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TIRÁŽ

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

Časopis

Mensa

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Číslo 6/2012 (prosinec) vychází 5. 12. v nákladu 8 000
výtisků. Uzávěrka únorového čísla je 9. 1. 2013.
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, 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. 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/ je šířen pod licencí Creative Commons.
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.

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, IČ: 45248591). Mensa ČR je nezisková organizace a k 21. 11. 2012 registrovala 2 676 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. Více se dozvíte na http://
www.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
©Mensa České republiky, 2012
Printed in the Czech Republic

Na titulní straně
Ohňostroj, foto: Tomáš Belloň

Inzerce v časopise Mensa
Řádková inzerce členů Mensy ČR je zdarma. Podrobná pravidla naleznete na adrese http://goo.gl/
sv3k0. Informace o placené inzerci naleznete na
adrese http://goo.gl/LgBcA, s dotazy se, prosím,
obracejte na šéfredaktora Tomáše Kubeše, tomas.
kubes@mensa.cz.

Oprava a omluva
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Jak přispívat do časopisu?

V říjnovém čísle bylo do článku „Kam až paměť
sahá“ na straně 33 při korektuře zaneseno špatné
skloňování jména boha Dia, autorce se za toto nedopatření velice omlouvám.

Přispívat mohou všichni členové a v opodstatněných
případech i nečlenové Mensy. Příspěvky, prosím,
zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Podrobné in�formace naleznete na adrese http://goo.gl/tJ05f.

V říjnovém čísle jsme též zapomněli uvést, že
za vedení rubriky Literatura a kultura a za kontrolu
kvality zaslaných prací je zodpovědná Eliška Anna
Kubičková, za její pomoc jí tímto velice děkuji.

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

ÚVOD

Úvodník
Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
dostává se Vám do rukou prosincové výroční číslo časopisu Mensa. Na dalších
stránkách Vás čeká rozsáhlý přehled dění
v místních a zájmových skupinách doplněný výčtem všech uskutečněných akcí
v roce 2012 a plánem aktivit na rok 2013.
Dále přinášíme podrobnou reportáž z největšího mensovního projektu – Logické
olympiády, zprávu z konference „Mensa
pro rozvoj nadání“ a vzpomínky na podzimní celostátní setkání. Díky tomu se na následujících stránkách můžete těšit
na dosud nejucelenější přehled činnosti Mensy ČR, který
vyšel.
Myslím si, že mohu nadšeně prohlásit, že se rok 2012
Mense opravdu povedl, kromě růstu počtu členů i množství různorodých akcí pro ně se nám dařilo systematicky
prohlubovat aktivity podporující rozvoj nadaných dětí a po
všech stránkách zlepšovat a zkvalitňovat činnost Mensy.
Pokud však mluvím o činnosti Mensy, je třeba zdůraznit, že „Mensa“ samotná nic nedělá, všechny akce
a projekty vždy pořádají konkrétní zapálení dobrovolníci.
I tento časopis nevytvořila abstraktní entita, ale tým zcela
konkrétních a milých lidí, kteří se rozhodli zdarma věnovat svůj um a čas. Rád bych jim proto na tomto místě velice srdečně a vřele poděkoval, rád bych poděkoval všem
přispěvatelům, fotografům, sazečům i redaktorům za další
rok přátelské, pozitivní a úspěšné spolupráce: „Opravdu
Vám děkuji a vážím si Vašeho času i Vašeho úsilí, které
dovedlo náš časopis až sem!“
S přáním příjemného a inspirativního čtení
Tomáš Kubeš, šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz
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ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

ÚVOD

Slovo předsedy
Blíží se konec roku a s ním i čas bilancování, hodnocení i výhledů do roku přicházejícího.
Rok 2012 se Mense ČR vydařil. Co je to ovšem Mensa? Je to logo, název, je to myšlenka,
ale jsou to především lidé. Rok 2012 se lidem
v Mense ČR opravdu vydařil, a proto bych rád
tento článek využil pro několik vzkazů:

Zuzano Poláková, díky za administrativu členské základny, oslovování
bývalých členů a vyhledávání ztracených kontaktů, koordinaci celé Logické olympiády, testování IQ, členství v dozorčí radě gymnázia, činnost
SIGHT koordinátora a další práci.

Petře Čavojský, díky za vykonávání funkce radního i prvního místopředsedy, předsedy správní
rady Mensa gymnázia i za starání se o oblast nadaných dětí, za akce v Karlovarském kraji i krajské kolo LO a další práci.

Jitko a Václave Fořtíkovi, díky za testování IQ, pořádání konferencí, seminářů, pobytů pro nadané děti a další práci.

Zuzano Šimková, díky za kompletní přípravu Čestného uznání, pořádání
přednášek a další práci.

Čestmíre Kalusi, díky za činnost webmastera, testování IQ, přípravu a sledování tiskových výstupů a další práci.

Dano Havlová, díky za vykonávání funkce radní a místopředsedkyně, za starání se o oblast testování, domlouvání testování i odbavování výsledků, za
pořádání akcí pro nadané děti i jejich rodiče, zakládání klubů a další práci.

Lenko Šnajdrová, díky za vybudování serveru deti.mensa.cz.
Hano Kotinová, Barboro Kučerová, Lindo Malá, díky za tvorbu Dětské
šifrovací ligy a Šifrové ligy.

Tomáši Kubeši, díky za vykonávání funkce radního a místopředsedy, vedení časopisu, programování oprav a zásahů do centrální databáze, tvorbu
uvítacích balíčků a dalších dokumentů, přípravu průkazek, pořádání akcí,
celkový zájem o Mensu a další práci.

Organizační týmy jarního a podzimního setkání, díky za dobrou přípravu setkání, zajímavý program, atraktivní prostředí a také hezky zpracované téma.
Předsedové a místopředsedové místních skupin, díky za pořádání schůzek, vítání nových členů a přípravu dalších aktivit.

Petře Mazale, díky za vykonávání funkce radního a místopředsedy, spravování intranetu a internetových aktivit, zapojení do LO, ochotu pomoci,
kdykoli je to potřeba, koordinování vítačů, pořádání akcí a další práci.

Koordinátoři SIGů, díky za tvorbu náplně zájmových skupin.

Hano Studenská, díky za vykonávání funkce radní a ekonoma, přípravu
a správu rozpočtu, zapojení do LO, předsedání MS Ostrava, pořádání
akcí, testování IQ a další práci.

Organizátoři akcí, díky za pořádání zajímavých exkurzí, výletů, návštěv
divadel, kin či sportovních aktivit.

Zdenko Pániková, díky za vykonávání funkce radní, koordinování SIGů,
pořádání cyklovýletů a další práci.

Redakce časopisu, díky za poctivou přípravu každého čísla plného informací o Mense, recenzí i odborných a zajímavých článků.

Pavle Terbere, díky za vykonávání funkce radního, koordinování místních
skupin, pořádání akcí, krajské kolo LO, předsedání MS Brno a další práci.

Testující, díky za přípravu a realizaci testování IQ po celé republice.
Členové organizačního týmu Logické olympiády, díky za zapojení na
všech úrovních a realizaci největšího mensovního projektu.

Marto Heřmanová, díky za vykonávání funkce radní, starání se o PR
i o podobu připravovaných smluv, výroční zprávy, krajské kolo LO, předsedání MS Hradec Králové a další práci.
Hano Kalusová, díky za vykonávání funkce mensovní sekretářky, velké
zapojení do LO, pořádání akcí, organizování zahraničních zájezdů, testování IQ, vstřícnost a ochotnou pomoc, pořádání konference, zakládání
klubů a další práci.

Všichni dobrovolníci, díky za Vaši práci a čas věnovaný Mense.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz, 603 726 030
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Krátce z Rady Mensy
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

V uplynulém období proběhla dvě zasedání RM,
první v rámci podzimního celostátního setkání ve
Zbraslavicích a druhé na Mensa gymnáziu při víkendu SIGů. Kompletní zápisy najdete na mensovním intranetu, stručný přehled potom tady:
Byl upraven rozpočet roku 2012 podle aktuálních čísel. Na víkend aktivních Mensy Německo
byl vyslán Tomáš Kubeš. Byla obnovena smlouva s Českou spořitelnou o on-line terminálu na
platební karty. Bylo schváleno podání žádosti na
MŠMT o podporu LO 2013. Byla projednána spolupráce s autory hry Abaku a participace Mensy na
připravované Abaku lize. Bylo schváleno rozšíření testovací licence na děti Ivě Berčíkové a Jitce
Fořtíkové. Byla zrušena funkce tiskové mluvčí.
Byla převzata záštita nad soutěží Miss Academia.
Byla zvolena volební komise 2013 ve složení Petr
Olšák, Zuzana Poláková, Vít Švachouček, Jana
Hřebíčková, Jiří Rak. Bylo schváleno užití jména Mensa pro šachový klub provozovaný SIGem
Šach. Ze správní rady gymnázia byl odvolán Jiří
Bílek a správní radě bylo uloženo připravit výběrové řízení na pozici ředitele. Proběhly informační
body o spuštění webu deti.mensa.cz, o spolupráci

Časopis Mensa prístupný
v Digibookse
Vladimír Zahoranský, zahoransky1@post.sk

Som veľmi rád že môžem informovať o úspešnej realizácii
spolupráce výsledkom ktorej bolo poskytnutie elektronickej verzie všetkých dostupných čísel časopisu Mensa Českej a Slovenskej republiky pre spracovanie a sprístupnenie
pre ťažko zrakovo postihnutých v digitálnej knižnici pre nevidiacich Digibooks na Slovensku.
Dělal jsi (jste) někdy tento MBTI test? http://
www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
Schází Vám kapitál na financování dobrého podnikatelského záměru? Kupujete akcie či podíly ve firmách
a potřebujete poradit při investování? Nevíte, jak co
nejlépe prodat svůj podíl v akciové či jiné společnosti?
Potřebujete znalecký posudek na ocenění akcií nebo
jiných cenných papírů? Kontaktujte Ing. Aleše Hodinu, tel. 605 551 551. Bližší informace k financování
projektů najdete na webové stránce finance.hodina.cz.

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

s FIT VUT Brno, o hostingu, o Logické olympiádě,
o proběhlých a připravovaných akcích.
Na obou jednáních jsme se snažili i nastartovat
rozvojové aktivity. Některé z nich jsou přímo nové,
jiné jsou spíše dokumentační, protože největším
současným rizikem Mensy ČR je skutečnost, že
většina know-how je pouze v hlavách konkrétních
dobrovolníků. Schválenými rozvojovými projekty
jsou: manuál vzorové akce specializované na náctileté děti, manuál na oslovování škol s nabídkou
testování a přehled již oslovených škol, trénink
intelektových schopností, Mensa a média, grafický
manuál, rozšíření redakčního systému časopisu,
zpracování manuálu na celostátní setkání, manuál
na Logickou olympiádu, struktura činností a trvale
platných usnesení, manuál pro správce a administrátora intranetu, přihlašovací systém na celostátní
setkání, software na hlasování a propojení počítačů
na akcích.
Příští jednání Rady Mensy ČR proběhne v sobotu 12. 1. 2013 v rámci pracovního víkendu svolaného do Karlových Varů.
Jednání Rady Mensy jsou přístupná všem členům. Zápisy z jednání naleznete na adrese https://
intranet.mensa.cz/index.php?men=men14.2.0.0.

Na FIT ČVUT s výsledky
z Logické olympiády
Redakce, redakce@mensa.cz

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
předběžně souhlasila, že bude uznávat dobré umístění v Logické olympiádě místo přijímacích zkoušek;
do doby uzávěrky tohoto časopisu se bohužel nepodařilo získat přesné informace. V případě zájmu,
prosím, kontaktujte referentku pro přijímací řízení:
http://fit.cvut.cz/student/studijni/kontakt/.

Na FIT VUT bez přijímaček
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Chystáte se přihlásit na Fakultu informačních technologií VUT Brno? Akademický senát fakulty
schválil pravidlo, že uchazeči s výsledkem mensovního testu nad 119 včetně budou přijati bez přijímacího řízení. Srdečně děkujeme panu proděkanovi
Bohuslavu Křenovi za realizaci této myšlenky.

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012
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Dětská šifrovací liga

Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

Po několikaměsíční odmlce se v březnu opět rozběhla Dětská šifrovací liga. Našla si několik desítek
pravidelných i příležitostných řešitelů. Pro ně je vždy začátkem měsíce připraveno 5 úloh, včetně návodu.
Tajenky každého kola jsou tematicky spojeny a typ šifry je vždy jeden, aby se luštitelům hlavičky úplně
nezamotaly. Naším cílem je ukázat, jaké možnosti (a někdy i záludnosti) šifrování poskytuje, a v tom
budeme pokračovat i v příštím roce. V tomto roce se luštitelé mohli seznámit s luštěním velkého polského
kříže, jednoduché substituce a morseovky, vyzkoušet si čtení v různých směrech, obrazcích a při speciálním uspořádání písmen a také zkusit odhalit tajemství známých řad a chemických vzorců. A na co se
mohou luštitelé těšit v tom příštím? Na 60 zajímavých úloh. Zadání najdete na webu Mensy.
   

Srdečně vítáme v Mense 56 nových členů
Redakce, redakce@mensa.cz

Následující členové vstoupili do Mensy od 13. 9. do 21. 11. 2012. S nimi má Mensa 2 676 členů. V seznamu se
objeví pouze ti, kteří zaslali přihlášku, zaplatili příspěvek i registrační poplatek a souhlasili s uvítáním v časopise.
Jméno
Pavlína
Adam
Richard
Kateřina
Marie
Anna
Vojtěch
Kristýna
Tadeáš
Adam
Kateřina
Magdalena
Vladan
Matyáš
Jiří
Petr
Tomáš
Roman
Pavel
Lukáš
Marek
Olga
Martin
Peter
Lucie
Jan
Corina
Marcela

Příjmení
Akivanová
Babczynski
Běláč
Blížkovská
Blížkovská
Brňovjáková
Brož
Čermáková
Drda
Gregůrek
Gregůrková
Halžová
Havel
Hrádek
Hýzler
Chmel
Klusák
Kopecký
Kovář
Kubej
Kukla
Kulíková
Kvapil
Langer
Malečová
Málek
Mihoková
Mikeštíková

Obec
Plzeň

Chlumec nad Cidlinou

Teplice
Rousínov
Benešov
Kralupy nad Vltavou
Nedvědice 283
Praha 3
Pardubice

Stochov

Martin
Ondřej
Otakar
Kateřina
Stefan
Ivo
Anna
Lenka
Daniel
Markéta
Gabriela
Ivana
Dušan
Sára
Milan
Kateřina
Jakub Jan
Kateřina
Daniel
Karel
Lukáš
David
Albert
Šárka
Ondřej
Filip
Hana
Kateřina

Navrátil
Pavelec
Petráček
Podlucká
Rakonjac
Řehůřek
Sedláčková
Sehnalová
Sklenář
Sovová
Suchopárová
Suchopárová
Stěhule
Škrháková
Šorf
Špalková
Šrejber
Štěpánková
Talanda
Tumpach
Vaníček
Vaníček
Vaníček
Velhartická
Volejník
Vujtík
Zakoutová
Zástěrová

Jaroměřice nad Rokytnou
Brno
Plumlov

Dobříš

Hukvaldy
Praha 8 – Karlín
Liberec
Most
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Vyhlášení
voleb
Volební komise, vk@
mensa.cz

Mensa se opět chystá na volby. Rada
Mensy ČR na jednání 10. listopadu zvolila volební komisi
(VK) ve složení Vít Šva-

Jak být volen
Volební komise, vk@mensa.cz

Jakýkoliv řádný člen Mensy ČR (dále jen Mensy)
může navrhnout jakéhokoliv řádného člena Mensy
včetně sama sebe na kandidáta do Rady Mensy, na
předsedu Mensy nebo do kontrolní komise Mensy.
Návrhy je možné zaslat volební komisi elektronicky
na adresu vk@mensa.cz nejpozději do 1. února 2013.
Navržení kandidáti musejí zaslat souhlas se
svojí kandidaturou. Budou k tomu vyzváni volební
komisí emailem. Neodeslání souhlasu se bude chápat jako nesouhlas s kandidaturou.
Souhlas s kandidaturou musí být poslán elektronicky na adresu vk@mensa.cz. Musí obsahovat
tyto náležitosti: celé jméno kandidáta včetně titulů, jeho členské číslo, zastávanou pozici v Mense, kontaktní údaje (elektronická adresa, telefon
a adresa osobních www stránek, má-li kandidát
nějaké), souhlas s uveřejněním proslovů a informací o kandidátovi v časopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy a jeho podpis.

Navrhujte kandidáty do orgánů
Mensy
Volební komise, vk@mensa.cz

Vyzýváme všechny členy Mensy ČR starší 18 let, aby
navrhli své kandidáty do volených orgánů Mensy, kterými jsou předseda, Rada (8) a kontrolní komise (3).
Členové Mensy mohou navrhnout k volbě kteréhokoliv řádného člena či členy Mensy včetně sama sebe.
Návrh musí obsahovat celé jméno navrhovaného člena
a také údaj, do kterého orgánu Mensy jej navrhujete.
Návrh musí být zaslán nejpozději do 1. února 2013,
a to elektronickou poštou na adresu vk@mensa.cz.
Volební komise si vyžádá od navrhovaných kandidátů písemný souhlas s kandidaturou do určeného data,
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chouček (předseda), Petr Olšák (zodpovědný za
technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Jiří Rak (člen), Zuzana Poláková (členka).
Ve volbách 2013 budeme volit předsedu Mensy
ČR, devítičlennou Radu Mensy ČR (volíme 8 členů, předseda se volí zvlášť) a tříčlennou kontrolní
komisi Mensy ČR. Funkční období těchto nově
zvolených orgánů začíná 1. července 2013. Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát
volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Souhlas by měl nadále obsahovat i případná další
prohlášení kandidáta vztahující se k volbám a musí
přijít nejpozději do 1. března 2013.
Na elektronickou adresu odesílatele bude kandidátovi potvrzeno přijetí souhlasu. Odesláním
souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje souhlas a seznámení se s volebním systémem.
Do 1. března 2013 musí kandidát také zaslat případný volební proslov a fotografii. Ke stejnému
datu bude ověřeno členství navržených kandidátů.
Nebude-li některý kandidát řádným členem Mensy
pro rok 2013 (rozhoduje zaplacení příspěvku – jeho
připsání na účet Mensy nebo zanesení údaje o zaplacení do databáze členů) nebo nebude-li splňovat
kritéria na kandidáta na danou funkci (například
bude členem volební komise), bude vyškrtnut ze
seznamu kandidátů bez možnosti odvolání.
Pro tyto volby budou opět fungovat volební
stránky Mensy: volby.mensa.cz. Na nich naleznete
všechny dokumenty týkající se voleb a informace
o kandidátech.

zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební proslov. Toto provede volební komise hned poté, co budou
shromážděny všechny návrhy. Podrobněji o průběhu
této fáze voleb je pojednáno v článku „Jak být volen“,
který je také přístupný na webu Mensy ČR.
Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako
v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci
hlasovat na valné hromadě, elektronicky nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební
komise přímo na valné hromadě v červnu 2013. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb
budou zveřejňovány průběžně v časopise a na webu
Mensy.
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Členské příspěvky na rok 2013
Sekretářka, sekretarka@mensa.cz

Členské příspěvky je třeba uhradit do 28. 2.
2013 v následující výši:
• 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
• 250 Kč doplatek za zasílání časopisu na adresu
v zahraničí
• 5 000 Kč zlaté roční členství (výhody viz níže)
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.
Příspěvky můžete uhradit následujícími způsoby
1. Inkasem – pohodlně a snadno
Ve své bance (osobně nebo přes internetové bankovnictví) vyplňte souhlas s inkasem – účet příjemce:
5500450000/4000, variabilní symbol: členské číslo,
částka: dle typu členství. O zřízení inkasa, prosím, Mensu informujte emailem na hana.kalusova@mensa.cz
(zašlete číslo svého účtu, VS a nastavenou částku), zavedení inkasa potvrdíme. Ze všech členských příspěvků
zaplacených do 28. 2. 2013 formou stálého inkasního
příkazu budou vylosováni tři výherci deskových her.

ZPRÁVY MENSY

Nepamatujete si své členské číslo? Najdete jej na členském průkazu nebo napište na: sekretarka@mensa.cz
Zlaté roční členství
Zlaté roční členství je určeno pro ty, 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 možnost požádat o 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.
56 400 Kč z příspěvků zlatých členů v roce 2012
využila Mensa k financování finále Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu – především k pokrytí
provozních nákladů (vytopení objektu) a dokoupení
zajímavých a inspirativních cen pro finalisty v případech, kdy nebyl k dispozici vhodný věcný dar. Rádi
bychom za tuto pomoc srdečně poděkovali Michalu
Augustinovi, Kateřině Havlíčkové, Lukáši Hemkovi, Petru Chmelovi, Evě Kopové, Janu Křížovi, Zlatě
Kubů, Martinu Scholzovi, Drahomíru Šachtovi, Petru
Štěpánovi, René Vápeníkovi, Luďku Zákravskému
a Petře Zvonařové.
Napište na: sekretarka@mensa.cz

2. Bankovním převodem na účet Mensy
u LBBW Bank CZ
číslo účtu:               5500450000/4000
konstantní symbol (KS):   0308
variabilní symbol (VS):          členské číslo (důležité)
Platbu za více lidí, prosím, rozepište ve zprávě
pro příjemce.
3. Poštovní poukázkou typu A
Údaje jsou stejné jako při platbě na účet.
4. Ze zahraničí, osobně nebo poukázkou typu C
Jak zaplatit těmito způsoby, se dočtete na adrese:
http://www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevky/.

Stav zaplacení svých příspěvků si můžete ověřit v intranetu: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men1.0.0.0
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Poznejte ostatní členy

O čem se hovoří na intranetu?

Redakce časopisu Mensa hledá

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Redakce, redakce@mensa.cz

Redakce, redakce@mensa.cz

V intranetu (https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men4.0.0.0) naleznete zajímavé statistiky
týkající se zájmů a zaměstnání členů Mensy. Podle
těchto zájmů nebo zaměstnání můžete další členy
také vyhledat. Prosím, věnujte minutku aktualizaci
a doplnění svého profilu.

Následující témata byla probírána na intranetu v polovině listopadu. Přihlaste se i Vy a zapojte se do diskuse. Nevíte jak? K přihlášení slouží členské číslo,
které naleznete na svém členském průkazu, a heslo,
které Vám přišlo při vstupu do Mensy emailem. Pokud si jej nepamatujete, nové získáte na stránce https://intranet.mensa.cz/show.php?pg=lost_pwd.

