Časopis Mensy České republiky

Číslo 6, ročník XIX, prosinec 2011
Rok 2011 v Mense
Přehled MS a SIGů

Logická olympiáda
Kriticky a kreativně

Mensa Vám přeje šťastný
a úspěšný rok 2012
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Každý je na něco
o chytrý

Jak odhalit a rozvíjet různé druhy inteligence
Být inteligentní znamená víc než jenom dostávat ve škole dobré známky, řešit rychle matematické úlohy a naučit se nazpaměť
co nejvíc faktů. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem ve stáří kolem 8. až 12. roku pochopit, „na co jsou
chytré“ a jak mohou své přednosti využít k tomu, aby se rozvíjely i v jiných oblastech. Pracuje s osmi druhy inteligence, jak je
formulovala teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera. Děti mohou zjišťovat, jestli jsou „chytré na slova“, „hudebně
chytré“, „chytré na logiku“, „obrazově chytré“, „tělesně chytré“, „chytré na lidi“, „chytré na sebe“ či „chytré na přírodu“. Dobře
strukturovanou knihu mohou využít nejen děti samy, ale i rodiče, pedagogové a vychovatelé.
brož., 256 s., 345 Kč
Portál, s. r. o.
Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1  Klapkova 2, Praha 8  Dominikánské nám. 8, Brno
E-shop Portál: obchod.portal.cz
www.portal.cz
www.facebook.com/nakladatelství.portal
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Kalendář akcí na rok 2012
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IQ není všechno
221

Předkládáme Vám plánované akce na rok 2012. V průběhu roku se ještě objeví řada dalších,
které vzniknou spontánně, a naopak některé z plánovaných aktivit se nemusí uskutečnit, ale tento kalendář by Vám měl dát alespoň rámcovou představu, co Vás v příštím roce v Mense čeká.
Pravidelné akce a další plánované aktivity najdete na webu a ve zprávách místních a zájmových
skupin.
U každé akce máte kontaktní osobu. Podrobnější informace pak hledejte v kalendáři akcí na
webu anebo v dalších číslech časopisu.
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Exkurze Policie ČR – Kamil Sedláček, leden – únor, Brno
Návštěva u tiskových mluvčích a policejních psychologů.
Vinný sklípek – Vladimír Kutálek, 3. únor, Velké Pavlovice
Degustace vín z moravského sklípku, občerstvení, pro přespolní zájemce ubytování.
Jarní prázdniny pro rodiny s dětmi – Zdeněk Pytela, 4. – 11. únor,
České Petrovice v Orlických horách

Nominace na Čestné uznání – Zuzana Šimková, únor
Členové zasílají návrhy osobností na udělení Čestného uznání.
Magic + Dračák víkend – Dana Havlová, únor – březen, Rousínov u Vyškova
Volná třídenní akce zaměřená na hraní v úrovni začátečníků a mírně pokročilých,
vhodná od 11 let.
Ping-pong – Hana Studenská, březen, Ostrava
Konference Mensa pro školy – Václav Fořtík, 16. březen, Praha
Konference o vzdělávání nadaných dětí – jak zabavit nadané dítě.

Jarní lyžování v Dolomitech – Aleš Vencko,
31. březen – 7. duben, Val di Fiemme, Itálie
Tradiční lyžování na poloprázdných sjezdovkách.
Hlasování o kandidátech na Čestné
uznání – Zuzana Šimková, duben
Členové hlasují o 5 kandidátech vybraných Radou Mensy ze všech došlých nominací.

Jarní setkání rodin s nadanými
dětmi – Dana Havlová, duben
Víkendový pobyt pro rodiny. Přednášky, společné
hry, bojovka, šifrování, deskové a karetní hry,
povídání a pohoda v hotelu s bazénem.

Aprica, Itálie, foto: Zuzana Dontová

Zátiší – Eva Erbsová, jaro, Praha
Výtvarné propojení teorie s praxí – technika olejomalby.
Jarní celostátní setkání – MS Hradec Králové, 4. – 8. květen, Mladějov
Celostátní setkání Mensy České republiky plné exkurzí, soutěží a her a dobré nálady.

Badminton – Hana Studenská, květen, Ostrava
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Pobaltí a Petrohrad – Hana Kalusová
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IBD meeting – 10. – 15. říjen,
Dubrovník, Chorvatsko
Mezinárodní rada Mensy International.

a Tomáš Blumenstein, 18. – 27. květen
Další mensovní zahraniční exkurze, tentokrát Litva, Lotyšsko, Estonsko, Helsinky, Moskva a především Petrohrad.

Logická olympiáda

Grilování na přehradě

– tým LO, říjen, listopad
Nominační a krajská kola, finále soutěže.

– Pavel Terber, 25. květen, Brno

Školení vedoucích klubů nadaných dětí

Valná hromada
– Tomáš Blumenstein, červen
Valná hromada včetně přednášek,
vyhlášení Čestného uznání s předáním
pamětního listu a společenského
večera se zajímavými hosty.
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– Tomáš Blumenstein, podzim, Morava
Teoretické i praktické přednášky
o vzdělávání nadaných dětí.

Podzimní setkání rodin s nadanými dětmi

Přírodovědecký jarmark – Oto Přibyl, červen, Olomouc
Prezentace Mensy ČR na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

– Dana Havlová, začátek listopadu, Podlesí
Víkendový pobyt pro rodiny. Přednášky, společné hry, bojovka, šifrování, deskové a karetní hry, povídání a pohoda v hotelu s bazénem.

Hledání hraničních kamenů – Pavel Terber, červen

Španělsko a Portugalsko – Hana Kalusová a Tomáš Blumenstein, listopad

Akce SIGu Geocaching.

Další mensovní zahraniční exkurze, tentokrát plánujeme objet celé Španělsko, Portugalsko a Gibraltar.

Dětský den – Lucie Malechová, červen, České Budějovice
Plenér – Eva Erbsová, červen, Praha

Magic + Dračák víkend – Dana Havlová, konec listopadu, Rousínov u Vyškova
Volná třídenní akce zaměřená na hraní v úrovni začátečníků a mírně pokročilých, vhodná od 11 let.

Zimní palác v Petrohradě, zdroj: Wikimedia

Dubrovník, Chorvatsko, zdroj: Wikimedia

Předvánoční lyžování za hubičku – Aleš Vencko, 1. – 8. prosinec a 8. – 15. prosinec,
Foppolo, Itálie
Kvalitní lyžování za extrémně nízkou cenu.

Výtvarné propojení teorie s praxí – technika olejomalby.

Letní camp pro nadané děti – Dana Havlová, 21. – 28. červenec, Čeladná
Pobytový camp přizpůsobený zájmům a potřebám ND s volitelným programem, určený pro děti od 8 let.

Bowling – Hana Studenská, prosinec, Ostrava
Vánoční besídka – Tomáš Blumenstein, prosinec, Prostějov

Letní tábor Logické olympiády – Pavla Procházková, 25. červenec – 5. srpen
a 5. – 15. srpen, Rynoltice
Letní tábor zaměřený na logiku, matematiku.

Každoroční příjemné předvánoční posezení.

Pobyt pro rodiny s dětmi – Milada Pytelová, červenec, Srní na Šumavě
Týden v termálních lázních – Milada Pytelová, červenec, Velký Meder, Slovensko
European Mensas Annual Gathering – 8. – 12. srpen, Stockholm, Švédsko

Vánoční bowling – Lucie Malechová, prosinec

Five days of talks, walks, workshops, sightseeing, parties and socializing.

Předpokládaná data uzávěrek časopisu Mensa v roce 2012: 11. 1., 7. 3., 9. 5., 4. 7., 5. 9., 7. 11.

Administrativní termíny

Sportovní desetiboj místních skupin – Tomáš Blumenstein, srpen, Prostějov

Nejbližší termíny zasedání Rady Mensy: 7. 1. a 10. 3. 2012.

Badminton, pétanque, ping-pong, oheň a další.

Příměstský camp pro nadané děti – Dana Havlová, 27. – 31. srpen, Brno
Camp přizpůsobený zájmům a potřebám ND s volitelným programem, určený pro děti od 8 let.
Logická olympiáda – tým LO, srpen, září
Registrace soutěžících i učitelů.
Letní výlet SIGu Cyklistika – Zdenka Pániková, 28. srpen – 1. září, Lukov, Podyjí
Pozdně letní poznávání NP Podyjí pěšky nebo na kole.
Plenér – Eva Erbsová, září, Praha
Výtvarné propojení teorie s praxí – technika olejomalby.
Podzimní celostátní setkání – Pavel Oplt, 26. – 30. září, Zbraslavice u Kutné Hory
Celostátní setkání Mensy ČR plné exkurzí, soutěží a zábavy.

Čtení pro každého (jedna z účastnic
LO), autor: Radek Jureček
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Předplaťte si časopis Mensa!
Časopis Mensa může odebírat
kdokoliv (i nečlen) na území
ČR za 150 Kč ročně.
Se zájmem o předplatné se,
prosím, obracejte na sekretářku:
sekretarka@mensa.cz.
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Kalendář setkání místních skupin
Brno

kdy: třetí pondělí v měsíci od 19:00 (první setkání tedy 16. 1. 2012)
kde: salonek restaurace U Plaza, Brno – Královo Pole
České Budějovice kdy: každý sedmý kalendářní týden, vždy v úterý od 17 h (první setkání
		
tedy 14. 2. 2012)
		
kde: kavárna Měsíc ve dne
Hradec Králové
kdy: každé 1. úterý v měsíci od 18:00 (první setkání výjimečně 10. 1. 2012)
		
kde: vinný sklípek U Královny Elišky, Dlouhá 194, Hradec Králové
Karlovy Vary
kdy: většinou každý 2. pátek v měsíci
		
kde: Jasmínová 10, K. Vary
Ostrava
kdy: každé první úterý v měsíci od 18:00 (první setkání tedy 3. 1. 2012)
kde: Čajovna u Sýkorova mostu, Ostrava
Pardubice
kdy: každý druhý pátek v měsíci od 18:00 (první setkání výj. 20. 1. 2012)
kde: klubovna Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí
Plzeň		
kdy: každého 4. dne v měsíci (je-li to sobota, pak v předchozí pátek; je-li
		
to neděle, pak v následující pondělí), první setkání tedy 4. 1. 2012
		
kde: restaurace U Wallise, Palackého náměstí 11, Plzeň
Praha
kdy: každé třetí úterý v měsíci (první setkání tedy 17. 1. 2012)
kde: nekuřácká kavárna Kumbal, Heřmanova 12, Praha 7 – Holešovice
Prostějov
kdy: každý pátek večer (první setkání tedy 6. 1. 2012)
kde: Průchozí 2
MS Ústí nad Labem
kdy: nepravidelně (první setkání 14. 1. 2012 v 17:00)
			
kde: salonek Billiard klubu v ulici Hradiště			
Zlín
kdy: každá 1. sobota v měsíci od 18:00 (první setkání tedy 7. 1. 2012)
*údaje platné k 30. 6. 2009
kde: Kavárna a čajovna Lilith v suterénu zlínské polikliniky,
		
tř. T. Bati 3705, Zlín

300 Kč
Již Za
odpouhých
300 Kč oslovíte
na tomto
místě oslovíte
reklamou
v časopise
Mensa
129 členů
členů Mensy*
Mensy*
12 762
neboli:
neboli:
1 ministryni vlády ČR
poslance PSP
PSP ČR,
ČR,
11 poslance
56 podnikatelů,
podnikatelů,
42
105
manažerů,
83 manažerů,
215 programátorů,
programátorů,
321
623 hráčů
hráče deskových
deskových her.
her.
aa 342
*údaje platné k 30. 11. 2010
*údaje platné k 30. 6. 2009

Časopis Mensa
ISSN:
1211-8877
náklad:
2 000 výtisků
periodicita: dvouměsíčník
rozsah:
52 stran formátu A5
Je zasílán všem členům Mensy ČR.
šéfredaktor
Ing. Tomáš Kubeš
Tomas.Kubes@Mensa.cz

Co je Mensa
Mensa je celosvětová nezisková organizace založená v roce 1946 v Oxfordu. Nyní má ve více
než 100 zemích světa přes 105 000 členů. Členem
se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem výsledku mezi horními dvěma procenty populace. Mensa na území ČR byla založena na jaře
1989 PhDr. Hanou Drábkovou (oficiální registrace proběhla 21. 3. 1991). Mensa ČR je občanským
sdružením a k 24. 12. 2011 registrovala 2 388 členů.
Cílem Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum
vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet
stimulující intelektuální, přátelské a společenské
prostředí pro své členy. Mensa ČR věnuje zvláštní pozornost podpoře rozvoje talentu a nadání dětí.
Podrobnější informace naleznete na adrese: http://
www.mensa.cz/.
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Inzerce
v časopise Mensa
• Řádková inzerce členů Mensy ČR
je zdarma. Podrobná pravidla naleznete na adrese http://casopis.mensa.cz/
o_casopisu/radkova_inzerce.html.
• Aktuální ceny placené inzerce naleznete na adrese http://casopis.mensa.
cz/download.php?idx=164.
S dotazy se, prosím, obracejte na
šéfredaktora časopisu Mensa Tomáše Kubeše: tomas.kubes@mensa.cz,
603 737 333

Na titulní straně
Ohňostroj z Nagaoka Festivalu,
zdroj: Kropsoq; Wikimedia Commons

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Číslo 6/2011 (prosinec) vychází 31. 12. v nákladu 5 000 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je 11. 1. 2012.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení časopisu šéfredaktor. Kontakty naleznete na
posledních stranách časopisu. Příspěvky, připomínky a dotazy na inzerci, prosím, zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Redakce si vyhrazuje právo články v případě potřeby upravit nebo zkrátit.
Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů Mensy ČR, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě připomínek se obracejte v první řadě na jednotlivé autory. Obsah tohoto
časopisu může být volně přebírán všemi ostatními publikacemi Mensy za předpokladu uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak. Obsah publikovaný na http://casopis.mensa.cz/
přebíraný z tohoto časopisu je šířen pod licencí Creative Commons. Pokud jako autor příspěvku nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím, informujte redakci.
Aktuální číslo časopisu je k dispozici v elektronické podobě na webu Mensy http://www.
mensa.cz/, archiv všech čísel, včetně časopisů MIL a některých slovenských, naleznete na
intranetu Mensy https://intranet.mensa.cz/. Časopis je zasílán všem členům Mensy ČR, nečlenové si jej mohou předplatit za 150 Kč ročně. Změny adresy a dotazy na předplatné, prosím, zasílejte na adresu sekretarka@mensa.cz.
Vydavatel: Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Tisk: PRINTO, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava, http://www.printo.cz/
ISSN: 1211-8877
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Úvod

MENSAMMENSAM

Opravy
V předchozím čísle časopisu (5/2011) se na straně
28 vyskytl výraz „Harvardská univerzita“. Tento pojem je však chybný, správný název této americké univerzity je „Harvadova univerzita“. Za chybu se velice omlouváme.

jako společenství lidí i jako myšlenka rozvoje
a podpory intelektu určitě stojí za to!
Mensovní rok 2011 proběhl úspěšně, znatelně roste členská základna a také množství pracovitých dobrovolníků, proběhla dvě velká celostátní setkání, několik táborů a víkendů pro
děti, mnoho exkurzí, výletů, zahraniční akce,
vznikla nová místní skupina ve Zlíně a mnoho
SIGů, stávající MS i SIGy se rozvíjejí. Gymnázium se stabilizuje v novém sídle, projekty pro
nadané děti (Logická olympiáda, kluby nadaných dětí, herní dny, semináře, NTC pro školky
a další) úspěšně pokračují a rozšiřují se.
Pro rok 2012 neplánujeme žádné revoluční změny, chtěli bychom udržet množství aktivit a projektů a postupně je rozšiřovat, udržet
v Mense přátelské prostředí i pracovní atmosféru. To vše je možné jen díky stovkám dobrovolníků, kteří Mensu ČR tvoří a kterým patří můj
upřímný dík!

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz,
603 726 030, skype: tblumen

Poděkování
Velice ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na tvorbě tohoto čísla časopisu. Jedná se o Vás všechny,
kdo jste zaslali své příspěvky a pomohli tak naplnit prázdné
stránky. Především chci ocenit práci sazečky, redaktorů, korektorů a všech, kdo pomohli s jakoukoli přípravnou prací, neboť
vznik takovéhoto výtisku vyžaduje pečlivou a náročnou pomoc.
V době nepřítomnosti šéfredaktora znamenala tato pomoc pro
mnohé daleko větší časovou zátěž. Přeji Vám tedy klidné a pohodové vánoční svátky!
Lucie Svitáková
editorka, lucie.svitakova@mensa.cz
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Úvodník

Slovo předsedy
Vážení
členové
a příznivci Mensy, vážení čtenáři výročního
čísla časopisu,
než se dostanu ke
shrnutí uplynulého roku a k plánům na rok
příští, rád bych se, byť jen velmi stručně, podělil o to, co pro mne Mensa znamená. Kdysi jsem absolvoval testování a váhal jsem se
vstupem do Mensy až do vzniku místní skupiny v Prostějově. Poznal jsem zajímavé lidi,
se kterými je příjemné trávit čas diskusemi na
různá témata, hraním her, řešením úloh, účastí
na exkurzích a podobně, až jsme se časem stali
dobrými přáteli. Později jsem sám začal akce
organizovat, čímž člověk získává řadu zkušeností, velkým uspokojením je, když se účastníkům na akcích líbí, naučíte se také pracovat v týmu a v neposlední řadě mě to prostě
baví. A před pár lety jsem se zaměřil i na aktivity pro nadané děti a pustil jsem se i do větších projektů. Někdy je to trošinku vysilující,
ale nikdo nikdy nepochybujeme o tom, že tyto
projekty mají smysl.
A proč to vlastně píšu? Pokud jste před kterýmkoliv krokem (vstoupit, aktivně se zapojit,
organizovat nebo se podílet na projektech pro
děti), pak neváhejte a pusťte se do toho. Mensa
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Původně jsme
plánovali, že Vás
na tomto místě přivítá zástupkyně šéfredaktora Petra Pelikánová nebo editorka Lucka Svitáková. Nicméně člověk míní, život mění. Časopis,
stejně jako všechno v Mense, stojí na dobrovolnické práci. To nám umožňuje jej vydávat téměř
za cenu tisku a poštovného (vytištění jednoho
kusu stojí 10 Kč a zaslání 9 Kč), avšak zároveň přináší rizika. Pokud životní situace náhle
přitlačí některého z klíčových dobrovolníků ke
zdi, nemůžeme jeho výpadek snadno kompenzovat nákupem komerčních služeb, což zvlášť v
situaci, kdy je jeho práce obtížně nahraditelná
jinými dobrovolníky, například díky nárokům
na oborové zkušenosti nebo speciální vybavení, vede k prodlevám.
Chtěl bych se proto hluboce a upřímně omluvit všem čtenářům a přispěvatelům, kteří své
články do redakce zaslali včas, velice si vážím

Vaší práce a srdečně za ní děkuji. Opravdu mě
mrzí, že jsme nemohli časopis vydat na začátku
prosince, jak bylo slíbeno. Články byly připraveny, avšak sestavení PDF vhodného k tisku v kvalitě, na kterou jste zvyklí, se zaseklo. Zatím se
nám totiž podařilo najít pouze jednoho dobrovolníka, který by byl ochotný se tohoto náročného
úkolu zhostit. Ještě jednou se omlouvám a zároveň bych chtěl poprosit ty z Vás, kteří mají zkušenosti s používáním programu Adobe InDesign
a byli by ochotni v podobných situacích redakci
pomoci, aby se co nejdříve ozvali na adresu tomas.kubes@mensa.cz.
Doufám, že zpoždění neubere nic na zajímavosti článků, které jsme pro Vás připravili,
a čtení čísla, které shrnuje, co se událo v Mense za poslední rok, bude i tak zajímavé, příjemné a informativní.
S přáním všeho nejlepšího do roku 2012 a příjemného čtení
Tomáš Kubeš
šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz

Jak přispívat do časopisu?
Přispívat mohou všichni členové a v opodstatněných případech i nečlenové Mensy. Příspěvky, prosím, zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Podrobné informace naleznete na adrese:

http://casopis.mensa.cz/o_casopisu/

Profesionálové
Znáte mensana se zajímavým zaměstnáním?
Jste sami na pozici, která by
ostatní členy mohla zajímat?
Prosím, určitě se nám ozvěte
na: redakce@mensa.cz.
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Členské příspěvky na rok 2012
Výše ročních členských příspěvků

Zlaté roční členství a doživotní členství

Členské příspěvky je třeba uhradit vždy nejpozději do konce února příslušného roku, na
který jsou placeny.
• 600 Kč základní členský příspěvek včetně
předplatného časopisu
• 300 Kč snížený členský příspěvek pro členy
Dětské Mensy, studenty do 26 let a seniory
včetně předplatného časopisu
• 800 Kč rodinný členský příspěvek včetně
předplatného jednoho časopisu
• 150 Kč předplatné časopisu pro nečleny
• 5 000 Kč zlaté členství (výhody viz níže)
• 100 000 Kč doživotní členství

Zlaté roční členství je určeno pro ty z Vás,
kteří chtějí aktivně podpořit Mensu a její projekty především v oblasti nadaných dětí. Většina našich projektů pracuje s rozpočty v řádu
tisíců korun, a proto volbou tohoto typu členství dáte Mense možnost významně posílit své
aktivity. Jako poděkování Vám Mensa ČR zašle speciální ručně tištěný pamětní list a Vaše
jméno uvede v seznamu svých sponzorů. Navíc
budete moci zdarma získat 100 ks mensovních
vizitek, dva lístky na valnou hromadu a libovolnou emailovou adresu v doméně@mensa.cz se
zvýšenou kapacitou schránky. Zlaté členství platí
jako roční rodinný členský příspěvek a v případě registrace nebo reregistrace také jako registrační poplatek. Toto členství může být též
netradičním dárkem. Podrobný popis naleznete na adrese: http://www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevky/.
Pokud je pro Vás poslání Mensy opravdu důležité, můžete se stát členy na celý život. Získáte tak speciální místo v naší historii a především dáte Mense ČR možnost výrazně investovat do budoucnosti a rozvoje nadaných dětí.
Výše tohoto příspěvku představuje například
třetinu rozpočtu celonárodní Logické olympiády nebo trojnásobek částky vynaložené v roce
2010 na zakládání herních klubů. Doživotní
členství nabízí stejné výhody jako zlaté členství, avšak platí pouze jako členský příspěvek
pro jednu osobu.

Informace
• Rodinný členský příspěvek mohou uplatnit
členové v přímé příbuzenské linii, kteří bydlí na stejné adrese.
• V případě, že někdo z členů v rodině, která nevyužívá rodinný členský příspěvek, nechce dostávat časopis, je třeba o tom včas informovat sekretářku, nejlépe mailem. V takovém případě je možné si od příspěvku
odečíst částku 150 Kč.
• Senior je pro účely placení členského příspěvku člen, kterému náleží starobní důchod.
• Členové Dětské Mensy, kteří vstoupili před
1. 11. 2009, jsou od placení členského příspěvku osvobozeni, je jim však vřele doporučeno odebírat časopis Mensa za 150 Kč
ročně.
• Stanovená výše členského příspěvku je výší
minimální, pokud byste chtěli podpořit aktivity a projekty Mensy, můžete zaplatit více.
Prosím, uveďte tuto informaci ve zprávě pro
příjemce.

Poštovní adresa Mensy ČR:
Španielova 1111
163 00 Praha 6 – Řepy.

Jak uhradit členský příspěvek?
1. Bankovním převodem na účet Mensy
u LBBW Bank CZ – nejlevněji a nejrychleji
Číslo účtu: 5500450000/4000,
konstantní symbol (KS): 0308,
variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
(naleznete jej na přední straně členského
průkazu nebo Vám je v databázi najde sekretářka – sekretarka@mensa.cz).
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dal-

ších osob uveďte ve zprávě pro příjemce,
případně v mailu zaslaném sekretářce.
2. Poštovní poukázkou typu A – platba na účet
Složenka je k dostání na každé poště, proto
je zbytečné si o ni psát.
Adresa majitele účtu: Mensa ČR, Španielova
1111, 163 00 Praha 6 – Řepy
číslo účtu: 5500450000/4000,
konstantní symbol (KS): je předtištěn,
variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo.
Kopii této složenky Mensa nedostává, plátce
je identifikován především podle VS, tzn.
podle členského čísla, další osobní údaje
bývají často neúplné či zkreslené.
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce,
případně v mailu zaslaném sekretářce.
3. Poštovní poukázkou typu C – platba na adresu
Složenka je k dostání na každé poště, proto
je zbytečné si o ni psát.
Adresát: Mensa ČR, Španielova 1111,
163 00 Praha 6 – Řepy
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku uveďte členská čísla
všech osob ve zprávě pro adresáta, případně v mailu zaslaném sekretářce.
4. V hotovosti na akci Mensy
Pouze někomu z členů Rady Mensy nebo sekretářce Mensy oproti řádně vyplněnému
(včetně členského čísla) a orazítkovanému příjmovému dokladu!
5. Ze zahraničí
a) bankovním převodem ze Slovenska
Číslo účtu: 2700060273/8330 (slovenský
účet Mensy ČR),
variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
b) mezinárodním bankovním převodem
IBAN: SK1183300000002700060273
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky, BRATISLAVA,
SLOVAKIA
Typ poplatku: SHARE
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Ukončení členství
Člen musí své rozhodnutí o ukončení
členství zaslat dopisem (Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy) nebo
e-mailem (sekretarka@mensa.cz) sekretářce
Mensy České republiky nejpozději do termínu výroční valné hromady (červen). Člen,
který tak neučiní, bude nadále považován za
člena se všemi výhodami z toho plynoucími.
Zároveň bude nejprve elektronicky a posléze poštou upozorněn na tuto situaci a požádán o zaplacení členského příspěvku. Teprve na konci roku, ve kterém člen příspěvky nezaplatil, bude jeho členství automaticky ukončeno.
Od člena, jehož členství bylo automaticky ukončeno, bude v případě obnovení
členství v následujících letech vyžadován
poplatek za obnovenou registraci ve výši
nezaplaceného členského příspěvku za zmíněný rok.
Při ukončení členství dojde k zániku všech
členských výhod včetně zamezení přístupu
do intranetu a zrušení emailové adresy v doméně mensa.cz (včetně smazání všech uložených zpráv).

