoval herní a tvořivé
dny, ZOO Plzeň, vodní hamr Dobřív, muzeum vojenské techniky v Rokycanech, muzeum
dopravy ve Strašicích, Techmania, Plzeňské městské dopravní podniky, muzeum výroby
hraček Albrechtice, historické centrum řemesel a umění a bylinné zahrady Botanicus
v Ostré, hvězdárna a planetárium Plzeň, zábavní park Nepomuk, tvrz Dřevčice, ČD muzeum
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Lužná u Rakovníka, depo Rakovník, vodní elektrárna Orlík, minigolf, naučná stezka
Homolka, ukázka paraglidingu, keramická dílna v Chlistově a muzeum drezín v Čachrově.
Kluby rodičů – jedná se o pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA, konaná
vždy poslední středu v měsíci.
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„Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …“ (neznámý autor)
Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné.
Možná proto dvakrát výjimečné děti zůstávají tak často skryté a jejich potenciál nevyužitý.
Zbytečně se tak stávají jakýmisi „ztracenými poklady“ naší společnosti.
Občanské sdružení Akademie nadání (ANA) vzniklo v roce 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče
a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv.
dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení, porucha
pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.). Jeho cílem je zajistit
těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Tyto děti jsou často kvůli svým
handicapům/výjimečnosti vyčleňovány z kolektivu vrstevníků. Sdružení usiluje o to, aby se i tyto děti mohly
vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně jejich individuálním schopnostem, potřebám i omezením.
Občanské sdružení se snaží pro děti nadané a „dvakrát výjimečné“ získat odborné pracovníky pro vedení
různých zájmových kroužků a akcí se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost
setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají
šanci. Pro rodiče je velkou pomocí, že mohou své děti na určitou dobu odvést do nějakého kroužku, protože do
běžných kroužků tyto děti často odmítají docházet, nebo jsou odtamtud dokonce vyloučeny pro obtížnější
porozumění či zvladatelnost.
V celém Plzeňském kraji není podobná organizace věnující se dětem s popsanými handicapy v kombinaci
s nadáním. Tato organizace nahrazuje činnost státu, kraje, města. Péče o takto handicapované děti je
velmi nedostupná. Za bezmála 3 roky činnosti prošlo organizací cca 600 dětí. Tato organizace zatím
funguje jen na základě podpory a nadšení několika jednotlivců a následně darů rodičů handicapovaných
dětí a zainteresovaných drobných dárců.
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4. Činnost ANA za rok 2013
Herní kluby – jsou kroužky pro nadané a dvakrát výjimečné děti, kde si sice přicházejí hrát
a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci. Jedná se zejména o možnost
setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží. Probíhají
pravidelně po celý školní rok s výjimkou prázdnin. Každý týden se konalo 6 herních klubů, každý
trval 1,5 hodiny.
Zájmové kroužky – jsou určeny pro všechny děti, ať už členy ANA nebo příchozí ze všech koutů
plzeňského kraje, které mají zájem a chuť navštěvovat daný kroužek. Probíhají každý týden, popř.
1x za 14 dní.
V roce 2013 probíhaly následující kroužky:
Angličtina, Dračí doupě, Dramatický kroužek, Pohybově taneční kroužek „Žížalky“, Tvořivé ruce,
Stavíme s LaQ, Kroužek fyziky jinak, Matematický dinosaurus, Nápravné programy pro
předškoláky, Kouzelnický kroužek „Rumburak“, Rehabilitační pilates pro děti i dospělé, Cvičení
pro dospělé
Herní víkendový pobyt v Nýrsku aneb „Věšín V“ (31.5. - 2.6.)
Prázdninový pobyt v Peci VI (30.6. - 6.7.)
V obou případech jde o pravidelně pořádané pobyty určené pro rodiče s dětmi – k načerpání sil
a inspirace i k výměně zkušeností.
Jednorázové akce pořádané o sobotách:
 Koncert Jindry Kejaka (19.2.)
 Hrátky s čerty a kouzelníkem Jirkou Hadašem (30.11.)
Prázdninové herní týdny:
 Jarní příměstský tábor (25.2. - 26.2.) – tvoření (papírové koule, korálky, pergameno), stolní
deskové hry
 Letní příměstské tábory (1.7. - 9.8.) - herní a tvořivé dny, zámecký statek Újezd nade Mží,
solná jeskyně Beroun, lomeček Mrákov, muzeum čokolády a marcipánu Tábor, mýdlárna
Boemi, Techmania, krokodýlí ZOO Protivín, pohádková kovárna Selibov, pohádkový statek
Vranovice, letiště Hostín, TEPfaktor, ZOO Plzeň, vodní hamr Dobřív, muzeum vojenské
techniky v Rokycanech, keramická dílna v Chlistově, muzeum drezín v Čachrově
 Podzimní příměstský tábor (29.10. a 30.10.) – exkurze do plzeňské pobočky svíčkárny
Rodas; celodenní hra Dračí doupě, hraní deskových stolních her, tvorba srdíček a ozdob
Kluby rodičů – jedná se o pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA, konaná
vždy poslední středu v měsíci.
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Nácviky sociálních dovedností pro děti s Aspergerovým syndromem (od 5.11.) – jedná se
o skupinové nácviky sociálních dovedností určené pro děti s Aspergerovým syndromem od 6 let
věku výše. Nácviky probíhají vždy po naplnění dané skupiny 1x za týden odpoledne v uceleném
tématickém celku 6 lekcí.
Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských
vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech
a záměrech a brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení od druhých
lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry. (www.autismus.cz) Problémové chování je často pouze
sekundárním jevem obtíží v komunikaci se svým okolím.
Tvořivé akce
 Předvánoční dárkování (7.12 – 8.12.)
Výlety pro rodiny s dětmi (i ze široké veřejnosti):
 Velikonoční výlet (29.3.) – exkurze s tvořením v mýdlárně Boemi, prohlídka rodinné
sklářské huti Glasstar, návštěva vzorkové prodejny Archa
Přednášky:
 přednáška „Sportovní výživa a hubnutí“ (19.1.)
 seminář pro rodiče „Jak vést děti k pozitivnímu přístupu k životu“ a „Děti jsou naši učitelé“
(16.2.)
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