Vedoucí rubriky
Hledáme dobrovolníka, který by nám pomohl se
čtením článků, které přicházejí e-mailem do redakce, dokázal by je překopírovat z e-mailů do MS-Wordu (či Open Office) a komunikoval s autory,
pokud některé z podstatných částí článku chybí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIG Čeština? (1 příspěvek)
Silnicni cyklistika (4 příspěvky)
Česko versus Německo (2 příspěvky)
Dvě vysoké školy (33 příspěvků)
Leváci/praváci? (19 příspěvků)
Nechtěné myšlenky – diskuse k anketě (46 příspěvků)
Aktuality (8 příspěvků)
SIG Astronomie? (10 příspěvků)
Diskuse – chyby (35 příspěvků)
Veřejné diskuse ministerstev (21 příspěvků)
Problémy a jejich příčiny (45 příspěvků)
Zlínský kraj (57 příspěvků)

Pokud se Vám v diskusním fóru nezobrazí tlačítko „Odpovědět“, klikněte na název diskuse nahoře. Stránka se nahraje znovu a korektně. O chybě
víme, ale bohužel nevíme, jak ji opravit – člověk,
který integroval diskusní modul phpBB do intranetu, již pomáhat nemůže a zatím se nenašel nikdo
další, kdo by se dokázal v kódu zorientovat.

Statistiky mensovní fotogalerie
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

K 21. listopadu 2012 bylo v mensovní fotogalerii:
• 12 206 fotografií,
• 493 alb 103 autorů a
• 1624 označených obličejů.
Prosím, neváhejte se přihlásit do intranetu, fotografie prohlížet, vkládat, hodnotit nebo označovat.
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.
Kalendář mezinárodních akcí naleznete na adrese http://www.mensa.cz/volny-cas/mezinarodni-akce/.

ZPRÁVY MENSY

Prosím, podělte se s námi o své názory na časopis
Mensa, napište na adresu redakce@mensa.cz.
Prodejce reklamního prostoru
Hledáme člověka, který by měl zájem prodávat
reklamní prostor v časopise Mensa. Na rozdíl od
ostatních „pozic“ můžeme za aktivně získanou reklamu nabídnout provizi, na druhou stranu očekáváme jistou profesionalitu.

Fotografa
Pravidelně se nám nedostává hezkých fotografií Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni
z akcí, kterými bychom mohli oživit články. Vře- slíbit honorář (s výjimkou prodeje reklamy). Nabízíme
le poděkujeme komukoliv, kdo se nebude bát vzít Vám však možnost vyzkoušet si něco nového bez nutaparát a mensany na akci vyfotí. Fotografie můžete nosti posílat životopisy a procházet assasement centzasílat přímo do redakce nebo nahrávat do fotogale- rem (či podobnými) a dělat zajímavé věci s lidmi, se
rie na intranetu. Není třeba být profesionálem, stačí kterými je radost pracovat. Máte zájem nebo dotaz?
vzít aparát a zamyslet se u toho. Máme velký zájem Prosím, napište na adresu tomas.kubes@mensa.cz.
o hezké fotografie na titulní stranu
spjaté s proběhlými mensovními
událostmi nebo ročním obdobím.
Prosím, pošlete je na adresu: redakce@mensa.cz.
Pomocníky
Hledáme pomocníka na realizaci více i méně divokých projektů.
Z těch divočejších jmenujme například oslovení všech českých center
reprodukční medicíny s nabídkou
hledat dárce pohlavních buněk prostřednictvím inzerce v časopise,
z těch méně divokých pak například
Redakční večeře 15. 12. 2012, foto: Tomáš Kubeš
ověření platnosti inzerátů řádkové
inzerce a Mensa Business Contacts.

Mensa a inteligence v médiích
Čestmír Kalus, cestmir.kalus@mensa.cz, 775 237 845, odkazy zkrátil Martin Švorc

Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zašlete odkaz na adresu redakce@mensa.cz.
Všem, kteří zaslali odkazy na články do redakce, děkujeme.
Mensa
24. 9. 2012, vyskovsky.denik.cz, Lidé si otestují IQ ve vyškovské knihovně, http://jdem.cz/wv8q7
Inteligence
12. 9. 2012, tyden.cz, Krásky a boháči už tolik netáhnou. Cení se inteligence, http://jdem.cz/wv8r8
4. 10. 2012, novinky.cz, Děti krmené jídlem z fastfoodů mají nižší IQ, tvrdí vědci, http://jdem.cz/wv8s3
22. 10. 2012, magazin.ceskenoviny.cz, Jde-li o mozek, neznamená podle vědců větší automaticky chytřejší, http://jdem.cz/wv8t8
23. 10. 2012, lidovky.cz, Větší mozek nezaručuje vyšší inteligenci, tvrdí vědci, http://jdem.cz/wv8u4
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Na intranetu (https://intranet.mensa.cz/document.
php?men=men14.3.0.0&id_c=423) naleznete podrobný zápis z víkendu dobrovolníků Mensy Německo. Krom samotného popisu akce jsem se také
pokusil (poněkud nesystematicky) shrnout, jak si
Mensa ČR stojí vůči té německé.

• Nejvíce mensanů na akci/setkání
◦
Mezinárodní setkání (na území Česka):
EMAG 2010 – 418 účastníků, 27 zemí.
◦
Celostátní setkání: Zbraslavice 2012 –
124 účastníků.
◦
Mezinárodní akce (na území Česka):
EMAG 2010 – Gala Dinner – 264 účastníků.
◦
Akcí v rámci setkání: 117 různých (141
nerůzných) akcí v rámci EMAG 2010.
◦
Mensanů na MS: Brno 15. 10. 2012 30
lidí celkem (23 v jednom okamžiku) – po
známka z Prahy: v Praze se „samozřejmě“
sešlo více lidí, ale nemáme to auditované.
• Členů Mensy ČR
◦
Nejvíce členů Mensy: k 21. 11. 2012 – 2 676 členů
◦
Nejvíce nových členů za kalendářní rok:
1993 – 1 118 členů
◦
Nejvíce otestovaných za kalendářní rok:
2010 Havlová Dana – 1 659 (z toho 1 408 dětí)
• Časopis
◦
Nejvyšší náklad časopisu: 6/2011 5 000 výtisků

Darujte IQ test

SIG Aktivní děti – jarní prázdniny
s dětmi na lyžích, 9.–16. 2. 2013

24. 10. 2012, hobby.idnes.cz, Hmotnost mozku pasuje rejska na intelektuála. Skutečnost je opačná, http://jdem.cz/wv8v8
13. 11. 2012, e15.cz, Lidstvo hloupne kvůli civilizačnímu pokroku, tvrdí biolog, http://jdem.cz/wv8w6
13. 11. 2012, osel.cz, Lidstvo hloupne a bezcitní, http://jdem.cz/wv8x9
Nadané děti
16. 9. 2012, idnes.cz, Do škol nastupují stovky pětiletých „géniů“, často už umí číst i psát, http://jdem.cz/wv8y9
16. 9. 2012, parlamentnilisty.cz, Práva nadaných dětí bývají omezována, varuje odborník, http://jdem.cz/wv8z7
2. 10. 2012. novinky.cz, Nadání jako dar? V Česku spíš problém, http://jdem.cz/wv822
8. 11. 2012, prostejovsky.denik.cz, Mensa radí v Národě rodičům, co s malým géniem, http://jdem.cz/wv836

Nalepovací kupon nečekejte!
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Žádný nalepovací kupon potvrzující Vaše členství
již nečekejte. Rada Mensy 13. 1. 2012 schválila
používání nové členské průkazky, která pro ověření
členství v aktuálním roce používá moderní QR kód.

MENSA

Víkend dobrovolníků v Německu –
inspirace a srovnání
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

České republiky / Czech Republic

Tomáš Kubeš
Členské číslo / Membership number:

DM3236

Mensa České republiky | Španielova 1111 | 163 00 Praha 6 | www.mensa.cz

Nová členská průkazka

MENSA

Mensovní kniha rekordů aneb
České republiky / Czech Republic
Převážně nevážně
o Mense
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, redakčně upraveno

Nejen
díkyFrantišek
srovnání s Al-Khatib
ostatními na Al-Jashi
zahraničních
Albert
zájezdechČlenské
mě číslo
napadlo
upozorňovat
na
to, pod ja/ Membership number: DM3236
kou úžasnou národní Mensu patříme. Jedinečné
a výjimečné vlastnosti Mensy ČR:
Mensa České republiky | Španielova 1111 | 163 00 Praha 6 | www.mensa.cz

• Jako jediná Mensa systematicky pracujeme
s dětmi již od 5 let, většina Mens testuje až od
14; pokud testují i mladší děti, nemají pro ně
speciální program.
• Jako jediná Mensa provozujeme Mensa gymnázium, školu pro nadané.
• Jako první a (zatím) Tento
jediná
Mensa
pořádáme
průkaz dokládá
členství v organizaci
Mensa
republiky a jeho platnost v aktuálním roce
Logickou olympiádu. České
lze ověřit pomocí QR kódu nebo uvedeného odkazu; průkaz je platný maximálně do roku 2022.
Zdvořile žádáme členy Mensy po celém světě o
vstřícné jednání s jeho držitelem. Název a znak
Mensy jsou zapsané ochranné známky a jejich užití
bez písemného souhlasu Rady Mensy ČR může být
chápáno jako porušení zákona.

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

Nevšedním vánočním překvapením může být dárková poukázka na standardizovaný, kalibrovaný
a mezinárodně uznávaný IQ test Mensy – darujte
sebepoznání. Poukázku můžete objednat na adrese:
http://www.mensa.cz/testovani-iq/darkovy-poukaz/.

• Relativně i absolutně (!) otestujeme za rok nejvíce lidí.
• Nejintenzivněji rozvíjíme výjimečný projekt
škol spolupracujících s Mensou a program
NTC Learning pro školky.
• Podporujeme aktivity nadaných i mimo Mensu
prostřednictvím herních klubů i klubů nadaných dětí.
Mensa Německo se během posledních sedmi let
stala z malé Mensy třetí největší Mensou po USA a Británii. Takové neskromné přání, spíše výzva – někdo by
mohl říct utopie – co kdybychom se stali čtvrtou?
Pro povzbuzení snahy o zlepšování startuji
mensovní knihu rekordů. Níže najdete pár příkladů
mně známých rekordů, přidáte další? Překonáte či
opravíte stávající?

Milada Pytelová, milada.pytelova@mensa.cz, tel. 602 171 498

Stejně jako letos pořádáme i v příštím roce týdenní
pobyt rodin s dětmi v penzionu Na Statku v Českých Petrovicích v Orlických horách. Lyžařský
areál pro začátečníky a rekreační lyžaře je asi 200
m od penzionu, podrobné informace o lyžování najdete na http://ceskepetrovice.com/.
Náročnější lyžaři mohou využít další lyžařské areály v Orlických horách, které jsou v dosahu do 20 km.
Ubytování a stravování v rodinném penzionu
Na Statku, http://www.pensionceskepetrovice.cz.
Cena: plná penze, dospělý 590 Kč/den, dítě 370
Kč/den, polopenze 540 Kč, resp. 330 Kč.
Doprava vlastní.
Večery (a noci) trávíme hraním společenských
a deskových her, tancem na DDR podložkách.
Kapacita penzionu je omezená, proto se, prosím, přihlaste co nejdříve.

Valná hromada MS Olomouc, 13. 2. 2013
Dušan Fürst, dufu@volny.cz

Valná hromada MS Olomouc se bude konat dne 13.
2. 2013 od 18 hodin v Restauraci Zora klub v Olomouci, U Stadionu 6. Všichni jste srdečně zváni.
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Nejvyšší počet stránek časopisu: 6/2010
104 stránky
Nejpočetnější MS konference: MS Praha 227
lidí k 6. 11. 2012
Nejpočetnější SIG konference: SIG Business
Club 169 lidí k 6. 11. 2012
Nejvíce bodů účastníka na celostátním setkání: Kutálek Vladimír, 419 bodů, Velké Losiny 2010 (to jsem
opravdu netušil, když mě tato kategorie napadla...)
Další kategorie jsou na vás a vašich příspěvcích...

Podmínky zapsání: rekord musel nastat 15. 10.
2012 a později (netýká se byť i prokazatelně zpětně dohledatelných věcí, jako je počet účastníků na
setkání apod.). Rekordy jsou zveřejňovány pro pobavení. V žádném případě se neostýchejte navrhovat
nové kategorie. Nezapomeňte, příští výroční číslo je
už za necelý rok, do té doby mi posílejte nové tipy na
kategorie nebo informace o překonání rekordu z tohoto čísla. Na příspěvky se srdečně těším.

EMAG 2014
Redakce, redakce@mensa.cz

Za rok a půl se bude výroční setkání evropských Mens
konat ve švýcarském Curychu, organizace je již v plném
proudu a pevně věříme, že bude bezchybně švýcarská.

Augustinergasse, Curych, foto: Roland zh, Wikimedia

Výzva horolezcům?
Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz

Můj nejsilnější loňský sportovní zážitek byla vysokohorská turistika v rakouských Alpách s 250metrovou
ferratou. Ráda bych tento zážitek příští léto zprostředkovala i dalším mensanům. Potřebuji k tomu ale pomoc zkušeného horolezce. Zájemci, ozvěte se prosím
na iva.bercikova@mensa.cz. Děkuji.
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Kalendář akcí 2013
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Předkládáme Vám plánované akce na rok 2013.
V průběhu roku se ještě objeví řada dalších, které
vzniknou spontánně, a naopak některé z plánovaných aktivit se nemusí uskutečnit. Tento kalendář
by Vám měl dát alespoň rámcovou představu, na co
se v příštím roce v Mense můžeme těšit. Pravidelné
akce a další plánované aktivity najdete na webu a ve
zprávách místních a zájmových skupin. Podrobnější
informace hledejte v kalendáři akcí na webu, u kontaktní osoby anebo v dalších číslech časopisu.
5. leden, Praha: postnovoroční brunch v Café Savoy – Tomáš Kubeš
Již tradiční mensovní zahájení roku v klasické
pražské kavárně.
Leden, Rousínov u Vyškova: Magic a Dračák víkend – Dana Havlová
Třídenní akce zaměřená na hraní v úrovni začátečníků a mírně pokročilých, vhodná od 11 let.
9. – 16. únor, České Petrovice v Orlických horách:
jarní prázdniny s dětmi na lyžích – Milada Pytelová
Únor: nominace na Čestné uznání – Zuzana Šimková
Členové zasílají návrhy osobností na udělení Čestného uznání.
1. březen: přednáška a seminář Reinkarnační
regrese – Karel Kostka
Akce SIGu Psychologie a komunikace.
Březen, Ostrava: ping-pong – Hana Studenská
22. březen: přednáška Tvůrčí psaní a rétorika –
Karel Kostka
Akce SIGu Psychologie a komunikace.
31. březen – 3. duben, Itálie: Velikonoce v Dolomitech – Aleš Vencko
Lyžování, snowboarding a procházky jarní přírodou pod svahy Dolomit pro všechny mensany a jejich přátele a rodiny.
Duben, Ostrava: badminton – Hana Studenská

ČASOPIS
ČASOPIS MENSA
MENSA M
PROSINEC 2012
2012
M PROSINEC

18. – 21. duben, Česká Kamenice: jarní výlet
SIGu Cyklistika – Zdenka Pániková
Jarní cyklování přes tři CHKO – Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory aneb Pachatel se vrací na místo činu.
Duben: hlasování o kandidátech na Čestné
uznání – Zuzana Šimková
Členové hlasují o 5 kandidátech vybraných Radou
Mensy ze všech došlých nominací.

ČASOPIS
ČASOPIS MENSA
MENSA M
PROSINEC 2012
2012
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Konec června, Hradec Králové: návštěva festivalu
Divadlo evropských regionů – Věra Heřmanová
Červenec, Prostějov: Sportovní desetiboj místních skupin – Tomáš Blumenstein
Badminton, voda, brusle, pètanque, ping-pong, oheň a další.
Červenec, Německo: česko-německý víkend rodin
s nadanými dětmi u Rozvadova – Mensa Německo

Druhá polovina dubna, Krnov, Opava, Ostrava: cyklistický výlet – Dagmar Saktorová
Po nových cyklostezkách z Krnova do Opavy a Ostravy.

13. – 24. červenec: letní tábor Logické olympiády
– Pavla Procházková
Letní tábor zaměřený na logiku, matematiku.

Duben – květen, České Budějovice: Guerilla Gardening – Pavel Marušinec

20. – 27. červenec: letní camp pro nadané
děti – Dana Havlová
Pobytový camp přizpůsobený zájmům a potřebám
nadaných dětí s volitelným programem, určený pro
děti od 8 let.

Duben – květen, Olomouc: exkurze v olomouckém podzemí – Ludmila Děcká
Pokračování úspěšné exkurze v dalších částech podzemí.
7. – 8. květen, Rusava: den mensovních dobrovolníků – Tomáš Blumenstein
Setkání dobrovolníků, bowling, jednání Rady, povídání, plánování a rozvojová diskuse.
8. – 12. květen, Rusava: jarní celostátní setkání –
Tomáš Blumenstein a MS Prostějov
Celostátní setkání Mensy ČR plné exkurzí, soutěží a her.
17. – 27. květen: Španělsko a Portugalsko – Hana
Kalusová a Tomáš Blumenstein
Další mensovní zahraniční exkurze, tentokrát plánujeme objet celé Španělsko, Portugalsko a Gibraltar.
24. – 26. květen: jarní setkání rodin s nadanými
dětmi – Dana Havlová
Víkendový pobyt pro rodiny. Přednášky, společné hry, bojovka, šifrování, deskové a karetní hry, povídání a pohoda.
Červen, České Budějovice: dětský den – Lucie Malechová
Šifrovačka s Martinem Machem, tzv. Želvování.
Červen: valná hromada – Tomáš Blumenstein
Výroční valná hromada, vyhlášení výsledků voleb,
přednášky, vyhlášení Čestného uznání s předáním
pamětního listu a společenský večer.
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Listopad, Morava: konference Mensa pro rozvoj
nadání – Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová,
Dana Havlová
Teoretické i praktické přednášky o vzdělávání nadaných dětí.
Listopad, Hradec Králové: bowling – Věra Heřmanová
Prosinec, Rousínov u Vyškova: Magic a Dračák
víkend – Dana Havlová
Prosinec, České Budějovice: bowling – Lucie Malechová

31. červenec – 4. srpen, Bratislava, Slovensko:
European Mensas Annual Gathering – Mensa
Slovensko
Srpen, Ostrava: minigolf – Hana Studenská
26. – 30. srpen, Brno: příměstský camp pro
nadané děti – Dana Havlová
Postnovoroční brunch v Café Savoy 2012, foto: Tomáš Kubeš
Camp přizpůsobený zájmům a potřebám nadaných dětí s volitelným programem, určený pro děti První polovina prosince, Itálie: předvánoční lyžood 8 let.
vání za hubičku – Aleš Vencko
Lyžování a snowboarding v Itálii za symbolické
Září: na kole do Orlických hor – Zdenka Pániková ceny pro všechny mensany a jejich přátele a rodiny.
19. – 23. září, Calgary, Kanada: IBD meeting
Mezinárodní rada Mensy International.
24. – 28. říjen, Železná Ruda: podzimní celostátní
setkání – Hana Heřmanová a MS Plzeň
Celostátní setkání Mensy ČR plné exkurzí, soutěží a zábavy.
25. – 27. říjen: podzimní setkání rodin s nadanými dětmi – Dana Havlová
Víkendový pobyt pro rodiny. Přednášky, společné hry, bojovka, šifrování, deskové a karetní hry, povídání a pohoda.
Říjen, listopad: Logická olympiáda – tým LO
Nominační a krajská kola, finále soutěže.

Prosinec, Plzeň: bowling – Hana Heřmanová
Prosinec, Ostrava: bowling – Hana Studenská
Prosinec, Prostějov: vánoční besídka – Tomáš
Blumenstein
Každoroční příjemné předvánoční posezení.
Červenec 2014, Boston: výprava Mensy ČR na
celostátní setkání Mensy USA spojená s výletem
po východním pobřeží
Uzávěrky časopisu Mensa v roce 2013 budou:
9. 1., 6. 3., 8. 5., 10. 7., 11. 9. a 6. 11.
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Silvestr, 31. 12. 2012

Soutěž o deskové hry

Milada Pytelová, milada.pytelova@mensa.cz, tel. 602 171 498

Martina Magdová, tresserhorn@post.cz

Stejně jako vloni zveme širokou mensanskou veřejnost a hlavně děti a rodiče na oslavu konce roku.
Proběhne v pondělí 31. 12. 2012 v Pravlově, ihned
poté bude následovat přivítání Nového roku 2013.
Akce je vhodná pro děti i dospělé, na programu hraní deskových, karetních a společenských
her, soutěž v tanci na DDR podložkách, zpěv. Kdo
bude mít zájem, může přespat, spacák a karimatku
si dovezte vlastní.
Přihlašujte se na mensovním webu http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=4293.

Vyhrajte originální moderní společenské hry z herního obchodu a klubu Mephit. První cenou je taktická hra o soubojích letadel z druhé světové války
Wings of Glory v ceně 1 299 Kč. Druhou cenou
je kooperativní fantasy karetní hra Lord of the
Rings podle románů J. R. R. Tolkiena v ceně 749
Kč a třetí cenou je rodinná postřehová hra Jungle
Speed v ceně 499 Kč.
Co pro získání jedné z těchto her musíte udělat?
Pošlete do 31. 1. e-mail s titulem „Soutěž Mensa“
na adresu souteze@mephit.cz. Do emailu uveďte:
1. Jméno a adresu pro zaslání případné výhry
2. Odpověď na soutěžní otázku: Do kolika hodin má pražský herní klub Mephit každý den otevřeno? Odpověď najdete na webu www.mephit.cz.
Mephit není jenom e-shop s moderními i klasickými společenskými hrami, ale také kamenná prodejna a herní klub v Praze 5 na Arbesově náměstí
14, kde si můžete přijít vyzkoušet nové hry či zúčastnit se turnajů ve vašich oblíbených.

Postnovoroční brunch
v Café Savoy, 5. 1. 2013
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Rád bych Vás pozval na již tradiční zahájení mensovního roku – postnovoroční brunch ve vyhlášeném
Café Savoy (Vítězná 5, 150 00 Praha 5) v sobotu 5.
ledna od 10:00. Prosím, přihlaste se na adrese: http://
www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=4312.

Pozvánka na mimořádnou valnou
hromadu MS Zlín, 5. 1. 2013
Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz

Ráda bych všechny mensany ze Zlínského kraje pozvala na sice mimořádnou, zato však velmi důležitou
valnou hromadu, kde mimo jiné budeme volit nového aktivního místopředsedu, neboť stávající místopředseda Michael Tupý nadále nemůže plnit úkoly
místopředsedovi dané. Valná hromada se bude konat
v sobotu 5. ledna 2013 od 16 hodin pod vysílačem
na Tlusté hoře ve Zlíně. Těším se na setkání s Vámi.

Mensa English Group, 22. 1. 2013
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

22. 1. od 19:00 bude rodilý Malťan a člen Mensy Antoine Borg v rámci Mensa English Group
anglicky přednášet o životě na Maltě. Pozvánku
s upřesněním místa rozešleme skrze konferenci
MEG (sig-meg@mensa.cz).
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete
odkaz na adresu redakce@mensa.cz.