Obnovení členství
• Pokud jste v minulosti byli členy Mensy České republiky, členství jste řádně ukončili dopisem nebo e-mailem a chcete své členství
obnovit, stačí pouze uhradit členský příspěvek pro daný rok.
• Stejně tak stačí pouze uhradit příspěvek pro
daný rok, pokud chcete obnovit členství
v Mense České republiky a členy jste byli
před rokem 2009 (tzn. členské příspěvky
jste uhradili naposledy za rok 2008 nebo
dříve).
• Pokud chcete obnovit členství v Mense České republiky a členství Vám bylo ukončeno automaticky v roce 2010 a později, je
třeba kromě členského příspěvku pro daný
rok uhradit i poplatek za obnovenou registraci ve výši členského příspěvku za rok,
ve kterém bylo členství ukončeno automaticky.
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Nečekejte nalepovací kupon, budeme
mít nové členské průkazy
Jeden z návrhů na vzhled nové průkazky

Rada Mensy schválila přípravu nových členských průkazů, které budou realizovány formou
klasické plastové kartičky. Platnost členství se
nebude dokládat pomocí nalepovacího kuponu,
ale půjde ji ověřit pomocí QR kódu.
Kartičky budou zadány do výroby a hromadně rozeslány všem členům s největší pravděpodobností až po 29. 2. 2012 (uplynutí termínu pro
zaplacení členských příspěvků). Hromadná objednávka umožní dosažení podstatně lepších cenových podmínek než postupná výměna.
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Aktuální verzi stanov Mensy České republiky naleznete
na adrese http://stanovy.mensa.cz/

Zlatí členové Mensashop
Rada Mensy ČR převedla výtěžek ze zlatých
členských příspěvků vybraných v roce 2011 do
rozpočtu Logické olympiády, jejíž konání bylo
z důvodu výpadku hlavních dotací od PSP ČR
a nadace OKD ohroženo. Výpadek byl zapříčiněn změnou politiky subjektů, kterou Mensa
nemohla ovlivnit.
Prostředky byly využity pro realizaci finále Logické olympiády v PSP ČR v Praze, především na pronájem projekčních tabulí, hlasovacího zařízení a další audiovizuální techniky,
tisk zadání, tisk diplomů a na dokoupení občerstvení a cen pro malé soutěžící v případech, kdy
se tyto nepodařilo získat od jiných sponzorů.
Za tuto významnou podporu bychom chtěli srdečně poděkovat Veronice Dufkové, Kateřině Havlíčkové, Petru Chmelovi, Martinu Scholzovi, Miloslavu Skřivánkovi, Petru Štěpánovi,
René Vápeníkovi a Luďku Zákravskému.
Rada, rada@mensa.cz

www.mensashop.cz
Obchod s mensovními předměty, knížkami
o nadání i předměty pro hračičky, společenskými hrami a hlavolamy. Pro aktuální členy Mensy je navíc na společenské hry Piatnik a Albi
nabízena sleva (uveďte své členství, prosím, do
poznámky při objednávce). Z předmětů s logem
Mensy si můžete vybrat z deseti druhů triček,
skleničky, hrníčky,
jojo, balon, vizitkovník, svinovací metr
apod.
Tomáš
Blumenstein
tblumen@
mensa.cz
603 726 030
skype: tblumen
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Vítání nových členů
Pokročili jsme při realizaci myšlenky vítání nových členů do Mensy. Jednak bude v každém časopise vycházet seznam nových členů za
uplynulé období (dostupný i na intranetu) a jednak budou v regionech, kde působí místní skupiny a probíhají pravidelné aktivity, osloveni regionálním vítačem, který jim Mensu představí
a pozve je na akce. Obě formy přivítání mohou

noví členové odmítnout na přihlášce do Mensy.
Koordinátorem vítání je Petr Mazal (petr.mazal@mensa.cz) – pokud byste byli ochotni sami
nové členy vítat anebo máte rozumné nápady
týkající se této aktivity, neváhejte se mu ozvat.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz

Srdečně v Mense vítáme následující členy
Jméno
Karel
Julie
Viktor
Milan
David
Tomáš
Aneta
Leoš
Anna
Bernard
Jan
Jan
Eva
Jan
Magdaléna
Martin
Tereza
Pavel

Příjmení
Bartoš		
Baštová
Bečvarovský
Boček
Carda
Dostál
Dušková
Golasovský
Horová
Iwan
Jech		
Kmínek
Kopová		
Kotzian
Koubíková
Kent Kraus
Kubištová
Kuchyňa

Kristýna
Petr
Markéta
Ivana
Kamila
Jan
Věra
Eliška
Praha 4
Pavel
Jan
Jitka
Dolní Zálezly
Jiří		
Jan
Vít		
Klecany
Hana
Jiří		
Tereza
Hostomice
Radek
Třebechovice pod Orebem
Obec
Beroun

Kvačková
Luberda		
Navrátilová
Pásztorová
Pilařová		
Podpěra		
Podpěrová
Posová
Prokop
Ptáček
Simandlová
Skotal
Smrčka		
Svoboda
Svobodová
Šimeček
Šmahlíková
Tichý

Jihlava
Plzeň
Roztoky u Prahy
Uhelná Příbram
Skalsko
Skalsko

Dačice
Humpolec
Hradec Králové

Trojanovice

Od 16. 9. 2011 do 13. 11. 2011 vstoupilo do Mensy 36 nových členů.

Pozvánka na valnou hromadu
MS Ústí nad Labem
Zvu všechny mensany z Ústí a blízkého
i vzdálenějšího okolí na valnou hromadu, která
se bude konat v sobotu 14. 1. 2012 od 17 hodin
v salonku Billiard klubu v ulici Hradiště. Přijít
se dá buď od hlavního nádraží nebo průchodem
Nero-reality z Hrnčířské ulice. Na programu
bude volba výboru MS a poté hraní společenských her. Já přinesu Activity. Těším se na Vás!
Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz

Mensa ČR na Wikipedii
Prezentace Mensy ČR na Wikipedii funguje a plní svůj účel. :-) Nebojte se odkazovat při
vysvětlování, co je Mensa, na oficiální webové
stránky Mensy, tj. www.mensa.cz, ale také právě na Wikipedii jako otevřený nezávislý zdroj
informací.
Stránka:

http://cs.wikipedia.org/wiki/
Mensa_%C4%8CR
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz
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Mensa a inteligence v médiích
Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zašlete odkaz na adresu: redakce@mensa.cz.

Mensa
• 10. 11. 2011, instinkt.cz, Jak si vytrénovat mozek,
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/jak-si-vytrenovat-mozek_26439.html

• 18. 10. 2011, ceskolipsky.denik.cz, Na Severu objevují nadané děti
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/na-severu-objevuji-nadane-deti20111018.html

• 6. 10. 2011, novinky.cz, Starší otcové prý plodí děti s nižším IQ, http://www.novinky.cz/
zena/deti/246519-starsi-otcove-pry-plodi-deti-s-nizsim-iq.html?ref=ostatni-clanky

• 9. 11. 2011, parlamentnilisty.cz, Průměr na víceletá gymnázia nepatří, myslí si Dobeš
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/213629.aspx

Nadané děti

Fenomén

• 8. 8. 2011, ct24.cz, Každé čtvrté dítě je talent, jenže škola jej nepodpoří,
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/132227-kazde-ctvrte-dite-je-talent-jenze-skola-jej-nepodpori/

• Česká televize, archiv jednotlivých dílů
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10370430336-fenomen/video/

• 19. 9. 2011, denik.obce.cz, Olomoucký kraj zvažuje mírnou redukci tříd osmiletých gymnázií
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6504897
• 22. 9. 2011, olomouc.idnes.cz, Děti ze školky pro nadané si pamatují karty a chtějí stavět vodojem
http://olomouc.idnes.cz/deti-ze-skolky-pro-nadane-si-pamatuji-karty-a-chteji-stavet-vodojem
-1d9-/olomouc-zpravy.aspx?c=A110915_1652292_olomouc-zpravy_stk
• 26. 9. 2011, prazsky.denik.cz, Praha 5 plánuje sloučit dvě základní školy
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-planuje-sloucit-dve-zakladni-skoly20110926.html
• 29. 9. 2011, ct24,cz, Nadané děti pomůže vzdělávat projekt PERUN
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/137892-nadane-deti-pomuze-vzdelavat-projekt-perun/
• 30. 9. 2011, adam.cz, PERUN má zablýskat na lepší časy v péči o nadané děti
http://www.adam.cz/clanek-2011090055-perun-ma-zablyskat-na-lepsi-casy-v-peci-o-nadane-deti.html
• 30. 9. 2011, hn.ihned.cz, Perun bude lovit nejnadanější děti
http://hn.ihned.cz/c1-53061090-perun-bude-lovit-nejnadanejsi-deti
• 1. 10. 2011, prazsky.denik.cz, Neberte nám školu, volají rodiče i učitelé dětí z Košíř
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/neberte-nam-skolu-volaji-rodic20111001.html
• 5. 10. 2011, praha.idnes.cz, Praha 5 se chystá zrušit školu pro nadané děti. Rodiče ji nechtějí dát
http://praha.idnes.cz/praha-5-se-chysta-zrusit-skolu-pro-nadane-deti-rodice-ji-nechteji-dat-1pt-/
praha-zpravy.aspx?c=A111005_1662743_praha-zpravy_sfo
• 7. 10. 2011, denik.cz, Ohroženou školu hájili v parlamentu
http://www.denik.cz/regiony/ohrozenou-skolu-hajili-v-parlamentu20111007.html
• 7. 10. 2011, zlinsky.denik.cz, Zkraťte nám prázdniny, žádají nadané děti
http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zkratte-nam-prazdniny-zadaji-nadane-deti20111005.html
• 6. 10. 2011, regionalnitelevize.cz, Cheb: Den plný logických her na Svobodné škole
http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony.html?id=6324

MENSAMMENSAMM

• 10. 10. 2011, chebsky.denik.cz, Klub logických her zahájil místopředseda Mensy
http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/klub-logickych-her-zahajil-mistopredseda-menzy.html

• 25. 10. 2011, sedmicka.cz, Skončí „základka“ Plzeňská?
http://www.sedmicka.cz/praha-a-stredni-cechy/clanek/skonci-zakladka-plzenska-256105

• 17. 9. 2011, nachodsky.denik.cz, Začaly kurzy pro předškoláky
http://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/zacaly-kurzy-pro-predskolaky20110917.html

15

• 8. 10. 2011, aktualne.cz, Praha 5 chce zrušit výjimečnou školu, rodiče protestují
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=716184

Inteligence

• 15. 9. 2011, novinky.cz, Genetické testy mohou pomoci objevit talent dítěte,
http://www.novinky.cz/zena/deti/244518-geneticke-testy-mohou-pomoci-objevit-talent-ditete.
html?ref=ostatni-clanky
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Článek připravil Čestmír Kalus
Všem, kteří zaslali odkazy na články do redakce, děkujeme.

Zápisy ze zasedání Rady Mensy ČR
a další důležité dokumenty
naleznete na intranetu, https://
intranet.mensa.cz/ pod záložkou
Dokumenty Mensy – Zápisy z RM.

Novinka na
intranetu – FAQ
Na intranetu Mensy byly nově zprovozněny FAQ neboli ČKD – často kladené dotazy (https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men24.0.0.0). Cílem je shrnout nejčastěji hledané návody, pokyny, tipy na jednom místě
a vytvořit tak živoucí strukturu, kde každý
z vás najde to, co hledá. A pokud nenajde, vloží komentář s dotazem či s upřesněním pro další hledače. Prosím o aktivní využívání, aby tohoto cíle bylo v co největší míře co nejrychleji dosaženo. T. j. nebojte se přidávat komentáře, zvlášt k tématu „Jaké nové FAQ”. V případě potřeby mě neváhejte e-mailem kontaktovat
s žádostí o pomoc.
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz

Hledáme
Vcelku neustále hledáme nové dobrovolníky
pro různé druhy činností.
V inspiraci na prezentace na IBD (viz článek
Poznámky z IBD) bych rád našel dobrovolníky na oslovování neobnovených členství a také
koordinátora a zakladatele programu MMKK
(Mladý mensan komentuje knihy) nebo jakkoli to nazveme.
Také přivítáme spolupracovníky na pomoc
na intranetu i na portálu pro nadané děti, a to
jak programátory, tak i správce.
Hledáme obecně autory hádanek a logických úloh. Olympiáda je sice zase až za rok,
ale stále se na nás obracejí různé druhy časopisů a novin s žádostí o spolupráci, na které byste
se mohli podílet (včetně již zaběhlé pravidelné
rubriky ve čtvrteční příloze MF Dnes).
Potřebovali bychom i další spolupracovníky pro rozvoj projektu Mensa NTC pro školky.
Zájemce (o činnosti či o další informace)
prosím, aby se hlásili co nejdříve na můj e-mail
nebo telefon.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz, 603 726 030
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Poznámky z IBD 2011 v Sofii
International Board of Directors, neboli Rada Mensy International sestává z pěti volených ředitelů MI a předsedů všech „plných“
národních Mens. Krom průběžné komunikace
prostřednictvím maillistu se každý rok koná několikadenní jednání IBD. V letošním roce proběhlo v bulharské Sofii a z těch zajímavějších
pasáží vám předkládám pár poznámek.

Jak ucpat díru v kyblíku
Prezentace Matthiase Möhla (předseda
Mensy Německo) pojednávající o práci se ztracenými členy. Mensa Německo měla v roce
2011 z více než 9 000 členů asi 120 neobnovených, tedy těch, kteří nereagovali na upomínky e-mailem. Proto sestavili tým na oslovování
ztracených členů, který používal přímý telefonát – většina lidí byla ráda, že se o ně Mensa zajímá a členství si obnovilo. Současně se jim podařilo zaktualizovat kontakty. Zajímavostí také
je, že v databázi lidí, kteří někdy byli v Mense Německo, mají 12 000 lidí a aktuálně členů téměř 10 000. Pro srovnání Mensa ČR má
tento podíl asi pětinásobný. Předsedové místních skupin také kontaktují e-mailem/telefonem nově vstoupivší členy.

Mensa US pro nadané děti
Prezentace Pam Donahoo, výkonné ředitelky Mensy US, o jednotlivých projektech pro
nadané děti a mládež.
Fred – tištěný časopis s hádankami, články,
apod. – vše napsané členy pod 18 let.
EPGY – partner program Stanford Univerzity –
on-line program – kurzy a školení pro nadané děti a mládež. Členové Mensy jej mají za
velmi snížené ceny.
BrightKids Listserv – e-mailové konference
pro nadané děti
GCC Support – Mensa US má přes 120 místních skupin a většina z nich má GC koordinátora. Mají maillist, tréninky, dostávají aktuální informace.
Časopis – dvakrát v roce se soustředí na aktivity ND.
Scavenger Hunt – nadaná mládež často hledá v Mense autoritu, mentora (nadané mladé mají ve škole).
SmartBuys – program na Amazon.com, mají
lepší ceny, píší komentáře.
YM BookParade – obdrží ukázkové výtisky
některých knih a nadaní mladí píší recenze. Pak je mohou i s tou recenzí předat do
knihoven. Nakladatelství u hodnocených
knih může recenze publikovat.
MensaforKids.org – veřejné stránky pro děti
Excellence in Reading – agresivní seznam
knížek, který musíte přečíst a pak dostanete ocenění a tričko.

Prezentace o Mense China

Díra v kyblíku, Tomáš Blumenstein

Nově vznikající národní Mensa řeší problémy se zákony a se snahou vytvořit NGO. Mají
několik set zájemců o testování, ale podstatně menší kapacitu, takže, a to slyším v Mense vůbec poprvé, si vybírají zájemce o testování podle věku, vzdělání, pohlaví – s cílem
regulovat procenta a stav členské základny
(50 % muži/ženy, max. 1/3 studentů., rovnoměrné věkové zastoupení). Odhad počtu členů
v roce 2016 dosahuje až k číslu 20 000. www.
mensa.org.cn

Proběhla větší diskuse o způsobu podporování projektů pro nadané děti. Mensa UK podala
návrh na dotaci 10 000 GBP z rozpočtu MI na
podporu Gifted & Talented Mensa Programu ve
Velké Británii (který nebyl schválen). Byl ovšem
schválen námět (zatím bez konkrétních parametrů) na stanovení principu a systému pro podporu
jednotlivých projektů do budoucna.
Bylo schváleno ustavení komise, která má
pomáhat národním Mensám při vytváření grafických a multimediálních prezentací pro internet, a rovněž proběhla diskuse o vytvoření
mediálního serveru MI. Dále se diskutoval nápad na vytvoření stránek, na kterých by členové
mohli publikovat své práce, svoje profesní zaměření a komunikovat s ostatními.
Proběhlo jmenování členů některých komisí
MI a některých jmenovaných funkcionářů. Přehled aktuálních funkcionářů MI: https://www.
mensa.org/officers-appointees.
Byla schválena změna (zjednodušení z 700
na 2,5 A4) jednacího řádu.
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Současně s IBD proběhlo v Sofii setkání
SIGHT koordinátorů z 15 zemí (bohužel naše
Zuzana Poláková se musela omluvit kvůli zlomenině (synovy nohy)). SIGHT je významná aktivita, která umožňuje setkávání mensanů
z celého světa při jejich zahraničních cestách.
Koordinátoři především hledali způsoby, jak
zvýšit informovanost o této aktivitě mezi členy (což se u nás snad daří prostřednictvím časopisu i webu) a také jak účastníkům zjednodušit používání SIGHTu (lepší propojení odkazů
jednotlivých národních stránek – SIGHT kontaktů, kalendářů akcí, mapka SIGHT pomocníků, apod.).
A ještě několik desítek projednávaných
bodů, které jsem si vám dovolil zamlčet.
Příští IBD se koná v říjnu 2012 v chorvatském Dubrovníku.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

Mensa ČR na Facebooku

Mensa ČR na Linkedin
Prezentace Mensy ČR na Linkedin byla založena v září 2009. Bohužel zatím není její potenciál příliš využit, přestože je prostředí Linkedin mnohem serióznější a více zaměřené na
kariéru než např. Facebook. Linkedin je ideální způsob, jak prezentovat CV a tím svou osobu
svým známým, a skupiny jako Mensa zvyšují
Vaše šance při hledání volného místa.
Jak se připojit na mensovní skupinu? Přidejte si do životopisu „zaměstnavatele“ Mensa
Czech Republic (http://www.linkedin.com/
company/mensa-czech-republic), doplňte, odkdy jste členem (nepovinné), jako pozici uveďte
„member“, popř. uveďte, že jste předseda MS/
SIGu apod.
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz

Prezentace Mensy ČR na Facebooku byla
založena 28. 9. 2009. Účelem této stránky je
informovat především o celostátních aktivitách Mensy ČR určených pro širokou veřejnost
a přitom zachovat dobrou pověst Mensy ČR
i na takovém (řekněme až bulvárním) komunikačním kanálu.
Za dobu své existence stihla přilákat 704 příznivců (stav ke dni 25. října 2011) nejen z řad
mensanů a nejen z České republiky (528 z nich
je z ČR). To je výrazně více, než kolik osloví jakákoliv konference místní či zájmové skupiny na intranetu. Díky těmto lidem je šířeno
jméno Mensy ČR dál v profilech fanoušků a její
propagační potenciál důležitých akcí je výrazný. Neváhejte ho použít. V případě potřeby mě
kontaktujte s žádostí o pomoc.

http://www.facebook.com/Mensa.CR
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz
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Magie procesu zvaného „řízení lidských zdrojů“
Velká část podniků a organizací postupně
opouští teorii maximálního významu výrobních
strojů a hal jako jistého transformovaného kapitálu a uvědomuje si, že právě lidské zdroje jsou
jedním z klíčových podnikových zdrojů. Proto
do jejich rozvoje, vhodné motivace a stylu řízení investují jednotlivé firmy značný objem prostředků. Věří, že vhodný rozvoj lidských zdrojů
povede ke zvýšení produktivity práce, což bude
mít přímý dopad na stabilnější konkurenční pozici a pomůže jim získat jistou výhodu oproti
stávajícím i novým konkurentům na trhu práce.
Lze bezpochyby konstatovat, že řízení lidských zdrojů, jakožto nikdy nekončící proces
vzájemného uspokojování potřeb zaměstnanců a organizace, je jedním z klíčových faktorů úspěchů organizace. Základním předpokladem je, že probíhá v souladu s firemní strategií a dlouhodobými cíli organizace a současně
v souladu s očekáváním zaměstnanců. Hlavním
cílem každého personálního ředitele by měl být
motivovaný tým zaměstnanců, který má možnost se v rámci výkonu své práce dostatečně seberealizovat a který pociťuje uspokojení z vykonané práce. Od personálního řízení až po danou spokojenost je však nutno ujít ještě velmi
dlouho cestu postupující přes komunikační proces v organizaci.
Porozumění jednotlivcům i týmu zaměstnanců jako celku je klíčovým faktorem úspěchu. Struktura společnosti podléhá neustálým
změnám, mění se i požadavky a nároky zákazníků, odběratelů, klientů. Každá společnost bude usilovat o maximální uspokojení potřeb svého zákazníka nebo odběratele služby
v případě veřejného sektoru, a to s minimálními náklady. K tomu každá společnost potřebuje tým kvalitních, dobře motivovaných pracovníků, kteří svými pracovními výkony uspokojují nejen samotné potřeby zákazníků, ale současně reprezentují zájmy a dobré jméno společnosti. Je evidentní, že dobře motivovaný zaměstnanec, spokojený jak s formou managementu shora, tak s týmem kolegů a formou motivace, poskytuje svému zaměstnavateli jako protihodno-

tu kvalitněji odvedenou práci,
přispívá ke zvýšení
efektivity
pracovního procesu a zkvalitnění jeho výstupů.
Psychologii
řízení lidských
zdrojů lze chápat jako teoretickou i aplikovanou disciplínu.
Hlavním vzta- Alena Oudová
hem, kterému se
věnuje, je vztah mezi psychikou jedince a pracovní činností. Existuje zde celá řada zákonitostí, jimiž se lidská psychika řídí. Ty by měly
být zahrnuty do motivační strategie podniku a manažer by na ně měl reagovat vhodným
stylem řízení.
Se samotným stylem řízení souvisí vnitropodniková komunikace, tj. způsoby komunikace ve vztahu nadřízený-podřízený i ve vztahu kolega-kolega. Komunikace je základním
spojovacím článkem mezi lidmi v procesu řízení organizace. Komunikace není jen o prostém sdělování, je také o naslouchání, zpracování informací a zpětné vazbě na ně. Účelná
a efektivní komunikace pak pochopitelně vytváří vhodné podmínky pro vzájemnou kooperaci pracovníků, případně pro přijetí kompromisního řešení. Pomáhá rozvíjet nejen jednotlivce, ale také tým a manažerské strategie.
Sdílí hodnoty, zprostředkovává výměnu poznatků a určuje další směr vývoje společnosti.
Pro manažera je zcela zásadní vědět, na kterého ze svých zaměstnanců se v dané záležitosti
obrátit: kdo je schopen vytvářet systémy, kdo
je lépe implementuje do praxe nebo kdo dokáže plnit úkoly dle již zadaných kritérií. Komunikace pomáhá individuálnímu uvědomění
si vlastní pozice v organizačním spektru, účelně nastavené komunikační kanály pak šetří čas
i peníze.

Nejvýznamnějším bohatstvím organizace či
firmy je bezpochyby intelektuální kapitál, který
se skládá z kapitálu lidského a sociálního, někdy označovaného také jako kapitál kulturní.
Lidský kapitál ve své podstatě představuje soubor znalostí, dovedností, zkušeností, komunikačních schopností a míry motivace jednotlivce, které získal nejen v rámci výchovy v rodině
a školské instituci, ale také v rámci své profesní
dráhy. Rozvoj tohoto kapitálu má přímý dopad
na efektivní činnost jedince v organizaci, jeho
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následný růst a zvýšení satisfakce s vykonávanou činností. Ze strany společnosti představuje
rozvoj takového jedince investici. Je však nutné respektovat psychologické řízení lidských
zdrojů také jako nehmotný faktor, jenž pomáhá
zvýšit nejen hodnotu firmy, ale také její produktivitu a konkurenceschopnost, a to v míře přímo
úměrné této investici.
Alena Oudová
alena.oudova@mensa.cz

Kariérní podpora
Do projektu Kariérní podpora se během
jeho existence zapojilo už přes dvě stě mensanů. Těší nás, že má tolik lidí zájem o podporu svého kariérního rozvoje. Děkujeme
za maily, dotazy, podněty a vlastně za veškerou zpětnou vazbu, díky níž víme, že vaše
účast v projektu neskončila vyplněním osobního listu. Neostýchejte se ozvat, pokud se
vám třeba zdá, že od nás, koordinátorů projektu, nepřichází odezva tak rychle, jak byste
si představovali.
Naším zájmem je, aby ti, kdo hledají nové
uplatnění, je našli co nejdříve a také aby byli
uspokojeni ti, kteří práci nehledají, ale chtějí
být informováni o pozicích, které je zajímají.
I když jsme na vás od července už dva a můžeme vám s lecčím poradit a pomoci, to hlavní stejně zůstane na vás. A sice to, že při hledání nového místa musíte být aktivní především
vy sami.

Své šance na nové místo zvýšíte tím, že budete pravidelně sledovat nabídku volných pracovních míst buď na inzertních serverech, nebo
přímo na webech společností, které vás zajímají. V případě, že vás nějaká nabídka zaujme, odpovězte na ni co nejdříve. Současný trh s volnými pracovními místy je totiž specifický tím,
že se na některá místa sejdou i stovky odpovědí. Vhodné je mít i přehledný životopis, nejlépe
na jedné stránce.
A nenechte se odradit už zprofanovanou formulací personálních agentur i firem, že si vaše
údaje zařadí do databáze a ozvou se vám, až budou mít něco vhodného. Třeba se někdy opravdu ozvou. A trochu optimismu na závěr: podle
posledních údajů ČSÚ (třetí čtvrtletí 2011) nezaměstnanost v ČR klesá. :-)
Čestmír Kalus
775 237 845
cestmir.kalus@mensa.cz,

Internetový obchod BioMamma.cz nabízí především
potřeby pro miminka a malé děti – pratelné pleny, ergonomická nosítka,
biooblečení, pro starší děti např. rostoucí židle a jiné české výrobky, pro
všechny pak ekologickou drogerii atd. Pořádáme i bezplatné prezentační akce
(případně poradenství po emailu – s většinou sortimentu máme osobní zkušenost).
Anna Bräunerová Velátová
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Úvěrová krize a její příčiny (II.):
Trocha peněžní fyziky
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Pátrání po příčinách krize pokračuje. V minulém díle jste se dozvěděli, jak vláda Spojených států pomáhala bankám, aby mohly dát
hypotéky ještě více Američanům, protože každý Američan si přece zaslouží vlastní dům.
A přišla první kouzla: výroba dluhopisů z hypoték.
Minule jsme si řekli, že z hlediska investorů
je slabým místem hypotečních dluhopisů možnost předčasně splatit hypotéku dřív, než přinese dostatečně uspokojivý zisk. Problém může
být samozřejmě i zcela opačný: jejich nesplácení, ale v době, o níž je řeč, to u splňujících hypoték nebyl problém nijak veliký, byly jištěny
F & F (Freddie Mac, Fannie Mae). Navíc teoreticky (a tohle je důležité, pamatujte pro příští
díly!) byly v dluhopisech tisíce hypoték: z různých částí USA, z různých příjmových a socioekonomických skupin. Váš finanční poradce
vám jistě radí diverzifikovat – a v tomto ohledu jsou tisíce hypoték docela diverzifikované.
Nebo ne?
Hypotékové dluhopisy nejsou úplný zázrak
– ale který produkt taky je. Investoři se s nějakým tím problémem rádi smíří, snesou docela hodně, když věří, že „papír“, který kupují, je
kvalitní.

Investiční banky chtějí taky …
Poplatky za vydávání těchto dluhopisů se
celkem rychle staly výnosným podnikem, na
který ale měly F & F v podstatě monopol,
neb investoři chtěli hlavně splňující hypotéky. Jejich zdrojem byly ponejvíc menší a lokální americké banky, které samy o sobě neměly ani schopnost, ani zájem své hypotéky přímo sekuritizovat. Investiční banky by
schopnost i zájem měly, ale kde vzít hypotéky a nekrást?
• Co je sekuritizace – zabalení příjmů z aktiv
(např. půjček, ale sekuritizovat lze v podstatě cokoli, co generuje příjem) do dluhopisu.
Všechny příjmy jsou poté vypláceny vlastníkovi dluhopisu, který za dluhopis zaplatí podle ceny aktiv v dluhopisu. Dluhopis
je také jištěn podléhajícími aktivy – pokud
jejich cena klesne, vlastník dluhopisu nese
ztráty.
Samozřejmě, existovala celá škála nesplňujících hypoték (část z nich byla subprime),
o které F & F neměly zájem – ale neměli ho
ani investoři. Z definice to byly „horší“ hypotéky s vyšším rizikem. Investoři je nechtěli, ba
často dokonce ani nemohli kupovat (hodně penzijních fondů má podmínky nastavené tak, že
může koupit jen obligace s ratingem alespoň
AA).
• Co je splňující hypotéka: hypotéka splňující podmínky F & F, např. maximální velikost, maximální poměr cena / půjčená
suma atd.