Wings of Glory

Business Dinner, 29. 1. 2013
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz; Josef Sysel, josef@
syslovi.cz

Na 29. ledna 2013 od 20:00 připravujeme první
„Business Dinner“ pro členy Mensy. Náplní této
večeře budou krom dobrého jídla, výměny kontaktů a diskuse také dvě krátké přednášky na téma
obchod a HR ve spojení se sociálními sítěmi. Pozvánka s přihláškou bude rozeslána skrze konferenci SIGu Business Club (sig-business@mensa.cz).
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Jarní celostátní setkání Rusava,
8.–12. 5. 2013
Srdečně Vás zveme na jarní celostátní setkání Rusava
2013, které připravujeme v krásném prostředí Hostýnských vrchů.
Termín: 8.–12. květen 2013, předpokládaný příjezd
účastníků je ve středu od 12 h., ukončení pak v neděli
po poledni.
Místo: Rusava leží v Hostýnských vrchách, je vzdálena 15 km od Holešova, kam se dostanete po dálnici D1.
Odhadované dojezdové časy: z Prostějova 1 h., z Brna 1,1
h., z Ostravy 1,2 h., z Prahy 2,75 h. Vlakem lze dojet do
Hlinska pod Hostýnem (6 km), autobusem pak přímo do
Rusavy (např. z Holešova nebo Kroměříže). Jako vždy
budete mít možnost domluvit se na spolujízdě.
Ubytování: Hotel Rusava, http://www.hotelrusava.
cz. Areál nabízí 4 druhy ubytování v různých cenových
relacích. Všechny ceny jsou za osobu a noc s polopenzí.
Děti do 3 let zdarma.
Hotel 1 – nově rekonstruované pěkné pokoje s koupelnou a WC (2, 3 a 4 lůžka). Cena 510 Kč, děti 3-12
let za 390 Kč.
Hotel 2 – starší stavba s původně vybavenými pokoji
(2, 3 a 4 lůžka), koupelna a WC v buňkách pro dva pokoje. Cena 370 Kč, děti 3-12 let za 290 Kč.
Chatky – vytápěné čtyřlůžkové až pětilůžkové chatky
se sprchou a WC. Cena 370 Kč, děti 3-12 let za 290 Kč.
Bungalovy – nevytápěné čtyřlůžkové pokoje s terasou, WC a sprchy společné na terase, minimální počet
10 lidí (limit je stanoven kvůli ohřevu teplé vody v bojlerech). S sebou spací pytel nebo povlečení. Cena 305 Kč,
děti 3-12 let za 250 Kč.
Přihlašujte se, prosím, co nejdříve, abyste si mohli
vybrat ubytování dle svých představ. Veškerou kapacitu
areálu máme rezervovanou do 31. ledna 2013. Po tomto
datu již  nemáte zaručené, že zvolený typ ubytování bude k dispozici.
V těsné blízkosti je lyžařský
svah a koupaliště. Doufejme, že
spíše využijeme té druhé možnosti.
V areálu je wellness centrum s finskou saunou, parní lázní a whirpoolem, masážní a zábalové centrum
a fitness, bowling, dětský koutek,
nechybí ani dětské a dospělé hřiště.
Program zahájíme ve středu
ve 14 h. soutěžemi a přednáškami.
Na čtvrteční a páteční dopoledne
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plánujeme zajímavé exkurze i výlety po okolí, odpoledne potom týmové soutěže. Večery budou patřit zejména
soutěžím individuálním, ale hlavně také volnému prostoru pro Vaše hraní deskových her, hraní na kytary a nemoderovanému povídání. Sobota bude patřit celodenní
týmové hře a nedělní dopoledne potom přednáškám,
focení a polednímu vyhlášení těch nejlepších z Vás.
Konkrétní exkurze se budou objevovat v přihlašovacím
systému na setkání a budou velmi různorodé.
Celému setkání pak bude předcházet mensovní den
zahájený v úterý odpoledne, v rámci kterého proběhne
jak jednání Rady Mensy, tak především konstruktivní
diskuse o rozvoji a také odměna pro aktivní dobrovolníky ve formě objednaného bowlingu i wellness.
Speciálně vítáme i nové účastníky, kteří se na setkání
vypraví poprvé. Setkání začínáme seznamovací hrou,
díky týmovým soutěžím se snadno zapojíte do programu, a projevíte-li o to zájem, nabídneme Vám i pomoc
konkrétní osoby. Také registrační poplatek je pro nováčky snížen.
Základní registrační poplatek je 150 Kč. Dále je modifikován takto: nečlenové Mensy +100 Kč; účastníci,
kteří si připraví soutěž/přednášku, která bude zařazena
do programu, -100 Kč; členové Mensy ČR, kteří přijedou na své první celostátní setkání, -80 Kč; účastníci,
kteří se přihlásí po uzávěrce (anebo po uzávěrce změní
datum příjezdu či odjezdu), +100 Kč; děti do 15 let registraci neplatí.
Přihlašujte se, prosíme, co nejdříve. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2013, avšak garantovaná kapacita ubytování
je jen do 31. 1. 2013. Aktuální informace a přihlašovací
systém najdete na adrese http://setkani.mensa.cz.
Na setkání s Vámi se těší organizační tým ve složení:
Charlotte Vlková, Jarmila Blahová, Linda Malá, Danka
Blumensteinová, Jaroslav Zavadil, Ladislav Frankl, Jaroslav Grepl a Tomáš Blumenstein.

Hotel Rusava 2, foto: provozovatel
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Na 29. ledna 2013 od 20:00 připravujeme první „Business Dinner“ pro členy Mensy. Náplní této večeře
budou krom dobrého jídla, výměny kontaktů a diskuse také dvě krátké přednášky na téma obchod a HR
ve spojení se sociálními sítěmi. Pozvánka s přihláškou bude rozeslána skrze mensovní konferenci SIG
Business Club (sig-business@mensa.cz), do které se můžete přihlásit na intranetu Mensy.

IQ – ad fontes
Alan Hájek, alan.hajek@email.cz

Před časem proběhla na Facebooku zajímavá diskuse nad otázkou, zda by měl životopis mensanů/
mensanek obsahovat informaci, že je člověk členem organizace Mensa. Mělo by členství v Mense
nějak zvýhodnit takového kandidáta? Proč by měla
tato informace zajímat personalisty? Jak má člověk
s IQ > 130 nejlépe vytěžit svůj potenciál na trhu
práce? Vnímají personalisté/zaměstnavatelé vyšší
IQ jako výhodu, nebo komplikaci? A jsou to personalisté nebo někdo úplně jiný, kdo by mohl zajásat
nad zaměstnancem s řádově větší inteligencí, než
má běžná populace?
Skoro bych řekl, že příval podobných otázek se
může limitně blížit nekonečnu. Jelikož lidská představivost nemá hranice, stačí zúžit výběr, vydat se
opačným směrem k podstatě věci, ke zdroji a zkusit
si položit otázku: „Co je vlastně to IQ?“ A případná
odpověď? Když jsem šel před cca 20 lety na testy
do Mensy, myslel jsem si, že výsledek mi odpoví

na otázky, které mi tak nějak napovídaly, že potřebuji více než chléb a hry. Až časem jsem pochopil, že definovat IQ je to samé, jako se snažit slovy
popsat nepopsatelné, že prakticky nemá výsledek
testu pro posunutí se dál žádný smysl; člověk jen
zjistí, že ví, co potřebuje vědět, a je jen na něm, jak
se svým talentem naloží. Je to jen klíč, který držíme v ruce, a podobně jako malíř může vyjádřit své
představy lépe štětcem než lopatou, i my můžeme
posouvat hranice poznání, poznáme-li své skutečné možnosti a budeme
je cílevědomě rozvíjet. Aby mohl
člověk využít efektivně vlastností
tohoto klíče, musí ujít velký kus
cesty, a jak známo, ta nejdelší
cesta vede k sobě.
Když jsme si s Tomášem
Kubešem vyměňovali názory
na téma projektu Kariérní podpora, napadlo mě, že okamžik
restartu projektu je nejlepší
příležitostí, jak projekt pod-
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Jak najít práci prostřednictvím LinkedIn?
Vaším cílem je dostat svůj profil do výsledků vyhledávání personalistů při obsazování vámi poptávané
pozice a zaujmout je natolik, aby profil zobrazili.
Na to, aby vás někdo našel, je vhodné se podívat
na LN očima personalisty. Ten hledá nového zaměstnance na pozici Online Marketing Manager a chce,
aby pracoval v Praze. Typicky pak zadá do klíčových slov „online marketing manager praha“. Je na
vás, aby ve vašem profilu byly tyto informace jasně
obsaženy. Chcete-li mít šanci dostat se mezi nejvýše
zobrazené výsledky, musíte mít profil vyplněn na 100
%, jinak skončíte ve výsledcích vyhledávání vždy až
pod těmi s profilem kompletně vyplněným.
Následně je dobré zajistit, aby si hledající zobrazil váš profil. Nejúspěšnější budete v případě, že
do Headline svého profilu dáte přesná klíčová slo-

Další osobní zkušenosti s využíváním premium
účtu naleznete na mém blogu: http://www.syslovi.
cz/2012/10/linkedin-job-seeker-premium-ucet-zkusenosti/.
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Proč si udělat svůj profil právě na LinkedInu?
LN je celosvětově rozšířená profesionální síť, kde
lze vytvořit a vystavit svůj životopis a napojit své
kolegy, nadřízené i známé do své „sítě“. Zadáte-li
do vyhledávače (seznam.cz nebo Google.com) své
jméno a máte-li profil na LN, bude ve výsledcích
vyhledávání velice často na prvním místě.
Nebudu dále vysvětlovat základní principy LinkedInu, o tom jsme psali dříve. Rád bych se věnoval tomu, jak profil vylepšit a používat při aktivním hledání zaměstnání. Informace jsem získal na
webináři nabízeném v rámci premium účtu „jobseeker“, webinář probíhal globálně, některé z funkcionalit nebyly dostupné pro český trh.

Premium profil
Pokud aktivně hledáte práci, nebojte se investovat
cca 700 Kč za premium profil, jenž nabízí několik
přínosů, například možnost vidět u nabídek pozic
mzdu. Bohužel pro Českou republiku ještě data nejsou k dispozici, to je nicméně jediné omezení na
tomto území. Hodně pomoci vám může seznam klíčových slov, dle kterých vás měl někdo zobrazené
ve vyhledávání. Zjistíte tím, jak upravit svůj životopis, aby mířil přesně. Pokud vás někdo hledá jako
IT specialistu a vy chcete působit jako marketing
manager, tak je vhodné klíčová slova IT a specialista ze svého profilu odstranit. V rámci placeného
profilu máte možnost si zobrazit ve svém profilu
ikonku, že hledáte práci, která je vidět na výpisu vyhledávání. Zároveň můžete aktivovat tzv. OpenLink
Network, což znamená, že vám může kdokoliv poslat zprávu, aniž by za to musel platit. Standardně
je to zpoplatněná služba, a když vy sami chcete
poslat zprávu komukoliv, tak máte v základní verzi k dispozici pět zpráv, které můžete poslat. Tyto
zprávy mají garantovanou odpověď, a pokud vám
někdo neodpoví, je vám přičtený kredit za zprávu
zpět. Další z možností jsou tzv. introductions, které

umožňují dát si do své sítě kohokoliv z druhé úrovně přes člověka z kontaktů na první úrovni. Je to
funkce „nechat“ se představit svému kontaktu na
druhé úrovni.
Výhody premium účtu tím nekončí. Jelikož je
pro LN důležité, abyste veškeré vymoženosti placeného účtu využili, nabízí webminář, kde se můžete podívat, jak svůj profil vylepšit a zároveň jak
využít výhod placeného programu, o kterém jsem
psal výše. Nejvíce se mi líbila a osobně jsem využil při odpovídání na pozici možnost zaškrtnout,
že jste „preferovaný“ uchazeč. To znamená, že personalista vidí při zobrazení všech uchazečů, kteří
reagovali na danou pozici, váš profil na prvním
místě a ještě zvýrazněný. Zareagoval jsem takto na
jedinou pozici, protože mnoho nabídek práce v ČR
na LN zatím není, ale i tak to bylo s úspěchem.
Placený profil přináší také možnost vidět historicky, kdo, kdy, z jakého oboru a které země si
zobrazil váš profil, a přidat se do skupiny job seeker premium, kde si lidé hledající práci vyměňují
své zkušenosti. A že těch zkušeností je požehnaně.

veb

Máte profil na LinkedInu (dále LN)?
Pokud nikoliv, nastal čas si jej vytvořit. Proč je dobré profil mít? Je to vaše osobní
vizitka na internetu, váš profesní životopis, který
představuje základní profesní prezentaci pro online
svět. Stále více personalistů pečlivě zkoumá online
stopu každého, koho si má pozvat na interview
nebo k výběrovému řízení.

na blogu: http://www.syslovi.cz/2012/10/linkedin-webminars-prinosy/.
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Josef Sysel, josef@syslovi.cz

va. Osobně se mi osvědčilo zadat (pokud budeme
pracovat s pozicí výše): „Online Marketing Manager looking for new opportunity“, což obsahuje
klíčová slova, která jsou hledána, a zároveň ukazuje, že hledáte novou příležitost. Váš profil je tak pro
personalistu zajímavý a s velkou pravděpodobností
si jej zobrazí.
Nyní jsme v další fázi, personalista vás našel
a zobrazil si váš profil. Teď by jej měl váš profil
uchvátit, aby si našel důvod vás kontaktovat. Co
musíte mít a musí být vidět na první pohled? Summary (shrnutí) je vhodné si dát úplně nahoru a napsat tam své životní shrnutí a přidat specialities.
Tady je příklad dobrého shrnutí: „Online Marketing
Manager s 12letou praxí, zaměřený na CSR a B2C
komunikaci, 7 let praxe pro bankovní společnost,
práce na projektech krizové komunikace, nastavení metodiky interní komunikace“. Jsou zde dobrá
klíčová slova pro vyhledávání a zároveň rychlá
informace o vaší praxi a důvody, proč vás mají
kontaktovat. Druhou částí summary je specialities,
což je místo naprosto stvořené pro klíčová slova.
Příklad: „project management, B2B komunikace,
interní komunikace, people/team management, online marketing“. V příkladu jsem uvedl málo informací. Vhodnější je přidat výrazně více informací,
dle kterých vás mohou najít. Přemýšlejte jako ten,
kdo vás hledá, dávejte klíčová slova, která zaujmou
a vám pomůžou najít vysněnou práci.
Můžete se inspirovat ostatními, podívat se na
profily všech, kteří působí ve stejné branži, a co
se vám bude líbit, to použít. Pokud takto projdete
10–20 profilů a z každého vezmete jednu dobrou
věc (ať už třeba odrážky nebo jinou posloupnost
prvků v profilu), máte velkou příležitost udělat svůj
profil nejlepší ve vaší přímé konkurenci. Přidejte
si skills, což jsou vaše znalosti. Dáte-li si project
manager, říkáte tím, že to umíte. Nově LN nabízí
možnost endorsments, což je potvrzení, že danou
schopnost opravdu máte. Dávejte endorsments vašim kolegům a známým, nemusíte ke všem jejich
skills, ale aspoň k některým. Nazývejme to malým
dobrem. Malé dobro, které pro někoho uděláte,
se vám poté velmi často vrátí stejným způsobem.
Více informací s malým návodem je k dispozici
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Jak na LinkedIn, aby
pomohl ve vaší kariéře?
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chytit komplexně. Je to unikátní moment a místo,
kde můžeme provázat chuť udělat dobrou věc, propojit kontakty a sdílet zkušenosti, a tak pomoci těm,
kdo svou kariéru teprve startují. Myslitelé mnoha
kultur se shodují v tom, že nejcennější je naučit se,
jak se učit, a tím nemám na mysli Vladimíra Iljiče.
Mnozí lidé nejsou talentovaní, ale jsou cílevědomí,
pracovití, disciplinovaní a to je vynáší vzhůru (abstrahujeme-li od v dnešní době časté bezohlednosti
a materialismu). Bude-li si takto kultivovat skromnost, sociální dovednosti a odbornost člověk s nepřehlédnutelným talentem, je jasné, že ve světě, kde
bývá často spravedlnost zobrazována jako hluchá
a slepá, může nechat ostatní hodně daleko za sebou.
Pokus o rozpoznání, po jakých siločarách se mění
chování společnosti a jaká je obvyklá posloupnost
příčin a důsledků, nevede dle mého názoru člověka ke snaze v takovém chaosu zvítězit. Vede spíše
ke smíření, v němž jedinec vyvažuje kvalitu svého
talentu s kvantitou převládajících vzorců chování
skupiny. Vede k nalezení hlubšího smyslu své práce,
která je zároveň zdrojem obživy. Je v tom zajímavá
interakce, kdy zachování vnitřního klidu je určujícím faktorem velikosti úspěchu a nutné námahy
k jeho dosažení. A kromě jiného – práce by měla
osvobozovat a měla by také člověka bavit, ne z něj
dělat otroka. Ztratit vlastní osobnost je snadné, udržet si osobní čest a důstojnost v dnešním dynamicky
se měnícím světě vyžaduje celkem vysoké nasazení, ale výsledky stojí za to.
Shodneme-li se, že Mensa sdružuje talentované
jedince, potom by bylo fér spojit síly anebo se alespoň zamyslet, jak nejjednodušeji doplnit stávající
aktivity projektu. Někde na začátku by asi stálo
rozhodnutí, zda chci prioritně vydělávat peníze
a zbohatnout, nebo někam dorůst v rámci svého

profesního oboru – tyto přístupy se kříží. Posledních cca 15 let jsem pracoval převážně v developerských a technologických firmách na vedoucích
pozicích. Svůj osobní vklad do projektu Kariérní
podpora Mensy vidím minimálně v tom, že se
v příštích příspěvcích pokusím zaměřit na předání
praktických zkušeností jak z pohledu vedení lidí,
tak z pohledu člověka, který je v reálném světě
motivován chutí kombinovat svůj talent s reálnými možnostmi okolní společnosti a přijímat, jak je
dnes v oblibě, „nové výzvy“.
Závěrem této úvodní úvahy si dovolím konstatovat, že ať zde vyslovím jakýkoli názor, neznamená
to, že bych si činil nárok na vyslovování obecných
pravd. Někdo bude souhlasit, někdo ne, jinému to
bude jedno. A někomu to třeba dá impuls, aby nepovyšoval své velevýznamné ego nad zbytek světa,
aby rozpustil své obavy udělat to nejjednodušší, co
může udělat, a začal být jednoduše sám sebou. Pro
začátek stačí si uvědomit, kdo jsem, odkud jsem
přišel a kam kráčím, ale máme-li z pohledu jedince filozoficky pochopit, v čem spočívá přínos lidí
s členstvím v Mense pro společnost a co může nám
zpětně společnost poskytnout, měla by komunikace a interakce fungovat všesměrně, neboť jen tak
lze něco v pozitivním slova smyslu ovlivnit. Samotný fakt, že je někdo členem Mensy, má spíše
charakter potvrzení, že svým talentem neplýtváme.
Není to však způsob, jak se katapultovat mezi elitu.
Má-li člověk pracovat na své kariéře, pak musí být
rovný především sám k sobě a začít od sebe. Dle
mého názoru se opravdový úspěch každého člověka musí odrazit také na dílčích úspěších týmu,
struktury pracovní či společenské, do které náleží
– tedy i v prostředí Mensy, není-liž pravda. Nestačí
nakročit, ale vykročit.

Restart projektu Kariérní podpora

spočívá především v konzultaci „Jak vyladit konkrétní životopis“. Poradenství je vždy individuální,
šité na míru konkrétnímu člověku nebo i konkrétní
pozici, na kterou se hlásí. Součástí nabídky služeb
v rámci projektu Kariérní podpora je poradenství –
kde hledat nabídky práce, jak se prezentovat na sociálních sítích, jak napsat průvodní dopis k životopisu a mnoho dalších témat spojených s hledáním
pracovního uplatnění.
Jaké jsou naše zkušenosti po prvním měsíci
fungování obnoveného projektu? Svůj životopis
si na intranetu Mensy ČR upravilo nebo zaregis-

Olga Kulíková, olga.kulikova@centrum.cz

V říjnovém čísle časopisu jsme vás informovali
o restartu projektu Kariérní podpora. V rámci tohoto projektu se snažíme mensanům pomoci v situaci,
kdy chtějí nastartovat svoji profesní dráhu, dospěli
do bodu, kdy potřebují v zaměstnání změnu, a nebo
se dostali do situace, kdy prostě potřebují najít novou
práci.Každý člen Mensy může zaregistrovat svůj
životopis na intranetu Mensy ČR. Po tomto úvodním kroku ho oslovím s nabídkou pomoci, která
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trovalo deset členů Mensy. Každý z nich obdržel
individuální nabídku poradenství, které se týká převážně možnosti doporučení úprav životopisu a dále
informací ohledně trhu práce (kde hledat, na jaké
nabídky se zaměřit, jak si nastavit agenta, jak se
prezentovat na profesních sociálních sítích apod.).
Na tuto nabídku reflektovali čtyři členové Mensy
a další tři mě kontaktovali přímo na základě informací zveřejněných v časopise.
Jeden z dotazů byl specifický – týkal se konkrétní záležitosti – „Jak personalisté reagují, když má
uchazeč o zaměstnání ve své praxi uvedenu zkušenost z MLM společnosti?“ V ostatních případech
ode mě mensané obdrželi rady, jak upravit jejich
CV – jaké informace v nich např. chybí anebo které
skutečnosti zdůraznit a ještě více popsat. Další část

F-test
Václav Fořtík, vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368

Když jsme před zhruba 3 lety natáčeli první sérii
Fenoménu pro STV, zjistili jsme, že u vybraných
soutěžících je ve velkém nepoměru jejich matematicko-logická složka se složkami ostatními, které
teprve dohromady tvoří intelekt člověka. U dalších
sérií včetně české jsme již v předtestu měli pokryto
více oblastí intelektu a výběr osob byl „kvalitnější“.
Taktéž nás překvapilo, že i lidé s velmi vysokým IQ ho nejsou často schopni uplatnit při řešení
praktických úkolů – v žádné ze 4 sérií soutěžící
nevyřešili převody teplotních stupnic a často měli
i problém s přepočtem mezi různými měnami,
o používání slov a písmen ani nemluvě. V týmu autorů Fenoménu (Miro Macko, Pavol Kohút a Václav Fořtík) uzrálo přesvědčení, že bychom měli dát
dohromady test, který bude pokrývat různé oblasti
intelektových schopností a bude hodně zaměřen
na jejich praktickou uplatnitelnost v běžné praxi.
Vznikl test monitorující oblast verbální, matematickou, praktickou inteligenci, logiku, kreativitu
a prostorovou orientaci. Chtěli jsme vytvořit test
momentální intelektové praktické použitelnosti jedince. Tedy vytvořit test, který by skutečně odrážel
inteligenci člověka a byl zajímavý např. v komerční sféře při náboru zaměstnanců. Nejnižší věk pro
testované jsme stanovili na 13 let, i mladší jedinci

NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ

doporučení obsahovala v některých případech odkazy na konkrétní pracovní pozice s doporučením,
kde obdobné nabídky hledat a jak na ně odpovídat.
Pokud jste tedy v situaci, že hledáte práci, nebojte se využít možností, které vám projekt Kariérní podpora nabízí, a nechte si poradit, jak vaše
CV upravit tak, aby v záplavě životopisů, které
personalisté vámi vybraných firem obdrží, zaujalo
především to vaše. Známou pravdou je, že nemáme druhou šanci učinit první dojem – a ten si o vás
personalisté vytvářejí na základě vašeho životopisu
a ještě dříve – na základě průvodního dopisu k tomuto CV. Nepodceňujte proto význam obou komunikačních prostředků a věnujte jim náležitou péči.
Ráda vám s těmito kroky pomohu.

ho mohou podstoupit, ale vypovídací hodnota nebude velká.
21. 10. 2012 jsme ho poprvé (s podporou Rady
Mensy ČR – děkujeme) aplikovali na zájemce především z řad členů Mensy a jejich rodinných příslušníků. Ukázalo se, že naše očekávání minimálně tato první skupina naplnila. Výsledky v oblasti
logiky dopadly spolu s verbální oblastí nejlépe –
okolo 150 bodů. Nejhůře, byť stále okolo 120 bodů
(tedy na hranici vysoké inteligence) vyšly výsledky
v oblasti matematické a v prostorové orientaci.
Z výše uvedených čísel to vypadá na samé vynikající výsledky – nebylo tomu tak. Osob s vynikajícími vyrovnanými výsledky (nad 150) bylo
5, dalších 5 osob mělo velmi dobré výsledky (nad
140), zhruba 8 mělo výsledky nevyrovnané – byly
velké rozdíly mezi jednotlivými složkami, 3 testovaní měli výsledky pod 120.
Rádi bychom Vás pozvali na další testy:
• Praha, neděle 14. 1. 2013 na ZŠ Chodov, Praha 4
• Brno, únor 2013, organizuje Milada Pytelová
• Bratislava, březen 2013, organizuje M. Macko
a P. Kohút
Máte-li zájem zjistit o sobě a své inteligenci více,
můžete se na náš test přihlásit – v těchto termínech
budeme zachovávat startovní ceny – tedy 250 Kč
pro členy Mensy a 400 Kč pro ostatní.