• Co je subprime hypotéka: původně půjčky
nebonitním klientům, později ale spíše označení typu půjček s vysokým úrokem a často nestandardními podmínkami (např. velice nízká počáteční úvěrová sazba, možnost
zapůjčení více než 100 % ceny nemovitosti atd.).
Pan Ranieri lobbuje
Není však problém, nad kterým by lidská
mysl nevyzrála. Zvlášť jde-li o peníze. V našem
případě se o to zasloužil Lewis Ranieri z banky
Solomon Brothers (i když některé zdroje uvádějí Larryho Finka z banky First Boston). Tento pán má v naší historii podobnou úlohu jako
Einstein u atomové bomby: pomohl prosadit
něco, co na první pohled vypadalo jako dobrý
sluha, ale ukázalo se, že to může být taky pěkně zlý pán.
Lewis Ranieri se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj trhu s hypotečními dluhopisy. Před jeho lobbováním bylo legální investovat do hypotečních dluhopisů jen v 15 státech
USA. Problémů bylo docela hodně – s případným dvojím zdaněním atd. Jeho největší vynález bylo ale něco jiného. Tohoto pána (nebo spíš
nějakého chytrého PhD., kterého Ranieri najal)
napadlo, že hypotéky v obligacích vlastně fungují podobně jako voda ve spojených nádobách
– a že důležitá je voda, ne tvar nádob. Co tím
myslím?
Finančně-fyzikální kabinet (dra Caligariho)
Představte si, že máte soustavu nádob – jedna pod druhou, navzájem propojené tak, že
voda z horní nádoby poteče do dolní, dokud ta
není plná. Na začátku naplníte celou soustavu.
Pak začnete zespodu vodu pomalu vypouštět.
Nejvrchnější nádoba se vyprázdní první, potom
ta pod ní a tak dále a tak dále, až se nakonec začne vyprazdňovat i ta úplně nejspodnější – až
v žádné nádobě nezůstane ani kapka.
A teď si představte, že nejste investor do hypoték, ale že potřebujete vodu. Za přístup k nádobě umístěné nejvýš byste asi zaplatili méně
než za přístup k té nejspodnější. V té nejvrchnější bude voda nejkratší dobu, zatímco v té
dolní nějakou chvíli vydrží.
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Ať se to zdá jakkoli divné, něco podobného
se dá vytvořit s hypotékami. Je to docela snadné – jenom zaměňte vodu za peníze.
Rozprodáváme spojené nádoby
Peníze ze splátek hypoték přitékají držiteli (nebo správci) dluhopisu. My ale můžeme nárok na přitékající peníze prodat (například) třem různým investorům. Říkejme jim Simon, Michal a Emil. Řekněme, že na začátku
bylo v dluhopise hypoték za 10 milionů dolarů
s průměrným úrokem 6 %. Simon od nás koupil 7 milionů a nárok být z přitékajících peněz
vyplácen jako první. Michal koupil 2 miliony
a nárok na to, aby mu bylo zaplaceno z toho,
co zůstane po zaplacení Simonovi. Emil koupil poslední milion dolarů a nárok na cokoli, co
zbude z úroků.
Riziko pro Emila je podstatně vyšší než riziko Michalovo, nemluvě o Simonovi. Emil za
to přirozeně chce kompenzaci – vyšší úrok než
Michal nebo Simon. Podobně Michal chce vyšší úrok než Simon.
Tři kamarádi se dělí
V našem případě je celkový úrok na začátku 6 % z deseti milionů dolarů, tedy 600 tisíc
ročně. Naši (zatím) přátelé by se tedy mohli dohodnout na úrocích například takhle: Emil čelící nejvyššímu riziku dostane 10% úrok (pokud
bude z čeho platit), tedy 100 tisíc ročně. Michal
dostane 6 % – 120 tisíc dolarů ročně. A pokud
všichni, co si vzali hypotéku, zaplatí svých 6 %,
na Simona „zbyde“ 380 tisíc ročně, což znamená výnos 5,43 % – ne tedy šestiprocentní, ale
pořád celkem slušný.
Takhle se pánové dohodli na dělení výnosů. Peníze ze splátek za hypotéky se jim
však budou vyplácet přesně obráceně. Řekněme, že měsíc poté, co jsme obligaci úspěšně vydali, úrokové sazby mírně padnou
a dlužníci refinancují hypotéky v celkové
hodnotě 100 tisíc dolarů. Těchto 100 tisíc se
okamžitě vyplatí poslednímu v řadě, Emilovi. Ten má prostě smůlu a jeho dluhopis se
smrskl na 900 tisíc (na kterých má ale pořád
úrok 10 %). Aby se něco začalo dít se Simonovými penězi, musela by refinancovat sko-
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ro třetina všech dlužníků, což obvykle chvíli trvá.
Aby celá investice byla zajímavější i pro Emila na konci řetězce,
většina dluhopisů bývá tzv. overcollateralized (přezajištěná). V normální řeči to znamená, že za tisícidolarovým dluhopisem je ve skutečnosti 1 050 dolarů z hypoték. Takže
aby měl Emil nějaké ztráty, muselo
by mít kolem 5 % hypoték problém
nebo být splaceno předčasně.
A teď pozorně poslouchejte: podíly Simona, Michala a Emila se
v sekuritizaci nazývají tranše. Emilova – která má ztráty jako první,
se nazývá tranše equity, Michalova
mezzanine a Simonova senior.
V příštím díle se zase vrátíme
trošku víc na zem ...
Vladimír Ender

Diamanty a diamantové šperky
Irina Diamonds Vám nabízí:
investiční diamanty s mezinárodními certifikáty
nové i renovované šperky s prvotřídními kameny
expertní poradenství

poctivost, výjimečná profesionalita, spolehlivost
inteligentní přístup
nízké ceny – šetříme Vaše peníze

Diamant není jen dárek, ale i uložení peněz.

diamanty.na.aukro.cz
irina.diamonds@gmail.com
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Slovo „logika“ pochází z klasické řečtiny, ze slova logos, které je možno přeložit jako
„věta“. V Novém zákoně se překládá jako „Slovo“ a znamená „Bůh“. Mezi další překlady tohoto slova patří „proslov“, „důvod“, „poměr“
a „řád“. Kritické myšlení, a to i v jeho nejranější formě, se považuje za neformální logiku a jak formální logika, tak i kritické myšlení
se zabývají principy správné dedukce. V tomto
článku se Thomas Hally zaměřil
na některé důležité aspekty kritického myšlení a porovnává je
s jeho dysgenickým, ale i bratrským protějškem, myšlením kreativním.
Kritické myšlení v podstatě
analyzuje, hodnotí a vysvětluje myšlenky, zatímco kreativní usiluje o jejich expanzi,
aniž by se přitom nutně zabývalo jejich platností a smysluplností nebo vhodností jejich
obsahu. Srovnáváme-li kritické myšlení s myšlením kreativním, mohou nám tyto dvě reality připadat jako diametrálně protikladné. Máme-li tyto dva systémy
uvažování nebo „procesy myšlení“ postavit vedle sebe, musíme k tomu, abychom je mohli porovnat, použít své vlastní kreativní schopnosti. Připravte se proto,
budete-li číst tento článek, na úžasnou cestu vaším vlastním královstvím kreativního
myšlení.
Jak kritické, tak i kreativní myšlení je zábavná, produktivní a pozitivní činnost. A obě
jsou jak emotivní, tak i racionální a mění se
podle kontextové prezentace a/nebo obsahu, v jehož rámci se každé z nich pohybuje nebo aktivuje. Zda jde o negativní událost,
která nastartuje akci, nebo o pozitivní katalyzátor, v tom není z hlediska myšlenkové aktivity a produktivity příliš velký rozdíl. Kriticky uvažující jedinec bude „mužem na svém

místě“, aby dokázal analyzovat a syntetizovat, tvořit postuláty (vyvozovat závěry), vysvětlovat a navrhovat. Nejdůležitější pro kritické myšlení je identifikace a výzva k uchopení problému. Osoba s dobrým kritickým
myšlením analyzuje tím, že se snaží identifikovat důležitost kontextu v argumentaci nebo
v jakékoli interpretaci faktů nebo předpokladů a spíše častěji „domněnek“. Následně si

představuje alternativy a zkoumá je. Tato intelektuální praxe provádění analýzy, syntézy
a nového znovuvytváření vede k reflexnímu
skepticismu, interpretaci, uskutečnění a konstrukci intelektuálních koncepcí nebo konkrétních skutečných situací.
Jaká je tedy definice kritického myšlení? Ve
vývoji formulování této definice byla zaznamenána spousta variant, jak od filozofů, tak i od
kognitivních psychologů. Existuje mnoho definic, jako například:
[Kritické myšlení ...] je intelektuálně natrénovaný proces aktivní a kvalifikované koncep-
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Inteligentní online hry stimulující znalosti a rozvoj dětí,
po registraci zdarma: http://deti.onesoft.cz/
tualizace, používání a syntetizace a/nebo hodnocení odrazů zkušeností (prožitků), dedukce
nebo sdělování jako vodítka k přesvědčení a následné realizaci. (Huitt. W, 1998)
Kritické myšlení je disciplinovaná činnost
vyhodnocování argumentů nebo návrhů a činění závěrů, jež mohou vést k vytváření přesvědčení a realizaci (ibid).
Výše uvedené krátké, roztomilé a nahrubo
poskládané věty zahrnují podstatu věci a ukazují vývoj a orientaci procesu kritického myšlení.
Kritické myšlení je nutným nástrojem zkoumání osobního života jedince a je nepostradatelnou osvobozující silou v procesu vzdělávání.
Schopnost kritického myšlení nám pomáhá vyjadřovat význam a důležitost široké škály lidských zkušeností. K tomu, abychom mohli i nadále žít svůj život kvalitně, se musíme postavit
svým problémům s odvahou a musíme analyzovat, vyhodnocovat, dedukovat, dovozovat a nakonec vysvětlovat a specifikovat výsledky našeho logického uvažování i s jeho obhajobou
podle dokazujících faktů a pojmů („Problém“)
a s východiskem, metodami, kritérii a podklady, z nichž výsledky zapojení našeho kritického
myšlení pramení. Jakožto kriticky myslící lidé
jsme podali své logicky odůvodněné vysvětlení
ve formě přesvědčivého argumentu. Vydedukovali a dovodili jsme souvislosti, prověřili tvrzení a jejich platnost a/nebo věrohodnost. A došli
jsme k určitým závěrům. Posoudili jsme a předložili vyvracející důkazy a zformovali nové argumenty.
My jsme součástí toho procesu a toto je
praktické zapojení kritického myšlení. Tak to
jde neustále. Avšak správně vyladěná schopnost
kritického myšlení je nedosažitelná bez praxe,
hlubokého chápání důvodů a bez široké znalostní základny. Máme prostředky k tomu, abychom objasnili podrobně, krok za krokem, naši
myšlenkovou dedukci. Je to jen otázka najít pří-

ležitost a dát se do toho, teprve pak se sami staneme ztělesněním správné argumentace a kreativního myšlení.
Kritické myšlení je důležitým atributem
úspěchu v jedenadvacátém století!
Kreativní jedinci jsou vysoce inteligentní. Avšak přestože je kreativita nedílně spojena s vysokou inteligencí, zároveň se od inteligence poněkud liší. Kreativita se často definuje jako paralelní konstrukt k inteligenci, od inteligence se však liší tím, že není omezena na
kognitivní nebo intelektuální logické uvažování
nebo chování. Místo toho má co dělat se složitou směsí motivů, podmínek, osobnostních faktorů a dokonce i důsledků. A kreativita se stejně tak liší od inovace. Inovace je konvergentní myšlenka, přivádějící dobře známé představy zpět do lidské zkušenosti, zatímco kreativita je zásadně odchylující se myšlenková činnost, občas daleko překračující obvyklé myšlení a pojmy. Kreativitu můžeme považovat za
aspekt inovace, protože jejím cílem je invence
a zkoumání. Cílem inovace je však transformace a implementace, zatímco kreativita si žádné
takové nároky nečiní.
Na tento aspekt inovace můžeme nahlížet
tak, jako by byl metaforou pro corpus callosum
(svorové těleso) v mozku, onu spojovací „chodbu“ mezi oběma mozkovými hemisférami, kdy
pravá (kreativní, vnímající) hemisféra „spojuje
síly“ s hemisférou levou (logickou, systematickou). Sjednocení divergentního s konvergentním dává kooperativní jednotu mozkových hemisfér, jejímž výsledkem je fungování celého
mozku navenek „pod jednou střechou“ – výsledkem čehož je vytváření možná něčeho krásného a/nebo užitečného, nebo máme-li smůlu,
možná také ne! Může se zrodit bona fide mistrovské dílo, nebo nám může stejně dobře přibýt a zaneřádit nám život jen dalším kusem bezcenného harampádí.

Kreativní myšlení je obecně spjato s tvorbou nebo generováním nápadů, postupů, prožitků a objektů, případně s jejich vysvětlováním a rozvíjením. Ideální kriticky myslící jedinec analyzuje, syntetizuje, hodnotí, doporučuje a v konečné fázi objasňuje a předkládá
návrhy. Kritické a kreativní myšlení se navzájem doplňují.
Ideální kriticky myslící jedinec dokáže proniknout do podstaty problému, je zvídavý, informovaný, racionálně uvažující, nezaujatý, poctivý při hodnocení. Je i inteligentní, čestný
a bývá všeobecně považován za dobrého občana. Výsledky svého myšlení (hodnocení) nám
poskytuje v hotovém bloku nebo podání, které
je natolik přesné, jak jen to předmět zkoumání
nebo pochybností a také aktuální okolnosti dovolují. Dobře kriticky myslící lidé se vzdělávají a usilují o tento ideál. Kriticky myslící lidé
jsou základem racionálních a demokratických
společností. Ideální kreativně myslící jedinec
je primum mobile společenských změn a pokroku a je, podobně jako jeho protějšek upřednostňující levou polovinu mozku, rovněž vysoce ceněným členem společnosti. Jeho nebo její
fantastické nebo revoluční myšlenky vytvářejí perfektní doplněk k usedlým, pevným kritickým myslitelům. Jak vynikající kritičtí myslitelé, tak i vysoce kreativní lidé bývají spíše osoby
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používající oba styly myšlení. Kreativní myslitel je nepochybně „duchem“ této dvojice – ať už
je básník, romanopisec, vědec nebo matematik.
Kreativně myslící lidé nahlížejí na problémy
z různých úhlů. Malují, píší, hrají a vyjadřují
své myšlenky mnoha rozmanitými způsoby pro
nás pro všechny, abychom je zažívali a hodnotili. Hovoří k nám a produkují spoustu myšlenek,
spojují je a „mísí a přizpůsobují“. Mnoho kreativních myslitelů – a všichni kreativní géniové –
vidí souvislosti tam, kde je velká většina ostatních nevidí. Ideální kreativní myslitelé manipulují s myšlenkami, které jsou navzájem protikladné. Modelují je, píší, manipulují, kalkulují a malují, aby se z nich staly prospěšné pojmy,
nápady, teorie a/nebo výrobky a živoucí skutečnosti pro nás všechny. Ať už začali jako myslitelé používající levou hemisféru, nebo pravou
hemisféru, jsou kreativně kriticky myslící osoby a géniové metaforičtí a dobrodružně založení – a mají tendenci mít štěstí!
(Thomasu Hallymu možno adresovat dotazy
a komentáře na: tjh@thomas-hally.com)
Z originálu Critical Thinking
and Creative Thinking, Thomas Hally,
tjh@thomas-hally.com, Mensa
International Journal, prosinec 2011,
číslo 555 přeložil Petr Psutka

Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (http://merf.mensa.cz/)
vznikla především proto, aby poskytovala podporu výzkumným
institucím a jednotlivcům, kteří chtějí studovat inteligenci
a nadání nebo rozvíjet intelektuální dispozice své nebo svého okolí
ku prospěchu společnosti.
Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (více na
http://merf.mensa.cz/) vydává časopis Mensa Research Journal
zaměřený na výzkum v oblasti inteligence a nadání. Obsahy
jednotlivých vydání naleznete na adrese
http://www.mensafoundation.org/mrj, výtisky je možné zapůjčit
u předsedy Mensy (predseda@mensa.cz).
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Zpráva mezinárodní zástupkyně pro rozvoj
Ahoj!
Čas letí jako bláznivý! Opět je řada na
mně, abych napsala něco málo o práci Výkonného výboru Mezinárodní rady
(Executive Committee of the Board = ExComm) – konkrétně
v oblasti rozvoje.
Máme za sebou
poměrně hektické období. Na setkání MeBibiana Balanyi
zinárodní rady (International Board of
Directors = IBD) v roce 2009 v Göteborgu
byly do oblasti rozvoje přesměrovány některé
nové zdroje a vznikl tak zcela nový program
na výměnu zástupců a informací – Leader
Exchange Programme. Vybraní dobrovolní
účastníci tohoto programu se účastnili evropského setkání a o svých zkušenostech napsali
zprávu. Nová webová stránka tohoto programu je již plně funkční, což je velký úspěch,
který umožní lépe zveřejňovat nové i opravené materiály, které pomohou jednotlivým zemím v rozvoji.
Výsledky ukazují, že některé neanglicky
hovořící země mají často problémy s výkladem pravidel, a proto byly podniknuty kroky
pro přeformulování některých pravidel a manuálů. Tak každá země snadno pochopí podstatu daného pravidla. Na tento problém navazuje i „výsledková tabule“, kterou jsem pro
jednotlivé státy připravila. Tato „tabule“ pomáhá státům se sebehodnocením ohledně splňování jednotlivých požadavků a dává svým
uživatelům jasnou představu, co je třeba udě-

lat pro postup o stupeň
výše. „Tabule“ může také
varovat a ukázat některé
nedostatky, na které pak
státy mohou včas patřičně reagovat.
Z osobního hlediska
jsem strávila mnoho času
objevováním a chápáním
rozvoje v Mense jako
celku – čeho všeho jsme
dosáhli, co je třeba udělat a jak spolu věci vzájemně souvisí. Než jsem
se stala mezinárodní zástupkyní pro rozvoj, ptala
jsem se, co vlastně bude mým úkolem, a dostala jsem vynikající radu: „Buď tu pro ně!“ Myslím, že to je podstata mé práce, a proto se snažím na dotazy odpovídat co nejdříve, sleduji,
co se děje, a spojuji ty, co mají otázky, s těmi,
co mají odpovědi.
Nikdy nezapomínám, že jednám s dobrovolníky, kteří nadšeně pracují pro své národní Mensy nebo „skoroMensy“. Je proto třeba
jim pomáhat okamžitě, aby neztratili svůj zájem nebo trpělivost. Pochopitelně mají miliony otázek a já se snažím jim pomáhat nacházet
odpovědi a řešení. Mensa má obrovské množství zkušeností a know-how a já se snažím zabezpečit odpovídající podmínky, kde tyto zkušenosti mohou být sdíleny.
Co se týče rozvoje jednotlivých zemí, dobrovolníci byli v posledních letech velmi aktivní a úspěšní: Chorvatsko dosáhlo postavení
(úplné) národní Mensy (Full National Mensa
= FNM), Japonsko postavení dočasné národní
Mensy (Provisional National Mensa = PNM)
a Mexiko postavení vznikající národní Mensy

Kalendář mezinárodních akcí naleznete na adrese
http://www.mensa.cz/volny-cas/mezinarodni-akce/

(Emerging National Mensa = ENM). V Japonsku a Mexiku také zavedli vlastní administrativu (krok typický pro úplnou národní Mensu).
Kypr a Rumunsko jsou blízko získání postavení vznikající Mensy, Rumunsko o tento status úspěšně požádalo a Kypr tak učiní v blízké budoucnosti.
Jednotlivé země si velmi pomáhají: Pákistán pomáhal při testování v Indonésii, Chorvatsko podporovalo začínající aktivity v Albánii. Naneštěstí Pákistán stihly dvě katastrofy (velké záplavy v dubnu 2009 i 2010).
Světlou stránkou je ochota pomoci při obnově, kterou vyjadřuje mnoho zemí i mensanů.
Zaměřili jsme se na počátky testování
v Turecku, Řecku a Číně. Turecko představuje veliký potenciál tisíců lidí, kteří úspěšně
prošli testem. Vyskytují se jistá právní úskalí s registrací Mensy v Číně, ale s podporou
Mensy International Limited (MIL) budou
snad brzy i tyto problémy vyřešeny. Stane-li
se tak, vznikne čínská Mensa s velkým počtem členů.
Dále se snažíme spojit skupiny v Indii,
další zemi s nezměrným potenciálem. Jsem
přesvědčena, že spolu s naším výkonným ředitelem Michaelem Feenanem a samozřejmě
spolu s dobrovolníky z tamních již existujících velkých skupin uspějeme. Existují i podněty k zavedení Mensy v Egyptě, Íránu, Monaku, Albánii, Vietnamu a na Ukrajině. Tepr-
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ve uvidíme, co můžeme udělat v těchto zemích.
Dobrovolníci, pomoc i nápady, jak pomoci
naší organizaci růst, jsou vítány. Můj e-mail je
development-mil@mensa.org nebo bibiana@
mensa.hu.
Floreat Mensa!
(Ať Mensa vzkvétá!)
Z originálu From the Director
of Development, Bibiana Balanyi,
Mensa International Journal č. 543,
prosinec 2010 přeložil Jiří Chmela

I mensanky se trápí zcela běžnými problémy, jako je
láska, vztahy a sex. Jedna z nich se s tím vypořádala
svou knihou Motýlek. Je to autobiografický příběh
modelky Lindy, která celý život bojovala se svou
zvrácenou sexualitou. Do spárů nekontrolovatelné
vášně strhávala i lidi kolem sebe. Autorka otevřeně
vtáhne čtenáře do temných zákoutí svých fantazií,
neskrývá podrobnosti svých erotických dobrodružství
až k nečekanému konci. Cena, kterou zaplatila za svou
vysněnou erotickou fantazii, však byla příliš vysoká ...
Více podrobností a objednávky na
brenda.viktorinova@seznam.cz
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SIGHT
SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers)
je mezinárodní aktivita Mensy, jejímž cílem
je možnost setkání a seznámení se s mensany z celého světa. Informace o SIGHT najdete na webu
www.mensa.cz
v části o Mense.
Tam je obecný
popis programu, zkušenosti
českých mensanů i rady hostitelům a hostům. Další články a zkušenosti
českých mensanů jsou zveřejňovány v našem
Zuzana Poláková
časopise.
V roce 2011
přijelo poměrně málo hostů. První z nich byl
Stefan Berner ze Švýcarska, který během svého školení v Praze rád vyrazil na české pivo.
Dalším byli Andre Guirard a Rebecca Chesin z Mensy USA v Minnesotě, kteří přišli na
schůzku MS Praha, ze které se rázem stala neplánovaná schůzka MEGu. Na jeden den dorazil do Prahy z Mensy Maďarsko Laczkó Zsolt,
pro kterého se bohužel nenašlo ubytování
v hostitelské rodině, ale zase se přihlásila
maďarsky mluvící členka, kterou kontaktoval. Sice většina hostů míří do hlavního
města, ale Angela Johnson s přítelem Robertem McCarthym z Mensy UK přijela
do západních Čech na třídní sraz a návštěvu příbuzných, návdavkem se seznámila a popovídala si s mensany z Plzně a okolí.
V roce 2011 se třináct našich cestovatelů
zapojilo do SIGHTu. Takže už víme, že v Londýně i v Paříži se hostitelská rodina najde
málokdy, naopak v New Yorku nebo ve Washingtonu najít krátkodobé ubytování nebývá problém. Ve Velké Británii dostane cesto-
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vatel-mensan přístup na web Mensy UK časově omezený na dobu pobytu, kde jsou uvedeny
všechny informace o schůzkách místních skupin i o dalších akcích. Z Irska se přihlásila rodina českých mensanů, kteří nabízejí ubytování cestovatelům. Také jsme zjistili, že na Islandu v současné době žijí jen jediní dva mensané, Inga Svendsen a její přítel Andreas z Norska, kteří minulý rok navštívili Prahu. Studentka na půlročním studijním pobytu v Austrálii získala kontakty na mensany v Melbourne. Další náš člen dokonce získal tip na práci
v laboratoři v kanadském Calgary, kam odlétal
na roční Working Holiday program, i když pomoc při hledání zaměstnání je absolutně mimo
rámec SIGHT.
Každý, kdo má chuť seznámit se, setkat se
a popovídat si se zajímavými lidmi z různých
zemí, je vítán. Stačí si jen v intranetu nastavit
příjem SIGHT zpráv a budete dostávat prosby hostů. Můžete je provést po městě, vzít na
setkání místní skupiny, či pokud máte vhodné podmínky, tak je i ubytovat. Stejné možnosti můžete recipročně pak využívat v zahraniční,
neboť například v USA je do této aktivity zapojeno mnohem více mensanů než u nás.
Zuzana Poláková
SIGHT koordinátor
sight@mensa.cz

Podívejte se na fotografie z akcí,
zapojte se do diskuse nebo
nalezněte mensany kolem sebe:
https://intranet.mensa.cz/.

Dětská Mensa měla v listopadu 647 členů.
Pro tyto děti, ale i pro ostatní zájemce, byly
pořádány následující akce.
Ve spolupráci s Centrem nadání proběhlo několik celostátních setkání rodin s nadanými dětmi, letní camp na Vysočině pro 50
dětí a příměstský
camp v Brně pro
30 dětí. Dále to
byly týdenní pobytové campy ve
Vysokém nad Jizerou a v Čeřínku
u Jihlavy, kterých
se zúčastnilo více
než 250 dětí.
V Praze se konalo třikrát letní
soustředění Malý
šikula pro více
než 30 dětí a čtyřikrát příměstské
campy pro mládež, kterých se zú- Hra, foto: Petr Čavojský
častnilo 70 dětí.
V rámci SIGu Kluby nadaných dětí (KND
JM), který je svým obsahem zaměřený na aktivity v rámci Dětské Mensy, byla poskytnuta pomoc se založením 9 nových klubů nadaných dětí (Brno-Úvoz, Blansko, Jihlava,
Humpolec, Hradec Králové 2x, Beroun, Velká Bíteš a Miroslav). Spolu se SIGem KND
SM bylo pořádáno v měsíci listopadu školení
pro vedoucí klubů.
Petr Čavojský, Tomáš Blumenstein, Hana
Kalusová, Dana Havlová a Václav Fořtík ně-

kolikrát ročně organizují na školách nebo
v městských knihovnách dny plné her jako
součást propagace Mensy ČR.
V NTC proběhlo několik školení v různých fázích, dokonce 1. školení III – intenzivní čtyřdenní proškolení pěti učitelek,
které s metodou pracují déle
než 1 rok. Školení se konalo v srpnu ve Vysokých Tatrách. Je předpoklad, že proškolené učitelky se stanou
aktivními lektorkami metody NTC.
V příštím roce bude opět
jarní a podzimní setkání rodin s nadanými dětmi, letní (21. – 28. 7. 2012) a příměstský camp (27. – 31. 8.
2012). Nově bude začátkem
roku uspořádáno víkendové
setkání hráčů Magic a Dračáku.
Pro rozšíření možností diagnostiky dětí se připravuje spolupráce s POINTS Psychometry, s. r. o., která disponuje osobnostními testy pro dospělé a také
testy profesní orientace pro děti od 12 a od
16 let.
Sponzorsky a členstvím v hodnotící porotě se účastníme soutěže pro střední školy Business Point, organizovanou VUT v Brně pod
záštitou proděkana Dana Káby.
Petr Čavojský
petr.cavojsky@mensa.cz

Rádi byste se podívali na českou krajinu z ptačí perspektivy?
Nabízím členům možnost zúčastnit se letu v čtyřmístné Cessně 172
pouze za úhradu podílu nákladů na provoz letadla; bližší informace
a individuální domluva na adrese daniel@airfamily.se.
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Mensa gymnázium
V minulém školním roce se nám podařilo
zrealizovat několik úspěšných akcí pro studenty. Za všechny připomeňme Buďánkovský slunovrat, školy v přírodě, Prima seznamku, prezentaci science centra Techmania s pokusy,
projektové týdny, geologické expedice, několik různě tematicky zaměřených besed a přednášek, návštěvy divadel a výstav, filmový a výtvarný víkend, poznávací zájezd do Anglie, exkurze do Osvětimi, výstavu výtvarných děl studentů MG, účast na charitativních akcích, lyžařské výcvikové kurzy, účast na Týdnu vědy
v AV, maturitní ples, série přednášek s pokusy
v prostorách laboratoří MFF aj.
Ve škole byl pod patronací Mensy založen
školní klub deskových her.
Na škole vznikl volejbalový a basketbalový
tým, který se zapojuje do nejrůznějších soutěží.
Zapojili jsme se do projektů Nejlepší česká
škola, Čtení pomáhá, Studenti čtou a píší noviny.
Naši studenti byli úspěšní u maturitní
zkoušky, kde 81 % maturantů si zvolilo vyšší náročnost, osm jich prospělo s vyznamenáním a celkový dosažený průměr byl 1,7. Podle kritéria tzv. K-skóru v obou částech maturitní zkoušky zaujala naše škola 18. a 19. místo v republice.
Na 33. ročníku celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) zaznamenali dva studenti vynikající úspěch: Joel Jančařík se umístil v kategorii matematika a statistika se svou prací Využití programů pro automatické dokazování v algebře na 3. místě a Tereza Svobodová v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací Rostlinné viry, charakterizace X viru bramboru dokonce zvítězila.
Dva z našich studentů se probojovali do celostátního finále Logické olympiády.
Miroslav Olšák, student předloňské oktávy,
fantasticky zabodoval na Mezinárodní matematické olympiádě – získal bronzovou medaili!
Dosáhli jsme jako každý rok vynikajících
výsledků ve srovnávacích testech společnos-

ti Scio a studenti R. Havelková a V. Koštíř získali za nejlepší výsledek v testu z ČJ sedmých
tříd víceletých gymnázií v Hlavním městě Praha ocenění společnosti Scio.
Studenti sext se umístili na 1. místě v celostátní online soutěži SAPERE – Zdravý životní styl.
Dále jsme sklízeli další úspěchy v obvodních a krajských kolech oborových olympiád
a soutěží.
Neminuly nás ani úspěchy sportovní ...
Martin Štěpán obsadil 3. místo na Mistrovství ČR v superobřím slalomu mladších juniorů
a 3. místo na Mistrovství ČR v superkombinaci.
Vojtěch Glaser se stal na mistrovství České
republiky v Jablonci nad Nisou mistrem České republiky ve skocích na trampolíně juniorů
v kategorii synchronních dvojic.
Na Mistrovství České republiky družstev SŠ
v šachu náš školní tým obsadil 8. příčku.
… a kulturní či umělecké:
Rocková kapela The Colorblinds, ve které hraje na bicí náš student, vyhrála semifinálové kolo mezinárodní soutěže Emergenza.
1. místo v literární soutěži Terminus v kategorii vlastní tvorba získala studentka I. Recmanová.
Jednou z priorit, které si škola stanovila, je
získávání financí z nejrůznějších zdrojů. V rámci projektu EU Učíme se interaktivně jsme kvalitně vybavili školu ICT technikou a vzniklo
přes 500 e-learningových materiálů, které jsou
v tomto školním roce pilotně zaváděny do výuky. Kromě toho jsme obdrželi sponzorské dary
ve formě vybavení tříd – sbírka rodičů tercie na
interaktivní tabuli, nábytek od dvou firem, ve
kterých pracují rodiče našich studentů, finanční
dar od nadace Vision09.
Velký důraz klademe na naplňování základní myšlenky gymnázia – péči o mimořádně nadané studenty. Zkvalitňujeme výuku jazyků. V
letošním roce byl poprvé otevřen volitelný seminář, v rámci kterého jsou studenti systematicky připravováni na skládání jazykových certifikátů z AJ. Jako každý rok i letos proběhne

pravidelný poznávací zájezd do Velké Británie. Jazykové znalosti si mohou studenti ověřit prakticky na studijních pobytech v zahraničí. Studentům jsme i letos nabídli širokou
možnost výběru volitelných seminářů a kroužků. Naši studenti se již od počátku školního
roku zapojují do nejrůznějších soutěží – předmětové olympiády, literární soutěže, sportovní
soutěže, matematické soutěže Pikomat, Klokan, zeměpisná soutěž Pražský glóbus aj. Každým rokem se zvyšuje počet studentů, kterým
je umožněno studium podle individuálního
vzdělávacího plánu. V minulém školním roce
jsme v oblasti tvorby IVP navázali spolupráci
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
za účelem uplatnění dalších inovativních postupů v této oblasti.
Velký kus práce odvádíme a nadále chceme
odvádět také v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování. V rámci péče
o kolektivy prochází v současné době jedna třída diagnostickým kurzem pod vedením nové
školní psycholožky Mgr. Pařízkové. Prohloubena byla také spolupráce s centrem APLA, jež se
věnuje dětem s poruchami autistického spektra.
Škola pokračuje ve spolupráci se SPC při Jedličkově ústavu v Praze.
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Velmi úspěšní jsme také byli v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Kolega
Martin Kalivoda, školní preventista, se zaměřil na hojný jev – závislost na internetu a počítačových hrách. K prevenci této závislosti
na škole slouží nejen bohatá nabídka volitelných seminářů a kroužků a školní a mimoškolní akce, nýbrž i činnost našeho zřizovatele –
Mensy ČR. To všechno dává studentům možnost aktivně trávit volný čas jinak než před počítačem.
Snažíme se i průběžně pracovat na zlepšení PR školy. Zúčastnili jsme se několika konferencí či workshopů zaměřených na tematiku nadaných dětí. Prezentovali jsme školu na
akcích pořádaných Městskou částí Praha 17
(Babí léto, Den Země) i MHMP (Schola Pragensis). Uspořádali jsme dva dny otevřených
dveří.
Všem, kteří se na úspěších, prezentaci a práci školy podíleli a podílejí, touto cestou děkujeme.
Mgr. Marcela Fatrová
zástupkyně ředitelky
Mensa gymnázium, o.p.s.
(redakčně zkráceno)

S odkazem na tuto reklamu sleva 5 %

VZORKOVÁ PRODEJNA
VESTAVNÝCH SKŘÍNÍ
návrh vestavěných skříní
a nábytku na míru ZDARMA
doprava ZDARMA
po Jižní Moravě
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY
Brno – Královo Pole, Palackého tř.104
58

 775 999 035

www.pjatak.cz ● info@pjatak.cz
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Schopnost předškolních dětí určovat počet objektů
předpovídá jejich zdatnost v matematice na škole
(Baltimore, MD) – Z nové studie publikované v časopise PLoS ONE vyplývá, že přesnost,
s níž jsou děti v předškolním věku schopny odhadnout kvantitu (a to aniž by měly jakékoliv
vzdělání v matematice), předpovídá jejich matematické schopnosti na základní škole. K tomuto závěru dospěl výzkum provedený Institutem Kennedyho Kriegera (Kennedy Krieger Institute).
Lidé mají pro odhad
množství intuitivní smysl, který jim umožňuje
např. i bez počítání snadno zjistit, která ze dvou
nádob obsahuje více
předmětů. Tato vrozená
schopnost se během dětství postupně zlepšuje.
Je samozřejmě jednodušší porovnat taková množství položek, která se zásadně
liší (např. 30 oproti 15 objektům),
zatímco srovnání položek, jejichž množství jsou si blíže, si vyžaduje větší přesnost. Jeli tato schopnost změřena v průběhu školní docházky, odpovídá úspěchům dosaženým v matematice. Nicméně až dodnes nebylo jasné, zda
je tato intuitivní schopnost skutečným základem pro matematické schopnosti během školní docházky.
Výsledky nové studie ukazují, že schopnost
dětí vytvářet numerické odhady ve školce se
projevila na jejich výkonech v matematických
testech na základní škole prováděných více než
o dva roky později. Zdá se, že tento vztah platí
pouze pro schopnosti v matematice, neboť „počtářské“ schopnosti nepředpovídaly jiné dovednosti jako např. výrazový slovník nebo způsobilost rychle pojmenovat objekty, jako jsou písmena nebo čísla. „Pokud jde o numerické i nenumerické kognitivní schopnosti dětí, jsou rozdíly mezi nimi ve všech věkových skupinách

značné,“ konstatoval Dr. Michele Mazzocco,
ředitel Projektu rozvoje matematických schopností při Institutu Kennedyho Kriegera a hlavní
autor studie. „Na základě dřívějších údajů, které naznačovaly vztah mezi intuitivními početními schopnostmi a formální matematikou, jsme
chtěli zjistit, zda schopnost počítat změřená v předškolním
věku je ukazatelem úrovně
matematických dovedností, které dítě vykazuje o řadu let později ve
formálním vzdělávacím prostředí.“
Mazzocco, společně s vědci Lisou Feigensonovou a Justinem Halberdou z University Johnse Hopkinse, testovali výkony 17 dětí (7 dívek a 10
chlapců), které se zúčastnily dřívějších studií numerických
schopností v předškolním věku. Ve
věku tří a čtyř let byly děti požádány, aby posoudily, která ze dvou skupin předmětů, jako
jsou modré nebo červené pastelky, má více položek. V této nové studii vědci změřili matematické schopnosti stejných dětí o dva roky později pomocí standardizovaného matematického
měření, které zahrnovalo širokou škálu dovedností, jako je např. počítání, čtení a psaní čísel
i jednoduché aritmetické úkoly.
„Zjištění, že základní početní schopnosti v tak útlém věku mohou hrát úlohu v úspěších dosahovaných ve formální matematice, bylo skutečně překvapující,“ poznamenal
Mazzocco a dodal: „Avšak určení, zda je možné s těmito schopnostmi v raném věku pracovat, jak přispívají k úspěchům v matematice
a zda souvisejí s dalšími známými vlivy na výkony v matematice, si vyžaduje provedení dalších studií.“

Základní údaje o Institutu Kennedyho
Kriegera
Institut Kennedyho Kriegera se sídlem
v Baltimore (stát Maryland) je mezinárodně uznávaný pro svoji snahu zlepšovat životy
dětí s poruchami a poraněními mozku a míchy. Každý rok poskytne Institut služby více
než 16 000 jednotlivcům prostřednictvím
ústavních i ambulantních klinik, prostřednictvím domácích i veřejných programů i programů ve školách. Institut nabízí širokou škálu služeb dětem s vývojovými poruchami, od
mírných po těžké, a je domovem týmu věd-
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ců, kteří přispívají k pochopení vývoje poruch a zároveň hledají nové léčebné postupy
a možnosti stanovení včasné diagnózy. Více
informací o Institutu naleznete na www.kennedykrieger.org.
Z originálu Preschoolers’ Grasp
of Numbers Predicts Mathematics
Performance in School Years,
(www.eurekalert.com),
Mensa International
Journal extra, prosinec 2011,
přeložila Martina Bártová

Vzdělávání nadaných dětí v systému Montessori
Marie Montessori vytvořila na základě
dlouhodobých pozorování dětí propracovaný
systém pomůcek, díky nimž se mohou vrozené schopnosti dítěte spontánně rozvinout,
a prostředí povzbuzujícího vnitřní motivaci
dítěte. Systém specifických Montessori materiálů umožňuje dětem samostatně objevovat souvislosti a vztahy mezi jednotlivými informacemi.
Nadané děti bývají při vstupu do Montessori prostředí uchváceny možností věnovat se
do hloubky svým zájmům – ve školce např.
sčítat, odčítat, násobit a dělit čtyřciferná čísla nebo zlomky; rozeznat státy podle velikosti a tvaru ...
V Montessori třídách děti pracují ve věkově smíšeném kolektivu (1,5 – 3 roky, 3 – 6 let,
6 – 9 let, 9 – 12 let). Pro děti zde je přirozené,
že každý má jiné zájmy a znalosti. Nadané
děti nejsou tedy tlačeny do pozice „divného,
který vždy vše ví“. Montessori učitel je dítěti
průvodcem, respektuje dlouhodobé i momentální potřeby dítěte včetně dostatečné náročnosti aktivit vzhledem k předchozím znalostem a zkušenostem dítěte. Pokročilejší aktivity jsou běžně v prostředí obsaženy.
Děti se zabývají aktivitami podle svého
výběru samostatně nebo ve spontánně vznikajících skupinkách. Věnují se vybrané činnosti tak dlouho, jak potřebují. Vhodná po-

můcka je zde připravena, aby mohla být
představena dítěti v okamžiku, kdy dychtí
po podnětech z určité oblasti (např. ho zajímají čísla, vůně nebo barvy). Běžně i ve
škole můžete ve stejném čase pozorovat,
jak se některé děti věnují různým matematickým aktivitám, jiní gramatickým jevům,
zatímco další pracují společně na projektu
z historie naší planety.
Nová informace a kontrola chyby je obsažena přímo v materiálu, se kterým děti pracují. To podporuje důvěru dítěte ve vlastní
úsudek a nezávislost na posuzování výsledků práce druhou osobou. Děti získávají opakovaně zkušenost, že chyby se nemusí bát,
lze ji rozeznat, napravit a tím lépe porozumět.
V dostatečně podnětném prostředí dochází u nadaných dětí následně i k rozvoji jejich
sociálních dovedností. V průběhu dne děti
v Montessori prostředí potřebují často komunikovat se svým okolím – domlouvají se,
zda budou pracovat spolu, kde a co budou
dělat, sdělují si, co právě objevily, a i když
se dítě právě rozhodlo pracovat samo, absorbuje tyto komunikační strategie ze svého okolí a následně má mnoho příležitostí si
je vyzkoušet.
Eva Houdková
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Jak proběhlo krajské kolo v Plzni

Krajské kolo v Karlových Varech

Semifinalisté Logické olympiády z Plzeňského kraje zamířili v pátek 4. listopadu do areálu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni, která již druhým rokem poskytla prostory pro konání krajského kola této soutěže, za
což děkujeme.
Davy soutěžících oblehly registrační
stolky téměř půl hodiny před ohlášeným začátkem registrace. Poté, co si všichni soutěžící našli své místo podle zasedacího pořádku, zavládlo neuvěřitelné ticho, takže použití zvonečku, kterým v Plzni již tradičně ohlašujeme důležité momenty v průběhu soutěže, by bylo tentokrát zcela zbytečné.
Pro oživení soutěže byla pro každou kaLimonádová přestávka v Plzni, foto autorka
tegorii před zahájením prvního testu připravena dvojice úkolů. Za nejrychlejší správné
se svým výsledkem pokořila dva řešitele z páté
řešení si každý z vítězů ihned odnesl drobnou odměnu v podobě reklamních předmětů, třídy a je tedy velkou nadějí Plzeňského kraje
které věnoval automobilový závodník Václav v dalších ročnících soutěže.
V Plzni se bojovalo nejen o sedm postuPech.
Po této mozkové rozcvičce přišel na řadu pových míst, ale také o ceny. Díky dotaci Plprvní test a po přestávce s limonádovým občer- zeňského kraje jsme mohli soutěžící na mestvením pak test druhý. Mezi semifinalisty byla dailových pozicích odměnit deskovou hrou
také žákyně první třídy, která měla k dispozi- či radiobudíkem, vítěze v každé kategorii
ci předčitatele (ale také stálý dozor) a testy ře- pak MP4 přehrávačem a hlavolamem. Našila stranou od ostatních. Nutno podotknout, že víc každý medailista obdržel triko, kšiltovku a jiné reklamní předměty od závodníka
p. Pecha.
A vězte, že Logická olympiáda je ve srovnání s ostatními olympiádami prostě … taková vznešenější – aspoň podle vyjádření jednoho
řešitele, který se dosud zúčastnil každého našeho krajského kola.

MENSAMMENSAM

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
Krajské kolo Logické olympiády pořádané
místní skupinou se konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Za pomoc s pronájmem děkuji pracovníkům krajského úřadu.
Tentokrát se všichni sešli v pátek 4. listopadu
2011.
Logická olympiáda je soutěž založená na řešení logických úloh a je rozdělena do kategorií podle věku soutěžících. Účastníky se tak stali žáci prvního stupně základních škol (A), druhého stupně základní škol a víceletých gymnázií (B) a studenti středních škol (C). Postupující z krajského kola čekal postup do celostátního finále.
Samotná soutěž je rozdělena do tří kol. Prvního, nominačního kola se účastní žáci, kteří se do soutěže včas přihlásili. Soutěžící řeší
úlohy samostatně na počítači, doma nebo ve
škole. Nominačního kola se letos zúčastnilo
více než 32 000 žáků a studentů z celé České republiky, z toho bylo 1 181 soutěžících
z našeho kraje (což je o 500 více než loni).
Do druhého, krajského kola pak postoupilo
50 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii.
Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené
logické úlohy, kdy se hodnotí správný postup
řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali
správnou odpověď z nabízených šesti možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet
zpět k dořešení úkolu.
Pro nejlepších dvacet řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny, např. MP3,
deskové hry, jako např. Osadníci z Katanu, Carcassone, Poker, Ubongo, nebo dres HC Energie
Karlovy Vary. Hlavní cenou byly moderní elektronické čtečky knih značky Kindl.

Vítězi v kategorii A se stali:
1. Jakub Červeňák, ZŠ jazyků Karlovy Vary,
2. Nora Prokešová, ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary,
3. Johanka Sadílková, ZŠ J. A. Komenského
Karlovy Vary.
V kategorii B se stali vítězi:
1. Tereza Šmídová, První české gymnázium
Karlovy Vary,
2. Denisa Antošová a
3. Petr Pavelka, oba ze ZŠ Jana Amose Komenského Karlovy Vary.
V kategorii C zvítězili:
1. Martin Olič, SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary,
2. Lucie Dušková, Gymnázium a OA Chodov,
3. Jiří Kutlák, Gymnázium Cheb.
Do třetího, celostátního kola postupuje
z krajského kola celkem sedm úspěšných soutěžících – dva žáci z kategorie A, dva žáci z kategorie B a tři studenti z kategorie C.
Za skvělou připravenost žáků a studentů je
potřeba poděkovat všem zapojeným školám.
Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.
Dále děkuji všem sponzorům (viz loga),
kteří se podíleli na financování Logické olympiády v Karlovarském kraji, a Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Mánesova Sokolov za vynikající pomoc při organizování krajského kola LO. A nesmím zapomenout na ty,
co počítali, zapisovali a vyhodnocovali testy –
JUDr. Ronalda Němce, Pavla Berana, Mgr. Josefa Kuttnera a Lenku Kelucovou.
Záštitu nad krajským kolem převzal člen
Rady Karlovarského kraje Vratislav Emler.
Ing. Petr Čavojský
petr.cavojsky@mensa.cz
redakčně upraveno

Rozvody – děti – výživné – úprava styku
vypořádání majetku – dědictví
smlouvy kupní i nájemní
Praha 1, Bolzanova 1615/1, 110 00
224 267 396, 602 414 550
info@akkovarova.cz
www.akkovarova.cz
Působnost na území celé ČR!
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Věra Hellerová
VeraHellerova@seznam.cz

Fotografie z krajských kol
Logické olympiády naleznete
na intranetu Mensy:
intranet.mensa.cz!
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Krajské semifinále v Moravskoslezském kraji
Letos už je to počtvrté, co se MS Ostrava sešla v sedm ráno v zasedacím sále krajského úřadu Moravskoslezského kraje a uspořádala pro
děti z celého kraje soutěž v logických úlohách.

Duchovní otec soutěže Dalibor Hrabec, autor Radek Jureček

Letošní inovaci, tři kategorie, jsme vyřešili
rozdělením dne do tří bloků. Jako první jsme si
pozvali kategorii A, tedy děti z prvního stupně
základních škol. Děti se nejdříve popraly s písemným testem a promítanou částí následovanou logickými hrami. Procvičily si skládání obrázků, tvoření slov a skládání kostek. Po přestávce jsme mohli vyhlásit vítěze kategorie A,
kterým se stal Vojtěch Mohelník ze ZŠ Bulharská v Ostravě-Porubě.
Soutěžící kategorie B nás trochu překvapili
svou nedočkavostí. Děti přišly mnohem dřív, než
měla probíhat registrace, a tak nastal zajímavý
okamžik, kdy jsme v předsálí zároveň registrovali
děti, brali kabáty do šatny, připravovali občerstve-

ní na přestávku, opravovali testy a zároveň v sále
porotcovali hry, které právě řešily děti z prvního
stupně. V kategorii B si nakonec první místo vysoutěžil Jan Jedlička ze ZŠ Otická v Opavě.
Mnohé ze středoškoláků, kteří přišli soutěžit v kategorii C, už poznáváme z minulých let.
Některé vidíme již počtvrté a tím pádem bohužel naposledy. Po písemném a promítaném testu můžeme jít na hry. Děti soutěží proti sobě,
hlásí se se svým řešením her – setu, skládání
obrázků, slova, slov a krychle. Ze začátku přičítáme nebo za špatnou odpověď odečítáme jeden bod, časem se napětí stupňuje a hrajeme
o dva a nakonec o tři body. V samotném závěru promítáme zebru (druh logické úlohy), kde
je hlavním úkolem zorientovat se v množství
nadbytečných informací a vybrat co nejrychleji jen to, co je podstatné a vede ke správné odpovědi. První místo v kategorii C si vysoutěžila jako jediná postupující žena Vendula Kotyzová z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě.
Velké poděkování patří především Daliboru Hrabcovi, duchovnímu otci soutěže. Dalibor
přináší soutěži to, co ji dělá výjimečnou, jeho
logické hry baví nejen děti, ale i jejich doprovod. Show, která je právě pro soutěž Logická
olympiáda typická, se nám daří realizovat také
díky výbornému technickému vybavení zasedací místnosti kraje. Moravskoslezský kraj letos
opět podpořil soutěž také finančně, a tak si děti
mohly odnést hodnotné ceny ve formě mobilů,
digitálních fotoaparátů a deskových her. Každý účastník soutěže také dostal drobné ceny od
kraje i Mensy a diplom.
Nakonec bych chtěla moc poděkovat všem,
kteří nám s krajským kolem pomáhali, a doufám, že se příští rok uvidíme zase.
Hana Kalusová
hana.kalusova@mensa.cz

Přihlaste se na testování inteligence!
Informace a přihlášku naleznete na http://testovani.mensa.cz/.
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Slasti a strasti v Budějovicích
Dvě auta plná jídla, pití a cen pro soutěží- jste je ještě před pěti minutami zkoušeli, umí
cí, nezapomenout na papíry, prezentace, banne- být zákeřní, vypočítaví a lstiví. Vymyslí to, na
ry, propisky. Sedm ráno, celý jihočeský tým je co jste za týden zkoušení, počítání příkladů
na místě. Holky a kluci moji zlatí, jak rád vás a přemítání nepřišli. Chytají za slovíčko. Lovidím, sám bych to do druhého patra neodta- gická olympiáda vrcholí a nám nezbývá než
hal a testy sám neopravil. Ještě že je vás tolik, přepisovat výsledky podle stále nových a nodíky vám!
vých řešení.
Soutěžící jsou opravdu různí. Můžete jim
Těch, co nepostoupili, byla většina, vzali to
desetkrát napsat, ať přijdou mezi osmou a půl sportovně. Ty mladší snad uklidnilo, že si je vydevátou, v 7:20 se začnou trousit první a v 7:45 fotili do novin, a stejně neodešli s prázdnou, ti
jsou na místě všichni. Asi nemohli dospat, nedi- starší to přijali se stoickým klidem, příští rok to
vím se jim. Jde o hodně – postup do finále i pěk- zkusí znovu.
né ceny. S těmi nejmladšími je legrace – hlásí se
Prozatím je dobojováno a najednou je klid.
ostošest, vykřikují, bojují, i když je už dobojo- Kde jsou ty hektické okamžiky, kdy na vás mluváno. Kolem kamery i fotografa okamžitě udě- vili tři lidé najednou, kdy vám do živého vstulají zvědavý hlouček a musíte je napomínat, aby pu pro rozhlas vnucuje paní učitelka zapomesi k svačině nevzali zásobu perníčků pro půl re- nuté a narychlo donesené brýle pro jednoho ze
gimentu. Se středoškoláky se člověk už může svých svěřenců? Situace, kdy se potíte, protobavit jako se starými známými – ostatně někte- že vám čtyři dny před začátkem akce pro 120
ří LO absolvují už potřetí, takže se s nimi vlast- lidí najednou odřeknou zasedací místnost, kde
ně znáte a můžete se zbytkem poroty uzavírat se měla Logická olympiáda konat? Počkejme si
sázky, kdo vyhraje. Nová, prostřední katego- na finále v Praze 28. listopadu.
rie byla trochu překvapením. Trochu nejistí, už
nejsou tak uvolnění jako ti nejmladší, přesto se
Jan Herrmann
postarali o nejsilnější zážitek. Nevěřil jsem na
jan.herrmann@mensa,cz
slzy štěstí, dokud jsem je neviděl na tváři vítězky krajského kola.
„Spočítejte si to pořádně,“ povídám.
Jeden ze soutěžících se nás vytrvale snaží přesvědčit, že průměrná rychlost při
cestě tam rychlostí 6 km/h a při cestě zpět rychlostí 3 km/h nebude 4 km/h,
ale 4,5 km/h. Pavel nás všechny uzemní
svým dokonalým vysvětlením jako vystřiženým z učebnice statistiky. Pamatuji si z něj jen to, že ne každý průměr je
aritmetický, a to rozvášněného soutěžícího na chvíli uklidní.
Někdy se nevyplácí vysvětlovat střeKrajské kolo v Českých Budějovicích, foto autor
doškolákům řešení úkolu, ze kterého

Podívejte se na fotografie z akcí, zapojte se do diskuse nebo
nalezněte mensany kolem sebe: https://intranet.mensa.cz/.
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Krajské kolo v Pardubicích
I přesto, že prezence účastníků krajského
kola byla vyhlášena na 10.30, o půl deváté ráno
už na nás několik nedočkavých soutěžících čekalo. Potom už ale vše od prezencí, nasměrování dětí do tříd až po samotné psaní testů proběhlo hladce a náš dík za to patří všem soutěžícím,
jejich učitelkám a rodičům a v neposlední řadě
ředitelce gymnázia v Dašické ulici v Pardubicích za ochotu, se kterou nám vyšla vstříc při
poskytování prostor pro konání Logické olympiády. Díky hladkému průběhu krajského kola
vlastně ani nemáme vtipný zážitek, kterým bychom mohli čtenáře pobavit. Snad jen to, že
jsme, zatímco děti psaly testy, pilně vystřihovali okénka z šablon na opravování, abychom
později během opravování zjistili, že nejefektivnější bylo položit si šablonu před sebe, tudíž práce s vystřihováním se ukázala jako zcela zbytečná. Opravování bylo náročné, naštěstí
jsme ve škole objevili automat na kávu, jež nám
posloužila jako doping. Jsem velice ráda, že
krajské kolo je pro letošní rok úspěšně za námi,

a chtěla bych poděkovat Evě, Honzovi, Marii,
Zdenovi a Zdeně za spolupráci a za pomoc s organizací a s opravováním testů.
Jana Hřebíčková
jana.hrebickova@mensa.cz

Prezence, autor Marie Hladíková

Slovo závěrem
Letošní ročník Logické olympiády vyvrcholil v pondělí 28. 11. finálovým kolem v poslanecké sněmovně. Za čtyři ročníky se tato soutěž
stala bez nadsázky největším mensovním projektem. V letošním roce se zapojilo rekordních
32 300 soutěžících, v krajských kolech se povedlo zdvojnásobit počet krajských „show“ pro
soutěžící na šest (z celkem čtrnácti krajských
kol) a finálový den byl opět slavnostním závěrem soutěže pro ty nejlepší z republiky. Dalším
významným krokem bylo zavedení třetí věkové kategorie, čímž jsme soutěž nabídli všem
žákům základních a studentům středních škol.
Vážíme si podpory všech partnerů, kteří soutěž podpořili. Nejvíce bych ale chtěl poděkovat

všem 120 organizátorům, protože jenom a pouze díky jejich práci se podařilo celý projekt zrealizovat. Jmenovitě bych chtěl poděkovat členům týmu, kteří řídili jednotlivé části projektu
– Zuzana Poláková (komunikace), Pavel Celba
(technika), Hana Kalusová (ekonomika), Hana
Studenská (krajská kola), Čestmír Kalus (soutěžní zadání). Všech 120 zapojených dobrovolníků pomohlo posunout Logickou olympiádu
(a s ní i Mensu ČR) zase o krok dále a já doufám, že v příštím ročníku v tom budou pokračovat.
Tomáš Blumenstein
koordinátor Logické olympiády 2011
tblumen@mensa.cz

Dělal jsi (jste) někdy tento MBTI test?
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
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Logická olympiáda 2011 zná své vítěze
V pondělí 28. 11. 2011 se poslanecká sněmovna jako již tradičně stala dějištěm finále
Logické olympiády. Lavice obvykle obsazované poslanci v ten den zcela zaplnily děti natěšené na příklady a logické hříčky, které jim organizační tým připravil. Záštitu nad konáním
převzal poslanec pan Petr Tluchoř, člen Mensy ČR, kterému tímto mnohokrát děkujeme. Ve
svém úvodním proslovu vyjádřil přesvědčení,
že inteligence není na obtíž a to, že jsou zúčastněné děti inteligentní, jim skýtá velké uplatnění
v životě, a zároveň malým i větším účastníkům
popřál hodně úspěchů v soutěži.
Zuzana Poláková, která v organizačním týmu
Logické olympiády měla na starost komunikaci,
uvedla přesná čísla: „Letos se do soutěže zaregistrovalo ve třech kategoriích 32 300 žáků a studentů základních a středních škol, kteří byli postupně vyřazováni v nominačních a krajských
kolech.“ Do poslaneckých lavic pak usedlo a finále se zúčastnilo 197 nejúspěšnějších řešitelů krajských kol, z původního obrovského počtu tedy postoupili a zážitek z návštěvy sněmovny i dne plného soutěží si odnesli jen ti nejlepší. „Vítěze jednotlivých kategorií jsme odměnili
atraktivními cenami včetně tří notebooků. Především jsme ale pro všechny účastníky finále připravili 11 soutěžních bloků sestávajících z různorodých logických úloh – od písemného testu
přes promítané bloky, na které soutěžící odpovídali stiskem hlasovacího zařízení, řešení detektivního úkolu až po skládání slov a obrazců,

Opravování úloh, foto Pavel Celba

kde odpovídal jen nejrychleji přihlášený,“ dodal
předseda Mensy Tomáš Blumenstein.