Při přihlašování na http://webmail.mensa.cz/ musíte uvádět jako login celý svůj e-mail (včetně domény
mensa.cz), jinak se při odesílání pošty doplní do adresy odesílatele doména serveru (mi.rage.cz). Pokud se
na takový e-mail bude snažit někdo odpovědět, neuspěje.
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A zase za rok aneb Příměstské kempy
Markéta Plesníková

Léto. Čas prázdnin, čas letních táborů. Tedy alespoň
pro děti. Většina dospělých ale musí chodit do práce. A co s dítětem, když babička nemá čas, dovolená
u moře je naplánována na jiný termín a práce není
to nejideálnější místo, kde by ratolest měla trávit
den? Řešením jsou příměstské kempy, pořádané již
několik let Centrem nadání. Nabízí nejenom celodenní hlídání, ale rozvíjí osobnost dítěte všemi směry. Letošní kempy patřily mezi ty nejlepší.
Kempy opět potvrdily moji teorii, že děti fungují na sluneční energii. Člověk se snaží vymyslet
takový program, který by účastníky kempu nejenom bavil, ale pokud to jde, i zabavil natolik, aby
svoji energii nevěnovali vymýšlení různých alotrií.
A nejlepší variantou je to, když program děti unaví. To dozajista ocení i rodiče, kteří si svá dítka
k večeru vyzvedávají a sami jsou utahaní z práce.
Z vlastní zkušenosti můžu ale říci, že to se povede
opravdu málokdy. Na konci dne nejenom že nechtějí odejít z Centra nadání, kde se kempy konají,
jsou ale i plné energie a zážitků, které musí svým
rodičům sdělit. Rodič se ani nemusí ptát nás lektorů, co se celý den dělo. Hned po příchodu se na něj
totiž spustí lavina poutavého líčení. Proto je nandávání botiček a oblékání doprovázeno poutavým
líčením účastníků a opětovnými dotazy rodičů,
jestli má dítě batůžek a ta bunda je opravdu jeho.
Místo batůžku a lahve s pitím ale účastník křečovitě v rukou svírá složenou origami vlaštovku nebo
vlastnoručně vyrobenou kouzelnickou hůlku. Zážitky z jednoho dne jsou tématem od té doby, co
rodič s účastníkem opustí Centrum nadání, až do
snídaně následujícího dne. A po příchodu domů se
celý tento cyklus opakuje.
Co způsobuje toto nadšení dětí? Jednak je to určitě pestrost programu a aktivit, ze kterých si dítě
může vybrat. A nabídka je opravdu široká. Snažíme
se o to, abychom mohli vyhovět jakémukoliv požadavku účastníků. Zní to možná jako otřepaná fráze
z nějakého reklamního prospektu, ale důležitý je
i individuální přístup a snaha splnit všechny požadavky rodičů i dětí. Stává se často, že účastníkům
kempu je od pěti do šestnácti let. Většinou ale tento
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věkový rozdíl mizí, účastníci vytvoří jednu velkou
partu a aktivně se účastní třeba týmových her.
Letošní kempy například nabídly týmové hry
procvičující paměť, verbální schopnosti nebo znalosti světa Harry Pottera. Tomuto čarodějnickému
učni byl věnován celý jeden týden a aktivity na něm
byly laděny do kouzelného světa J. K. Rowlingové. A tak si účastníci mohli vyzkoušet soubojnický
klub, vyrobit vlastní kouzelnický klobouk nebo
zhlédnout filmové ukázky. Samozřejmě nechyběly
tradiční aktivity jako hraní všemožných deskových
her nebo dětmi milovaná japonská taneční hra DDR.
Zajímavé je, že děti dokáží vydržet zdokonalovat
svoje taneční dovednosti celé odpoledne na jedné
jediné písničce. Zatímco nám, lektorům, někdy dokola ohrávaná melodie disko písničky začíná pomalu lézt na nervy, účastníci vesele skáčou a oznamují,
o kolik si zlepšili svůj osobní rekord. DDR ale není
jediná možnost, jak si děti mohou vybít svoji touhu
po fyzické aktivitě. V programu dne má své čestné
místo i vycházka na hřiště v parku Hadovka, které
nabízí nepřeberné množství prolézaček, houpaček
a skluzavek. Vedle cvičení pro tělo každý den čeká
na zájemce i cvičení pro mysl, různé hádanky, kvízy
a hlavolamy zaměřené na rozvíjení všech druhů inteligence. Také výtvarně zaměření jedinci si přijdou
na své. Malování na hedvábí, na textil, skládání origami nebo tvoření ze samotvrdnoucí hmoty – nabídka uměleckých činností svojí pestrostí překvapí.
Vypsání kompletního seznamu toho, co lektoři nabízejí, by zabralo několik stran. Na ochutnávku přikládám krátký seznam – programování, přednášky
o počítačové grafice, diskusní kroužky, workshopy
novinařiny, základy finanční gramotnosti, Dračí
doupě. Toto všechno bylo nabízeno i letos.
Čtyři týdny příměstských kempů byly opravdu
nabité. Nejenom co se programu týče, ale i počtem
účastníků. Každý rok zájem o kempy roste. Přesto
jsme schopni každý rok nabízet pestřejší program,
a čím více zkušeností získáváme, tím nás, lektory,
tato práce víc baví. I když je někdy celotýdenní působení na kempu náročné jak psychicky, tak fyzicky, pocit, že děláme něco užitečného, nám všechny
útrapy vynahradí. A co může být více naplňující než
to, když za vámi přijde šťastné dítě a řekne: „Těším
se za rok!“

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.

Jak rozpoznat nadané dítě a podpořit
jeho rozvoj? Konference v Prostějově
nabídla návody a odpovědi
Lenka Sehnalová, lenka.sehnalova@mensa.cz

„Pro rozvoj a péči o nadané děti neexistuje žádná příručka, žádný návod, jak to dělat. Každá škola a každý učitel
si sami hledají svou cestu. Ti, které to opravdu zajímá,
dostali díky konferenci čas a prostor, aby se setkali, získali nové informace a zkušenosti a navázali spolu kontakt,“ řekla Dana Havlová o akci, která v pátek 9. listopadu přivedla do přednáškového sálu Národního domu
v Prostějově více než stovku učitelů, zástupců mensovních klubů nadaných dětí i zainteresovaných rodičů
z celé republiky. V nabitém programu získali spoustu
teoretických znalostí a navíc i řadu praktických návodů,
jak nadané děti poznat a jak s nimi pracovat.
„Jsem hlavně rád, že se nám sem jako přednášející
podařilo dostat opravdu špičkové odborníky. A příjemně překvapen jsem z počtu přihlášených účastníků. Přece jen je to hodně specifické téma, které zatím
obecně není považováno za důležité. Což je z mého
pohledu krátkozraké, protože právě péče o nadané děti
může společnost hodně posunout,“ konstatoval předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein, který konferenci
společně s Hanou Kalusovou a Danou Havlovou nejen
zorganizoval a uváděl, ale také na ní vystoupil s příspěvkem, který posluchače aktivně zapojil do dění.
V odpoledním volitelném programu jim přiblížil téma
enigmatických otázek, rozvíjejících divergentní myšlení, a hned jich také několik položil. Mozkové synapse
u některých dostaly zabrat, ale to vlastně bylo účelem
této prezentace...
Konferenci Mensa pro rozvoj nadání zahájila Šárka
Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny
při brněnské Masarykově univerzitě. Mluvila především o tom, jak rozpoznat nadané dítě, zvláště když

Foto: Lenka Šnajdrová
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se jedná o dítě s takzvanou dvojí výjimečností, které
je kromě mimořádného nadání zatíženo různými poruchami učení. Přes tyto poruchy pak učitelé často nevidí, že dítě v něčem velmi vyniká, a tento jeho talent
nerozvíjejí.
V dalším průběhu konference pak mimo jiné vystoupili zástupci škol, v nichž se s nadanými dětmi
úspěšně pracuje. Posluchači od nich dostali především
praktické návody týkající se legislativy, provozu a náplně výuky tříd pro nadané děti. „Jezdím po školách
v celé České republice a v řadě z nich už se o tuto problematiku aktivně zajímají. Na třech už to umí opravdu
dobře, a proto jsme je také pozvali. Patří k nim olomoucká ZŠ Hálkova, zlínská ZŠ a MŠ JUDr. Josefa
Mareše a 8. ZŠ z Frýdku-Místku,“ upřesnil Tomáš
Blumenstein.

Jiří Rozehnal z 8. ZŠ Frýdek-Místek mluvil v závěrečné přednášce nejen o tom, jak prakticky „rozjet“
třídu pro nadané děti, ale shrnul také důvody, proč o to
vůbec usilovat: „O děti s různými handicapy a znevýhodněními už se umíme postarat, ale u nadaných dětí
převládá názor, že to nepotřebují. Proč pomáhat někomu, komu již bylo dáno? Jistě, je to legitimní názor,
ale já jej nezastávám. Nadané děti si podporu zaslouží,
a když se jejich potenciál podaří podchytit a rozvinout,
jednou to společnosti bohatě vrátí,“ řekl Jiří Rozehnal.
A jak byli s konferencí spokojeni její účastníci? „Po
dlouhé době jsem zažila akci, na které mě zaujaly úplně všechny příspěvky. Děkuji,“ napsala do dotazníku
jedna z učitelek. „Jsem spokojená se vším – s organizací, s prostředím, s výběrem témat a jejich prezentací,“ zhodnotila konferenci vedoucí klubu nadaných
dětí Romana Poloprutská, která do Prostějova přijela
z Malšovy Lhoty u Hradce Králové. A v podobném
duchu se nesly všechny reakce. Organizátoři tak už
dnes mohou přemýšlet o tom, kdy a kde se podobná
akce uskuteční v příštím roce.
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Studium na Cambridge
Pavel Hait, pavel.hait@mensa.cz

V minulém čísle časopisu jsem stručně popsal přijímací řízení na Cambridge University a možnosti
financování. Tento text popisuje mé dojmy ze samotného studia (konkrétně jsem studoval graduate
program MPhil in Economics). Mnoho z níže uvedeného se podle mě vztahuje také na studium na
Oxford University (univerzita je podobně stará, je
srovnatelně hodnocena a funguje na bázi kolejí…).
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profesoři s tím, že práce není nijak označená jménem studenta. Totéž platí i u závěrečných disertací.
Na většině MPhil oborů na Cambridge University je hodnocení nastaveno takovým způsobem,
že 60 % je hranice nutná pro úspěšné absolvování
studia a 75 % je hranice pro vyznamenání (distinction). Cambridge nechce příliš studentů „vyhodit“.
I když je mnoho oborů velmi náročných, rozhodně to není tak jako třeba na MFF UK nebo FJFI
ČVUT, kde se procento neúspěšných studentů pohybuje v řádech mnoha desítek procent. Na druhou
stranu je Cambridge poměrně skoupá na udělování
distinction. V případě mého studijního oboru bylo
distinction uděleno jen 5 studentům ze 72, kteří
dokončili studium. Počet těch, kteří studium nedokončili z důvodu špatných výsledků zkoušek, není
uveřejňován, v případě mého studijního programu
se může jednat velmi zhruba o 10 % studentů. Tj.
fakulta se snaží, aby drtivá většina studentů získala
u zkoušky bodové hodnocení v rozsahu 60–75 %.
Proto přicházejí ke slovu různé přepočty, aby bylo
tohoto cíle dosaženo. Ve výsledku se tedy jedná
spíše o relativní než absolutní hodnocení, byť to
není explicitně vysloveno. Klidně se může stát, že
písemná práce se vám zdá lehká a napíšete ji skvěle, nicméně k vaší smůle ji skvěle napíše i většina
spolužáků, proto dostanete 70 %. Na druhou stranu
u jiné písemné zkoušky nezodpovíte půlku otázek,
nicméně vaši spolužáci nezodpoví dvě třetiny otázek, a proto dostanete 75 %. Pro člověka zvyklého
na český systém, kde není problém dostat 95 %,
pokud je excelentně připraven, anebo 20 %, pokud
neumí nic, je tento systém poměrně těžce „stravitelný“.

Organizace školního roku, hodnocení studia
Školní rok je rozdělen na trimestry: Michaelmas,
Easter a Lent. Každý trvá 9 týdnů, jsou mezi nimi
několikatýdenní mezery. Při studiu se automaticky
počítá s velkou samostatností studenta. Množství
přednášek a cvičení je v průměru mnohem menší
než na českých vysokých školách. V mém studijním programu též neexistovalo žádné průběžné
hodnocení. Celkem jsem absolvoval 8 předmětů,
zkoušky probíhaly v písemné podobě ve 4 týdnech
na konci školního roku. V případě těsného nesplnění požadavků existuje možnost ústního přezkoušení, nicméně když to člověk pokazí hodně, tak žádná
možnost opravy neexistuje a celé studium pro něj
končí neúspěšně.
Závěrečná práce (zde dissertation) nemá definovaný minimální rozsah, jak je stanoveno na
některých českých univerzitách, ale
naopak je stanoven rozsah maximální, který student nesmí překročit.
Český systém motivuje k psaní velkého množství textu, klidně i méně
relevantního. Naopak pravidlo maximálního rozsahu nutí studenty
produkovat text s velkou výpovědní
hodnotou. Není třeba dodávat, že
texty jsou poté kvalitnější a snáze se
publikují.
Jestli si na něčem Cambridge
skutečně zakládá (nicméně toto platí
asi pro britský vysokoškolský systém obecně), tak je to nestrannost
při hodnocení studentů. Každou
písemnou práci opravují nejméně 2
Peterhouse, University of Cambridge, foto: Azeira, Wikimedia
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Koleje a studentský život
Každý student na Cambridge je členem jedné z kolejí, kterých je momentálně 31. V případě bakalářských studentů (undergraduate) na výběru koleje
velmi záleží, neboť kolej částečně organizuje jejich
výuku. U graduate studentů již kompletní výuku
zabezpečuje univerzita, nicméně volba koleje stále
hraje roli, např. kvůli financování studia (některé
koleje nabízí mnoho druhů finanční pomoci, jiné
méně).
Koleje fungují takovým způsobem, aby kompletně saturovaly vaše potřeby, ať už studijní či
volnočasové. Samozřejmostí je vlastní knihovna
s rozličnými zákoutími vhodnými pro intenzivní
studium a jídelna servírující především typickou
britskou kuchyni. V rámci každé college funguje
několik desítek sportovních klubů. V nabídce dalších služeb se to už dost liší, některé koleje jsou
hrdé na vlastní kino, jiné na svůj studentský bar
s velmi levným pivem. Oblíbenou večerní kratochvílí snad všech studentů jsou tzv. formals. Jedná
se o formálně laděné večeře, které každá college
připravuje přibližně dvakrát týdně pro své členy
a jejich hosty.
Velké množství národností se sdružuje do vlastních organizací (societies), ty větší z nich pořádají

Poděkování za konferenci
Mensa pro rozvoj nadání
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pro své členy velké množství různorodých akcí.
Dle Karla Kabelíka, loňského prezidenta Czechoslovak Cambridge Society, měla society na konci
školního roku 2011/2012 86 členů, přičemž Čechů
je cca 50. Československá society pořádá zhruba
jednu akci za měsíc, v posledním roce se jednalo
o různé výlety (např. návštěva československého majálesu na české ambasádě v Londýně), dále
projekce českých filmů atd. Pod křídly univerzity
funguje 52 sportovních societies, celkový počet
societies (tj. včetně sportovních a národnostních)
je potom okolo 400. Skutečně nikdo tedy nemusí
mít strach, že by si nenašel society blízkou jeho
zájmům.
Závěrem
Suverénně největší přidaná hodnota studia na škole jako Cambridge tkví v lidech, s kterými jsem se
měl možnost na Cambridge potkat. Nachází se zde
široké spektrum velmi zajímavých studentů, kteří
rozhodně mají co říci.
Pokud Vás baví studovat a máte dobré známky,
tak Vám doporučuji možnost studia na špičkové
univerzitě důkladně zvážit. V případě jakýchkoliv
dotazů mě kontaktujte na pavel.hait@mensa.cz.

Zapomněli jste heslo do intranetu? Nastavte si nové na
adrese https://intranet.mensa.cz/show.php?pg=lost_pwd.

Miloslav Hubatka, ředitel ZŠ JUDr. Josefa Mareše
a MŠ Znojmo, hubatka@evokace.cz

Dovolte mi poděkovat organizátorům konference
Mensa pro rozvoj nadání. Sám ze své vlastní zkušenosti vím, jak je těžké a náročné takovou velkou
akci nejen naplánovat, ale hlavně zrealizovat. Rád
vyjadřuji uznání všem organizátorům – skvělá organizace a koordinace, výborná volba místa, které
bylo velmi důstojné a reprezentativní, ještě lepší
byl však program. Celkový dojem byl na 1 s hvězdičkou. Mě osobně nadchla a velmi inspirovala
prezentace kolem enigmatických otázek a NTC pro
školky. Zvažuji, že do toho zapojím svoje školky,
a zvažuji možnost školení pro můj sbor.
Tato konference pro mě osobně byla jedna
z nejužitečnějších a nejpřínosnějších ze všech navštívených za poslední tři roky. A to, prosím, neberte jako pouhou lichotku, ale jako fakt. Gratuluji
a ještě jednou děkuji.