Kdo tedy Logickou
olympiádu 2011 vyhrál?
V kategorii A – žáci prvního stupně základních škol (1. – 5. třída)
1. místo Nora Prokešová, ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary
2. místo Jan Kačenka, ZŠ Tuchlovice
3. místo Jan Brada, 14. ZŠ Plzeň
V kategorii B – žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií
1. místo Filip Bialas, Gymnázium Opatov, Praha 4
2. místo Jan Petr, Gymnázium Jana Keplera,
Praha 6
3. místo Petr Macháček, Purkyňovo gymnázium, Strážnice
V kategorii C – studenti středních škol
1. místo Radek Knapčok, Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
2. místo Daniel Kolář, Gymnázium dr. Václava
Šmejkala, Ústí nad Labem
3. místo Hana Pařízková, Gymnázium Velké
Meziříčí
I když vyhráli vlastně všichni účastníci –
děti, které se na cestu autobusem na finále vydaly z Ostravy již ve čtyři hodiny ráno, i ty, které na soutěž dorazily přímo z Prahy, děti, které si svoje síly změřily pouze v nominačních
kolech, i ty, které postoupily až do finále – ty
všechny si odnesly zážitek v podobě možnosti zkusit si svoje logické uvažování na jiných
typech úkolů, než se kterými se v běžné školní praxi setkávají. Logická olympiáda by měla
pomoci i učitelům identifikovat nadané žáky,
žáky, kteří přemýšlí mimo naučených postupů
a jsou schopni nalézat netradiční řešení.
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Zeptali jsme se
Finále, jakožto i organizace celého ročníku Logické olympiády, se povedlo a z pohledu
soutěžících všechno šlapalo jako na drátkách,
nakoukli jsme tedy do zákulisí příprav a zeptali
se opět Zuzany Polákové:
Jaké změny soutěž zaznamenala oproti uplynulým ročníkům?
Nejvýraznější změnou bylo rozšíření kategorií o kategorii B: žáci druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Teď je to
opravdu komplexní soutěž pro všechny věkové
kategorie dětí.
Kolik pomocníků se zapojilo do organizace
letošního ročníku Logické olympiády? Kolik
pomáhalo přímo na místě a jak měli rozdělené úkoly?
Celý tým pomocníků Logické olympiády
zahrnuje minimálně 120 lidí – centrální organizační tým, krajské koordinátory a další, kteří se
podílí na přípravě soutěže, tvorbě zadání, získávání sponzorů a dotací nebo pomáhají při krajských kolech. Finále v poslanecké sněmovně se
zúčastnilo 52 organizátorů, kteří byli přiděleni
k příslušným koordinátorům – prezence, dozor
v sále, v přísálí nebo na galerii a také infostánek nebo odměny. Největším pak byl tým, který opravoval testy, protože vítěze vyhodnocujeme okamžitě po ukončení soutěžních bloků.
V tomto ročníku s financováním bohužel nepomohl ani jeden z obvyklých velkých sponzorů. Jak byla tedy Mensa schopna financování zajistit?

Zajistit financování soutěže bylo letos největším problémem. Celkový počet sponzorů
byl 50, dostali jsme dotace z krajů, měst, dary
od členů Mensy, dary od právnických osob.
Krajská kola byla realizována za podpory Jihočeského kraje, Karlovarského kraje, města Horní Slavkov, Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, Královéhradeckého kraje, kraje Vysočina, Libereckého kraje, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a města Prostějova a Plzeňského kraje. Krajské kolo v Brně bylo realizováno
pod záštitou primátora statutárního města Brna.
Děkujeme opravdu každému, kdo pomohl k tomu, že soutěž mohla proběhnout a mohli jsme obdarovat nejlepší soutěžící v krajských
kolech i ve finále pěknými cenami.
Na jaké změny anebo vylepšení se mohou
soutěžící i organizátoři těšit v příštím ročníku?
V příštím ročníku soutěže plánujeme prodloužení nominačních kol na týden pro každou kategorii, aby si logické úlohy nominačního kola mohlo vyřešit co nejvíce soutěžících.
Zpracovala Zuzana Šimková
zuzana.simkova@volny.cz

Máte kamaráda, kterého
zaujala Mensa? Pozvěte ho
na mensovní akci.
Velká většina mensovních
akcí je otevřená i nečlenům!

Soutěž Logická olympiáda již tradičně pořádá Mensa ČR a nerozhodují
v ní nabyté znalosti, ale logické uvažování. Tuto stále oblíbenější soutěž
Mensa ČR pořádá ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti a mládež
o soutěž, která dává prostor k vyniknutí i žákům, kteří nemusí být úspěšní
v tradičních školních předmětech nebo pochází z různého sociálního
a kulturního zázemí. Letošní ročník je významný i tím, že probíhá v roce
oslav 20. výročí založení Mensy ČR.
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Nora Prokešová

Filip Bialas

Radek Knapčok

chodí do páté třídy, ráda čte
a už šestý rok hraje na flétnu.
Píše básničky a chtěla by být
spisovatelkou. Logické olympiády se zúčastnila poprvé. Soutěž se jí líbila a zvláště ji okouzlil zlatý interiér sálu sněmovny. Vítězství pro ni bylo velkým
překvapením a o prázdninách
by chtěla jet na tábor Logické
olympiády.

se poprvé zúčastnil Logické
olympiády v páté třídě a teď podruhé v osmičce. Ocenil na ní, že
oproti jiným soutěžím se mohou
účastníci utkat i v celostátním finále. Ve volném čase hraje stolní
tenis, čte a zajímá se o matematiku. Je už členem Mensy a zúčastnil se táborů Logické olympiády.
Do budoucna uvažuje o studiu na
Matfyzu.

se Logické olympiády zúčastnil potřetí a líbí se mu na ní,
že odkrývá netušené talenty. Má
zájem udělat si testy do Mensy
a uvažuje i o členství v ní. Rád
si zasportuje a k jeho koníčkům
patří i matematika, počítačová grafika a programování, kterému by se chtěl věnovat i ve
svém profesním životě.

sestavila Jiřina Vlková, foto Pavel Celba

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
Finále, foto Pavel Celba

Zahájení finále Petrem Tluchořem, foto
Pavel Celba

Děkujeme hlavním partnerům Logické olympiády v roce 2011

www.dedekkorenar.cz

Město Prostějov

Svatopluk Bernard

Sokolov

Ivan Chocenský

Kovovýroba Jelínek

Kateřina Havlíčková

Juraj Ladický

Na realizaci finále Logické olympiády byly
dále využity příspěvky našich vážených
Zlatých členů, kterými jsou: Veronika
Dufková, Kateřina Havlíčková, Petr Chmel,
Martin Scholz, Miloslav Skřivánek, Petr
Štěpán, René Vápeník a Luděk Zákravský.
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Foto Rostislav Sáček

Nejlepší řešitelé Logické olympiády 2011

Reakce na akce
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Setkání rodičů s nadanými dětmi
4. – 6. 11. 2011 v Podlesí

Pátek 4. listopadu 2011 byl pro mnohé dnem
krajských kol Logické olympiády. Pro některé
nadané děti a jejich rodiče to však byl začátek
jednoho z dalších víkendových setkání pořádaných Centrem nadání. Tentokrát se setkání konalo v příjemném prostředí hotelu Podlesí nedaleko Žďáru nad Sázavou. A protože jsem se
svými dětmi Maruškou, Janičkou a Aničkou již
několik takových akcí absolvovala, moc jsme
se na ně těšily.
V pátek jsme se trochu opozdily, takže
jsme dorazily již do víru her a zábavy, taktak
jsme stihly večeři a rychle se ubytovaly, abychom o nic nepřišly. Holčičky se okamžitě zapojily mezi ostatní děti, některé z nich již znaly z předchozích setkání, s nováčky se rychle
seznámily. Pak následovalo rozdělení do týmů
a první týmová hra, kdy děti s rodiči měly za
úkol najít co nejvíce předmětů začínajících na
jedno písmeno. Hodně jsme se při tom naběhali
po hotelu, pomáhal i personál. Pak se děti věnovaly dalším hrám pod vedením Martina a Dany
Havlových a rodiče si mohli vyslechnout přednášku Jitky Fořtíkové na téma „Výhody a rizika
testování nadání dětí“. Já jsem díky vybalování a ukládání své roční Aničky přišla o její převážnou část, což mě velice mrzí, protože ta část,
kterou jsem vyslechla, byla moc zajímavá. Celá
přednáška byla pro rodiče, jejichž děti jsou „tak
trochu jiné než většina“, určitě užitečná a podnětná. Snad budu mít ještě možnost ji při jiné
příležitosti vyslechnout celou.
Nikomu se do postele moc nechtělo, zvláště dětem, ale protože nás následující den čekala
několikakilometrová šifrovací výprava, podařilo se mi je kolem 23. hodiny přesvědčit. Ale
musela jsem jim slíbit, že v sobotu odpoledne
půjdeme do bazénu, který byl pro nás v hotelu
k dispozici. Usnuly během pěti minut …
V sobotu ráno po snídani jsme vyrazili po
jednotlivých týmech do okolí Milovského rybníka nedaleko hotelu. Cestu nám ukazovaly
oranžové fáborky a tam, kde se k nim přidal

fáborek fialový, bylo potřeba najít ukrytý papír se zadáním nějaké šifry nebo logické úlohy. Na několika stanovištích na nás čekalo plnění takových úkolů jako posílání malých kuliček
přes pospojované trubky, seřazení nádob podle odhadu jejich objemu nebo uvazování provazu, kterého se drželo šest dětí i rodičů, kolem
dopravní značky. Přestože počasí nebylo právě nejpříjemnější, foukal studený vítr a sluníčko se moc ukazovat nechtělo, cesta nám rychle uběhla, děti ani moc nekňouraly, že je bolí
nohy, a ještě jsme se stihli zahřát po cestě teplým čajem v jednom z místních hotelů.
Po vydatném obědě jsme se snažili dát dohromady logické úlohy a šifry, které jsme při
výpravě nestihli vyřešit. Ale to už se všichni těšili do bazénu, kde dokázali řádit celé odpoledne. V 16.00 hodin jsem opět kvůli uspávání Aničky přišla o povídání Dany Havlové na
téma Nabídka aktivit Mensy pro nadané děti,
ale večer jsem si nenechala ujít ukázku deskových her vhodně rozvíjejících logiku, které nám
představila Jitka Fořtíková. Spoustu her jsem
znala, ale taky tam bylo několik ukázek, které
pro mě byly novinkou. Neodolala jsem a také
na naléhání Marušky jsem stejně jako mnoho
dalších rodičů hned některé hry koupila. Někteří rodiče pak ještě poté, co uložili děti, poseděli společně s ostatními. Společných témat se našlo jistě dost.
Po náročné sobotě se nám dobře spalo
a všichni se těšili na nedělní vyhlášení týmové
soutěže a rozdělení cen. Náš tým skončil jako
třetí. Někteří z účastníků se pak pomalu loučili a postupně odjížděli. My, co jsme čekali ještě
na oběd, jsme si zahráli bowling. Nakonec nám
nezbylo, než se také rozloučit. Ale už teď se těšíme na další možnost se zase sejít, ať už na dalším víkendovém pobytu nebo v létě na některém z kempů či při některé z jednodenních akcí
pořádaných Centrem nadání.
Kateřina Šírová
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Co jsem si odnesl z JE Dukovany
Nevím, zda má smysl psát něco o letošním výletu do jaderné elektrárny, když podobných exkurzí se na půdě Mensy připravilo už
několik, takže valná většina mensanů a jejich
známých, které tato technika zajímá, už na ní
byla. A jistě z těch předchozích někdo sepsal
čtivou reportáž. Přiznám, že jsem byl před časem i v Temelíně, takže mne můžete považovat
za jaderného fanatika (nevadí mi to, i když se
tak necítím).
Co tedy chci napsat? Soustředím se na pár
poznatků a postřehů, které mne zaujaly a snad
zaujmou i někoho dalšího. Po prezenci přítomných, která odhalila několik odpadlíků, se nás
ujaly dvě průvodkyně. Svou hlavní odbornost
neprozradily, ale svými znalostmi potvrzovaly,
že v JE pracují přes 20 let. Žádná z našich otázek je nezaskočila (nutno ovšem připustit, že
na mensovních akcích jsem už zažil dotěrnější diskuse). Po úvodním filmu jsme se rozdělili na dvě části a vyrazili ke vstupním detektorům. Celkově mi systém kontroly vstupu připadal složitější než v Temelíně, nejenže měří radioaktivitu vstupujících, protože se stalo, že exkurzí prošli lidé se zbytky radioaktivního barviva, které pár dní předtím dostali při svém lékařském vyšetření, a při výstupu pak vyvolali podezření, že něco „chytli“ v elektrárně. Ale
při výstupu osob zavedených do databáze (zaměstnanci, dodavatelé, dlouhodobé návštěvy)
se kontroluje i váha jedince, kterou při registraci uvedl (s tolerancí 5 kg). Je to prý z bezpečnostních důvodů (asi aby někoho nepronesl na
zádech). Na druhé straně třeba v Temelíně mají
celý areál vymezen dvěma ploty, podstatně vyššími, než je ten místní, před kterým je celkem
obyčejná zeď. Absolutní prohibice je ovšem samozřejmá všude – a stalo se i to, že kompletně prověřený pracovník dodavatele při prvním
vstupu do areálu nadýchal 1 promile a celá firma přišla o kontrakt.
Z projevu obou průvodkyň jsem pocítil dva
základní postoje. Za prvé hrdost na svou elektrárnu, zjevně oprávněnou. Víc než 25 let sta-

rá EDU je pravděpodobně nejsložitějším výrobkem socialistického Československa, a to
v podstatě ze 100 %, protože ze zemí RVHP se
dovezla (v rámci povinné spolupráce) jen menší část součástek, a to výhradně takových, které
se u nás daly vyrobit také. Naopak to podstatné,
co odlišuje jadernou elektrárnu od jiných, vyrobily české ruce a dodnes států schopných dodat jadernou technologii není mnoho. Je otázka, zda se ČR může k nim počítat, podle paní
průvodkyně se dnes u nás samostatně nevyrobí ani sirky.
Druhým postojem byla skrývaná averze vůči
názorům, které jadernou energetiku neoslavují,
nebo dokonce kritizují. Všiml jsem si toho právě proto, že v naší skupině se takový názor ani
náznakem neobjevil. Opakovaně jsem vstřebával informace, jak je vše bezpečné, spolehlivé
a výhodné. Nepochybuji o pravdivosti konkrétních údajů, např. že radiační pozadí celé oblasti je jedno z nejnižších v ČR a činností elektrárny se nezvýšilo. Nebo že tlakovodní reaktory jsou už z principu tou nejbezpečnější současnou technologií. Střednědobé úložiště v areálu
má kapacitu pro několik JE na celou dobu jejich
životnosti a úroveň radiace nad ním je nižší než
v domech nedaleké Třebíče. A jen pro jistotu
se při vstupu k němu musí zaměstnanci převlékat do monitorovaných oděvů (k úložišti se ale
nechodí často, takže běžně se převlékají jen 2x
denně – z civilu do pracovního a naopak). Atd.,
informací o pozitivech jaderné elektrárny a Dukovan zvláště bylo mnoho a celkově vytvářely
myšlenkové ovzduší, kde by alternativní myšlenka nevzklíčila. Uvedu příklad.
Jak mnozí víte, náklady na výrobu 1 kWh
v jaderné elektrárně se pohybují kolem 1 Kč
(podle průvodkyně je to včetně nákladů na
uložení vyhořelého paliva a likvidaci elektrárny po dožití). Ovšem tvrzení, že výroba elektřiny ze slunečních elektráren je 12x dražší, mne překvapilo a mlčel jsem ne proto, že
o tom téměř nic nevím, vždyť bych se mohl
něco dovědět, ale kvůli pocitu, že bych byl po-

važován za narušitele. Nicméně i nadále tomu
nevěřím, bojovat proti nesmyslnému boomu
solární elektřiny takto přemrštěnými údaji je
medvědí služba.
Naopak zaměstnanci JE věří, že případné
rozšíření Dukovan o další bloky je možné nejen
technicky, ale i ekonomicky a politicky. Stejně
je prý možné vyměnit dosloužilé komponenty elektrárny (včetně reaktoru) za modernější.
Ostatně bloky v Dukovanech se postupně modernizovaly a dnes mají výkon 500 MW místo původních 440 (čtvrtý blok se právě připravuje na tento vyšší výkon). Modernizace probíhá i v drobnostech: v areálu hned za informačním střediskem je malá farma fotovoltaických
panelů (!), zapomněli jsme se zeptat, na co jsou.
A osobní dozimetry už nejsou na bázi filmu, ale
elektronické, a tudíž přenosné: pracovník se při
vstupu do elektrárny zaregistruje i s nafasovaným dozimetrem, a při odchodu se naměřená
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hodnota z dozimetru vytáhne a přičte k dosavadní dávce, zapsané v centrální databázi.
Výsledný dojem z elektrárny mám velmi
kladný, odcházeli jsme skoro hodinu po konci otvírací doby, nikdo nás nevyhazoval. Celý
komplex zabezpečení provozu je impozantní
jak po stránce technické (např. trojí jištění náhradního zdroje elektřiny pro chod elektrárny),
tak lidské (mj. po 14denní dovolené stráví zaměstnanec první směnu na trenažéru). I kdyby
platila jen polovina z těch všech opatření, byl
by to stále jeden z nejprecizněji vedených podniků v Česku, věc dosti nevídaná v dnešní době,
přímo charakteristické masivním úpadkem kvality práce a odpovědnosti za ni. A to je to hlavní – v Dukovanech se žádný Homer Simpson
nenajde.
Jan Gruber, jan.gruber@mensa.cz
Dukovany, autor: Martin Felgr
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Čestr –

český strakatý skot na talířích
mensovních gurmánů

Předkrm, autor: Tomáš Kubeš

„Na mé triko kanou sliny,
příští večer bude jiný,
sejdeme se, obžereme,
vegany, ty nebereme,
všichni spolu o půl sedmé
ke stolečku usedneme,
čeká na nás masa mísa,
chutná kráva, ta se lísá,
a tak zamiř přes magistrálu
zadním vchodem do federálu!“
Tomáš Kubeš
Již samotná pozvánka předsedy SIG Gurmán Tomáše Kubeše slibovala hody přímo lukulské a naše očekávání byla naplněna. Nově
zřízená restaurace skupiny Ambiente, kterou
pro nás Tomáš osobně prověřil a shledal dů-

stojnou dalšího setkání gurmánů, naše chuťové pohárky
skutečně uspokojila.
Od jemných telecích řízečků a tatarského bifteku, který jsme si v této restauraci objednali absolutně bez obav z možných následků, :-) přes hovězí krk na
paprice ve smetanové omáčce až po samotné STEAKY,
ano, velká písmena jsou zde
na místě! Svíčková, malý
ořech, velký ořech, špička,
plec, oponka, veverka …
všechno v úpravách, jaké si
konzument přeje – od krvavé rare přes medium až po
well done. I krvavá úprava
nakonec nebyla krvavá, nýbrž díky naložení a vyzrálosti masa byla velmi
lahodná. Přílohy stojí za zmínku také – čerstvé
špenátové listy dušené na másle, domácí hranolky, barevné saláty, chlupaté knedlíky sypané
cibulkou, lahodná omáčka z lišek (houby prosím; navzdory předchozím zmínkám o různých
lesních zvířátkách se zde konzumuje výlučně
hovězí – tak tedy, pro úplnou přesnost, s malou výjimkou jednoho nabízeného jídla z kuřete – kuřátko plněné lanýžovou nádivkou a dvou
jídel z čerstvých sladkovodních ryb).
Čekání na objednané lahůdky jsme si zkrátili prohlídkou chladné místnosti, ve které visí
a zrají celé poloviny skotu i další, menší kusy
masa po různou, odborníky šéfkuchaři doporučenou dobu, aby byly co nejlahodnější pro konzumaci. Každá část byla přesně popsaná – druh
masa, stáří a délka zrání, některé byly zavoskované v speciální atmosféře.
Pivaře zaujaly obrovské tanky a ochutnali
pokud ne přímo pivo, tak aspoň pivní zmrzlinu, která prý byla úžasná (zejména v kombinaci s karamelizovanými hruškami). Číšníci byli

přátelští, s výběrem ochotně poradili, politovali
konzumenty, kteří pro malou kapacitu žaludků
nemohli jednotlivé chody dojíst … :-)
Dobroty servírované na pravém cibuláku následovaly v rychlém sledu a až cestou
domů jsme si vydechli a strávili zkonzumované pokrmy (překvapilo mne, že v restauraci s tak hutným menu měli poměrně úzké
dveře :-) ).
Některým již nezbylo místo ani na úžasné
makové a ořechové koláčky, které pro nás vlastnoručně upekla Jitka Markesová.
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Tomáš zvolil tuto akci jako rozlučku před
plánovanou dlouhou cestou do Nepálu a částečně zřejmě i proto, aby se ujistil, že výroční číslo časopisu zvládneme i bez jeho přítomnosti.
Byla zde většina redakční rady, takže myslím,
že to výroční číslo dáme!! :-)
Doufáme, že si Tomáš cestu užije a nalezne
hodně inspirace, a těšíme se na další gurmánské
i časopisecké akce po jeho návratu.
Zuzana Šimková
zuzana.simkova@volny.cz

Četli jste článek, který by mohl zaujmout i ostatní mensany?
Podělte se o něj a pošlete nám, prosím, stručné shrnutí obsahu
a odkaz na redakce@mensa.cz.

Za „keškama“ na Ukrajinu?
Zdá se vám to nemožné? Není to nějaká no- ba Francie, Řecko, Itálie a další evropské státy?
vinářská kachna? Ne, jen to budu muset uvést Tak pokud budete mít někdo nějaký tip, ozvěna pravou míru. MS Pardubice pořádala 28. říj- te se. Jak jsme se totiž přesvědčili, tak kešky
na 2011 další geocachingové odpoledne – ten- a dobré jídlo jdou rozhodně dohromady.
tokrát v Litomyšli.
Po menším zdržení na příjezdu (všem, co na
Eva Vavřínová
nás čekali, se ještě jednou omlouvám) jsme se
eva.vavrinova@seznam.cz
vydali na lov. Ze začátku se nám docela
dařilo, lovili jsme jednu kešku za druhou.
Později jsme se nepatrně zasekli, ale procházka byla krásná. Asi se ptáte, kam se
ztratila Ukrajina? No tak i na tu došlo. Geocachingové odpoledne bylo zakončeno
návštěvou ukrajinské restaurace U Kolji.
Všichni jsme se moc těšili na ukrajinské speciality. Vybrali jsme si jich opravdu
hodně – varenyky, holubci, pelmeně, šašlik, zrázy a další. Nevím, zda ostatní hosté
pochopili naši hru na tichou poštu s talíři.
Všichni jsme chtěli ochutnat vše, tak jsme
si talíře posílali dokola do té doby, než se
nám vrátil ten náš původní.
Doufám, že toto cizokrajné geocachingové odpoledne nebylo poslední. Co tře- V ukrajinské restauraci, autor Zdenka Pániková
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Chcete vědět, kdy se koná nějaká mensovní akce blízko
Vašeho bydliště? Využijte kalendář akcí na www.mensa.cz!

Přijela k nám pouť ... vlastně televize
A ne jen tak ledajaká – hned Telewizia Wrocław. Přijeli k nám 17. října v rámci společného
česko-polského projektu o pohraničí. Navštěvovali zajímavé a originální lidi, takže ani Mensu
Ostrava nemohli vynechat.
Nejdřív přišli k Hance Studenské do práce, kde si zdokumentovali, jak takový typický mensan vypadá a co tak zhruba může dělat. Hanka si pak cestou z práce do čajovny vyzkoušela, jaké je to být celebritou, když se za
ní trousil celý zpravodajský štáb. V čajovně poskytla krátké intervivárium a už se začali trousit
pro změnu mensané, takže štáb mohl přejít na
druhý obraz – jak vypadají mensané ve stádě,
eh, chci říci na místní skupině. Nejdřív si natočili ceremoniální přinášení her. Samozřejmě, že
nás předtím instruovali, abychom nekoukali do
kamery. Což mělo za následek, že tam koukali skoro všichni, jak jinak také, že? A pak si nás
natočili při družném rozhovoru či hře.
Když se štáb začal balit, navrhli jsme jim, ať
si k nám přisednou a třeba si s námi něco zahrají. Kameraman se přemluvit nechal, reportérka
si jen sedla opodál a bavila se s námi. Nechtěla
totiž riskovat, že bychom ji porazili.
Mimo jiné jsme se dozvěděli, že je původem z Przemyśle a je něco jako etnická Ukra-

jinka (hlásí se k národnosti, ale mluvit ukrajinsky skoro neumí). My jsme ji tu chápali celkem
dobře; zato ve Francii prý nedokázali pochopit,
jak se mohla ukrajinským rodičům v Polsku narodit Ukrajinka – ve Francii, když se přistěhují např. Portugalci, tak se jejich potomci hlásí
k francouzské národnosti a portugalsky už neumí (její vlastní slova). Nedokázali prostě pochopit, že tady je situace jiná – ve Francii se
stěhují lidé a hranice jsou pořád na tom samém
místě; tady jsou na tom samém místě lidé a stěhují se hranice.
Řekla nám, že den před námi natáčeli i polské mensany. Dala si s nimi schůzku v kavárně. A přišel jeden, takže členové štábu museli dělat křoví, aby tam nevypadal jako výstavní zoufalec.
A taky nám prozradila, že když chtějí rodiče na Ukrajině vyvdat dceru, postaví jí dům.
Na otázky některých přítomných, jestli už má
dům, se smíchem odpověděla záporně. Jsem
zvědav, jestli splní slib a zase se na nás někdy přijede podívat, až bude mít cestu na severní Moravu.
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Dny evropského dědictví
Při příležitosti Dnů evropského dědictví
byla otevřena řada památkových objektů této
republiky, tak jsme se jako pardubická místní skupina 11. září zúčastnili společné prohlídky některých významných památek v Pardubicích. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný zářijový den a sešli jsme se nakonec v počtu dvou členek pardubické MS, dvou členek
hradecké MS a jednoho kooptovaného člena
pražské MS. Program byl přesně chronologicky naplánován, ale hned u prvního objektu –
u věže Zelené brány – se vyskytla překážka –
polední přestávka. Alternovaly jsme proto tento bod programu návštěvou kavárny, abychom
nabraly (nabraly, protože kooptovaný člen se
k nám připojil až později) síly na náročnou
chůzi po pardubické dlažbě. Na 13. hodinu
jsme se už těšily do kostela sv. Bartoloměje,
kde nám měl o jeho historii vyprávět farní vikář PhDr. Radek Martinek. Prohlídka i s výkladem byla velmi zajímavá. Vyprávění pana
vikáře podbarvené chrámovou hudbou v krásném prostředí kostela bylo skutečně podmanivé. Pak jsme šli na náměstí, protože ve 14:00
byl sraz před radnicí s panem PhDr. F. Šebkem, který pro nás připravil skutečně dlouhou

a podrobnou prohlídku uliček starého pardubického města s poutavým vyprávěním o historii jednotlivých domů. Přestože byla prohlídka velmi zajímavá, museli jsme výpravu
nedaleko zámku opustit, abychom stihli další plánovaný bod programu, a to odjezd historickým autobusem ke krematoriu, kde záhy začala další prohlídka. Průvodkyně nás provedla všemi částmi staré budovy krematoria, podívali jsme se i do míst, kam bychom se za normálních okolností vůbec nedostali, a poslechli jsme si výklad o všem, co s odchodem člověka na onen svět souvisí. Koneckonců, i to
k životu patří.
Hned po prohlídce nás historický autobus
odvezl zpět do města. Po všech těchto exkurzích jsme si už potřebovali oddechnout, tak
jsme si ještě vyluštili geocachingovou mysterku Staré město pardubické a našli. A právě toto byla taková příjemná tečka po vydařeném dni.
Děkuji všem účastníkům za pohodový, příjemně strávený sluníčkový den.
Zdenka Pániková
zdenka.panikova@mensa.cz

Ladislav Adamec
ladislav.adamec@mensa.cz

odkaz na video: http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10307236525-hranice-dokoran-rozmowki-polsko-czeskie/411231100242044/

Šicí stroje, bohaté příslušenství, ověřené značky
Janome, Brother, Lada, Singer, Pfaff a další:
http://www.nej-sici-stroje.cz/
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Ohlédnutí za rokem 2011
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Přehled akcí Mensy v roce 2011
Vážení mensané, stejně jako loni vám předkládáme přehled nejdůležitějších mensovních
akcí za uplynulý rok. Kromě těch níže uvedených bylo pořádáno mnoho pravidelných aktivit – asi 270 testování IQ, přes 100 setkání místních skupin, z toho bylo 11 netradičních, a 13 herních dnů, přes 40 schůzek SIGů,
konzultačně poradenských dnů či menších akcí
klubů (klub rozvoje intelektových schopností).

Leden
02. 1. – Novoroční brunch
08. 1. – Jednání Rady Mensy
29. – 30. 1. – Berlin 2011

Únor
09. 2. – Přednáška a beseda s doc. Ing. V. Jirovským, CSc., odborníkem v oblasti
kybernetické kriminality
13. 2. – Play – výstavní síň Mánes
18. 2. – Přednáška A. Kropáčové, exkurze
do síťového centra
19. 2. – Leadership Weekend
20. 2. – Jednání Rady Mensy

Březen
04. 3. – Koncert vokální skupiny DNA – Dej
Nám Akord
16. 3. – MEG – přednáška Mgr. Ing. Štefanikové
o Etiopii
19. 3. – Čtvrtý ročník turnaje ve stolním tenise
21. 3. – Návštěva parní čerpací stanice
24. 3. – Poslední maturitní ples Mensa
gymnázia
24. 3. a 20. 4. – Exkurze na Integrované operační středisko PČR v Brně
26. 3. – 1. 4. Jarní lyžování v Itálii
30. 3. – Radůza – koncert
31. 3. – Tvorba hádanek, kvízů a úloh do vyučování

Duben
02. 4. – Výlet lanovkou na Komáří vížku
a procházka
02. 4. – Jednání Rady Mensy
13. 4. – NTC I.

Červenec

16. 4. – Společenská akce – grilování
16. 4. – Příprava na přijímací pohovory na SŠ a VŠ
18. 4. – MEG – Estonia
18. 4. – Tvorba inspirativních úloh
pro (před)školáky
18. 4. – Exkurze MarS – výroba padáků,
neprůstřelných vest
21. 4. – Přednáška Časové smyčky – prof. Novotný
21. 4. – Přednáška JUDr. Jana Koloucha,
exkurze do síťového centra
28. 4. – Prohlídka Klášterního Hradiska
30. 4. – Brněnské hádankářské slavnosti

02. 7. – Brněnská zoo a parníkem na hrad Veveří
04. 7. – Příměstský camp
05. 7. – Exkurse do CERNu
07. 7. – Worlds first metaMEG event here
in Prague!
10. 7. – Koupání ve Slavkově
12. 7. – Návštěva indické restaurace
14. 7. – Tour de Swimming Pool
– Dobrovského
16. 7. – Klobásový ráj
16. 7. – Letní pobytový camp
20. 7. – Tour de Swimming Pool – Kraví hora
23. 7. – Jednání Rady Mensy
27. 7. – Koupací série – Vyškov

Květen

Srpen
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29. 9. – Elektrárna Třebovice
30. 9. – přehrada Morávka

Říjen
03. 10. – Setkání s kulturou – Divadlo Járy
Cimrmana
19. 10. – MEG about Paris with
Ing. arch. Patrik Kotas
28. 10. – Geocachingové odpoledne a večeře
v ukrajinské restauraci v Litomyšli

Listopad
02. 11. – Školení vedoucích klubů nadaných
dětí
04. 11. – Krajská kola Logické olympiády
04. 11. – Podzimní setkání rodin s nadanými
dětmi
11. 11. – Exkurze JE Dukovany
28. 11. – Finále Logické olympiády

05. 5. – Jarní setkání: Exkurze do výroby
skleněných ozdob
05. 5. – Historická procházka Vysokým nad
Jizerou s místním průvodcem
05. 5. – Prohlídka unikátního science centra
iQpark v Liberci
06. 5. – Bobová dráha Harrachov
06. 5. – Exkurze do výroby foukaného skla,
muzea skla a minipivovaru v rámci
celostátního setkání
14. 5. – Turnaj v badmintonu
14. 5. – Brněnská muzejní noc
22. 5. – Návštěva jeskyně Býčí skála a Výpustek
v Moravském krasu
27. 5. – Noc kostelů
27. 5. – Husitský Žižkov
29. 5. – Bobová dráha

01. 8. – Příměstský camp
Prosinec
02. 8. – EMAG 2011 Paříž
1. 12. – Seminář Logické olympiády pro školy
05. 8. – Letní setkání rodin s nadanými dětmi
3. – 10. 12. – Lyžování za hubičku
06. 8. – In-line a cyklovýlet na Ku17. 12. – Turnaj v ping-pongu a besídka
nětickou horu
v Prostějově
07. 8. – Cyklovýlet na zámek Kunín
25.
12.
–
Silvestr
v Krkonoších
10. – 14. 8. – Cyklovýlet Piktych 2011
11. 8. – NTC systém učení, úvodní přednáška
sestavil Jan Česal
12. 8. – Interaktivní dílna pro pedagogy,
jancesal@seznam.cz
psychology i rodiče
12. 8. – Tour de Swimming Pool
– Rouchovany
Návštěva Tatry Kopřivnice na podzimním celostátním setkání Mensy
13. 8. – Roláda-party v Prostějově
v Čeladné 2011, foto Petr Mazal
15. 8. – 22. 8. – Příměstský camp
20. 8. – Tour de Swimming Pool
26. 8. – Zvěřinový guláš
27. 8. – Lanový park v České Třebové
30. 8. – With MEG to France

Červen

Září

04. 6. – Ignis Brunensis 2011
11. 6. – Jednání Rady Mensy
11. 6. – Valná hromada
12. 6. – Společenská akce – grilování
18. 6. – Sportovní den
18. 6. – Sobotní plenér
21. 6. – Divadelní festival, Temná kavárna
25. 6. – Na kole do Beskyd
25. 6. – Trésor de la Principauté de Monaco
27. 6. – Cashflow

01. 9. – MetaMEG Event in Prague
03. 9. – Geo – Hraniční kameny
10. 9. – Exkurze do Techmanie
11. 9. – Dny evropského dědictví
24. 9. – Návštěva meteorologického
radaru a pramene Punkvy
24. 9. – Zářijový sobotní plenér
24. 9. – Poradarová výuka golfu
27. 9. – 1. 10. – Podzimní celostátní
setkání Mensy Čeladná 2011

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Mensa, číslo 6, ročník XIX, prosinec 2011, casopis.mensa.cz

Ohlédnutí za rokem 2011

MENSAMMENSAM

Testování IQ
v roce 2011
V tomto roce se věnovalo testování 19 testujících. Pořádali jsme testování
pro veřejnost a nabízeli možnost uspořádat je pro zájemce z řad žáků základních
i středních škol. Školy, které by chtěly
tuto možnost svým žákům nabídnout, se
mohou obrátit přímo na Danu Havlovou.
Celkové počty otestovaných budou
podobné jako v minulém roce, tj. cca
5 000 osob. Přesná čísla budeme znát až
dlouho po uzávěrce výročního časopisu,
proto přesnější zprávu a tabulku s výsledky zařadíme do příštího čísla časopisu.
Rádi bychom upozornili všechny starší členy Dětské Mensy, že pro vstup do
„dospělé“ Mensy je potřeba absolvovat test pro dospělé. Ve věku 14 až 16 let
mají toto přetestování zdarma.
Dana Havlová
dana.havlova@mensa.cz

Místní skupina
Deset a více členů, kteří žijí či
pracují v jedné oblasti, může se
souhlasem Rady založit místní
skupinu. Místní skupina
má určitou ekonomickou
a
funkční
samostatnost.
V rámci místních skupin se
pořádají pravidelná setkání
a různé další společenské
či sportovní akce. Místní
skupiny v současné době
operují víceméně na bázi
krajů, mohou však pokrývat
oblasti větší i menší. Každá
místní skupina má zřízenu
svoji konferenci v intranetu
Mensy ČR.

Testování IQ, foto: Monika Blažková

Přihlaste se do
konference své
místní skupiny
na intranetu
Mensy ČR:
intranet.mensa.cz!
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Přehled aktivit místních skupin v roce 2011
MS České Budějovice

Valná hromada MS Brno, archiv Pavla Terbera

Předsedkyně: Lucie Malechová,
607 591 599, lucie.malechova@mensa.cz
Kontakty: budejovice@mensa.cz
web: http://budejovice.mensa.cz,
konference: ms-budejovice@mensa.cz
Jsem velice ráda, že
českobudějovická MS
celkem řádně začala
dodržovat termíny pravidelných setkání, která se konají dle pravidla 725, tzn. každý sedmý týden, druhý den
a pátá hodina po poledni. (Pokud dobře počíLucie Malechová
tám, tak první setkání
v novém roce vychází na svatého Valentýna.)
Náplně našich setkání v letošním roce byly
různorodé. Začátek roku jsme zahájili hrou Monopoly, pokračovali jsme přednáškou na téma
Feuersteinova metoda, další setkání se konalo
v létě na zahradě jednoho z našich členů. Několik setkání jsme věnovali přípravě Logické
olympiády. Té jsme se pak v celkem hojném
počtu také zúčastnili jako porotci v čele s hlavním koordinátorem. V čase předvánočním ještě
plánujeme rozptýlení na bowlingu.
Během letošního roku jsme přivítali celkem
14 zbrusu nových členů. Z toho tři se začali aktivně podílet na dění naší MS a dva mají zájem
dostávat o naší skupině informace. K tomu jsme
získali ještě dva „staronové“ členy, kteří si naši
skupinu sami našli a připojili se. V současnosti
tedy eviduji 33 členů.
Do budoucna máme několik skvělých nápadů na akce, které bychom chtěli uskutečnit
a zorganizovat, ale je potřeba zaktivizovat hodně sil k jejich naplnění. Doufám, že nám nadšení vydrží a dovede nás až k jejich realizaci.

MS Brno
Předseda: Pavel Terber, 604 750 324,
pavel.terber@mensa.cz
Kontakty: brno@mensa.cz,
web: http://brno.mensa.cz,
konference: ms-brno@mensa.cz
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos
se uskutečnila řada akcí,
ze kterých bych jmenoval například exkurzi na
policejním středisku, šplhání v lanovém centru,
dovádění na bobové dráze a aquazorbu, několikePavel Terber
ro herních večerů s deskovými hrami a koupací sérii po místních vodních atrakcích. Dále se
spousta členů zapojila do organizování krajského kola Logické olympiády v Brně, za což jim
patří díky!
Zájemci o místní aktivity se mohou přihlásit
do konference místní skupiny Brno nebo sledovat stránky.

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Mensa, číslo 6, ročník XIX, prosinec 2011, casopis.mensa.cz

Ohlédnutí za rokem 2011

MENSAMMENSAM

MS Hradec Králové
Místopředsedkyně: Marta Heřmanová,
martaher@atlas.cz , 723 888 988
Kontakty: hradeckralove@mensa.cz,
web: http://hradec.mensa.cz,
konference:
		
ms-hradeckralove@mensa.cz
Královéhradecká místní skupina se i v roce 2011
pravidelně scházela každé první úterý v měsíci ve vinném sklípku U Královny Elišky. Náplní schůzek bývá
především konverzace na libovolná
Marta Heřmanová
témata, čas od času
si večer zpříjemníme nějakou deskovou hrou. Letos jsme navíc
část schůzek pojali v gurmánském duchu a dali
svým mlsným jazýčkům okusit speciality asijské kuchyně. Postupně jsme ochutnali výborné
japonské sushi, pronikli do tajů pravé indické
kuchyně a zjistili, že v čínské restauraci zdaleka
nemají jen smažené nudle. A když jsme nasytili tělo, museli jsme poskytnout potravu i duši.
Na jaře jsme proto v rámci družby s pardubickou místní skupinou vyrazili na koncert známé písničkářky Radůzy. V říjnu jsme navštívili
představení Klicperova divadla Světáci, ve kterém byla zápletka známá ze stejnojmenného filmu originálně propojena s příběhem hudebníků
svého času vystupujících pod názvem Golden
Kids. Již tradiční výprava na červnový divadelní festival nám tentokrát přinesla jeden z nejzajímavějších zážitků letošního roku, a to návštěvu Temné kavárny, ve které jsme se mohli na
chvilku přiblížit světu nevidomých.
Vzhledem k tomu, že dosavadní předsedkyně místní skupiny se z důvodu mateřství již
nemohla své činnosti věnovat, byla na říjnové valné hromadě předsedkyní zvolena Marta

Heřmanová, místopředsedkyní Věra Heřmanová a pokladníkem Jan Hora. Stejná však zůstává chuť se nadále scházet a plánovat další společné akce.
Největší připravovanou akcí příštího roku
v režii královéhradecké skupiny bude zřejmě
celostátní setkání v Mladějově v Českém ráji.
Kromě toho bychom rádi navštívili hradecké
planetárium, podívali se do zákulisí kina či společně s pardubickou skupinou uspořádali exkurzi do Petrofu.

MS Karlovy Vary
Předseda: Ronald Němec,
603 971 171, ronald.nemec@mensa.cz
Kontakty: vary@mensa.cz,
karlovyvary@mensa.cz
web: http://vary.mensa.cz,
konference: ms-karlovyvary@mensa.cz
Uplynulo zase
již 365 dní a já si
dovoluji
pochlubit se, co se u nás
v Karlových Varech událo s Mensou. Bylo toho hodně. Kromě toho, že
jsme se pravidelně scházeli, kamarádsky si povídali
Ronald Němec
a hráli hry, tak jsme
především pracovali na pověsti Mensy.
Dosáhli jsme toho, že Mensa a založení místní skupiny je zaneseno v kronice města Karlovy Vary. Dále jsme měli dva velmi zdařilé ročníky Logické olympiády. Za to vděčíme
hlavně Ing. Petru Čavojskému a Ing. Pavlu Beranovi. Sehnali jsme velmi dobré sponzory, takže udělení hodnotných cen do 20. místa v každé
kategorii nebyl problém. A jak to vypadá dále,
každý rok budou ceny hodnotnější.
Také jsme zapracovali na pověsti Mensy
a Logické olympiády na úřadech, takže naše

město a jeho politické i správní orgány dnes
Mensu zase znají o něco více. Petr zajistil dokonce záštitu našeho kraje pro Logické olympiády, já jsem ji představil panu náměstkovi
na MŠMT atd., takže se moc těšíme na další ročník.
Tímto bych rád především poděkoval sponzorům, jako je AXXOS hotels & resorts, KB,
ČSOB, Pece Realistic, město Karlovy Vary,
Cheb, Sokolov, Horní Slavkov, Karlovarský
kraj a další.
Také bych rád poděkoval vedení Mensy ČR,
které briskně reaguje na požadavky svých členů, jako třeba náš předseda Tomáš Blumenstein
ohledně Logické olympiády. Díky vám všem za
pomoc.
Děkuji i všem ostatním členům Mensy ČR,
kteří pomáhají Logickou olympiádu zajišťovat
nebo třeba jen dobré jméno Mensy rozvíjet.
Závěrem Vám všem přejeme za naši buňku
hezké Vánoce a do příštího roku radost v srdci
a lásku kolem sebe.

MS Ostrava
Předsedkyně: Hana Studenská,
hana.studenska@mensa.cz, 737 903 740
Kontakty: ostrava@mensa.cz,
web: http://ostrava.mensa.cz,
konference: ms-ostrava@mensa.cz
Tento článek má být
ohlédnutím za událostmi
uskutečněnými v uplynulém roce, tedy v roce
2011, pod záštitou naší
místní skupiny Ostrava.
Bude to delší výprava
do časů již minulých, tak
se, prosím, pěkně usaďte,
Hana Studenská
začínáme:
Naše výprava za akcemi začíná v běhu zpětném, i když …
V prosinci, konkrétně poslední předvánoční neděli, se bude konat další ročník bowlingu,
u kterého se vždy pobavíme.
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Zatím poslední akcí bylo krajské kolo Logické olympiády, u kterého své hlavy trápili
jiní. Ještě dříve, 17. 10. se konalo herní odpoledne v Čajovně u Sýkorova mostu, jež bylo narychlo svolané zejména kvůli účasti regionální
redakce polské televize; ta chtěla natočit medailonek o tom, jak žijí ti, kteří se dostali do Mensy. :-) Čajovna se tak ocitla doslova a do písmene v záři reflektorů. Velkou akcí bylo podzimní
celostátní setkání Čeladná 2011. Uskutečnilo se
v horském hotelu Čeladenka a naší snahou bylo
ukázat účastníkům alespoň něco z krás Moravskoslezského kraje.
O prázdninách jsme uspořádali cyklovýlet
na zámek Kunín, který proběhl v minimalistickém počtu dvou cyklistů.
V květnu se konal SIGurmán v restauraci Stella Marina. Tentokrát jsme navštívili italskou restauraci se zaměřením na toskánskou
kuchyni. A těsně předtím (ve stejný den o pár
hodin dříve) turnaj v badmintonu, u kterého se
zvyšuje statistické procento trefených míčků.
V dubnu se sešla valná hromada místní skupiny
Ostrava, která je nutným úředním úkonem. Valné hromady se zúčastnilo 11 členů místní skupiny a dva hosté. V březnu jsme také sportovali, konal se turnaj v ping-pongu, ve kterém se
stále zvyšuje konkurence. V únoru nám chutnalo na SIGurmánu v Koras restaurantu, kde jsme
vzhledem k datu využili nabídky na degustační
valentýnské menu a skvěle si pochutnali, když
ještě chvíli před tím jsme si procvičili společenské hry při herním odpoledni v Čajovně u Sýkorova mostu.
Tímto výčet akcí zatím končí, ale věříme,
že v dalších letech nebude kratší. A vyzýváme členy z blízkého okolí, ať se osmělí, přijdou a navrhnou další. A to nejlépe osobně
na tradičních setkáních v Čajovně u Sýkorova mostu každé první úterý v měsíci od 18
hodin.

Přehled přednášek pořádaných
Mensou naleznete na adrese
http://prednasky.mensa.cz/
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MS Pardubice
Předsedkyně: Jana Hřebíčková, jana.
hrebickova@mensa.cz, 465 532 851
Kontakty: pardubice@mensa.cz,
web: http://pardubice.mensa.cz,
konference: ms-pardubice@mensa.cz
Množství
aktivit,
stejně jako počet členů pardubické skupiny, vykázal v letošním roce rostoucí trend
a také jsme nadále pokračovali v již započaté tradici úspěšné spolupráce s členy hradecké skupiny.
Scházeli jsme se
Jana Hřebíčková
pravidelně jednou za
měsíc a kromě toho jsme absolvovali několik
mimořádných akcí. První z nich byla březnová návštěva koncertu Radůzy, který organizovala hradecká místní skupina, přestože se koncert konal v Pardubicích. My jsme využili situace a rozšířili tak řady účastníků. Na jaře jsme
zahájili velké pardubické geocachingové turné,
kde jinde než v centru Pardubic. Kromě toho
jsme byli na exkurzi ve firmě MarS v Jevíčku, navštívili jsme jeskyně Býčí skála a Výpustek v Moravském krasu a v červnu pokračovalo geocachingové turné účastí našeho družstva
na eventu Trésor de la Principauté de Monaco.
V letních měsících jsme rozhodli, že pravidelné schůzky oželíme ve prospěch dovolených, nicméně i přesto jsme se několikrát setkali, když jsme na kole a na bruslích dobyli Kunětickou horu a slezli lanový park Peklák v České Třebové.
Naše účast na každoročních Dnech evropského dědictví se již také stala tradicí a my jsme
tentokrát obdivovali historické památky v Pardubicích. Od říjnového velkého testování IQ
při příležitosti pardubických městských slavností si slibujeme další přírůstky do naší místní
členské základny. Jako odměnu za na místní poměry slušný počet otestovaných jsme si naděli-

li návštěvu indické restaurace, díky níž jsme si
připomněli, co to znamená, když je jídlo skutečně ostré, a také jsme byli poučeni, jak se to
dá léčit. Prozatím poslední letošní akcí bylo odpoledne v Litomyšli spojené jak jinak než s hledáním kešek a příjemně zakončené posezením
v ukrajinské restauraci U Kolji. Všem účastníkům výše zmíněných akcí bych chtěla poděkovat za hojnou návštěvu a jsem velice ráda, že
moje vroucné přání z minulého a předminulého roku, aby se nás na příští mikulášské besídce sešlo víc, letos konečně došlo svého naplnění. Všem, kteří se svou účastí ještě váhají, bych
ráda připomněla, že se scházíme každý druhý
pátek v měsíci od 18.00 v klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a kromě toho bych Vám všem
chtěla popřát hodně štěstí a mnoho příjemných
zážitků v roce 2012.

MS Praha
Předsedkyně: Jana Veličová,
jana.velicova@mensa.cz, 731 882 361
Kontakty: praha@mensa.cz,
web: http://praha.mensa.cz,
konference: ms-praha@mensa.cz
Vážení a milí mensané, naše pražská místní skupina se schází každé třetí úterý v měsíci
v malé kavárně a mléčném baru zvaném Kumbal. Začínáme tedy
vždy v 19:00 na adrese Heřmanova 12, Praha 7 – Holešovice. ProJana Veličová
gram je různorodý a málokdy daný už předem. Vítáni jsou jak nováčci, tak i staré známé tváře. Občas uděláme výjimku, upustíme od lahodných koktejlů i domácích zákusků a vydáme se za trochou pohybu
třeba na bowling. Jeden takový předvánoční se
chystá ještě letos v prosinci. Tak přestaň váhat
a přijď mezi nás.

MS Plzeň
Předsedkyně: Hana Heřmanová, hana.
hermanova@mensa.cz, 724 140 189
Kontakty: plzen@mensa.cz,
web: http://plzen.mensa.cz,
konference: ms-plzen@mensa.cz
MS Plzeň se kromě letního prázdninového období stále setkává pravidelně jednou
měsíčně, a to kolem čtvrtého dne v měsíci. Letos se nám
podařilo tato pravidelná setkání rozšířit ještě o pár pokerových večerů, jelikož do
skupiny přibylo několik hráčských talentů. K úspěchům leHana Heřmanová
tošního roku patří nepochybně další úspěšné zorganizování krajského kola Logické olympiády, pro níž se nám opět podařilo sehnat dotaci a vítězové se tak mohli těšit z hodnotných věcných cen. Dále jdeme v listopadu v hojném
počtu do Divadla J. K. Tyla v Plzni na činohru Přišel
na večeři a ke konci roku proměníme pravidelnou
schůzku na lehké bowlingové klání. V příštím roce
se chystáme v těchto aktivitách pokračovat a bude-li
možnost a chuť, dále je rozvíjet.
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MS Prostějov
Předseda: Jaroslav Zavadil, jaroslav.
zavadil@mensa.cz, 603 359 361
Kontakty: prostejov@mensa.cz,
web: http://prostejov.mensa.cz,
konference:
		
ms-prostejov@mensa.cz
I letos se členové prostějovské místní skupiny zúčastnili mnoha akcí pořádaných Mensou po
celé zemi a příští rok to určitě nebude jiné. Naše
skupina se scháJaroslav Zavadil
zí skoro každý páteční večer. Místo setkání bývá proměnlivé a případným návštěvníkům doporučuji,
aby mne kontaktovali pro upřesnění aktuálního místa schůzky.
Z Hané Vám jménem celé místní skupiny Prostějov přeji příjemné prožití roku
2012 a těšíme se se všemi na shledanou na
některé z mensovních akcí.

Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu redakce@mensa.cz.

MS Ústí nad Labem
Předsedkyně: Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz, 602 840 526
Kontakty: usti@mensa.cz, web: http://usti.mensa.cz, konference: ms-usti@mensa.cz

Iva Berčíková

V dubnu jsme podnikli výlet na Komáří vížku a dále proběhla dvě posezení v rámci akce „vítání nových členů“. Nabídka „do divadla zdarma“ se však
zatím s velkým ohlasem příliš nesetkala.
Čeho se nám ale nedostává ve vlastní činnosti, doháníme organizováním.
Začátkem července jsem s pomocí Tomáše Kubeše zorganizovala exkurzi do
CERNu, které se zúčastnilo skoro padesát mensanů, a 4. listopadu se nás sešlo jedenáct na krajském kole Logické olympiády. Zvlášť bych chtěla poděkovat za pomoc s přípravou Marcele Dalihodové a za zajištění profesionální
fotodokumentace Iloně Blažkové.
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MS Zlín
Předsedkyně: Lenka Stodůlková, lenka.
stodulkova@mensa.cz, 608 200 869
Kontakty: zlin@mensa.cz
web: http://zlin.mensa.cz
konference: ms-zlin@mensa.cz

Podařilo se nám podpořit i krajské kolo
Logické olympiády získáním sponzora, takže každý soutěžící si mohl odnést alespoň malou pozornost v podobě jednoduchého hlavolamu. Finalisté získali hry, knihy a knižní poukázky. Dva naši členové byli také nápomocni při jeho průběhu (děkuji, Helenko a Honzo). Doufáme, že získané zkušenosti zúročíme
již příští rok snad v nových prostorách na zlínské univerzitě.
Po jistých peripetiích a tápání se uskutečnilo
i oficiální testování pro osoby starší pěti let na
zlínské univerzitě. Akci doslova zastřešil Ústav
pedagogických věd Fakulty humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zapůjčením
prostor v univerzitním centru ve středu města. Snad testování přinese nové, a hlavně aktivní členy.
V budoucnu bychom rádi pořádali několik
herních večerů, zepár degustací, výletů do okolí
včetně geocachingu, exkurzi na 21. budovu areálu Svit, přednášku a debatu s ředitelkou speciální mateřské školy Klubíčko na téma Děti s autismem.
Tímto bych chtěla oslovit spící členy: „Neseďte doma a přijďte mezi nás. Máme si co říct. ;o)“
Pravidelné setkání se koná každou první sobotu
v měsíci od 18 hodin v kavárně a čajovně Lilith
ve Zlíně. Sledujte intranetovou diskusi, mailovou konferenci a stránky místní skupiny, kde se
dozvíte více podrobností.