Vážení mensané,
hledáte odpověď na
nějakou psychologickou
otázku?
Rádi by jste se o sobě
dozvěděli víc?
Chcete, nebo potřebujete
zabývat se sebepoznáním a
seberozvojem hlouběji?
Dovolte mi nabídnou Vám psychologické
poradenství, diagnostiku a psychoterapii.
Více informací na webu PsychSluzby.cz
Mgr. Vladimír Marček
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Nejenom o dopravě
s doc. Ing. Radovanem Souškem, Ph.D.
Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz

Medailon doc. Souška vyšel v minulém čísle našeho
časopisu a šéfredaktora Tomáše Kubeše emailová
komunikace s panem docentem zaujala natolik, že
mne za ním vyslal s pověřením rozvést nejzajímavější myšlenky z medailonu. Pana docenta předcházela
pověst muže s názory, které jasně a důrazně prezentuje, v mailu mi napsal: „No tak přijďte, třeba by naše
setkání mohlo být příjemné,“ a pak ještě dodal, že je
zvědavý na ty dotazy. Čím tedy začít?
Pane docente, dotaz na rozjezd – působíte jako docent na dopravních fakultách Univerzity Pardubice
a ČVUT v Praze, jaký je váš oblíbený dopravní prostředek?
Jednoznačně vlak! Překvapuji mnohé tím, že nemám auto a zatím ho stále ještě nechci.
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Je vaše práce i vaším koníčkem?
Přednášení na univerzitě musí brát člověk jako
koníček, protože jinak to ani pro studenty nemůže být
zajímavé. Tedy koníček to pro mě je. Nicméně aby
bylo co studentům skutečně předat, je třeba se oboru
věnovat i prakticky, protože oni si přece mnohé mohou sami někde přečíst. Je špatně, že ne každý vysokoškolský pedagog má takový přístup, bohužel i tohle
je vedlejší produkt současného podfinancování vysokého školství. Vzdělání je investice a jako s takovou
by s ní stát měl zacházet!
Přejděme více k Mense. Kdy jste zjistil, že se vaše inteligence vymyká běžnému průměru?
Jako dítě jsem si to moc neuvědomoval. Nebyl
jsem nijak dobrý student, tedy asi ne že bych nemohl
být, ale měl jsem řadu jiných zájmů. Dokonce jsem
v prvním ročníku střední školy ze čtyřech předmětů
měsíc před koncem pololetí propadal! (smích) Nakonec jsem to všechno zvládl a na pololetním vysvědčení jsem měl jen tři trojky. (smích) Pamatuji si ale, jak
mě tehdy naši prosili, abych alespoň udělal maturitu,
že pak si můžu dělat, co chci. A i když jsem pak tu jejich vytouženou maturitu zvládl bez potíží, aniž bych
se na ni připravoval, stejně jsem si ještě stále nijak
zvlášť nevěřil, že bych dokázal vystudovat VŠ. No
a právě v době vysokoškolských studií jsem šel na IQ
testy, s kamarády po celonoční akci na koleji. A tak
si z toho nic moc nepamatuji, (směje se) měli jsme
kolem 150 všichni.
Já se to ale dozvěděl později. Všem byly už doručeny výsledky a mně pořád nic. Tak jsem si říkal, že
asi těm hloupým to chodí později. (smích) Nakonec
obálka dorazila s tím, že se asi někde zatoulala. I když

:-) Dobře, pojďme k odbornějším dotazům. V medailonu jste částečně popsal situaci, kdy zkolabuje
doprava – doprava je jedním z klíčových odvětví lidského života. Laik si dokáže představit, co se stane,
pokud doprava částečně vypadne, třeba kvůli havárii. Mohli bychom pohovořit i o následcích, které si
jako laici představit ani nedovedeme?
Doprava se prolíná snad do všech oborů národního
hospodářství, a tak když nastane nějaká mimořádná
událost, může to negativně zasáhnout základní funkce
státu – zkolabují záchranné složky, zásobování, průmysl, obchod, lidé se nedostanou do zaměstnání ...
I proto se my odborníci snažíme vytvářet systém,
materiální a technické prostředky a lidskou připravenost na tyto situace tak, abychom je dokázali zvládnout. Někdy je to ale velmi
složité, tedy konkrétně – udržet něco,
co se hned nepotřebuje. To jsou totiž
první položky na „odstřel“, když se snižují náklady, protože aktuálně „nebolí“.
A tak jde mnohdy o velmi složitý „boj“,
a to i na akademické půdě, kdy v současnosti ani akreditační komise není
nakloněna tomu, aby dopravní fakultě
schválila studijní obor připravující odborníky v této problematice. Dnes se
zkrátka, i co se vysokoškolských studií
týče, dává přednost obecnosti a kvantiCreater Lake v Oregonu, archiv doc. Souška
tě za minimum finančních prostředků.
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je psychologie mým koníčkem, nedokážu odhadnout,
jak by to dopadlo za jiných okolností, kdyby člověk
na test šel plně soustředěný. V tu chvíli mi to bylo
totiž jedno, a tak si mohu klást otázku, zda by byly
výsledky lepší, nebo horší.
K čemu vám vaše vysoká inteligence v životě pomohla?
Ke spoustě věcí. Rozhodně v tom, že můžu dělat
to, co dělám. Tedy v kombinaci s tvůrčími schopnostmi, představivostí, manuální
zručností, rychlým úsudkem ...
Dokážu to, co někdo dělá hodiny,
udělat za jednu
hodinu a potom
mám čas i na
další věci. Někdo
to může vnímat
jako nespravedlivé. Na druhou
stranu znám lidi
inteligentnější a schopnější,
ale nemám s tím
osobně problém.
(smích) DispoS kolegou doc. Dvořákem na sympoziu
na Floridě, archiv doc. Souška
nuji navíc jednou
asi podprahovou
vlastností, že vnímám lidi a vidím jim „až do žaludku“, což je v mé profesi další docela velká výhoda.
Byly naopak situace, kdy jste musel svoji vysokou
inteligenci skrývat? Anebo reagovat jinak, než byste
reagoval normálně?
Dříve jsem si dost naivně myslel, že by mi zveřejnění čísla mohlo pomoci v kariéře, ale jsme v České
republice. Sám razím názor, že šéf by se měl obklopovat lidmi dokonce chytřejšími, schopnějšími a nadanějšími, než je on sám. Má zkušenost je taková, že
tito lidé se chtějí jen tvůrčím způsobem vybít, neprahnou po funkcích a postech, chtějí jen dělat svou práci.
A takový jsem byl vždy i já. Jenže být nadanější než
váš nadřízený, který má problém se sebevědomím,
je dost špatná výchozí pozice. A tak nyní, i po těchto
zkušenostech, rozlišuji: profesor a PAN profesor, docent a PAN docent. Totiž zdravé sebevědomí a odbornost s titulem bohužel přímo nesouvisí. Když mě kolega před lety přetahoval na akademickou půdu, ptal
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jsem se ho, proč zrovna já. On tvrdil, že pro něj jen
známky nejsou kritérium, že ho zajímá celá šíře osobnosti toho člověka. A já jsem mu za to dodnes velmi
vděčný. Nejen proto, že mi pomohl ukázat směr mého
vývoje a motivoval mě, ale že je dodnes mým vzorem
– třeba právě také v přístupu ke studentům. Totiž kdo
si je jistý sám sebou a opravdu umí, ten nemá potřebu
cokoli závidět, tedy ani výšku IQ, a naopak bude ty
ostatní, mladší podporovat, ne je vnímat jako konkurenci a mít strach o svou židli. V zahraničí je tomu
přesně naopak. Když tam řeknete, že jste členem
Mensy, ocení to.
Zaujalo mne vaše nadšení pro klasickou hudbu,
cestování, zmínil jste psychologii ... Věnujete se ještě
nějakým dalším zajímavým koníčkům anebo aktivitám?
No jasně! Jsem audiofil, ale neposlouchám rozhodně jen klasiku! Z dalších koníčků je to určitě
cyklistika – mám dokonce několik špičkových kol,
modelářství, historie, biologie, geologie, kupuji stále
jakékoliv encyklopedie a podobné knihy, které doplňují znalosti a poznání. Např. ke geologii jsem se
dostal proto, že mne na různých místech zaujalo, jak
se to či ono vytvořilo.
Jaká země a kultura vás nejvíce zaujala?
Země a kultura – to jsou dvě rozdílné věci. Já
osobně mám velkou slabost pro americké národní
parky. Mám sice určitý problém s touto zemí vzhledem k fungování společnosti – občas s úsměvem říkám, že to je demokracie pionýrského tábora, která
je postavena v rovině: „Nepřemýšlej, tvůj šéf nejlépe
ví, co je pro tebe nejlepší.“ A tento přístup já nemám
rád. Na druhou stranu abych jen nekritizoval: dodržování pravidel, ohleduplnost na silnicích ... to bychom
se od Američanů naučit měli! Ale zpět k přírodě –
může se vám zdát neskutečná, už jen když ji vidíte
na obrázcích, co teprve, když si ji zažijete na vlastní
kůži! A pak třeba taková setkání s chřestýši, medvědy
– podařilo se mi dokonce vyfotografovat medvědici
s medvíďaty, vůbec nevím, jak jsem se do něčeho
takového pustil, když jsem couval. No ano, některé
z těch obrázků byly rozmazané... (smích)
A jaká kultura vás nejvíce zaujala?
Pokud bych to vzal z hlediska toho, v jaké zemi
bych chtěl žít, tak teď po všech svých zkušenostech
říkám – kdyby byl v Evropě nějaký dlouhodobý konflikt, já bych utekl do Austrálie! Protože je to vlastně

29

30

ROZHOVOR

taková Evropa trochu šmrnclá Amerikou. Lidé tam
jsou nám podobnější, bližší stylem života, jsou takoví
pohodovější.
Publikujete jen odborné články, nebo i beletrii?
Beletrii ne, teď jsme s kolegou dokončili knihu
Dějiny československého železničního vojska, což
doufám bude hezká knížka a mohla by zajímat mnohé, nejen ty, co se věnují vojenství a dopravě. Měla by
se brzy objevit na pultech. A co se odborných článků
týče, mám s nimi v současnosti principiální problém.
V akademické oblasti se dnes hlásá a prosazuje, že
jen článek je výsledek práce – což může platit pro některé obory. Můj názor je ten, že o odbornosti hovoří
něco jiného než počty článků.
O čem si myslíte, že má v životě největší smysl?
V každém věku budeme říkat něco jiného. Já
bych řekl, že spokojenost, za tím je vše – nechci mluvit o zdraví. Ale zase to může popírat to, co dělám,
protože nespokojenost žene kupředu. Nemluvím ale
o nespokojenosti člověka, který nemá vědomí vlastní
hodnoty, neumí řešit problémy, a tak se v nich zbytečně utápí, vytváří další a hledá viníka jinde, tohle
je naopak nespokojenost destruktivní. Být srovnaní
sami se sebou, znát se, rozumět si, to je asi základ.
A pak také najít si někde své místo, mít možnost dělat
také to, co vás naplňuje a alespoň částečně baví. Já
také musím dělat věci, které mě tolik nebaví, protože
pak si můžu dovolit ty, které mě baví.
Co konkrétně máte na mysli?
Třeba to, že mi bylo někdy vyčteno, že je nemorální dělat výzkum a vývoj za peníze. Co je na tom nemorálního? Že se za práci má platit, to je nemorální?
Jenže také dělám spoustu věcí, které dělám zadarmo či

Sekvojovec obrovský General Sherman,
archiv doc. Souška
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je financuji ze svého. Ne každý si ze svého zaplatí jiné
činnosti spadající do jeho profese. Například doplním
finance na vydání knihy, protože univerzita vám na
to peníze obvykle nedá. Zaplatím si sám studijní cestu, stáž ... No a univerzita si to samozřejmě následně
vykazuje, že jsem tam byl. (smích) Poslední dobou
říkám, že pro univerzitu je cenné, když mne tam má,
tím zůstává to ostatní se mnou. Je dobré být „zajímavá či bohatá nevěsta“, i když někdy lehce problémová. (smích)
Říkal jste vždy
tak otevřeně,
co si myslíte?
Dřív jsem
byl možná ještě radikálnější.
Víte,
když
jsem byl ještě
pouhý inženýr, kdekdo se
Pendolino, archiv doc. Souška
mnou zacházel jako s hadrem, protože někde je ten systém tak nastavený. Tedy:
„Pane inženýre, máte pravdu, ale vaše slovo nemá
váhu. Kdybyste byl alespoň docent, to bychom se
s vámi bavili…“ I Proto jsem s tím musel něco udělat. To ale nebyl úplně prioritní záměr. (smích) Byla
to jedna z možností, jak spokojeně žít na akademické
půdě a svobodně rozvíjet svou odbornost.
Dověděla jsem se, že jste se stal docentem velmi brzy,
bylo vám v době jmenování 32.
Ano, ale i tak se to vleklo díky nefér praktikám
několik let, nakonec jsem měl štěstí i na ty dobré lidi
a kolegy z oboru, co se na to již nemohli déle dívat.
Tedy nepotkával jsem jen ty, kteří by vám házeli klacky pod nohy jen proto, že jste třeba odlišnější či talentovanější a že mají strach o svá „korýtka“. Inspirovali
a pomáhali mně ti, kteří jsou dodnes velkým vzorem
nejen pro mě, ale i pro řadu ostatních, kteří mě obohatili, od kterých jsem se mohl učit a stále se učím.
Chtěl bych jim poděkovat, dokud jim ještě poděkovat
lze. A možná se jim za to vše odvděčit i tak, že je budu
následovat – i v přístupu k mladým lidem, kteří jsou,
stejně jako kdysi já, na začátku své kariéry a nemají to
vůbec jednoduché.
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Zpráva o akci MS Brno očima
nové členky
Broňa Milinková, bronislava.milinkova@mensa.cz

Začnu od konce. Bylo mi mezi vámi fajn. Byl to
příjemný podvečer 4. září. Grilované masíčko bylo
mňammňam, různého pití dostatek. Hostitelé se
vytáhli. I židlí bylo akorát, když vypomohli sousedé. Společnost otevřená, řeči o všem možném.
Příjezd dobrodružný, „na samotu u lesa“ – dům
stojí na konci ulice, ale prý si veverky umí zaběhnout na balkon pro oříšek. Tedy dobrodružný byl
příjezd aspoň pro mne, která jela sama podle popisu autem, čili jsem si nemohla zároveň navigovat.
Pamatovala jsem si, že mám jet pořád do kopce,

Den železnice v České Třebové
Věra Heřmanová, vera.hermanova@centrum.cz

V sobotu 22. září se v České Třebové uskutečnil den železnice, kterého se zúčastnila skupinka
mensanů z různých koutů republiky. Poté, co jsme
se sešli v nádražní hale, jsme se speciálním vlakem
přesunuli do místního depa kolejových vozidel.
V depu na nás čekala výstava různých lokomotiv,
a to jednak těch historických, jednak i těch, co budou v nejbližší době teprve zařazeny do běžného
provozu. V jednom z historických vozů byla pou-
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tak jsem jela, až jsem skončila o ulici výš na kopci
mezi zahrádkami.
I se zajížďkou jsem dorazila první. A mohla si
prohlídnout zahradu a nádherný bazén. Obrovská
trampolína udělala radost nejmladší účastnici setkání – tříleté Lucince. I grilovaný kapříček jí viditelně chutnal.
A teď pár minusů, ať je pohled objektivní. Už
nebylo dost teplo, abych si skočila do bazénu. Už
nejsem zrovna mladice, nemůžu riskovat nachlazení, když teplota vody klesla na pouhých 20 °C.
A další minus, nemáme fotodokumentaci akce.
Stručné shrnutí: bylo-li to první setkání MS
Brno na soukromé půdě, hostitelé nasadili laťku
hodně vysoko. A vůbec – těším se na další akce!
tavá výstava různých druhů jízdenek – od těch
starších až po ty současné. Podívali jsme se do
železniční správkárny, projeli se na historické drezíně, prohlédli výuková střediska strojvedoucích
a několik kolejišť modelové železnice. Speciálním
vlakem jsme se rovněž přesunuli do vjezdového
nádraží, kde jsme se dozvěděli něco o tom, jak jsou
výpočetní technikou řízeny příjezdy vlaků tak, aby
nedošlo k žádnému karambolu. Část „účastníků
zájezdu“ příjemně strávené dopoledne zhodnotila
v jedné z českotřebovských restaurací.

Historická jízde
nka, jakou mno
zí ještě dobře pa
matují,
archiv autorky

Pane docente, děkuji vám za rozhovor a přeji hodně
času, abyste stíhal všechny svoje aktivity.
Expozice v jednom z vagonů, archiv autorky
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Exkurze do malé vodní elektrárny
Eliška Anna Kubičková, elize@volny.cz

Častokrát jsem cestou přes Štefánikův most a po
nábřeží kapitána Jaroše pozorovala malebnou stavbu nacházející se na západním cípu ostrova Štvanice v Praze 7. Vždycky na mě působila přitažlivě a trochu záhadně. Považovala jsem ji za starý,
dávno nepoužívaný objekt, který může být dnes
zajímavý jako technická památka. Jak už to bývá,
v životě jsou různé náhody, a tak se stalo, že jsem
se v rámci festivalu alternativní hudby dostala na
Štvanici, kde jsem nebyla od dětství. Prošla jsem si
celý ostrov a samozřejmě jsem využila příležitost
prohlédnout si tu tajemnou budovu zblízka. Zjistila
jsem, že to není žádný opuštěný objekt, ale dosud
funkční vodní elektrárna. Začala jsem pátrat na internetu, kde jsem se dozvěděla něco o její historii
a také jsem zjistila, že je po dohodě s provozovatelem, což je Povodí Vltavy, možná prohlídka. Napsala jsem proto paní M. Pohůnkové z oddělení pro
styk s veřejností a domluvila jsem s ní na začátek
října exkurzi. Zájem byl velký, kapacita se brzy naplnila. Podařilo se mi domluvit na stejný den o dvě
hodiny později další prohlídku, takže se dostalo
na všechny zájemce. Nevýhodou bylo, že
je v elektrárně obsluha jen
ve všední dny,
takže se nakonec několik
přihlášených
muselo z důvodu pracovních povinností
omluvit. Přesto se nakonec prošlo nad
zemí, pod zemí i pod vodou
rovných třicet
mensanů a je-
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jich rodinných příslušníků. Sešli jsme se v příjemný slunečný den začínajícího podzimu před branou
a prohlídka mohla začít.
Vedoucí provozu elektrárny pan Bartoň nás nejdříve zavedl na vyhlídkovou věž vysokou 22 metrů. Vystoupali jsme po strmých schůdkách, protáhli
se padacím otvorem a už jsme se mohli kochat vyhlídkou na Hradčany, Staré Město, Letnou a samozřejmě na Vltavu s jezem. Poté jsme sešli zpět do
přízemí, kde jsme vyslechli zajímavou přednášku
o historii elektrárny a budování vodního díla na
Vltavě v průběhu 19. a na začátku 20. století. Dále
uvedu stručně alespoň základní informace.
V 70. letech 19. století probíhalo rozsáhlé zesplavňování Vltavy, které však ještě nebylo dostačující, a proto po povodni v roce 1890 a následném
suchu o tři roky později c. k. Ministerstvo vnitra
ustanovilo komisi pro kanalizování řek v Čechách.
Praha odkoupila Štvanici a další ostrovy, které v té
době patřily soukromníkům. V prvním desetiletí
20. století bylo vybudováno zdymadlo Štvanice,
jež se skládá z Helmovského jezu a soustavy plavebních komor. Projekt plavebního systému vytvořil Adalbert Lanna podle vzoru ing. Vítězslava Pavlouska. V souvislosti s opravou Helmovského jezu,
který pochází již ze středověku, byla v červnu 1913
zahájena a v prosinci téhož roku dokončena stavba
elektrárny Štvanice. Budovu v novorenesančním
stylu navrhl architekt Alois Dlabač podle vzoru secesního zámečku ve Francii. Stavbu prováděla firma
Kapsa a Müller. Elektrárna byla v provozu až do
roku 1972, kdy byla odstavena. V roce 1984 se z důvodu nedostatku elektrické energie začaly obnovovat malé vodní elektrárny. Byla také provedena celková rekonstrukce elektrárny Štvanice,
která byla dokončena v roce
1987. O rok později byla
elektrárna uvedena
do provo-

Pohled na elektrárnu z nábřeží Ludvíka Svobody, foto: autorka
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zu. Z původní stavby zůstala jen budova, která stála na
dřevěných pilotách ve štěrkopísku, a z původního zařízení se podařilo zachránit jedno oběžné kolo třístupňové Francisovy turbíny, které je nainstalováno jako
umělecký objekt v blízkosti elektrárny. Základy byly
vyztuženy betonovou injektáží a elektrárna byla vybavena třemi přímotočnými Kaplanovými turbínami,
z nichž každá má výkon 1,8 MW. Původně měla elektrárna sloužit jako zdroj městského osvětlení v Praze.
Dnes je proud dodáván do sítě Pražské energetiky. Další opravou prošla elektrárna po povodni v roce
2002.
Poslední částí exkurze byla prohlídka strojovny.
V chodu byla jen jedna turbína, ale i tak jsme stěží slyšeli výklad. Jeden z generátorů byl odkrytý, takže jsme
si mohli přímo prohlédnout součásti, kde se vyrábí
elektřina. Měli jsme také unikátní možnost podívat se
do prostoru, který byl součástí bazénu původní elektrárny a kam se vchází výtokovým otvorem. Ačkoliv

jsem dostala
informaci, že
lze prohlídku stihnout
za 45 minut,
každá skupina si pobyla
v elektrárně
téměř
dvě
hodiny a myslím, že nakonec všichni odcházeli
Pohled do generátorů, foto: autorka
spokojeni.
O exkurzi
jsem také napsala dvojdílný blog, kde jsou uvedeny
další technické detaily, různé zajímavosti a bohatá
fotogalerie. Adresa blogu je: http://kubickova.bigbloger.lidovky.cz.

Exkurze do Bonsai centra
v Libčanech

slepičky a kohoutky, sojku, veverky burunduk hnědý a albíny – což jsou známé pozemní veverky proslavené jako
Čip a Dejl, zlaté bažanty, křepelky japonské, křepelky kalifornské, křepelky čínské, kocoura Maxe i papouška Lóru.
Pak už jsme se odebrali do vnitřních prostor plných
pokojových bonsají. K úžasu mému a jistě i ostatních jeden
z členů naší skupiny s miliony informací v hlavě předvedl
proměnu „děsného koštěte“ v bonsaj, za kterou někdo rád
vysází peníze. Dozvěděla jsem se, že má několik titulů ze
soutěží v tvarování bonsají a je vlastně uznávaný odborník.
Prozradil nám základy tvarování, používané nářadí i jaký
drát si vybrat. Vše nám podal s lehkostí a jistotou, že vše
vypadalo víc než lehké. Těm, kdo si vybrali rostlinku domů,
poradil, jak ji ošetřovat a co nás může potkat během prvního půl roku. Netušil, že
někdo není schopen udržet rostlinu měsíc živou.
Shodli jsme se na
tom, že bonsaje jsou
krásné, ale není jednoduché je tak udržet.
Navíc je to bezva nápad
na netradiční vánoční
dárky. Většina se potom
přemístila na nedalekou
chalupu jednoho z nás
a při grilování probrala
dojmy z prohlídky bonUkázka tvarování bonsaje,
sají, zahrady i zvířátek.
autor: Věra Heřmanová

Libuše Obrtlíková, 33.15@centrum.cz

V sobotu 6. 10. 2012 vyrazila MS Hradce Králové
za brány města. Jako první
cíl bylo stanoveno nejstarší
a největší bonsai centrum
v České republice. Bonsai
centrum v Libčanech leží
12 km od Hradce Králové.
K našemu překvapení je
pro všechny vstup zdarma.
Nejdříve jsme se nechali
Zahrada s bonsajemi,
okouzlit venkovními bonautor: Věra Heřmanová
sajemi umístěnými na terasách a zídkách. Všechny bonsaje byly popsány jmény i cenou. U opravdových skvostů byl připsán původ a hlavně
věk bonsaje. Každý si mohl vybrat: listnatý nebo jehličnatý,
od pár stovek po desetisíce.
Cestičkou mezi terasami jsme vyšplhali na vrchol
stráně, kde je nádherná asijská zahrada s altánem. I přes
chladnější počasí jsme neodolali a poseděli. Bambusová
zvonkohra, japonská lucerna, konvička a čínské figurky
zvaly k odpočinku. Uměle vytvořený vodopád a jezírko
s barevnými kapry koi obdivoval každý.
Nikdo neodolal ani návštěvě zookoutku pro děti. Našli
jsme tu párek muntžaků, minikrálíky, morčata, zdrobnělé

33

REAKCE NA AKCE

Do Mensy oklikou... přes Srbsko
a Facebook aneb Co se dá stihnout
za sto hodin

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

Myslím, že odpověď je jasná, ale teď ještě zpět
k srbskému výletu. Něco tak hektického a přitom pohodového jsem snad ještě nezažila. Program byl naplánován doslova na minuty a na „zbytečnosti” ve formě jídla
Lenka Sehnalová, sehnalovalenka@seznam.cz
nebo dokonce „courání” po obchodech v něm nebyl čas.
Občas je super nechat věcem volný průchod a po- Tedy – kdo nechtěl, nemusel se samozřejmě společnéslechnout instinkt. Když mi nedávno přes Facebook ho programu účastnit. Ale kdo by chtěl přijít o návštěvu
přišla pozvánka na mensovní exkurzi do Srbska, vykopávek římského města Viminacium následovanou
rozhodla jsem se téměř okamžitě. Tato balkánská exkurzí do povrchového hnědouhelného lomu a tepelné
země nepatří k běžným turistickým destinacím elektrárny v sousedním Kostolaci? Kdo by se nechtěl
a program čtyřdenního putování vypadal tak nabi- projít po středověké tvrzi Smederevo, kde dřív sídlilo
tě a lákavě, že nešlo odolat. A tak jsem ve středu hlavní město Srbska? Kdo by odmítl prohlídku krásné
24. října v osm večer v Prostějově nastoupila do budovy srbského parlamentu spojenou s besedou o jeho
autobusu na cestu, díky níž jsem během jedné stov- fungování? Kdo by se nechtěl setkat se členy České besedy, spolku, který v Bělehradě působí už od
roku 1885? Kdo by nenastoupil na přívoz přes
Dunaj, kterým se cestovalo do vesnice Češko
selo, v níž dodnes žijí české rodiny? Kdo by se
otočil zády k nádherným klášterům, schovaným v jediném srbském pohoří Fruška Gora?
A tak dál ... až k závěrečné nedělní tříhodinové
procházce po Hradním vrchu v Budapešti, kde
jsme se zastavili na cestě domů.
Z celého výletu mám jednoznačně skvělý
pocit nejen kvůli zajímavému programu, ale
také díky lidem, které jsem na něm poznala.
Čeští mensané ve středověké Smederevské tvrzi, foto: autorka Přestože to chvílemi bylo náročné, nikdo si
nestěžoval na nějaké nepohodlí či únavu. Naky hodin nejen viděla spoustu památek a pozoru- opak, nálada zůstala skvělá po celou dobu. Určitě nejen
hodností a zažila několik zajímavých a inspirativ- za sebe moc děkuji všem organizátorům exkurze, jejíž
ních setkání, ale také jsem se stala mensankou.
příprava určitě nebyla snadná. Zvláštní poděkování paTestování IQ jsem totiž podstoupila už před ča- tří českosrbskému mensanovi Milanu Fürstovi, který
sem, v rámci své novinářské profese. Když už jsem žije v Bělehradě a po celé tři dny nám byl úžasným průo něm psala (do regionálních novin), proč si jej taky vodcem.k se už teď plánuje cesta po Španělsku a Pornevyzkoušet? Výsledná číslovka trochu polechtala tugalsku...
mé ego, ale dál jsem se jí nezabývala.
Jen jsem občas napsala nějaký článek
o aktivitách české Mensy, jejíž předseda
Tomáš Blumenstein shodou okolností
žije ve stejném městě jako já. Teď jsem
dostala možnost připojit se k akci, která
mě oslovila, a tak jsem vyplnila přihlášku
a zaplatila členský příspěvek. Srbské putování pak pro mě bylo nejen cestovatelským zážitkem, ale i výzvou k zamyšlení.
Chci si jako členka jen užívat příjemné
volnočasové aktivity, nebo jsem schopná
a ochotná podílet se i na projektech, které
vyžadují čas a energii?
Budapešť, archiv Zdenky Pánikové

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

REAKCE NA AKCE

35

SIGurmán ve Vietnamu
Josef Sysel, josef@syslovi.cz, redakčně upraveno

Foto: autor

Skupina SIG Gurmán se pod vedením dvou vietnamských studentek podívala do „Vietnamu
v Praze“ – do SAPY (prostory bývalého masokombinátu v Písnici konvertované do ohromné plochy stánků a obchodů nabízejících zboží
a služby Vietnamcům žijícím v ČR). Cílem bylo
projít místní bistra, kde vaří autentické pokrmy
vietnamské kuchyně. Ochutnali jsme mnoho
zajímavých a pro Čecha netradičních pokrmů
jako grilovaná kachna nebo rýžové rolky dělané
na páře bánh cuốn (viz. obrázek) a dozvěděli se
mnoho zajímavých informací o životě Vietnamců u nás. Celá akce včetně nákupu originálních
potravin trvala tři hodiny, po kterých všichni
odcházeli s plným břichem a dobrým pocitem.
Podrobný popis najdete na: http://www.syslovi.
cz/2012/11/vylet-za-vietnamskou-kuchyni-do-sapy/.

STŘELBA
NA MENSA
GYMNÁZIU

Rádio Jerevan, radio.jerevan@mensa.cz

Střelba u sborovny, foto: Tomáš Kubeš Šílený střelec, foto: Pavel Terber

Privátní bazén 6 x 4 m + sauna v centru Prahy, teplota vody 30 °C, romantika ve dvou, kondiční plavání v protiproudu, relaxace v příjemném prostředí
s minibarem, soukromé párty, společenské a firemní akce, hlídání dětí. Zajistíme nebo pronajmeme
i k vlastnímu podnikání: cvičení rodičů s dětmi,
aqua aerobic, aqua zumba, masáže atd. Tel. +420
725 540 662, www.bazenasauna.cz, 760 Kč/hod.,
množstevní slevy, pro členy Mensy 25 %.

V sobotu 10. 11. 2012 ve večerních hodinách vniklo do prostoru Mensa gymnázia, kde právě
probíhal víkend SIGů a schůzka
pořadatelů Logické olympiády,
několik ozbrojených výrostků,
kteří rozstříleli Mensu jako řešeto. Přesný počet obětí se nepodařilo stanovit. K odpovědnosti za
akci se přihlásila dosud neznámá
skupina SIG Zbraně.

Přidejte se taky k projektům BOINC. Nainstalováním
aplikace pro distribuované výpočty a umožněním využití části Vašeho výpočetního výkonu můžete pomáhat
počítat různé mutace proteinů (ProteinPredictor), při
vývoji léků na rakovinu a jiné nemoci spojené s DNA
(Rosetta@Home) nebo analyzovat data z CERNu
(LHC@Home), SETI (Seti@Home), LIGO a GEO
600 (Einstein@home). Více informací na: http://boinc.
berkeley.edu/, http://www.czechnationalteam.cz/

Zprávy Rádia Jerevan berte s rezervou.
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Zemřít pro opojnost jív,
žít pro krásu meče
Pavla Pechová, pavla.pechova@mensa.cz
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saké, elegance, duchaplné konverzace, vějířů, zpěvu,
tance, romantických představ a smyslně odhalených
šíjí. Ve světě květů a jív, ve světě tiše rušných čajoven a především gejš. Pro kompletnější prožitek mě
na úplný závěr průvodkyně navlékla do kostýmu gejši a při chvilce povznášející konverzace o lovení želé
bonbonů z misky hůlkami jsme si poseděli u čaje.
Následnou večeři jsme se rozhodli pojmout
stylově a v plném počtu vyrazili vozidlem osobní

Po velice svižné procházce do kopce s názvem Šilingrák/Špilas (hotovo za 5 minut) a vyběhnutí schodiště kolem kasemat se objevuje na dohled most přes
hradní příkop. Konečně, už jsem se bála, že přijdu
pozdě, dráhy se poctivě držely svého neoficiálního
hesla „času dost“, šaliny v tom podzimním sluníčku dostávaly úpal, ale stihla jsem
to, přesně na minutu. Udýchaná,
rozdrbaná, po celodenní cestě veřejnými dopravními prostředky,
v počáteční fázi nervového kolapsu se blížím k té malé skupince.
Sešlo se nás nakonec pět. Čtyři
mušketýři, tedy vlastně ne, samurajové! A já. Trochu jsem znejistěla, když vyšlo najevo, že jsem
vlastně jediný člověk, co neumí
ani slovo japonsky a o Japonsku
ví sotva pár základních informací.
Nebyla by to však správná
mensovní akce, kdyby se i pro nezasvěceného nenašlo místo. Můj
galantní doprovod čtyř samurajů
se držel poctivě kultu „bušidó“
(ne, nikdo z nich nespáchal po
mém příchodu rituální sebevraždu). Obdivovali společně se
Tři samurajové a gejša, foto: Pavel Terber
mnou krásu obrazů malovaných
na hedvábí i papír, myšlenek
pevných, a přesto pružných jako ostří katany, básní přepravy určeném pro čtyři osoby do restaurace Suo cti a udatnosti i pomíjivosti květů sakur. Zkoumali shiYa. Při mém rozpačitém pohledu na jídelní lístek
jsme historii této udatné, zaniklé vojenské třídy, je- a prohlášení, že nevím, co si dát, jelikož jsem nikdy
jíž kodex přetrvává v japonské společnosti dodnes. sushi nejedla, se stala z večeře zábavně poznávací
Můžeme ji pozorovat v některých rysech chování, bojovka. Samurajové zahájili válečnou poradu, gejša
názorech, případně i v systému fungování obchod- nepoznávala půlku nádobí na stole (v duchu udělila
ních firem. Oddaně jsme se nechali unést vznešený- čestné uznání vynálezci vidličky) a číšník zachovámi ideály, hrdostí a duší dávných mistrů meče, žasli val hrdinně filozoficky klidný výraz. K nejzábavnějnad propracováním a kresbou na ostří té nebezpečné ším úkonům se řadilo ulovit sushi z misky se sójovou
zbraně. Já nestačila vstřebávat nové informace, ale omáčkou, výzvou večera bylo sníst zbylý kus wasabi.
pánové stíhali naši průvodkyni ještě průběžně dopl- Bavili jsme se všichni, zvlášť když pánové s napětím
ňovat o japonské výrazy či pikantnější podrobnosti.
sledovali, jaká bude má reakce na první kousek.
Abych si neužívala celou dobu jen já vypracovaKomentovaná prohlídka výstavy „Gejša a samuných těl samurajů, ale aby si užili trošku rozptýlení raj – Půvab nebo udatnost?“ pořádaná v Brně 25. 9.
i pánové, na závěr prohlídky jsme se ocitli ve světě nově vzniklým SIG Nihongo se díky bohatému a zá„karjúkai“. Ve světě plném rýžového pudru, veselých bavnému programu nakonec protáhla až do nočních
barev, drobných krůčků, laškovných tónů šamisenu, hodin.
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Kutná Hora ve znamení stříbra aneb
Podzimní celostátní setkání
Zbraslavice 2012
Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz

Podzimní setkání ve Zbraslavicích, vesničce, co by stříbrným tolarem dohodil od Kutné Hory, se konalo ve
znamení středověku a těžby stříbrné rudy. Organizační
tým ve složení Barbora Dřevíkovská, Pavel Oplt, Míla
Roreitnerová, Daniela Roreitnerová, Iveta Jelínková,
Karel Martišek a Katka Šírová se své role zhostil skvěle,
a to nejenom role organizační, ale i role svaté Barbory,
ochránkyně horníků, chamtivého rychtáře, spravedlivé královny a dvorních dam. Počasí nám přálo, výlety
a exkurze byly úžasné a nálada výborná, jak tomu již
na mensovních setkáních tradičně bývá. Dověděli jsme
se, jak se krotí tygři, že dobrá čokoláda po přelomení
zazvoní a v ústech křupne, viděli jsme roh bájného jednorožce, překonali jsme úzké chodby v podzemí Kutné
Hory, nástrahy bojovky i bramborový salát v hospodě.
Organizačnímu týmu jsme po skončení setkání položili
již tradiční dotazy.
Kdy jste začali setkání připravovat?
Bára Dřevíkovská: Setkání jsme začali připravovat asi
před rokem a dvěma měsíci, protože jsme věděli, že je
optimální ucházet se o pořádání setkání ve chvíli, kdy
budeme mít vybrané ubytování. Takže jsme nejprve
začali vybírat lokalitu a ubytování a potom na základě
toho jsme začali vybírat i další věci, abychom měli na
podzimním setkání už alespoň hrubou osnovu, jak bude
akce vypadat.
Proč jste zvolili jako místo konání Zbraslavice?
Bára: Hledali jsme takovou lokalitu, která by byla zajímavá, a napadla nás Kutná Hora, která skýtá mnoho příležitostí nejenom pro exkurze, ale i město je to krásné, je
tady mnoho hezkých míst na bojovou hru, a když jsme
hledali kolem Kutné Hory ubytování, snažili jsme se
zajistit ho v dobré kvalitě, ale i v rozumné ceně. Priorita
pro nás byla teplá voda a topení. Jsme rádi, jestli se to
vydařilo a jestli s ubytováním byli účastníci spokojeni.
Zbraslavice jsou přece jenom kousek od Kutné Hory, ale
poměr cena/výkon se nám snad povedlo vybrat dobře.
(Odpovídá zatím pouze Bára, ale rozhovoru se účastní
ještě Míla Roreitnerová a Iveta Jelínková, které doplnit
nechtějí zatím nic a s Bárou souhlasí. :-) Iveta Jelínková je v Mense, jak sama říká, „staronováčkem“ a svoje
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mensovní aktivity znovu odstartovala právě pořádáním
celostátního setkání.) Co bylo na organizaci setkání
nejtěžší?
Bára (hodně se směje): Já bych řekla, že všechno. I v případě, že člověk již organizoval nějakou akci pro Mensu
nebo se jí účastnil, tak pokud neorganizoval akci tohoto
rozsahu, je velmi těžké domyslet rozsah akce a dopad
změn ve chvíli, kdy účastníků je opravdu hodně. Alespoň pro mne to bylo jednoznačně nejtěžší. Je to náročné
i z pohledu toho, že organizace probíhá celý rok, protože
celý rok člověk pořád něco připravuje. Na druhou stranu
jsme si během organizace užili i hodně legrace, byly tam
skvělé momenty, kdy jsme byli hrozně rádi za to, že jsme
se do toho pustili, docela dobře jsme se pobavili i během
setkání jako takového.

Organizační tým (zleva): Míla, Dáda, Pavel (rčený
Bukvoj), Bára a Iveta; Karel se po výhrůžkách
některých řešitelů šifer ukrývá, foto: Tomáš Kubeš

Kolikrát jste byli kontrolovat areál? Vyjížděli jste sem
několikrát i během přípravy?
Bára: Přímo v areálu jsme byli celkem třikrát, já jsem
tady byla prvně, když jsem lokalitu vybírala, protože ji
sice znám, ale chtěla jsem se podívat, jak to tady aktuálně vypadá, pak tady byl samostatně Pavel Oplt a pak
jsme tady byli i všichni. Trasu bojovky jsme prošli několikrát, procházeli jsme si přímo město, já jsem si projížděla lokality exkurzí, abychom měli orientační přehled,
kolik času zabere přemísťování.
Míla: Já jsem tady strávila s Dádou krásný víkend,
kdy jsme se po dlouhé době užily, jsem za to vděčná,
protože bylo hezky a normálně na sebe nemáme čas
a čas na sebe jsme si udělaly díky přípravě setkání. Po-
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Ano, a některým z nás se trošku kouřilo z uší v průběhu jejich luštění...
Bára (smích): Ale tak pro vás ostatní jsme měli i úkoly
spíše toho fyzického rázu!
Míla: Od začátku bylo jasné, že nechceme, aby tam
byly pouze šifry, ale aby tam byly i soutěže a hry takové, kterých by se zúčastnili v podstatě všichni členové
družstva, protože při luštění, co si budeme povídat, je pár
lidí a ostatní stojí kolem a nemají co dělat. Proto jsme zařadili hry a soutěže, které vyžadovaly aktivitu od všech
členů, aby opravdu měli pocit, že se zúčastňují.

Když se řekne „koukat jako výr…“ nebo „jako bubák“?
(Bubo bubo), foto: Pavel Terber

sledních 14 dní jsme spolu strávily neskutečně hodně
času, kdy se všechno finalizovalo, poslední čísla, bylo
načase udělat konečné seznamy, rozdělit do týmů, rozdělit na pokoje, aby se vyhovělo přání alespoň většiny
z těch, kteří měli nějaké požadavky. Při tom počtu lidí
to bylo náročné.
Kolik bylo účastníků?
Míla: Včetně dětí a nás bylo 130 lidí.
Kde jste brali inspiraci?
Bára: Většinu soutěží vymýšleli Dáda a Pavel. Účastní
se podobných programů a báječné bylo to, že mají pohled z hodně širokého úhlu, vědí, co je zajímavé a co ne.
Choreografie dobových výstupů byla v režii mě a Pavla.
Samozřejmě Kutná Hora nás inspirovala celkovým zasazením děje, kde jsme se snažili, aby to mělo pro účastníky kontinuální linii, aby si připadali pořád zapojeni do
hry a aby to bylo pro ně zajímavé i v tom, že Kutnou
Horu chtějí opravdu zachránit.
Musíme vzpomenout krásné historické kostýmy, které
jste si připravili, a ještě jsme ani jednou nevzpomněli
Karla Martiška, kterému jsme několikrát opakovali,
že ho máme moc rádi – při luštění jeho supertěžkých
šifer!
Bára: Karel byl strašně důležitý tím, že šifry zná a je
v tomto oboru hodně zkušený, tak šifry nebyly banální.
Myslím si, že je tady spousta lidí, kteří právě přesně tohle ocenili, protože šifry byly na vysoké úrovni a velmi
inteligentně udělané. Za tohle jsme Karlovi moc vděční,
opravdu tomu věnoval hodně času a šifry byly perfektní.

To se vám také povedlo.
Míla: To byl náš záměr od začátku, tam jsme směrovali
výběr her a všeho.
Iveto, byla to tvoje první mensovní akce vůbec, anebo
„pouze“ první celostátní setkání? Jak se ti setkání líbilo
a jak ses v roli organizátorky setkání cítila?
Iveta: Po delší časové odmlce jsem zhruba přede dvěma
lety znovuobnovila své členství v Mense. Bohužel však
přes veškerá předsevzetí o svém zapojení se do mensovního života jsem zůstávala pasivním členem. Připravované celostátní setkání v lokalitě nedaleko mého bydliště
pro mne bylo velkou výzvou.
Ze setkání jsem si odvezla ty nejlepší možné zážitky. Přestože přípravná část spočívala především na
pražském týmu a má podpora probíhala v operativních
činnostech na místě setkání, užívala jsem si svůj pobyt.
Různá zařizování a práce s tím spojené mne v mém životě opravdu baví a jsem moc ráda, pokud jsem mohla
svým dílem přispět ke spokojenosti ostatních. Rovněž
touto cestou děkuji všem za vřelé přijetí a předem se těším na další shledání.
Co je podle vás největším benefitem mensovních setkání?
Bára: Já bych řekla, že setkání jsou úžasná převážně svojí atmosférou, kdy se sejde pestrá společnost lidí z celé
České republiky, jsou tu různé věkové kategorie, lidé
s různými zálibami a zaměřením a spojuje je chuť pobavit se a užít si to a je to hodně znát. Kolikrát jednotlivci
by k sobě cestu hledali těžko, ale v rámci týmu a hry jsou
schopni se do toho zažrat a atmosféra je úžasná, člověk
se seznámí se spoustou zajímavých lidí a připadá si tady
jako v jedné velké rodině. Možná to zní trošku kýčovitě,
ale já mám z toho ten pocit!
Pavel: I když v roli organizátora nezbylo tolik volných chvil, jsem moc rád, že jsem měl šanci tolik lidí
víc poznat a spolupracovat s nimi. Na to si upřímně při
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roli účastníka prostor tolik neudělám, takže jsem si užil
komunikaci a spolupráci se všemi mnohem víc nežli během všedních dnů. To bylo pro mě tím největším přínosem tohoto celostátního setkání, a i proto se na všechny
těším na těch dalších.

Co byste chtěli vzkázat účastníkům setkání?
Bára: Účastníkům chceme strašně moc poděkovat, lidé
tady byli skvělí a podpora z jejich strany byla obrovská
i ve chvíli, kdy už jsme občas podléhali nějakým krizím...
Míla: Měli s námi trpělivost, i když se nedařilo.

špatnou reakcí,
takže tady byli
skvělí účastníci
zájezdu!!
Bára:
Je
hodně znát, že
setkání od setkání lidé vidí,
jak se setkání
vyvíjí, a i díky
tomu,
že
spousta lidí má
již i organizační zkušenost,
setkáváme
se
převážně
s pozitivními
Nebloudíme?,
reakcemi a to
foto: Jarmila Blahová
je velmi posilující. Bez pozitivního přístupu účastníků by to určitě nebylo zdaleka
tak úžasné...

Ale vždyť jste měli všechno super připravené!
Míla: Ne vždy se všechno povedlo, jak jsme měli vymyšlené a jak jsme chtěli, ale nesetkali jsme se s vyloženě

Děkuji za rozhovor a mockrát děkujeme za pořádání
setkání, které jsme si všichni krásně užili. Těšíme se na
setkání na dalším setkání!

Co byste poradili organizátorům dalších setkání, máte
pro ně nějaký vzkaz anebo rady, nápady, návrhy?
Bára: Pro další organizátory určitě to, co děláme vlastně
všichni a udělali jsme to i my – snažit se od předchozích
organizátorů získat co nejvíce doporučení, důležitých
věcí, a i tak můžu říct, že je to fuška!! (směje se), i když
si myslíte, že jste připraveni.
Pavel: Nezapomeňte se dopředu dost vyspat a nebojte se obrátit na mensany a bývalé pořadatele s prosbou
o pomoc i přímo na akci.

Výsledky jednotlivců
Pořadí
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jméno
Erbs Jiří
Walla Jan
Wallová Průšová Ludmila
Heřmanová Hana
Vopálková Eva
Beran Pavel
Čavojská Magdalena
Kudláková Alena
Vít Ondřej
Zvědělíková Milena
Kotek Jan
Čuprová Michaela
Kotková Karla
Mazal Petr
Berčíková Iva
Kolovrat Petr
Druckmüllerová Hana
Adamec Ladislav
Buchnar Aleš
Gruberová Zuzana *

Výsledky týmů
Družstvo
Pasíři
Krumpléři
Kaničníci
Krumpléři
Pasíři
Konváři
Biretníci
Krumpléři
Pasíři
Kaničníci
Drásníci
Drásníci
Hašplíři
Biretníci
Krumpléři
Konváři
Biretníci
Konváři
Biretníci
Kaničníci

Účast
7
5
5
8
5
7
8
8
4
7
6
6
7
5
7
7
6
6
6
5

Bodů/5
245,0
241,0
229,0
227,0
221,5
219,3
217,0
214,0
196,5
194,0
193,5
191,5
191,5
191,0
190,5
189,3
180,0
176,8
176,5
174,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Drásníci
Krumpléři
Konváři
Pasíři
Biretníci
Kaničníci
Hašplíři
Šlojířníci
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21.
22.
23.
24.
25.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
42.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
51.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
59.
61.
62.
63.