Od dubna funguje ve
Zlíně nová místní skupina, jejíž předsedkyní je
nyní Lenka Stodůlková.
Scházíme se pravidelně
tak čtyři členové zhruba
každých 14 dní, a to na
pravidelném setkání a na
Lenka Stodůlková
tzv. Zlínské jednadvacítce, což je akce s programem. Zatím zlínské jednadvacítky měly náplň
bowling, geocaching, valnou hromadu, přednášku o atomové energii, cyklovýlet na hrad
Lukov (který se však pro nezájem nekonal),
debatu o testování a budoucím zaměření místní skupiny, plánování krajského kola Logické
olympiády a testování na zlínské univerzitě.
Nejvíce bych vyzdvihla přednášku Vojenské
využití atomové energie a civilní obrana, kterou
si pro nás připravil Lojza Kozubík. Tímto bych
mu chtěla moc poděkovat. Byl skvělý.
Ráda bych také ocenila ochotu Ivo Rajnoška, že nás pustil k sobě domů a na zahrádku, kde jsme prožili několik příjemných večerů skryti před městským
ruchem.
Velké díky patří Helence Řeháčkové, která by se pro aktivity místní
skupiny snad rozkrájela, kdyby to pomohlo. :o) Helenko, velké díky.
Zanícení a elán Honzy Česala zabezpečuje program dětem nejen z 11.
základní školy v Malenovicích na
každé středeční odpoledne od 13.30
do 17.00 hodin, kdy si přítomní mohou zahrát v klubu deskových her hry,
které zapůjčuje jak škola, tak místní
Zakládající schůzka MS Zlín, autor Pavel Terber
skupina a její členové.
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Přehled aktivit zájmových skupin v roce 2011

Co je to SIG
Tři nebo více členů Mensy
může vytvořit zájmovou
skupinu
neboli
SIG
(z
anglického
Special
Interest Group) za účelem
rozvíjení a pěstování svého
společného zájmu. SIG má
jistou autonomii a může mít
v rámci intranetu zřízenu
vlastní konferenci, do které
se může přihlásit každý člen.
SIG může pořádat akce
a setkání nebo existovat čistě
virtuálně jako platforma pro
společnou komunikaci:

http://sig.mensa.cz/
Přihlaste se do
konference svého
oblíbeného SIGu na
intranetu Mensy:
intranet.mensa.cz!

SIG Aktivní děti
Koordinátor: Mgr. Milada Pytelová,
milada.pytelova@mensa.cz,
602 171 498
SIG si klade za cíl umožnit seznámení a vzájemnou komunikaci dětským členům Mensy
a mensanům s menšími i většími dětmi. Chceme, aby se do současných aktivit Mensy zapojilo více dětí a zvýšila se účast mensanů s dětmi.
Chceme informovat mensovní veřejnost, samozřejmě po dohodě s organizátory akcí, o vhodnosti akce pro děti, případně rodiny s dětmi.
U větších akcí jsou to především podmínky ubytování a program pro děti.
V roce 2011 pořádal SIG jako samostatnou
akci velmi pěkný výlet do brněnské zoo s cestou parníkem po brněnské přehradě a prohlídkou
hradu Veveří. Vzhledem k tomu, že možnost jet
na mensovní setkání i s malými dětmi je aktuální pro mnoho mensanů, proběhlo jarní setkání
díky organizátorům ve velmi vhodných ubytovacích podmínkách. Věřím, že tento úspěšný trend
bude zachován.
Plánovaný pobyt pro rodiny s dětmi v Krkonoších se o prázdninách sice uskutečnil, ale bez
účasti Mensy. Než organizátoři domluvili podmínky pro Mensu, byl pobyt plně obsazen.
Takže doufám, že se letos podaří vše domluvit a proběhne týdenní pobyt pro rodiny s dětmi,
tentokrát na Šumavě. Vážným zájemcům doporučuji atakovat mne co nejdříve.
V případě, že pořádáte nějakou mensovní
akci a potřebujete program pro děti či poradit,
jak to zařídit, aby na akci mohly i děti, rádi pomůžeme.
Vzhledem k tomu, že zatím nemáme vlastní
stránky ani konferenci, zájemcům o činnost SIG
doporučuji se zaregistrovat do MS Brno. Doufám, že se nám v tomto roce podaří založit konferenci SIG Aktivní děti na intranetu Mensy.
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Business Club
Koordinátor: Václav Janoušek,
vaclav. janousek@mensa.cz,
721 644 636
Kontakty: http://bcmensa.blog.cz,
konference: http://bc.mensa.cz
SIG Business Club
funguje
bezproblémově, zveme si na besedy
zajímavé hosty ze světa byznysu, politiky, médií apod.
V roce 2011 proběhla
mimo jiné velmi zajímavá beseda s MUDr. Janem
Václav Janoušek
Nohejlem, lékařem českého národního hokejového mužstva. S panem doktorem Nohejlem jsme
diskutovali nejenom o všem, co se týká národního hokeje, ale i o politickém významu hokeje jako spolutvůrce národní prestiže. Ve využívání hokeje jako politické zbraně jsou dobří zejména Rusové a soudím, že by bylo dobré hokeji věnovat v tomto směru více pozornosti i v našich podmínkách.
Dále jsme diskutovali o všudypřítomné metle politické korektnosti, která svírá západní státy, zejména USA a Kanadu, a zabíhá až do absurdních poloh. Tato část besedy nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli setkání s dr. Nohejlem zopakovat.
Dále jsme uspořádali besedu s Alexandrem
Mitrofanovem, redaktorem Práva. Pan Mitrofanov sám sebe označuje za levicového liberála a poskytl nám dosud skrytý pohled na
osobnosti české politické scény. Probrali jsme
i otázky imigrace, korupce a zločinnosti. Projevil se jako velmi energický řečník, s nímž
bylo místy obtížné diskutovat, ale my jsme se
nedali. :-)
Velmi zajímavé setkání bylo rovněž se známou pražskou advokátkou JUDr. Klárou Samkovou, která nám vyprávěla o svých právních
bitvách. Kromě toho jsme se dotkli i romské

problematiky, kterou paní doktorka prožívá velmi intenzivně.
Setkali jsme se rovněž s doc. Ing. Martinem
Dlouhým z Vysoké školy ekonomické, který se
zabývá teorií her a dalšími metodami operačního výzkumu, a probrali s ním možnosti dalšího
rozvoje a využití těchto metod v praxi.
Nyní připravujeme setkání s paní Janou Peterkovou, bývalou reportérkou TV Nova, s prof.
Jiřím Svobodou, bývalým předsedou KSČM,
a na naši druhou návštěvu se k nám chystá opět
paní Eva Čejková-Vašková, v jejíž osobním
a profesním životě došlo od její první návštěvy
k významným pozitivním posunům.

SIG Cyklistika
Koordinátor: Zdenka Pániková,
zdenka@mensa.cz, 737 154 078
Konference: sig-cyklistika@mensa.cz
V prvopočátku bylo
cílem SIGu poznávat přírodní, kulturní a historické památky Čech a Moravy na kole, v té době
se našich akcí účastnili i členové SIGu Vandrování. Po rozpadnutí tohoto SIGu jsme jeho čleZdenka Pániková
ny adoptovali a v současné době jsme otevřeni
jak cyklistům, tak i pěším, dospělým i dětem,
všichni se však můžou těšit na rozličné outdoorové aktivity ve dne a hraní společenských
her pak po večerech a také cílem naší destinace už není jenom Česko, ale každoročně zavítáme i pár kilometrů za hranice naší republiky,
pokud je tam nějaká lokalita, která by nás mohla zajímat. Pořádáme již několik let jednu velkou akci za rok a potom ještě několik menších
jednodenních. V tomto roce jsme poznávali Jizerské a Lužické hory, v příštím roce plánujeme
srpnový výlet na jižní Moravu za poznáním národního parku Podyjí a National Park Thayatal
v sousedním Rakousku.

SIG Centrum nadání
Koordinátor: Václav Fořtík,
vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368
Kontakty: http://cetnrumnadani.cz,
konference: sig-centrum@mensa.cz
SIG Centrum nadání
vznikl kolem roku 2002
v okruhu členů Mensy pracujících s nadanými dětmi. Pravidelně pořádal letní campy pro děti
a mládež a setkání rodin
s nadanými dětmi.
V roce 2011 se CenVáclav Fořtík
trum nadání podílelo na
3 pobytových campech
pro děti a mládež (přes 230 osob), jarním,
letním a podzimním setkání rodin s nadanými dětmi (přes 180 osob) a na 7 příměstských
campech pro předškolní a školní děti v Praze
a Brně (přes 90 osob). SIG Centrum nadání
se dále zabývá diagnostikou nadání a konzultacemi s rodiči ohledně rozvoje schopností.
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V rámci Mensy je to právě Centrum nadání, které obsahově zajišťuje konferenci Mensa
pro školy, která se bude konat 16. března
2012 v KD Průhon, Praha-Řepy.
V roce 2012 bude Centrum nadání pokračovat v tradičních aktivitách:
Jarní celostátní setkání rodin s nadanými dětmi
(duben 2012) – pořádá Dana Havlová.
Letní celostátní setkání rodin s nadanými školními dětmi (1. – 8. 7. 2012) – pořádá Václav Fořtík.
Letní celostátní setkání rodin s nadanými předškolními i školními dětmi (konec srpna
2012) – pořádá Jitka Fořtíková.
Podzimní celostátní setkání rodin s nadanými školními dětmi (listopad 2012) – pořádá
Dana Havlová.
Letní campy pro děti a mládež – pobytové –
1. – 8. 7. a 8. – 15. 7. 2012 – pořádá Václav Fořtík.
Letní campy pro děti a mládež – příměstské –
celé prázdniny v Praze – Václav a Jitka Fořtíkovi.
Letní campy pro děti a mládež – příměstské –
konec prázdnin v Brně – Dana Havlová.

Nabrat energii před výkonem, foto: Alena Kudláková
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SIG Dálnice

SIG Divadlo

Koordinátor: Václav Janoušek, vaclav.
janousek@mensa.cz, 721 644 636
Konference: sig-dalnice@mensa.cz

Koordinátor: Barbora Dřevíkovská,
barbora.drevikovska@mensa.cz,
775 260 097

Cílem SIGu Dálnice je účast na optimalizaci
správy, výstavby a údržby dopravní infrastruktury v ČR. Kontakty s MD – sporadické vzhledem k nejisté situaci na ministerstvu. Rozhodně plánuji činnost zaktivizovat, jakmile se politická situace trochu stabilizuje a správa a údržba infrastruktury se stane prioritou.

Na základě jedné intranetové diskuse vznikl v červnu 2011 SIG Divadlo, jehož cílem je
vytvořit mensovní divadelní skupinu, která
bude nejen hrát, ale i tvořit divadelní hry. Zájmová skupina je však určena i pro ty, kteří nechtějí přímo hrát, ale chtějí společně navštěvovat divadelní představení, a to jak činoherní, tak
i baletní a operní. Po peripetiích se zajištěním
vhodného místa pro nácvik her SIG zakotvil
v prostorách jedné čajovny v Praze, kde se od
listopadu 2011 budou konat pravidelné schůzky dvakrát v měsíci, vždy první a třetí neděli.
Na pravidelných schůzkách máte možnost se
naučit divadelní techniky od pěti různých typů
dechu přes správnou artikulaci, taje rezonování, až po pohybové vyjádření, zbavit se trémy
a stát se hercem. Do budoucna bude SIG pořádat i návštěvy divadel a divadelních festivalů v celé ČR. Proto budu moc ráda za každého
člena, který chce aktivně pomáhat s organizací
akcí. Pro členství se stačí přihlásit do konference SIGu na intranetu.

SIG Dračí Doupě
Koordinátor: Pavel Oplt,
pavel.oplt@mensa.cz, 777 159 753
Konference: sig-doupe@mensa.cz
SIG Dračí doupě se
nadále pravidelně schází
jednou týdně. Počet členů se nám ustálil na optimálních šesti. Sice nabírat nechceme, ale rádi
pomůžeme se založením
další skupiny. A nemusí
se to týkat jen hraní DrD,
Pavel Oplt
ale i ostatních RPG systémů. Není totiž důležité, jaká pravidla používáte, ale co dokáže Vaše
společná představivost vykreslit ve světě fantazie. Pokud tedy také máte chuť si vyzkoušet,
jaké je to vést svou postavu příběhem, napište
mi elektronického holuba a zjistíme, jak Vám
to půjde.

Svoji mensovní e-mailovou
schránku (máte-li ji aktivovanou)
si můžete vybírat na adrese
http://webmail.mensa.cz/

SIG EMAG
Koordinátor: Tomáš Blumenstein,
tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Hlavním cílem tohoto
SIGu bylo uspořádání celoevropského setkání Mensy v Praze v roce 2010.
Nyní zachováváme maillist
skupiny především kvůli pozvánkám na zahraniční mensovní akce. EMAG
Tomáš Blumenstein
2011 jsme protrpěli v Paříži a již se těšíme na švédskou organizaci EMAGu 2012 ve Stockholmu.

SIG Ekonomické aktivity
Koordinátor: Václav Janoušek, vaclav.
janousek@mensa.cz, 721 644 636
Kontakty: http://ekon.mensa.cz
Konference: sig-ekon@mail-box.cz
SIG Ekonomické aktivity v současné době připravuje participaci na dvou výzkumných projektech:
1) Praktická aplikace makroekonomických modelů (model s přímkou 45 stupňů, model IS
-LM a model AD-AS).
2) Využití moderního matematického software
(Matlab, Octave, Scilab) pro optimalizační
řešení složitých optimalizačních úloh (například Vehicle Routing Problem with Time
Windows, VRPTW).
Oba tyto projekty jsem již rozběhl v rámci vedení bakalářských a diplomových prací několika
svých studentů.
Tento projekt již probíhá a jeho podstatou bude
naplnění uvedených teoretických modelů konkrétními hodnotami ze statistického úřadu, ČNB a dalších institucí shromažďujících dostupná makroekonomická data.
Tyto modely naplněné konkrétními daty se stanou podkladem pro vypracování konkrétní hospodářské politiky České republiky. Podle makroekonomické teorie má vláda v období krize provádět expanzivní hospodářskou politiku, tj. zvyšovat množství peněz v ekonomice pomocí zvyšování vládních výdajů na statky a služby, kteréžto zvýšení působí multiplikačním efektem na růst HDP.
Naopak v období konjunktury má vláda dělat restriktivní hospodářskou politiku, tj. množství peněz v ekonomice omezovat.
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SIG Geocaching
Koordinátor: Pavel Terber,
pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
Kontakty: http://geocaching.mensa.cz
SIG
Geocaching
byl založen 25. 6. 2011
u příležitosti eventu
„Trésor de la Principauté de Monaco“.
Zatím nejúspěšnější (na počet nálezů) bylo
hledání Hraničních kaPavel Terber
menů, které bude pokračovat i v příštím roce.
Nejzábavnější akce proběhly v rámci podzimního celostátní setkání v Čeladné, a to
noční hledání po okolí ubytovny a půlnoční prohledávání Ostravy a okolí.

Úspěšné hledání, archiv Pavla Terbera

SIG Globální problémy
Koordinátor: Václav Janoušek, vaclav.janousek@mensa.cz, 721 644 636
Kontakt: http://globalniproblemy.mensa.cz
Konference: sig-business@mensa.cz, sig-globalni-problemy@mensa.cz
SIG Globální problémy připravuje novou náplň pro svoji činnost. Měl by se věnovat zejména otázkám mezinárodní bezpečnosti a mezinárodního terorismu.
Schůzky SIGu Globální problémy jsou prováděny ve spojení se SIGem Business Club.
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SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava
Koordinátor JM: Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874
V rámci SIGu Kluby nadaných dětí jižní Morava, který je svým obsahem zaměřený na děti
a budeme uvádět jeho aktivity spíš v rámci Dětské Mensy, jsme v letošním roce iniciovali a pomohli se založením 9 nových klubů nadaných dětí (Brno-Úvoz, Blansko, Jihlava, Humpolec, Hradec Králové 2x, Beroun, Velká Bíteš a Miroslav).
Spolu se SIGem KND severní Morava pořádáme 2. 11. 2011 školení pro vedoucí klubů.
Organizovala jsem také několik dnů plných her jako propagaci pro vznikající kluby a přednášku
v Hradci Králové na téma Nadané děti, aktivity pro ně vhodné a kluby nadaných dětí.
V příštím roce plánujeme pokračovat v této činnosti. Zájemci o spolupráci či založení klubu
se na mě můžou obrátit – budou vítáni. Také máme v plánu uspořádat víkendové setkání pro hráče Magic a Dračáku.

SIG Kluby nadaných dětí severní Morava
Koordinátor SM: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Kontakt: http://www.mensa.cz/nadane-deti/knd/
Cílem KND je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Zřizování a organizaci klubů zajišťují dva SIGy (KND severní Morava na severní a střední Moravě a KND jižní Morava v ostatních oblastech). Společně
jsme na podzim uspořádali školení pro vedoucí s teoretickými přednáškami o vzdělávání nadaných
dětí i s velkou výměnou praktických zkušeností s vedením klubů.
KND SM založil v roce 2011 nové kluby v Opavě, Lubině a Olomouci a dále rozvíjí existující
kluby ve Vsetíně, Prostějově, Karviné a dva kluby ve Frýdku-Místku.
V roce 2012 budeme postupně oslovovat další města s nabídkou založení klubu a našim cílem
je provozovat kluby s dlouhodobou udržitelností.

SIG Logická olympiáda
Koordinátor: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Kontakt: www.logickaolympiada.cz, email: logickaolympiada@logickaolympiada.cz
Jak již sám název napovídá, tento SIG se zabývá přípravou soutěže pro děti a mládež, o které
se dočtete v celé řadě dalších článků. Na organizaci Logické olympiády 2011 pracuje asi stovka
aktivních dobrovolníků, jejichž práci koordinuje pětičlenný tým ve složení Zuzana Poláková (komunikace), Pavel Celba (technika), Hana Studenská (kraje), Hana Kalusová (ekonomika) a Tomáš Blumenstein (koordinátor). Celkový počet registrovaných soutěžících překročil číslo 32 300,
rozšířili jsme věkové kategorie o 2. stupeň základní školy, zvýšili počet krajských kol realizovaných formou promítané show pro účastníky na šest a finále opět proběhne v jednacím sále poslanecké sněmovny. To vše je možné jen díky nesmírně obětavé práci stovky lidí, kterým za spolupráci děkujeme.
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SIG Kulečník
Koordinátor: Jan Vaněček
jan.vanecek@mensa.cz, 605 247 020
SIG Kulečník doplňuje schůzky MS
Plzeň a zaměřuje se
především na rozvoj ostatních zdatností členů Mensy. Dílčím cílem nově založeného SIGu je umožnit členům vzájemně
Jan Vaněček
se sdružovat a u kulečníkového stolu hledat odpovědi na otázky týkající se profesního i osobního života.
V roce 2011 se členové SIGu Kulečník
scházeli především v plzeňské pivnici PUB,
kde probíhaly degustační večery následované hrou kulečníku, stolního fotbálku apod.
Dalšími akcemi SIGu Kulečník byly návštěva Techmanie v Plzni a návštěva několika
plzeňských plesů.
Pro rok 2012 plánujeme opět degustační
schůzky následované sportovními aktivitami, návštěvy zajímavých míst a akcí (kulturních a sportovních) a pořádání turnaje v kulečníku.

Jedna z akcí SIGu Kulečník, archiv Jana Vaněčka

SIG Lyžování
Koordinátor: Aleš Vencko,
lyze@mensa.cz
Kontakty: http://lyze.mensa.cz
Konference: lyze@mensa.cz

SIG Lyžování byl založen v roce 2007 za účelem
rozvíjení lyžařských aktivit
členů Mensy a jejich rodin
a přátel. Během doby existence SIGu jsme zorganizovali několik lyžařských
akcí za přístupné ceny
v českými lyžaři snad
nejoblíbenějším střeAleš Vencko
disku – Val di Fiemme
v Dolomitech. Nyní
v prosinci se souběžně konají dvě akce, z toho
jedna tradičně ve Val di Fiemme. Na druhou
akci, která se koná ve Foppolu u Bergama, tedy
rovněž v Itálii a v kvalitním středisku, je přihlášeno více než 50 osob. Jedním z důvodů je
mimořádně nízká, až symbolická cena. Na rok
2012 plánujeme opět několik lyžařských akcí
v Itálii, první budou na konci března, další pak
před Vánoci. Na našich akcích rádi přivítáme
i snowboardisty a nelyžaře. Podrobnosti najdeSpolečné lyžování na prázdných sjezdovkách, foto: Aleš
te na lyze.mensa.cz
Vencko
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SIG MEG
– Mensa English Group
Koordinátor:Jana Axman-Vlková,
axmanvlkova@volny.cz, 723 784 475
Kontakty: http://meg.mensa.cz,
Konference: sig-meg@mensa.cz
Místo a čas: Restaurace Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5, zpravidla třetí středu v měsíci
v 19:00, schůzky jsou
občasné, neprobíhají
každý měsíc.
Pojďte na MEG
a cestujte s námi prsJana Axman Vlková
tem po mapě. Čestný host vždy vypráví o své zahraniční zkušenosti a zážitcích. Jazykem MEG je angličtina, aby cizinci měli příležitost popovídat si s Čechy a Češi si mohli procvičit svou angličtinu.
V příjemném prostředí restaurace se schází se
obvykle 6 – 12 osob. MEG je otevřen též veřejnosti.
Hosté v roce 2011
• Nicol Seifertová Bc, MSc – Oxford
• Doc. Ing. arch. Patrik Kotas – Paříž
• Ing. arch. Jan Malec a Ing. arch. Marek
Lehmann – Bretaň
• Katri Vaaks – Estonsko
• Mgr. et Ing. Jana Štefaniková – Etiopie
V roce 2012 bude opět naplánováno několik podobných schůzek, které jsou uveřejňovány na webu MEGu. Pokud chcete dostávat přímé pozvánky, obraťte se na koordinátora MEG.

Paříž, foto: doc.Ing.arch. Patrik Kotas

SIG Natura
Koordinátor: Barbora Dřevíkovská,
barbora.drevikovska@mensa.cz,
775 260 097
Zájmová skupina SIG Natura vznikla na
jarním celostátním setkání 2011, a to při příležitosti prvního „zakládajícího“ koupání čtyř
členů v řece Jizeře. SIG je určen pro naturisty (naturismus je nejen koupání bez plavek, je
to i zdravý životní styl, pohyb v přírodě, aktivní rekreaci u rybníka, bazénu nebo u moře, bez
erotického podtextu a skrývajícího se individualismu), kteří by rádi poznali nové lokality
a nové možnosti n-aktivit, jako například různé
typy saun, aquazorbing, bodypainting, n-kempy či n-dovolené a mnoho dalších. SIG členům
nabízí přehled o nejzajímavějších n-akcích, finanční úsporu při společné cestě za vzdálenějšími lokalitami či společném ubytování a mož-
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nost vydat se na akci s někým, kdo tam již byl
a pomůže Vám zorientovat se v tom, jak to na
konkrétních n-akcích chodí. Prvotní impulz
pro založení zájmové skupiny byl, že sdružuje
lidi se stejným zájmem, kteří nechtějí na akce
jezdit sami. V roce 2011 jsme podnikli několik výletů na nudapláže a n-akce v aquaparcích
po celé ČR. Četnost výletů se ustálila zhruba
na dvou měsíčně, což bychom chtěli zachovat
i do budoucna. Pro rok 2012 plánujeme kromě
standardních výletů zimní saunování ve sněhu,
uspořádání pravé indiánské sauny (tedy i s patřičnými obřady) a rozšíření aktivit i na n-běhy v přírodě, n-dovolenou a další. Pokud máte
zájem stát se členy, pak se prosím přihlaste do
konference a pak už jen můžete vybírat z našich aktivit.

• poradenské a diagnostické aktivity zaměřené na diagnostiku nadání a výchovné poradenství pro rodiče dětí od nejútlejšího
věku;
• programy, školky a kluby s programem rozvoje nadání dětí od věku 18 měsíců;
• vyhledávání aktivních učitelů a učitelek, kteří mají příklady dobré praxe nebo chtějí s Mensou na přípravě takových příkladů
participovat;
• osvětové působení v oblasti vyhledávání nadaných dětí a podporování jejich rozvoje.

SIG PARENT

V roce 2011 jsme realizovali několik kurzů
NTC pro školky i kurzů obecně zaměřených na
rozvoj intelektových schopností, členky SIGu
tvořily jádro organizátorů jarního setkání Mensy ve Vysokém n. J., uspořádali jsme letní městské campy pro předškolní a i školní děti.
Pravidelně každou středu a pátek vytváříme program v klubu Malý šikula pro předškolní děti.
Máte-li pocit, že některé aktivity jsou i pro
Vás atraktivní nebo byste nám chtěli jakkoli pomoci, Vaši pomoc přivítáme, neb spolupráci
jsme nakloněni.

Koordinátor: Jitka Fořtíková, PhD.,
jitka.fortikova@centrumnadani.cz,
tel. 224 323 970, mobil: 608 410 094
Kontakt: www.centrumnadani.cz
Konference: sig-parent@mensa.cz
SIG PARENT vznikl v roce 2009 a kladl si
za cíl angažovat především členy Mensy, ale
i příznivě nakloněné
nečleny k činnostem,
které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových
schopností dětí již od
Jitka Fořtíková
nejútlejšího věku. Cílová skupina dětí, kterým věnujeme podporu,
je skupina dětí předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již
existuje na poli Mensy nabídka aktivit. Obecně
celorepublikově mapujeme a podněcujeme především následující aktivity:
• vznik klubů rodičů nadaných dětí (ať již na
poli Mensy nebo jiných sdružení);
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A proč právě název „SIG PARENT“?
Aktivity, které chceme realizovat, se dají
jednoduše vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity, Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.

SIG Praha
Koordinátor: Václav Janoušek,
vaclav.janousek@mensa.cz, 721 644 636
SIG Praha byl založen za účelem pořádání
vlastivědných vycházek a turistických výletů
po Praze a jejím okolí, funguje. Rádi bychom
rovněž uspořádali besedu s paní Jitkou Lenkovou, známou českou záhadoložkou.
V současné době se velmi zajímáme zejména o kraj severozápadně od Prahy (Kladensko,
Tuchoměřice, Turské pole), který má velký význam pro české dějiny.

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Mensa, číslo 6, ročník XIX, prosinec 2011, casopis.mensa.cz

Ohlédnutí za rokem 2011

MENSAMMENSAM

SIG Peníze
Koordinátor: Vladimír Kutálek,
vlk@mensa.cz, 777 993 490
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas
/zajmove-skupiny/penize/
Konference: sig-penize@mensa.cz
Zájmová
skupina
(tzv. SIG) Peníze je
v současné době druhou největší zájmovou skupinou v Mense ČR v počtu členů.
Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná
Vladimír Kutálek
konference (sig-penize@mensa.cz). Přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR
se automaticky stáváte členem SIGu Peníze.
SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé
a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách, k čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce, ale jsem rád za každý
příspěvek od členů SIGu. Kromě konferenční
místnosti využívá SIG Peníze diskusní fórum
na intranetu Mensy: https://intranet.mensa.
cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=133
– především pro rozsáhlejší diskuse. A nově
také webové stránky http://www.mensa.cz/
volny-cas/zajmove-skupiny/penize/, kde je
umístěna vizitka SIGu pro nečleny SIGu Peníze a také přehled uplynulých a plánovaných
akcí SIGu Peníze.
Pár historických faktů o SIGu Peníze: SIG
Peníze patří mezi největší skupiny v Mense
ČR (ke dni 25. října 2011 118 členů). K 16.
únoru 2010 byly spuštěny webové stránky tohoto SIGu. 10. října 2009 byla oficiálně spuštěna nová konference integrovaná do intranetu Mensy. První písemná zmínka o SIGu pochází ze 17. července 2008, avšak první kon-

ferenční prostor na Googlu byl založen již 5.
července 2008.
Rok 2011 byl především ve znamení dalšího pozvolného rozšiřování členské základny, a co je možná důležitější, k vytvoření samostatného veřejného webu bez reklam věnovaného úvěrům www.vlkuver.cz, který dosud navštívilo 436 unikátních návštěvníků.
Dále jsem obnovil herní večery Cashflow 101
v Brně.
V příštím roce pořídím výrazně realističtější verzi hry Cashflow 202.
Pokud Vás činnost SIGu Peníze zaujala,
rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána.
Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na
další činnost? Nebo potřebujete poradit s finančními otázkami? Nebo máte zájem o pořádání Cashflow mimo Brno? Neváhejte mě
kontaktovat.