Kubánková Marta
Gruber Jan
Šimková Zuzana
Mičica Petr
Bezoušková Markéta
Blahová Jarmila
Zavadil Jaroslav
Gruberová Jana
Řeháček Filip
Soukup Václav
Valenta Pavel
Gajdica Tomáš
Tydrichová Magdaléna
Čavojský Vojtěch *
Kovář Luděk
Markesová Jitka
Čepková Věra
Olšák Petr
Grepl Jaroslav
Ryba Miloslav
Berčíková Adéla
Hladík Martin
Šmach Jiří
Houška Martin
Daněk Vlastimil
Hubálková Dana
Frankl Ladislav
Marek Jan
Vančický Vladimír
Pániková Zdenka
Hladíková Dagmar
Kutálek Vladimír
Blumensteinová Dana
Hellerová Věra
Kovářová Ludmila
Čavojský Petr
Cibulková Marie
Šnajdrová Lenka
Heřmanová Marta
Pytela Zdeněk
Podařilová Havlíčková Petra
Balounová Hana
Terber Pavel

Kaničníci
Biretníci
Biretníci
Pasíři
Drásníci
Drásníci
Krumpléři
Pasíři
Hašplíři
Drásníci
Biretníci
Biretníci
Krumpléři
Šlojířníci
Šlojířníci
Drásníci
Konváři
Pasíři
Pasíři
Krumpléři
Hašplíři
Drásníci
Drásníci
Kaničníci
Hašplíři
Konváři
Konváři
Krumpléři
Drásníci
Konváři
Biretníci
Šlojířníci
Drásníci
Kaničníci
Pasíři
Šlojířníci
Hašplíři
Krumpléři
Pasíři
Biretníci
Kaničníci
Hašplíři
Hašplíři

6
6
7
7
7
6
7
5
7
8
6
4
5
8
8
3
8
7
6
4
6
4
5
6
5
4
7
3
5
4
4
7
4
6
5
5
4
3
4
3
5
6
3
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173,5
173,0
172,5
168,0
166,5
166,5
166,0
164,5
162,0
157,0
156,0
155,5
153,5
152,0
151,5
150,0
148,8
147,0
146,0
145,0
141,8
141,0
141,0
138,0
137,3
133,8
133,3
132,5
130,5
128,3
128,0
128,0
125,5
124,0
122,5
121,0
119,3
118,0
115,0
115,0
112,0
109,5
108,8

Legenda: Zobrazujeme pouze nejlepších 50 % soutěžících.
  Hvězdičkou jsou označeni dětští soutěžící.
  Účast - celkový počet soutěží, kterých se soutěžící zúčastnil.
  Bodů/5 - Součet bodů z pěti soutěží, ze kterých účastník získal
  nejvíce bodů.
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Dojmy ze Zbraslavic
Jan Gruber, jan.gruber@mensa.cz

Kutná Hora, foto: Jana Bláhová

Divočák, foto: Lenka Stodůlková

Nedá mi to, abych se nepodělil o pár myšlenek, které
mne napadly v průběhu posledního celorepublikového
setkání mensanů na Kutnohorsku. Je to už pár týdnů,
a tak moje paměť bude v tomto případě výhodným sítem, zachycujícím to podstatné a nosné.
Co vybrat jako hlavní charakteristiku, která tuto
událost odlišuje od setkání v minulých letech? Není to
ukrutně nabitý program, který byl asi rekordní, pokud
sečteme aktivity zvládnutelné běžným účastníkem. Co
pamatuji, každý organizační tým se vždy snažil poskládat program tak, aby se toho stihlo co nejvíc, a většinou
to vedlo buď k velké hektičnosti (někdy až hazardu,
když automobilové přesuny připomínaly rychlostní rallye), nebo bylo nutné nějakou exkurzi oželet, případně
obojí. Partě Pavla Oplta se podařilo utlumit obě úskalí,
zejména pečlivým plánováním a maximálním počtem
termínů, který jednotlivé akce dovolovaly, ale pozitivní
vliv sehrálo i neplánované zrušení exkurze do kolínské
automobilky (jakkoli toho mnoho z nás litovalo).
Ani výběr lokality se líbivostí nelišil od jiných setkání, troufám si tvrdit, že v České republice nebude
ještě řadu let problém najít krásná místa, která dosud
hromadný nájezd mensanů s rodinami nezažila. Ani
ubytování nebo jídlo nebylo tím, co by stálo za klad-

Příběh epický o lítém boji se
zákeřným Ananasem
Ladislav Adamec, ladislav.adamec@mensa.cz

Boj s ananasem, foto: Tomáš Kubeš

Sedlec, foto: Petr Mazal

Přisedněte blíže, milí posluchači, nehlučte a poslyšte příběh: Bylo, nebylo, dávno tomu. Kráčel jsem po lese, jsa
obklopen a doprovázen družinou svých věrných Konvářů, na výpravě za dobrodružstvím v lesích kol Zbraslavic,
zdolav všeliké různé nástrahy a nebezpečenství, když tu
nám v ústrety vyšla skupina Pytelů s pramáti ve svém středu, která si nesla v ruce ananas. Nu, zeptal jsem se: „Kdes
tu přišla k ananasu?“
„Ulovila...,“ zněla lakonická odpověď.
Zasmál jsem se domnělému vtipu, ovšem o kousek
dále mi již úsměv zmrzl na rtech. Na mýtince – byl tam!
Visel si ze smrkové větve a výhrůžně se houpal mým
směrem! „To je znamení shůry!“ řekl jsem si. Pozdvihl
jsem nabízený meč, následně mi byly zavázány oči šátkem (zřejmě jsem se, nic zlého netuše, účastnil nějaké formy iniciačního rituálu tajné společnosti, kdo ví); jelikož
šlo do tuhého (Ananas, jak známo, je smrtelně nebezpeč-
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nou nebo zápornou zmínku, ačkoliv rizoto, které jinak
vytrvale neoblibuji již od školních let, bylo opravdu
vynikající – faktický certifikát kvality mu vystavil šéf
SIGu Obžerství, který večer postupně snědl tři porce
a čtvrtou si dal k snídani.
Toto setkání nevyniklo ani absencí drobných nepříjemností a malých nezdarů, osobně mne trochu překvapil
přístup k parkování osobních aut ubytovaných a „soutěž“
týmů o získání pruhů z krepového papíru od soupeřů snad
popíše někdo jiný (podle mne by měla být zapsána jako
exemplární příklad, kterýkoli její atribut byl důvodem,
proč neměla být součástí „mensanské“ zábavy).
Povedla se i pestrost individuálních soutěží, bylo
jich méně než v Nebákově, a kdo chtěl, mohl najít čas
na všechny.
Dokonce i počasí nám přálo, i když deštník ve výbavě nebyl zbytečný.
Takže „průměr“, říkáte si? Ne, ne, to není můj pohled. Slovo, které mi bude symbolizovat toto setkání
při srovnávání s minulými i těmi chystanými, je přiměřenost, v tom pravém a nejlepším smyslu. Tradiční
vyvrcholení – sobotní celodenní hra – bylo takové,
jak jsem optimisticky očekával: Zajímavé soutěže,
šifry promyšlené, některé těžké, ale ne zákeřné (a bez
chyb!), průběh klidný, vedoucí k příjemnému typu
únavy. A podobné to bylo s celým setkáním: bylo to
krásné, bylo toho dost, ale ne příliš, zkrátka akorát.
ný predátor), byl jsem napnut k prasknutí. Byv zocelen
žárem včerejších krvavých bojů v ulicích kutnohorských,
jsem si však strach nepřipouštěl. Za pomoci zbylých smyslů jsem přibližně určil polohu svého soka a za povzbuzování okolostojících, hraničícího až s napovídáním, jsem se
rozmáchl a ťal.
Bujarý jásot přihlížejících mi byl ujištěním, aniž bych
musil sundat šátek, že jsem byl úspěšný. Po jeho sundání
jsem zjistil, že nepřítel leží v prachu u mých nohou – můj
úder, vedený s chirurgickou přesností, byl smrtící a přeťal
jeho smrtonosné pařáty vedví...
Nyní si tu sedím ve svém křesle, nedaleko tiše praská
oheň (přímotop), popíjím nápoj nepodléhající suchému
zákonu, kochám se pohledem na korpus svého mrtvého
soupeře a přemýšlím nad tím, že jej vyvrhnu, nechám vycpat a jako trofej zavěsím nad krb...
(Právě jste si přečetli dramatizaci jedné z disciplín bojovky podzimního celostátního setkání Mensy ČR 2012. À
propos, tímto bych se rád omluvil všem Konvářům, ale několikrát jsem se ptal a nikdo neprojevoval sebemenší chuť
do jeho společné konzumace. A přece ho nenechám shnít...
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Pozdravujeme ze Zbraslavic!
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Napjaté sledování interaktivních soutěží.

Těšíme se na finále – mladí soutěžící čekající na vstup do sálu.

Zaujaté řešení úlohy typu Tetris.

Na pyramidě složené z kyblíčků s bonbóny soutěžící více než
bonbónky samotné zaujala otázka, kolik kyblíčků vlastně je.
Foto: Tomáš Kubeš, grafika Tomáš Belloň

Volba správné odpovědi prostřednictvím
hlasovacího zařízení.

Jaroslav Dušek spolumoderoval celé finále s humorem
a nadhledem.

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012
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Město Zlín

Město Prostějov

Mephit

Havlíčkův Brod

Poslanec Ing. Jan Bureš,
Kateřina Havlíčková, Petr Kobza,
Mgr. A. Radek Stehlík
a zlatí členové Mensy

www.dedekkorenar.cz

Srdečně děkujeme hlavním partnerům Logické olympiády 2012

47

48

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

Zadní řada zleva: Jaroslav Dušek (filmový a divadelní herec, spolumoderátor finále),
Stanislav Kruml (2. místo, kat. C), Pavel Gallina (3. místo, kat. C), Jiří Guth (1. místo, kat. C),
Jitka Tkadlecová (tisková mluvčí Nadace The Kellner Family Foundation), Jiří Luka (Open Gate
– gymnázium a základní škola, zástupce ředitele pro ZŠ), Tomáš Blumenstein (předseda
Mensy); Prostřední řada zleva: Zuzana Poláková (koordinátorka Logické olympiády 2012),
Ondřej Motlíček (1. místo, kat. B), Pavel Turek (2. místo, kat. B), Matěj Mezera (3. místo, kat.
B) a Petr Tluchoř (patron soutěže); přední řada (medailisté kategorie A) zleva: Vojtěch
mís
Dohnal (3. místo),
Vilém Gutvald (2. místo) a Jan Brada (vítěz), foto: Tomáš Kubeš

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012
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Foto: Tomáš Kubeš, grafika Tomáš Belloň
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Logická olympiáda

(koordinátorka). Krajská kola realizují krajští koordinátoři – Markéta Erbsová (Praha a Středočeský
Tomáš Blumenstein, tblumen@
mensa.cz, 603 726 030; Zuzana Po- kraj), Martin Kalivoda (Praha), Lucie Malechová
láková, zuzana.polakova@mensa.cz (Jihočeský kraj), Věra Hellerová (Plzeňský kraj),
Letošní olympiády se zú- Petr Čavojský (Karlovarský kraj), Iva Berčíková
častnilo 32 190 žáků a stu- (Ústecký kraj), Dalimil Keršláger (Liberecký kraj),
dentů z 1 660 škol z celé Marta Heřmanová (Královéhradecký kraj), Jana
České republiky a i z ně- Hřebíčková (Pardubický kraj), Zuzana Šimůnková
kolika zahraničních škol (Vysočina), Pavel Terber (Jihomoravský kraj), Tov USA, Austrálii, Německu máš Blumenstein a Petr Mazal (Olomoucký kraj),
nebo Belgii. Na organizaci soutěže pracuje asi Jana Šindelářová a Lenka Stodůlková (Zlínský
stovka aktivních dobrovolníků, jejichž práci ko- kraj) a Hana Studenská a Hana Kalusová (Moravordinuje tým ve složení Tomáš Blumenstein (fi- skoslezský kraj).
Ráda bych vám všem poděkovala za zapojení
nále), Pavla Procházková (zadání), Pavel Celba /
Juraj Ladický (technika), Hana Studenská a Petr se do Logické olympiády 2012. Píše nám dost dětí
Mazal (kraje), Hana Kalusová (ekonomika), Jitka (ani nechtějte vědět kolik :)), že se jim příklady líbí
Markesová (nominační kola) a Zuzana Poláková a že už se těší na další ročník.

Kdo stojí za Logickou olympiádou?
Redakce, redakce@mensa.cz

Většinu hlavních tváří stojících za úspěchem tohoto úžasného projektu jsme již v našem časopise
představili. Pokud chcete poznat člověka skrývajícího se za jménem, prosím, prohlédněte si starší
časopisy dle přiložené tabulky (archiv všech čísel
naleznete na intranetu Mensy). Všem dobrovolníkům samozřejmě patří náruče díků za jejich obětavou pomoc při realizaci projektu.
Koordinátor
Zuzana Poláková

srpen 2010, str. 58 (rozhovor)

Příprava zadání
Pavla Procházková

listopad 2008, str. 27

Nominační kolo a technická podpora
Jitka Markesová
leden 2010, str. 41
Pavel Celba
říjen 2010, str. 38

Juraj Ladický
Petr Mazal

medailonek dosud nevyšel
říjen 2010, str. 41

Krajská kola
Iva Berčíková
Tomáš Blumenstein
Petr Čavojský
Markéta Erbsová
Věra Hellerová
Marta Heřmanová
Jana Hřebíčková
Martin Kalivoda
Hana Kalusová
Dalimil Keršláger
Lucie Malechová
Zuzana Šimůnková
Jana Šindelářová
Lenka Šnajdrová
Lenka Stodůlková
Hana Studenská
Pavel Terber

medailonek dosud nevyšel
červenec 2007, str. 26 (rozhovor)
prosinec 2010, str. 23
medailonek dosud nevyšel
září 2008, str. 18
medailonek dosud nevyšel
listopad 2009, str. 47
medailonek dosud nevyšel
prosinec 2010, str. 25
medailonek dosud nevyšel
listopad 2008, str. 28
v této rubrice
v této rubrice
v této rubrice
srpen 2011, str. 52 (rozhovor)
květen 2009, str. 12
září 2008, str. 26

Deskové hry na Logické olympiádě
hana.kotinova@mensa.cz

Pod hlavním sálem, ve kterém probíhalo finále Logické olympiády se nacházel prostor plný deskových
her a hlavolamů. Před začátkem a při přestávkách si tam soutěžící mohli vyzkoušet hry známé, jako např.
Bang!, Jungle Speed, Magic, Othello či Dámu i méně známé, jako Teeko, Hex a Toguz kumalak. K dispozici byly klasické hlavolamy: Rubikova kostka ve třech velikostech, Square 1, drátěné hlavolamy i moderní hlavolamy ze série Smart Games. Někteří jen pozorovali, mnoho soutěžících si však s chutí zahrálo
a prostor byl v podstatě neustále plný.
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Zuzana
Šimůnková,
koordinátorka
v kraji Vysočina

Jmenuji se Zuzana Šimůnková a bydlím v obci Sázavka nedaleko Světlé nad
Sázavou. Pocházím ze Slovenska, z Košic, ale i díky
studiu v Praze jsme se s manželem rozhodli opustit
velké město a bydlet na malé vesnici. Povedlo se
mi sehnat zaměstnání v Havlíčkově Brodě, kde na
gymnáziu učím matematiku a informatiku. Momentálně se pyšním maturitní stužkou jako třídní oktávy
A. Učení mne baví, ale mám ráda i nepedagogickou
práci, takže jsem koordinátorem evropských projektů
na naší škole.
Do Mensy jsem se rozhodla vstoupit až 18 let
poté, co jsem absolvovala svůj první IQ test. Tehdy

Ze zákulisí příprav Logické olympiády
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

Jsem moc ráda, že existuje soutěž Logická olympiáda (dále LO) a že jsem se mohla podílet na
její přípravě. Obzvláště ráda bych vyzdvihla úsilí autorů úloh. Připravit mnoho desítek úloh pro
všechna kola soutěže ve všech kategoriích není
úkol jednoduchý, a to ani s dlouholetou zkušeností
s tvorbou úloh v autorských soutěžích a s materiálem, který mám k dispozici. Zatímco autorské
soutěže si žádají spíše úlohy tzv. na celý večer, LO
naopak vyžaduje úlohy řešitelné za maximálně pár
minut. Úlohy není možné dlouze vysvětlovat, na
první pohled musí být jasné, čeho je potřeba do-

Krajské kolo Logické olympiády
v Karlových Varech
Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz

Krajské kolo Logické olympiády, pořádané místní
skupinou Mensy ČR, se již počtvrté konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Tentokrát
se všichni sešli v pátek 2. listopadu 2012.
Logická olympiáda je soutěž založená na řešení logických úloh a je rozdělená do kategorií podle věku soutěžících. Účastníky se tak stali žáci
prvního stupně základních škol, druhého stupně

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2012

jsem obdržela pozvánku do elitního klubu Mensy –
Einsteinovy společnosti, což mne dostatečně vyděsilo. K Mense mne opět zavála až soutěž Logická
olympiáda, kde uspěl můj syn a já jsem se rozhodla
podpořit konání soutěže nabídnutím své pomoci.
Jak se říká: nabídni prst ..., a tak jsem se stala
krajskou koordinátorkou pro kraj Vysočina. Jedině
díky obětavé pomoci „centrály“ LO při tisku a přípravě materiálů či shánění financí jsem schopna
zvládnout organizaci krajského kola. Výhodou je
prostředí školy, protože se vždy najdou ochotní studenti, kteří pomůžou přímo v den D.
Ráda čtu, hraji na příčnou flétnu, rekreačně jezdím na kole nebo chodím po horách. I když jsem
soutěžně tancovala či běhala orienťáky, v současné
době se projevují geny mého tatínka, který byl automobilovým závodníkem – zatím ovšem jenom při
každodenní jízdě do práce po venkovských silničkách. Nejraději ale mám, když si večer místo televize (kterou nemáme) doma povídáme s manželem
a s našimi dvěma dětmi.
sáhnout. Také nelze použít některé graficky složité
úlohy. Všechny úlohy musí vyzkoušet někdo další a ověřit tak srozumitelnost a existenci jediného
řešení. Vymyslet či vybrat a poté otestovat použitelné úlohy je zkrátka dlouhodobá náročná týmová
práce. Pro letošní rok jsem tedy alespoň přidala
nějaké úlohy do společného souboru. Již teď však
začínáme přemýšlet, jaké úlohy budou v LO 2013.
Dobrých úloh není nikdy dost, a pokud máte tip
na netradiční úlohu, určitě jej pošlete organizačnímu týmu. Chci tímto poděkovat Pavle, která měla
zadání úloh na starosti a opravdu skvěle tuto náročnou práci zvládla a poděkování si za to určitě
zaslouží. Bylo moc fajn jí s tímto úkolem pomáhat.
základních škol a víceletých gymnázií a studenti
středních škol. Postupující z krajského kola čeká
postup do celostátního finále, které se bude již tradičně konat v Praze, tentokrát v prostorách Pražského hradu.
Samotná soutěž je rozdělena do 3 kol. Prvního,
nominačního kola se účastní žáci, kteří se do soutěže přihlásili včas. 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 1 450 soutěžících z našeho kraje (což je o 250 více než vloni).
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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 6 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 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny, např. deskové hry jako Osadníci
z Katanu, Carcassonne, poker, Ubongo nebo dres HC
Energie Karlovy Vary. Hlavní cenou byly moderní
elektronické čtečky knih značky Kindle.
Za skvělou připravenost žáků a studentů je
potřeba poděkovat všem zapojeným školám,
především pak jejich učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.
Poděkování patří pracovníkům Karlovarského kraje, díky kterým se soutěž opět konala

v reprezentativních prostorách krajské knihovny.
Poděkovat chci také sponzorům: městům Karlovy
Vary a Horní Slavkov, firmám Žurnál Media, a. s.,
TSS, a. s., KB, AXXOS, Realistic, Besip a HC Energie Karlovy Vary a jednotlivcům panu Ing. Janu Burešovi a MgA. Radku Stehlíkovi, kteří se finančně
podíleli na cenách pro soutěžící. Dlouhodobě se nám
daří zajistit ceny v hodnotě cca 50 000Kč. Soutěžící vždy potěší, když si mohou za svoji píli odnést
hodnotné dárky. Nad soutěží převzal záštitu hejtman
Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

Jana Šindelářová, koordinátorka
ve Zlínském kraji

la krajské kolo LO pro Zlínský kraj. Přestože jsem
v té době začínala doplňkové kvalifikační studium,
do organizace soutěže jsem se pustila a nelituji
toho. Během času jsem měla možnost poznat a seznámit se se spoustou zajímavých a bezvadných
lidí a také ověřit své organizační schopnosti. Jsem
ráda, že můžu Mense v této oblasti pomáhat a doufám, že bude spolupráce i nadále pokračovat.

Jmenuji se Jana Šindelářová, jsem učitelka a už
27 let se věnuji práci s dětmi. A pořád mě to baví.
Učím a žiji v malebné valašské vesničce Kašava,
která leží na okraji Hostýnských vrchů nedaleko
Slušovic, asi 15 km od Zlína. Přestože jsem rodilá Pražačka, život mě zavál na Moravu, a tak jsem
k lásce k Praze ještě přidala tu moravskou.
Ve svých pětadvaceti letech jsem „přičichla“ ke
sportovnímu létání na větroních a tomuto koníčku
jsem se věnovala více než dvacet let. Nyní, zejména
z časových důvodů, se již létání nevěnuji. Avšak pokud mi něco zavrčí nad hlavou, automaticky se otáčím za zvukem a tipuji, co za letadélko se na obloze
pohybuje. V současné době asi nejraději zahradničím,
velmi ráda také cestuji. Letos jsme s dcerou navštívily
Skotsko a dostaly se potřetí do Velké Británie.
S Mensou mě seznámila sestra, která je letitou
členkou. Bylo to v roce 2009, kdy mě s Tomášem
Blumensteinem oslovili, zda bych nezorganizova-

Foto: autor
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Open Gate Babice hostilo
Logickou olympiádu
Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz

Do naší mensovní, čím dál tím víc oblíbené Logické
olympiády se v letošním, již 5. ročníku registrovalo 32
190 soutěžících z 1 660 škol z celé České republiky. Realizační tým v čele se Zuzanou Polákovou zvládl náročnou registraci zájemců i škol, úpravy webu, organizaci,
koordinaci a přípravu celé soutěže, nominační online
kolo. Pak již pokračovala práce nejenom hlavního realizačního týmu, ale zejména krajských koordinátorů
spojená s hledáním prostor pro konání prezenčních kol
ve všech 14 krajích, získáváním sponzorů, distribucí
zadání, seznamů dětí, které se do krajských kol nominovaly, získáváním dobrovolníků, kteří budou pomáhat,
a vůbec s organizací celého „dne D“, tedy pátku 2. listopadu 2012.
Koordinaci krajského kola soutěže ve Středočeském
kraji skvěle zvládla Markéta Erbsová.
Generálním partnerem soutěže se v letošním roce
poprvé stala nadace The Kellner Family Foundation
a osmileté gymnázium Open Gate.
„Dlouhodobě se v nadaci věnujeme projektům na
podporu vzdělávání, jejichž cílem je podpořit motivaci
ke vzdělávání žáků i učitelů. Těší nás, že můžeme podpořit soutěž, která rozvíjí samostatné myšlení účastníků,“ říká Hana Halfarová, ředitelka projektů Open Gate
a Univerzity v nadaci The Kellner Family Foundation.
Kromě finanční podpory soutěže nám tato prestižní
škola dala k dispozici prostory ZŠ Open Gate pro konání
krajského kola Středočeského kraje. Celkem 95 nejlepších z 3 103 dětí a studentů kategorie A a kategorie B

Jana Šindelářová (druhá zleva) s postupujícími v kategorii C (Piska, Buran, Chvila) a Lenkou Stodůlkovou

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.