SIG Psychologie
a komunikace
Koordinátor: Eva Stejskalová,
stejskalovaeva@seznam.cz, 602 458 217
SIG
Psychologie
a komunikace se schází v pravidelných cca
14denních intervalech
ve Vsetíně. V průběhu
prázdnin jsme uskutečnili společný víkendový
výlet do Bratislavy spojený s prohlídkou města,
Eva Stejskalová
návštěvou Bratislavského hradu a národní galerií. V příštím roce budou pravidelná setkání pokračovat a věříme, že se k nám přidají i další zájemci z regionu. Určitě zopakujeme i víkendovou poznávací akci a snad se nám podaří uskutečnit i větší seminář.

SIG Poker
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SIG Strategické hry
Koordinátor: Pavel Oplt,
pavel.oplt@mensa.cz, 777 159 753
Kontakty: sig-strategie@mensa.cz

Koordinátor: Martin Fraško,
martin.frasko@mensa.cz
Kontakt: http://poker.mensa.cz
SIG Poker byl založen teprve nedávno,
první setkání je plánováno na začátek prosince 2011 v Poker klubu v Praze. Chceme
se v něm věnovat jak hraní karetní hry poker, tak i studování principů této hry. Jak asi
všichni víte, poker zažívá (nejen v České republice, ale i celosvětově) poměrně razantní
boom a dostává se do povědomí stále většího množství lidí. Přispívají k tomu i poměrně časté úspěchy našich pokerových hráčů,
a to i na světové úrovni. Proto se domnívám,
že zájem o poker bude i v řadách Mensy. Při
našich setkáních se bude jednat především
o přátelskou hru, spojenou hlavně s výukou
a rozborem hry. Uvidíme, o co bude největší zájem, později můžeme například zorganizovat setkání i s některým profi hráčem
z ČR. Doufáme, že po Novém roce budeme
mít výstup z prvního setkání a uvidíme, jakým směrem se budeme ubírat. A pokud se
bude členům SIGu v pokeru dařit, můžeme
sestavit i „Mensa poker team“ a vyrazit společně na pokerový turnaj.
redakčně upraveno

Rok 2011 byl poznamenán novými hrami a obtížnějším scházením (pravidelně někdo odpadal). Přesto se nám podařilo uspořádat i několik narychlo svolaných her, mezi které patřilo i parádní hraní Age of Conan (hra
z grantu Mensy). Oblíbenou hrou stále zůstává Battlestar Galactica, která už na volném trhu
má hromadu rozšíření, z nichž vlastníme jen
Pegasus (ale stačí to). Twilight Imperium si své
přiznivce také spolehlivě našlo.
V roce 2012 se budeme scházet cca jednou měsíčně, při velkém zájmu častěji. Přidat
se je poměrně snadné, stačí napsat, že máte zájem. Hrajeme v Praze, ale díky možnosti hry
od Mensy si zapůjčit oproti podepsání lejstra dobrého hospodáře, máte šanci si hru zahrát
i doma. V Praze budeme pravidelně hrát každou
čtvrtou sobotu v měsíci. Uvítám podobného organizátora například v Brně apod., se kterým
bychom pak spolupracovali.
Máte-li chuť dostávat pozvánky, případně si
popovídat o nových hrách nebo se poptat na
názory při koupi, stačí se přihlásit do mensovní konference na intranetu. Vítáme i staré členy/nečleny, stačí napsat na pavel.oplt@mensa.
cz.

SIG Rozvoj
Koordinátor: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Cílem tohoto SIGu je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit.
V roce 2011 jsme zahájili spolupráci se Svazem českých hádankářů a křížovkářů, Akademickým
centrem studentských aktivit, Jednotou českých matematiků a fyziků a prezentovali Mensu na velkém množství akcí. Současně pokračuje spolupráce na projektech nově připravovaných Science
Learning Center po republice (moderní muzea vědy a techniky), kde bude mít Mensa několik expozic logiky, šifer či mozku.
Do budoucnosti přivítáme jakékoliv další nápady na rozvoj mensovních aktivit, ale také aktivní spolupracovníky.
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SIG Šach
Koordinátor: Mikoláš Panský,
mikolas.pansky@gmail.cz,
Kontakt pro Šachový klub Kbely:
Mgr. Martin Hrubčík, MBA, MČ Praha 19,
Semilská 43/1, Praha 9 Kbely 197 04
Konference: sig-sach@mensa.cz
Vznikli jsme v říjnu a jsme proto jeden z nejmladších SIGů v Mense. Již založení se setkalo s velkým ohlasem. SIG navázal spolupráci
se zakládaným šachovým klubem ve Kbelích,
který bude ustanoven v lednu 2012. Plánovaná
součinnost bude zahrnovat možnost materiálního zázemí a bude umožňovat členům SIGu pravidelné setkávání. Kromě toho, pokud všechno půjde podle předpokladu, měl by se v říjnu
příštího roku uskutečnit šachový turnaj. Pokud
bude mít někdo zájem o pravidelné hraní šachů,
nechť kontaktuje Martina.

SFK Terminus
Koordinátor: Václav Fořtík,
vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368
Kontakty: http://terminus.mensa.cz,
Konference: sig-terminus@mensa.cz
SIG Terminus byl
původně založen jako
klub příznivců vědecké fantastiky a hlavní činností bylo pořádání sci-fi akce Pragocon a literární soutěže
O cenu barda Marigolda. Od roku 2005 poVáclav Fořtík
stupně dochází k transformaci v šířeji založený SIG, který v současné době kromě pokračování pořádání literární soutěže má hlavní
náplň v pravidelném setkávání se jak osobně každý pátek od 15:00 do 18:00, tak virtu-

álně po elektronických sítích – v obou případech se řeší hádanky, hlavolamy, kvízy a hrají se hry všeho druhu.
V roce 2011 se Terminus Club podílel na
uspořádání zhruba osmi DPH (dnů plných
her), jarním celostátním setkání Mensy ČR,
letních campech Centra nadání a několika
společenských akcích.
V roce 2012 se vzhledem ke vzrůstajícímu
zájmu o setkávání a rozvíjení intelektových
schopností rozšíří pravidelné schůzky naživo:
Úterky 15:30 – 18:00 – dominantní bude řešení
logických úloh jako příprava na různé typy
přijímacích pohovorů na SŠ a VŠ, mimo
to i rozvoj verbálních schopností v mluvené i psané formě, rozvoj funkční gramotnosti a nebude chybět ani hraní her s příbuznou
tematikou (Palermo, DrD, Senát …). Věkové doporučení: školní děti a mládež bez horního věkového limitu. Odpovědným lektorem bude Václav Fořtík.
Středy 14:00 – 17:00 – dominantní zaměření je
na předškolní a mladší školní děti od 3 do 9
let a dle tohoto věkového rozpětí bude i koncipován program – pracovní listy, hry, hádanky, hlavolamy. Odpovědná lektorka bude
Jitka Fořtíková.
Pátky 15:30 – 18:00 – dominantní bude hraní
her všeho druhu a jako doplněk budou řešeny úlohy, podobně jako v úterky, často se
vyskytující u přijímacích pohovorů. Věkové
doporučení: školní děti a mládež bez horního věkového limitu. Odpovědným lektorem
bude Václav Fořtík.
Většina akcí je avizována na webu Mensy
ČR – www.mensa.cz v sekci nadané děti a v kalendáři akcí.

Kontakty na aktivní členy
Mensy ČR naleznete
v adresáři na konci časopisu
nebo na adrese
http://kontakty.mensa.cz/

SIG Vita Ludus
Koordinátor: Martina Magdová,
martina.magdova@mensa.cz, 777 133 881
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/
zajmove-skupiny/vita_ludus/
Konference: vitaludus@mensa.cz
SIG Vita Ludus se zabývá propagací intelektových aktivit, zejména společenských her. V roce
2011 jsme opět pořádali demo akce a organizovaná hraní. Rozšířili jsme
repertoár figurkových her
a přivezli jsme zajímavé
Martina Magdová
kousky z mezinárodního
veletrhu her v Essenu.
Z důvodu zvyšující se administrativní náročnosti vedení demo stánků s hrami budeme od
příštího roku provozovat tyto stánky pod hlavičkou nově vzniklého samostatného občanského sdružení. Více najdete na webu www.vitaludus.cz. Vita Ludus jako SIG Mensy ukončí oficiálně svou činnost 1. 1. 2012.
Členové SIGu nadále zůstávají aktivní
i v Mense a rádi pomohou s propagací Mensy
či akcí mensanů.
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SIG Zbraně
Koordinátor: Barbora Dřevíkovská,
barbora.drevikovska@mensa.cz,
775 260 097
SIG Zbraně byl založen v červnu 2011 pro
všechny, které zajímají pistole, pušky, nože,
meče, kuše, luky, střílení, boj s nožem, tyčí či
beze zbraně, sebeobrana, historie zbraní, taktika, výroba zbraní, legislativa či jak vlastně
přežít v různých situacích. V současné době je
hlavní aktivitou SIGu pravidelné střílení jednou měsíčně (každou druhou neděli v měsíci)
pod dohledem instruktorů na venkovních střelnicích. Střílí se z malorážek i větších ráží, pistolí, revolverů i pušek. Na střílení není nutné
mít zbrojní průkaz, povinností je jen plnoletost. Na rok 2012 plánuji přednášku bývalého armádního instruktora o zbraních a o přežití, víkendový minikurz zaměřený na přežití, přednášku o nožích a způsobu boje s nimi
(včetně tréninku) a víkend zaměřený na bojová umění s přednáškou, ukázkou a tréninkem (Aikido, Krav Maga, a další). Pro členství v SIGu se stačí přihlásit do konference na
intranetu. Uvítám také všechny, kteří se chtějí
aktivně zapojit a sami zorganizovat akci
o zbraních.

SIG Zpěv
Koordinátor: MUDr. Jiří Keller, PhD., jiri.keller@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zpev/
Konference: sig-zpev@mensa.cz
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V rámci akce mensovní koledování byl 9. 12. 2010 založen SIG Zpěv, který by měl sdružovat
v první řadě mensany-zpěváky a především zájemce o zpěv sborový.
29. 3. 2011 proběhl první pokus o polyfonní produkci, dále pak 9. 5. zpívání s kytarou. V současné době SIG trpí akutní časovou tísní prakticky všech zúčastněných, a tudíž je ve stádiu dosti
nečinném, což se pochopitelně s příchodem dalších zájemců může snadno změnit. ;-)
Do konce roku proběhne pravděpodobně opět koledování. Kdo bude moci, jistě si opět přijde
23. prosince od 15:00 hodin zazpívat na Kampu Českou mši vánoční J. J. Ryby.
Program do příštího roku je jasný – sejít se a zazpívat si. ;-) Schůzky lze koordinovat pomocí konference.
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Rudná u Prahy, autor Tibor Brečka
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Put down that Xbox remote: FSU
researcher suggests video games may
not boost cognition

Koordinátor: Tomáš Kubeš,
tomas.kubes@mensa.cz,
603 737 333
Kontakty: http://gurman.mensa.cz
Konference: sig-gurman@mensa.cz
Cílem SIGurmán
je pořádat přátelská
posezení v restauracích, které mohou nabídnout něco nového a nevšedního – jejichž návštěva má být
zážitkem, který vybočí z šedi všedního straTomáš Kubeš
vování.
SIGurmán se tento rok úspěšně rozšířil
a na jeho akce můžete zavítat v Praze, Ostravě a Brně. Pravidelnost akcí pražské pobočky byla narušena mým pobytem v zahraničí. Podařilo se uspořádat pouze dvě
setkání – tradiční postnovoroční brunch
v Café Savoy a Masožraní v restauraci
Čestr, nicméně obě se setkaly s enormním
zájmem. V Ostravě a Brně se naopak akce
konají téměř pravidelně a většinou se také
těší hojnému zájmu.
V roce 2012 se můžete těšit na obnovení pravidelných schůzek v Praze!
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Novoroční brunch 2011, archiv Tomáše Kubeše

Výtvarný SIG
Koordinátor: Bc. Eva Erbsová,
eva.erbsova@mensa.cz
Kontakty: http://www.mensa.cz/volny
-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/
Výtvarný SIG probíhá pod
záštitou Bc. Evy Erbsové.
V roce 2011 s výjimkou prázdnin července a srpna byl realizován formou přednášek malíře Václava Benedikta jednou měsíčně či formou plenérů, tj. aktivní tvorby účastníků
Výtvarného SIGu (Noc kosteEva Erbsová
lů, olejomalba v Rudné, olejomalba Na Vidouli). Prostory pro SIG byly zajištěny v husitském kostele Žižkův sbor, náměstí Barikád 1 v Praze 3 (Komenského
síň, jáhen Mgr. David Hron). Přednášky byly koncipovány tematicky od zlatého řezu přes podmalbu,
kontrasty, barvy, přes technické dovednosti k aktivní
olejomalbě krajiny či zátiší. 3 – 5 členů tvořilo pevné jádro účastníků (především Jana, Zuzana, Anička
Gruberovy), dalších 5 – 7 osob se v průběhu přednášky měnilo. Pravidelné reportáže s fotodokumentací obstaral Mgr. Marek Řezanka, pravidelný účastník Výtvarného SIGu.
Aktuální dění činnosti Výtvarného SIGu sledujte
na webových stránkách Mensy v kalendáři akcí a na
jeho webových stránkách.
neprošlo redakční úpravou

Wouldn’t it be nice if all those
hours kids spent glued to
their PlayStation 3, Xbox
360 or Nintendo DS video
games actually resulted in
something tangible? Better
grades, perhaps? Improved
concentration? Superior
driving skills?

compared the cognitive skills of
frequent gamers to non-gamers
and found gamers to be superior.
However, Boot and his coauthors
point out that this doesn’t necessarily mean that their game experience caused better perceptual and
cognitive abilities. It could be that
individuals who have the abilities
required to be successful gamers are
simply drawn to gaming.
Over the past decade, many
Researchers looking for cognistudies and news media reports have
tive differences between expert and
suggested that action video games
novice gamers often recruit research
such as Medal of Honor or Unreal
participants by circulating ads on
Tournament improve a variety of
college campuses seeking “expert”
perceptual and cognitive abilities.
video game players. That wording
But in a paper published this week in
alone, Boot argues, “lets participants
the journal Frontiers in Psychology,
know how researchers expect them
Walter Boot, an assistant professor
to perform on challenging, often
in Florida State University’s Degame-like computer tests of cognipartment of Psychology, critically
tion.”
reevaluates those claims.
Media reports on the superior
Together with FSU psychology
skills of gamers heighten gamers’
doctoral student Daniel Blakely and
awareness of these expectations.
University of Illinois collaborator
Even studies in which non-gamers
Daniel Simons, Boot lays out what
are trained to play action video
he believes is a persuasive argument
games have their own problems,
that much of the work done over the
often in the form of weak control
past decade demonstrating the bengroups, according to Boot and his
efits of video game play is fundamencoauthors.
tally flawed.
Boot, who grew up playing video
“Despite the hype, in reality, there
games, said at first he was excited
is little solid evidence that games
about research that claimed playing
enhance cognition at all,” he said.
action video games could enhance
The authors make the case that a
basic measures of attention. He and
number of influential studies suphis fellow researchers conducted
porting the superior skills of action
their own video-game training study
gamers suffer from a host of methodto determine what other abilities
ological flaws. Many of those studies

might improve following video game
play, but they were unable to replicate
the training benefits found in earlier
studies.
“The idea that video games could
enhance cognition was exciting
because it represented one of the few
cases in which cognitive training enhanced abilities that weren’t directly
practised,” Boot said. “but we found
no benefits of video game training.”
Not only did some of his studies fail
to replicate those earlier findings, but
“no study has yet met the ‘gold standard’ methods necessary in intervention studies of this sort.”
In fact, certain methodological
problems appeared again and again in
the studies that Boot and Blakely and
reviewed. Even more important than
identifying flaws of previous studies,
Blakely said, their new paper outlines
a series of best practices for researchers who want definitive answers on
the potential benefits of video game
play.
Boot and Blakely haven’t entirely
written off video games as a way
to boost perceptual and cognitive
abilities; in fact, they’re still open to
the possibility. But before they start
recommending video game interventions as a means to improve perception and cognition for kids, adults
and senior citizens, they say more
evidence is necessary.
www.eurekalert.org, September 15, 2011

mensa international journal november 2011
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PentominOL

Do zadání mřížky musí být umístěno 5 různých, vzájemně se nedotýkajících prvků pentomina, vybraných z 12 možných. Prvky pentomina mohou být jakkoli natočeny,
ne však zrcadlově převráceny. Čísla
na krajích vždy udávají počty zaplněných políček (např.
2, 1 – dvě zaplněná políčka, jakkoli dlouhá mezera a následně jedno zaplněné políčko). V zadání jsou však uvedeny pouze trojky a také jedno začerněné políčko, udávající pozici části jednoho z prvků. Na základě dostupných
informací odkryjte řešení pentomina a také cifry, které
ho popisují. Poté z těchto cifer utvořte 13 dvouciferných
čísel a jedno trojciferné a všechna je sečtěte (tak jako
v ukázce). Součet těchto čísel je konečným výsledkem.
Z originálu PentominOL, Forum (Mensa Polsko),
Nr. 141, str. 5, autor Tomasz Czapla přeložila
Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Ukázka

Příklad

77
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Teploměry
Doplňte, kam až vystoupila rtuť teploměrů,
pokud se zrovna nejedná o teploměry prázdné. Čísla kolem udávají, na kolika políčkách
se v příslušném řádku či sloupci vyskytuje část
teploměru se rtutí.

Domino
Vaším úkolem je v zadané mřížce
objevit všech 28 dominových kostek.
0-0
0-1 1-1
0-2 1-2 2-2
0-3 1-3 2-3 3-3
0-4 1-4 2-4 3-4 4-4
0-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5
0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6

Z originálu Termometri, eMzin
(Mensa Chorvatsko), květen/červen 2010,
str. 90, autor Luka přeložila Lucie
Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

V restauraci
Nakreslete stoly o velikosti 1 x 2 do diagramu tak, aby každá židle sousedila vodorovně nebo
svisle alespoň s jedním stolem. Stoly se nesmějí dotýkat, a to ani diagonálně. Čísla na stranách
udávají, kolik stolů se v odpovídajícím řádku nebo sloupci vyskytuje.
Z originálu Restaurant-Rätsel, MinD-Magazin (Mensa Německo),
prosinec 2009, str. 56 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Příklad - zadání

Z originálu Domino,
eMzin (Mensa Chorvatsko),
květen/červen 2010, str. 84,
autor Vinko
přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

Zadání
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Bystřílna
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Příklad - řešení
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Ostrov logiků

Metro

Nakreslete do diagramu spojitý plán metra, které
Jako poctu R. Smullyanovi zde přidá- vede vodorovně a svisle ze středu políčka do středu
vám upravenou hádanku z jeho knihy Jak políčka a diagram nikde neopustí. Ve středech políček
se mohou čáry rozdělovat nebo spojovat nebo mohou
se jmenuje tahle knížka.
R. Smullyan vymyslel pro vytváře- měnit směr, neexistují však žádné slepé uličky. Čísla
ní hádanek z logiky ostrov, kde žijí po- na stranách udávají, kolik uvedených způsobů vedení
ctivci, tj. lidé, co mluví pořád pravdu, pa- linií se v odpovídajícím řádku nebo sloupci vyskytudouši, tj. ti, co pořád lžou, a ostatní lid je. Zadaný vzor vedení čar smí být orientován tak, jak
– v našem případě komunita mensanů, je uvedeno, můžete si ho však také otočit.
která zde před dávnými časy ztroskotaZ originálu U-Bahn-Rätsel, MinD-Magazin
la, co tak nějak mluví, jak se jí to hodí.
(Mensa Německo), červen 2009, str. 56 přeložila
Na tomto ostrově tvoří padouši nejLucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz
nižší kastu, mensané střední a poctivci tu
nejvyšší.
Máme tři lidi, Tomáše, Jindřicha, RomaPříklad
na, jeden z nich je poctivec, jeden padouch
- zadání
a jeden mensan.
Tomáš: Jindřich je z vyšší kasty než Roman.
Jindřich: Roman je z vyšší kasty než Tomáš.
Poté Roman dostane otázku: Kdo je
z vyšší kasty, Tomáš, nebo Jindřich?
Co Roman odpoví?
Dá se určit, kdo je mensan?

Zadání 1

Zadání 2
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Bystřílna
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Zadání 3

Zadání 4

Jiří Čejchan, j.cejchan@gmail.com

Problém na
silvestra
Radana má problém. Při oslavě silvestra jí pomalu začíná docházet občerstvení
a půlnoc je ještě daleko. Jak smíchá 2 půllitry světlého ležáku a jeden půllitr vody
tak, aby ve všech byl stejný poměr vody
a piva? Má k dispozici pouze jeden prázdný půllitr.
Doplňující otázka: Jaká je logická souvislost mezi advokátem, knězem, kominíkem a opilcem?
Jiří Čejchan, j.cejchan@gmail.com

Příklad
- řešení
Cyklochalupa Sázavka
Rekreační ubytování na Vysočině
s kapacitou 6 lůžek. Pro aktivní
odpočinek – výlety pěšky, na kole
i na lodi. Slevy pro děti, důchodce,
cyklisty a držitele Rodinných pasů.
Členové Mensy ČR mají při týdenním
pobytu jednu noc zdarma.
Více na www.cyklochalupa.ic.cz.

Řešení všech úloh
rozšířené rubriky Bystřílna
naleznete v tomto čísle
časopisu na straně 82 a 83!
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Bystřílna - řešení

PentominOL

Metro

Teploměry
Řešení 1

Domino

V restauraci

Řešení 2
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Řešení úloh
z minulého čísla 5/2011

Recertifikace v Mense
Mensané se domluví tak, že poslední v řadě, Kamil
Al Jamal, spočítá černé klobouky v řadě před sebou.
Pokud jich bude sudý počet, řekne „černý“, pokud jich
bude lichý počet, řekne „bílý“.
Příklad: Kamil vidí v řadě před sebou 33 černé klobouky. Řekne tedy „bílý“. Má to 50 : 50, že přežije.
Poté spočítá černé klobouky v řadě před sebou předposlední v řadě. Pokud uvidí taktéž lichý počet černých
klobouků, může si být jist, že má na hlavě klobouk bílý.
Řekne tedy „bílý“, odpověď Tomáše bude „správně“.
Další tipující už ví, že se v řadě právě vyskytuje lichý
počet černých klobouků a sečtením černých klobouků
před sebou snadno zjistí, jak je na tom on.
Zkráceně řečeno, mensané se předem musí domluvit, zda použijí sudou, nebo lichou paritu.
Jiří Čejchan, j.cejchan@gmail.com

Rychlotest IQ
Text je neobvyklý tím, že v něm není použito žádné písmeno „a“.
Jiří Čejchan, j.cejchan@gmail.com

Řešení 3

Ostrov logiků

Řešení 4

a Problém na silvestra

O řešení, prosím, napište autorovi: Jiří Čejchan, j.cejchan@mensa.cz.
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Adresář Mensy ČR
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Místní skupiny
MS Brno		
MS České Budějovice
		
MS Hradec Králové
		
MS Karlovy Vary
		
MS Ostrava
MS Pardubice
		
MS Plzeň		
MS Praha		
MS Prostějov
		
MS Ústí nad Labem
MS Zlín		

http://ms.mensa.cz
Pavel Terber, 604 750 324, brno@mensa.cz, http://brno.mensa.cz
Lucie Malechová, 607 591 599, ceskebudejovice@mensa.cz,
http://budejovice.mensa.cz
Marta Heřmanová, 723 888 988, hradeckralove@mensa.cz,
http://hradec.mensa.cz
Ronald Němec, 603 971 171, karlovyvary@mensa.cz, vary@mensa.cz,
http://vary.mensa.cz
Hana Studenská, 737 903 740, ostrava@mensa.cz, http://ostrava.mensa.cz
Jana Hřebíčková, 465 532 851, pardubice@mensa.cz,
http://pardubice.mensa.cz
Hana Heřmanová, 724 140 189, plzen@mensa.cz, http://plzen.mensa.cz
Jana Veličová, 731 882 361, praha@mensa.cz, http://praha.mensa.cz
Jaroslav Zavadil, 603 359 361, prostejov@mensa.cz,
http://prostejov.mensa.cz
Iva Berčíková, 602 840 526, ustinadlabem@mensa.cz, http://usti.mensa.cz
Lenka Stodůlková, 608 200 869, zlin@mensa.cz, http://zlin.mensa.cz

Mensa Business Contacts
Design kanceláří a interiérů
Pavel Oplt, 602 145 743, pavel.oplt@bene.com, Praha,
			
www.bene.com
Deutsche Bank,		
Michal Přikryl, 606 620 919, michal.prikryl@db.com, Praha
Head of Sales Cash Management Corporates
Hudební produkce		
Jiří Volf, 602 279 489, jiri.volf@csa.cz, Praha 3
Investice do firem, analýzy,
Aleš Hodina, 605 551 551, mail@hodina.cz, Praha
   restrukturalizace
Kalkul - účetní software,
Petra Pelikánová, 722 285 011, petra.pelikanova@pelico.cz, Brno
distribuce a poradenství
Komplexní finanční		
Vladimír Kutálek, 777 993 490, Brno,
poradenství 		
vladimir.kutalek@abcdfinance.cz
Konzultace a vývoj databází Pavel Celba, 602 179 587, pavel@celba.cz, Praha, Trutnov
Marketingové poradenství,
Tomáš Barčík, 604 726 996, tomas.barcik@freshconsulting.cz,
grafický design, profesionální fotografické služby
www.design-studio.cz, Praha
Zbyněk Fojtík, 608 580 159, prodej@kulicky.eu, Praha,
Prodej skleněných kuliček
			
www.kulicky.eu
Programování internetových Michal Kandr, 732 409 275, info@michalkandr.cz, Havlíčkův Brod
www.michalkandr.cz
stránek a aplikací
			
Rekonstrukce interiérů,
Petr Štěpán, 724 744 775, pstepan@mac-interiors.com, Praha,
   projekt management a stavební činnost
www.mac-interiors.com
Technistone, CFO,
Lukáš Cyrankowski, 728 615 049, Praha,
Finance manager
lukas.cyrankowski@centrum.cz
Unilever			
Michal Růžek, 607 710 931, Nelahozeves, michal.ruzek@unilever.com
Vybavování interiérů
Denisa Onodyová, Školičky, s.r.o., 777 768 883, Praha 7,
   školních zařízení
onodyova@skolicky.cz, www.skolicky.cz
Výuka angličtiny, 		
Jan Sýkora, 777 946 169, Praha 6 – Vokovice,
   průvodcovství		
spoonful_j@yahoo.com
Webhosting, registrace
Mirek Jindřišek, PoweredBy, s.r.o., 775 259 633, Pardubice,
   domén, poradenství
info@poweredby.cz
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Chcete si přivydělat?	
   	
  	
  Z DARMA registrace i vložení nabídek!	
  

ZÍSKEJTE PENÍZE za REKLAMU

na vašich webových stránkách, autě, plotu, v prostorách Vašeho
hotelu či baru, fitness centra i kosmetického salonu!
Volejte

604 201 679 nebo navštivte www.aukmed.cz

Aukmed – online aukce reklamních ploch

CHCETE SAMI REKLAMU?

Nakupujte za nejvýhodnější ceny!

www.aukmed.cz	
  
SLEVOVÉ POUKAZY
ZADARMO!!!

Slevový portál, kde platíte až při uplatnění
poukazu!

ü Žádné platby předem!
ü Plaťte v hotovosti, až když poukaz využijete!
ü Slevový poukaz získáte okamžitě po objednání!
ü Poukaz nemusíte tisknout, stačí nahlásit jeho číslo!

Nejpohodlnější slevový portál …

www.slevy-nad-slevy.cz

SMART games jsou jedinečnou kombinací hry a hlavolamu.
Pravidla každé hry jsou vysvětlitelná ve 3 jednoduchých bodech a můžete hned hrát.
Při tom vám ale každá z těchto her přinese dlouhé hodiny zajímavé zábavy.
Každá hra představuje zároveň zábavu a také příspěvek k rozvoji inteligence vás i vašich dětí.
Tyto hry rozvíjejí zejména logické myšlení, prostorovou představivost a schopnost koncentrace
a plánování. Jednotlivé hry mají různé úrovně obtížnosti.
Jsou vhodné pro děti od 3 let až po dospělé.

VYZKOUŠEJTE TAKÉ DALŠÍ HRY
Z ŘADY SMART GAMES

www.smarthry.cz
www.smartgames.eu

NOVINKY 2011