Hana Halfarová, ředitelka projektů Open Gate a Univerzity
v nadaci The Kellner Family Foundation se studentkou školy
ve slavnostní uniformě, autorka: Adéla Nováková
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Středočeského kraje se podívalo do krásného areálu školy a soutěžilo ve velmi příjemném prostředí, které nám
v Babicích připravili.
Jsem moc ráda, že nadace The Kellner Family Foundation svojí podporou ocenila právě Logickou olympiádu, protože soutěž si to svým zaměřením a šířkou záběru
rozhodně zaslouží – to jsme již pochopili my – dobrovolníci, soutěžící, učitelé, avšak nepochopili to mnohé společnosti z komerční i privátní sféry, které jsme o podporu
Logické olympiády žádali.
Dále již budu pokračovat pouze v superlativech: od
ranního příchodu do Babic, kde nám zaměstnanci školy
nabídli již ve vrátnici úsměv na uvítanou, parkovací místa přímo v areálu, kávu na probuzení (to, že jsme vstávali v brzkých ranních hodinách, abychom byli na místě
včas, byla opravdu jediná „oběť“, kterou jsme museli
poskytnout), třídy s interaktivními tabulemi a veškerou
promítací technikou, zázemí pro dobrovolníky a opravy
testů, třídu pro rodiče a doprovod dětí, výborné koláčky, limonády a ovoce na svačinu pro soutěžící i dobrovolníky, prohlídky areálu a zejména dobrou náladu,
maximální ochotu a pomoc po celý den konání soutěže.
Kromě dobrovolníků, členů a přátel Mensy, pomáhali
s organizací také studenti školy, kteří dělali jednotlivým
skupinám dětí přednášky o škole, rozdávali a opravovali
testy a ochotně nabízeli pomoc všude, kde bylo potřeba.
Soutěžící se v hezkém prostředí školy cítili moc dobře. Bylo úsměvné sledovat zejména menší děti z kategorie základních škol, jak si v přestávce mezi testy hrají
s interaktivní tabulí a s nadšením sledují, jak se propisují
jejich kresbičky do připravené prezentace o Mense a LO
na notebooku. Líbily se jim i kroužky, které škola nabízí
svým studentům, tělocvična, divadlo ... Děti z druhého
stupně základních škol a víceletých gymnázií zase velmi
oceňovaly způsob studia na Open Gate, kde někteří studenti přicházejí na celý týden a bydlí na kolejích – skupinka asi 12letých kluků nacházela o přestávce u lavice
samá pozitiva: „Nóó, to je dobré, když se pohádáš s rodiči, tak je pak nevidíš.“ „Uhm, a když se zamiluješ, nikdo
ti na to nepřijde!!“
Tento rok jsem poprvé požádala kolegy v práci, aby
v rámci tzv. „dne pro dobrý skutek“, který nám zaměstnavatel T-Mobile umožňuje využít na obecně prospěšné
aktivity, přišli pomoct s organizací krajského kola do
Babic. Děkuji tedy svým 5 kolegyním a kolegům, kteří
dobrovolnicky pomáhali.
Den jsme krásně ukončili vyhlášením vítězů v divadle v areálu, kde kromě potlesku vítězům zazněl ještě jeden velký potlesk od soutěžících, dobrovolníků i Mensy
ČR pro Open Gate!
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Kategoricky kreativní
Pavla Pechová, pavla.pechova@mensa.cz

Na začátku listopadu proběhlo krajské kolo Logické olympiády. Mně, stejně jako asi všem ostatním, přišel email, hledali se dobrovolníci, kteří by
pomohli při přípravě a realizaci. Když mně přišel
email od mé místní skupiny tenkrát, nemohla jsem,
věděla jsem, že už nebudu v Brně. Neváhala jsem
ovšem a přihlásila se své nové místní skupině. Ač
skupinka v Českých Budějovicích není velká co do
počtu aktivních členů, je velká odhodláním a vůlí.
Rozšířit jejich řady bylo jako vstoupit do divoké
řeky, dostala jsem zadání, abych si ho mohla projít
a udělat si poznámky, za dva dny byla informační
schůzka a já ještě ten večer pak volala po známých
a sháněla potřebné věci, sáčky na svačiny, dárečky
pro děti atd. Protože jejich nadšení bylo nakažlivé!
U několika úloh jsem se neshodla se svým řešením s tvůrci zadání, k několika měla výhrady, vše
jsme sepsali na informační schůzce, protože jsem
nebyla jediná, a už jsem se těšila, jak se se zadáním
vypořádají děti a studenti v příslušných kategoriích. Nebudu tu psát o těch nejmenších, naopak, mě
zaujali ti největší, a to svou ohromnou kreativitou.
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Někteří totiž předčili řešením i nás, a tak jsme
na poslední chvíli rozdávali mimo běžných cen ještě ceny a uznání za nejkreativnější řešení.
Nebyli to ale jen účastníci soutěže, kdo byl
kreativní ten den. I my museli v průběhu dne vymyslet leccos, například jak a kam upevnit logo
Jihočeského kraje s minimálními prostředky, nakonec jsme vymysleli řešení za pomoci provizorního „provázku“ z izolepy. A povedlo se nám to tak
kvalitně, že sundání loga dalo předsedkyni celkem
zabrat. Jsme prostě kreativní i my, v kategorii „D –
dozor“, nejen účastníci olympiády.
Přihlásila jsem se jen proto, že vím, že Mensa
stojí na dobrovolné práci, nečekala jsem, že se
u toho člověk tak pobaví. Příští rok se hlásím jako
dobrovolník zase, tohle si totiž, budu-li ve stejném
státě, nenechám ujít. Poznala jsem nové přátele, partu skvělých lidí a zažila náramně zajímavý den naplněný jednou výzvou vedle druhé a bezproblémové
zvládnutí celého dne s takovým programem bylo
pohlazení pro mé ego. Z téhle soutěže totiž každý
může vyjít jako vítěz a nemusí o tom dostat diplom.
Našim jihočeským finalistům držím palce, aby
stejně dobře obhájili svou kreativitu i v celostátním
kole.

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).

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

Rozhovor se vzpomínkou
na krajské kolo na ZŠ Open Gate
Markéta Erbsová, marketa.erbsova@mensa.cz

Základní škola Open Gate dne 2. listopadu 2012
hostila celkem 95 semifinalistů Logické olympiády ze Středočeského kraje. Záštitu nad organizací
krajského kola převzal pan Jiří Luka, zástupce ředitele pro ZŠ.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2012

jsem rád, že velké množství úspěšných dětí, jejich
rodičů či pedagogů mohlo poznat naši školu, seznámit se s naší koncepcí.
Na email Středočeského kraje přišly děkovné
emaily od rodičů a učitelů. Jejich díky patří i vám,
panu Petru Chárovi za reprezentaci Open Gate
a všem studentům Open Gate, kteří se zapojili do
organizace krajského kola. Děkujeme.
Na druhou stranu se sluší poděkovat také vám
a organizátorům z Mensy a samozřejmě také všem
účastníkům. Vše probíhalo za plného provozu základní školy i gymnázia a neobjevily se žádné organizační problémy.
Přijměte prosím také mé poděkování, uskutečnit kraj-

Dobrý den, pane Luko, od krajského kola uplynulo pár dnů, jak se Vám daří?
Daří se mi báječně. Jsem rád, že se vše organizačně zvládnulo, vše probíhalo, jak mělo… Jsem
vděčný našim studentům z gymnázia za
jejich pomoc a nasazení. Krajské kolo Logické olympiády se takto skvěle vydařilo
ale hlavně díky vám a dalším nadšencům
z Mensy. Byl to pro mě příjemný den plný
setkání s milými lidmi. Díky.
Jaký dojem ve vás zanechalo krajské kolo
Logické olympiády?
Zanechalo ve mně pozitivní dojem. Všichni účastníci, ale také jejich rodiče či učitelé
měli možnost se tu setkat s dalšími zajímavými lidmi. Navíc vnímám velmi pozitivně, že
Logická olympiáda podporuje rozvoj logického myšlení u dětí, podtrhuje také význam
Pan Jiří Luka gratuluje Filipu Bruknerovi k postupu do finálového
nadání jako takového… Je skvělé, jak velké
kola, kategorie B (zprava: vítěz Michal Töpfer, Jan Pokorný,
množství škol se do projektu zapojilo.
Petr Hron, Petr Chmel, Jan Kačenka), autor: Josef Krmela
Jak vnímáte úspěch vašeho studenta,
který bude Open Gate reprezentovat ve finálovém ské kolo na ZŠ Open Gate byla pro mne velká radost.
klání v Míčovně na Pražském hradu?
Díky, také my jsme rádi, že se účastníkům i vám u nás
Mám z něj samozřejmě radost. O to víc si toho líbilo. Musím říct, že mě ten den také bavil… Přeju všem
vážím, že Honza je primán a uspěl mezi staršími postupujícím úspěch ve finále a hlavně, aby jim jejich
spolužáky. Přeju mu hodně štěstí do finále.
nadání v životě pomáhalo k dobrým věcem, přinášelo
To mě ale vede také k zamyšlení nad tím, zda jim radost a aby jej dále rozvíjeli – třeba právě prostředby nestálo za to rozdělit ještě více jednotlivé ka- nictvím Mensy. Těším se na případnou další spolupráci…
tegorie. Pro nejmenší děti z prvního stupně mohlo
Dále děkuji Adéle Novákové, Aleně Preradové,
první kolo být trochu demotivující.
Zuzaně Šimkové, Radaně Švecové, Jiřímu Erbsovi,
Gymnázium Open Gate je hlavním partnerem Lo- Pavlu Celbovi, Václavu Fořtíkovi, Šimonu Hofmagické olympiády. V čem vidíte hlavní přínos partnerství? novi, Tomáši Hejslerovi, Martinu Houškovi, RadJsem rád, že jsme podpořili projekt vyzdvihu- ku Kučerovi, Petru Kolovratovi, Josefu Krmelovi,
jící nadání, logické myšlení a vzdělání obecně. To Michalu Rothovi a Janu Vernerovi za perfektní orjsou nosné devízy, jejichž podpora ve společnosti ganizaci krajského kola Logické olympiády 2012
není tak zřejmá a možná často ani chtěná. Navíc v ZŠ Open Gate.
Máte připomínku k časopisu, našli jste chybu, líbí nebo nelíbí se Vám něco? Napište šéfredaktorovi Tomáši Kubešovi: tomas.kubes@mensa.cz.
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Reportáž z finále Logické
olympiády 2012

Čestmír Kalus, cestmir.kalus@mensa.cz, 775 237 845, odkazy zkrátil Martin Švorc

Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zašlete odkaz na adresu redakce@mensa.cz.
Všem, kteří zaslali odkazy na články do redakce, děkujeme.

Markéta Erbsová marketa.erbsova@mensa.cz
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Za jejich práci velmi děkujeme! Bez nich bychom
totiž neznali jména vítězů letošního ročníku Logické olympiády. V kategorii A zvítězil Jan Brada ze
14. ZŠ Plzeň, Zábělská ul. V kategorii B zvítězil
Ondřej Motlíček z Gymnázia Šumperk. V kategorii C zvítězil Jiří Guth z Gymnázia Jírovcova České Budějovice. Velké blahopřání patří všem soutěžícím, kteří se finálového klání účastnili. S hezkou
vzpomínkou se s Vámi těšíme na příště!

V pondělí 26. listopadu hostila Míčovna Pražského hradu 196 finalistů pátého ročníku Logické
olympiády. Soutěž byla tradičně rozdělena do tří
věkových kategorií: A, B a C. Zástupci všech 14
krajů se nejdříve prezentovali a poté zamířili do
soutěžních prostor. Soutěží provázel předseda
Mensy ČR Tomáš Blumenstein společně s hercem Jaroslavem Duškem. Na soutěžící čekalo
osm soutěžních bloků. Dopoledne bylo věnováno logickým testům v písemné a promítané formě. Po obědě následovala sada soutěží zaměřených především na obrazotvornost. V dalších
blocích soutěžící pracovali s písmeny, tvořili
nová slova z přesmyček, otáčeli a umísťovali
obrazce. K vidění byla taktéž úvodní seriálová
znělka Kačeřích příběhů, ve které si soutěžící
otestovali svou krátkodobou paměť, například
odpovědí na otázku: „Jakou barvu plavek má
strýček Skrblík?“ a jiných. Důležitým bodem
programu byla taktéž prezentace partnerů
soutěže. Generální partnery soutěže, nadaci
The Kellner Family Foundation, představila
Jitka Tkadlecová, Open Gate – gymnázium
a základní školu představil Jiří Luka. Za společnost Altel byla přítomna Radka Beránková.
Pozvání přijal taktéž patron soutěže Petr Tluchoř. Přestávky mezi jednotlivými soutěžními
bloky účastníkům zpestřili zástupci Divadla
Kampa, kteří především malé diváky upoutali
hrou na zpívající tibetskou mísu. Celé finálové
Finále v Míčovně Pražského hradu, kresba Eva Erbsová
kolo se neobešlo bez pomoci všech dobrovolníků Mensy ČR v čele se Zuzanou Polákovou.

1. 10. 2012, praha.eu, Logickou olympiádu letos podpořila nadace manželů Kellnerových, http://jdem.cz/wv845
26. 10. 2012, ceske-budejovice.nejlepsi-adresa.cz, 120 žáků postoupilo do krajského kola Logické olympiády, http://jdem.cz/wv858
28. 10. 2012, prazskenovinky.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv863
29. 10. 2012, prahavolnocasova.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv872
29. 10. 2012, regiony24.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv884
30. 10. 2012, vysocina-news.cz, Logická olympiáda pokračuje na Vysočině krajským kolem, http://jdem.cz/wv892
30. 10. 2012, zlinskynocnik.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem ve Zlíně, http://jdem.cz/wv9a5
30. 10. 2012, jihlava.nejlepsi-adresa.cz, Prověřte své uvažování: oblíbená logická olympiáda míří do krajského kola, http://jdem.cz/wv9b6
31. 10. 2012, prvnizpravy.cz, Prostějov: Logická olympiáda už v pátek, http://jdem.cz/wv9c4
31. 10. 2012, hradec-kralove.nejlepsi-adresa.cz, Prověřte své uvažování: oblíbená logická olympiáda míří
do krajského kola, http://jdem.cz/wv9d9
1. 11. 2012, ceskaskola.cz, 5. ročník Logické olympiády, http://jdem.cz/wv9e4
1. 11. 2012, kraj-lbc.cz, Logická olympiáda zítra pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv9f6
1. 11. 2012, jihoceskenovinky.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv9g7
2. 11. 2012, prvnizpravy.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv9h9
2. 11. 2012, prerovsky.denik.cz, Nad logickými úkoly si lámalo hlavy sto padesát dětí z kraje, http://jdem.cz/wv9j7
2. 11. 2012, r1zak.cz, Logická olympiáda v Kralových Varech, http://jdem.cz/wv9k4 (vysílání z 2. 11. 2012 cca od 2:40)
2. 11. 2012, tv-duha.cz, Krajské kolo Logické olympiády, http://jdem.cz/wv9m7 (archiv reportáží)
2. 11. 2012, kr-ustecky.cz, Logická olympiáda pokračuje krajským kolem, http://jdem.cz/wv9n9
5. 11. 2012, kr-karlovarsky.cz, Krajské kolo Logické olympiády vyhrála studentka chodovského gymnázia, http://jdem.cz/wv9p5
6. 11. 2012, karlovarskenovinky.cz, Logickou olympiádu vyhrála studentka z Chodova, http://jdem.cz/wv9q7
5. 11. 2012, prvnizpravy.cz, Kdo uspěl v krajském kole Logické olympiády?, http://jdem.cz/wv9r6
5. 11. 2012, moravskoslezskenovinky.cz, Moravskoslezský kraj zná vítěze Logické olympiády, http://jdem.cz/wv9s5
7. 11. 2012, opavsky.denik.cz, Logická olympiáda: Pět žáků z Opavska do finále, http://jdem.cz/wv9t3
7. 11. 2012, vysocina-news.cz, Studenti Vysočiny změřili dovednost v logické olympiádě, http://jdem.cz/wv9u4
7. 11. 2012, sokolovsky.denik.cz, Logickou olympiádu v kraji vyhrála studentka chodovského gymnázia,
http://jdem.cz/wv9v8
8. 11. 2012, ihornik.cz, Chytré hlavy čeká Pražský hrad, http://jdem.cz/wv9w5
9. 11. 2012, bruntalsky.denik.cz, Žáci Gymnázia v Krnově patří mezi nejúspěšnější žáky kraje, http://jdem.cz/wv9x5
12. 11. 2012, bruntalsky.denik.cz, Dominik Krasula uspěl na logické olympiádě, http://jdem.cz/wv9y9
Foto: img.cz.prg.cmestatic.com.jpg

56

Poděkování za Logickou olympiádu v Českých Budějovicích
Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz

V letošním roce padla kosa na kámen a bylo třeba zajistit nového koordinátora pro krajské kolo Logické olympiády. Nakonec jsem byla vybrána já. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byla laťka nasazena velice vysoko a již
byly celkem zaběhnuté určité zvyklosti, tak jsem z toho měla velkou obavu. Naštěstí se mé hororové představy nenaplnily a naopak jsem byla překvapena, jak všechno běželo hladce, jak přípravy, tak i samotný den D. Samozřejmě, že jak příprava, tak i průběh olympiády se neobešel bez drobných potíží, strastí, nervů, hledání a telefonování,
ale vše se nakonec v dobré obrátilo a myslím, že se celá akce vydařila. Nebylo to ale rozhodně jen mojí zásluhou,
a proto bych chtěla touto cestou velice poděkovat všem, kteří se podíleli jak na přípravách, tak i na samotném dni
Logické olympiády. Všem vám posílám veliké díky a jsem ráda, že jsme byli skvělý tým.
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Rozhovor s vítězi Logické
olympiády 2012
Markéta Erbsová, marketa.erbsova@mensa.cz

26. listopadu, 15:20, v Míčovně Pražského hradu
se rozhostilo ticho, držím v ruce tužku a čekám. Finále Logické olympiády 2012 vrcholí.
V kategorii A vítězí Jan Brada ze 14. ZŠ Plzeň,
Zábělská. V kategorii B vítězí Ondřej Motlíček
z Gymnázia Šumperk. V kategorii C vítězí Jiří
Guth z Gymnázia Jírovcova České Budějovice.
Ahoj, před malou chvilkou jsi se stal vítězem
Logické olympiády 2012. Blahopřeji ti. Prosím,
představ se nám – jakou školu a kraj jsi ve finále
reprezentoval?
Honza: Jmenuji se Jan Brada, jsem z Plzeňského
kraje a navštěvuji 14. základní školu v Plzni. Vloni
jsem byl na Logické olympiádě třetí.
Ondra: Jsem Ondřej Motlíček, přijel jsem ze Šumperka z Olomouckého kraje, kde navštěvuji tamní
gymnázium. Je mi 14 let a mezi mé záliby patří
šachy a házená.
Jirka: Já se jmenuji Jiří Guth, pocházím z Borovan
v jižních Čechách, dojíždím do školy do Českých
Budějovic do Gymnázia Jírovcova. Letos jsem začal sedmý ročník a hlavně se věnuji fyzice a matematice.
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Celkem se do soutěže registrovalo 32 190 žáků. Jak
ses o soutěži dozvěděl a kdo tě do ní registroval?
Honza: Řekla nám to ve škole paní učitelka a do
soutěže se registrovala většina třídy.
Ondra: O Logické olympiádě jsem se dozvěděl
vloni. Brouzdal jsem si jen tak na internetu a našel
odkaz na Logickou olympiádu. Podíval jsem se na
to, registroval jsem se a jsem tady.
Jirka: Mě k Logické olympiádě přivedla škola
před třemi lety. Od té doby se jí každý rok účastním a postupně se zlepšuji, což logicky neříká nic
o tom, jak to bude vypadat příští rok.
Soutěžil jsi celkem v osmi soutěžních blocích, který se ti líbil nejvíce?
Honza: No… Mně se líbily písemné testy.
Ondra: Nejvíc se mi líbila poslední část, promítaný film a pak ještě první psaná část.
Jirka: Mně se nejvíc líbil Tetris, to byla taková klasika.
Přeji ti šťastnou cestu domů. Přeci jen poslední
otázka – čím chceš jednou být?
Honza: No, já ještě nevím, nějakým vědcem nejspíš.
Ondra: Já se omlouvám, já vůbec nevím.
Jirka: Já se hodlám věnovat ve svém životě fyzice,
takže asi v nějaké nadnárodní energetické korporaci.

Ten, kdo na tebe doma nebo za branou Královských
zahrad čeká, bude mít jistě velkou radost. Pověz, jak
jsi strávil neděli před finále? A kdo ti držel palce?
Honza: Já jsem byl u kamaráda, měl narozeniny.
Drží mi palce třída, celá rodina a některé paní učitelky na škole.
Ondra: Neděli jsem trávil doma, a to úklidem,
kompletně. Palce mi drží rodina, mamka, taťka,
brácha, babička, děda, spolužáci. Všichni.
Jirka: Určitě nejvíc mi palce drží bratr a mamka.
Zvláště bratr, protože se těší, že to, co tady vyhraji, dostane pod stromeček. A včerejšek jsem strávil
brigádou pískání softbalového zápasu.

Markéta Erbsová hovoří s vítězi, zleva Jan Brada, Ondřej
Motlíček a Jiří Guth – právě hovoří, foto: Tomáš Kubeš

E-mailovou adresu v doméně mensa.cz si snadno aktivujete prostřednictvím intranetu: https://intranet.
mensa.cz/. Můžete zvolit plnohodnotnou e-mailovou schránku nebo přesměrování příchozí pošty na některou z Vašich existujících adres.
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Lenka Šnajdrová,
spolukoordinátorka
v Brně, správce
webu deti.mensa.cz

Jmenuji se Lenka Šnajdrová
a podobně jako mnoho ostatních mensanů jsem i já dostala
nabídku členství v Mense ČR
v době studia na vysoké škole. Tenkrát jsem ještě příliš nechápala, k čemu by mi
členství mohlo být dobré, a v návalu ostatních studentských radostí a starostí jsem nabídku založila kamsi
do šuplíku. Po letech jsem ale zjistila, že můj život se
dostal do každodenního stereotypu: práce – rodina –
domácnost, a teprve tehdy mi konečně došlo, že bych
se mohla realizovat i jinde.
Se svou rodinou bydlím v Brně, kde pracuji v Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.
Veškeré statistiky a analýzy však přenechávám svým
Knihu vzpomínek 38 významných a zajímavých osobností (např. Walló, Štěpnička, Halík, Anderle, Schmidt,
Hoffmeister, Jirotka, Kšajtová) s názvem „Laskavé
vzpomínky“ si můžete objednat v nakladatelství Krásná paní, tel. 739 566 084, info@krasnapani.cz.
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povolanějším kolegům – na mě „zbývají“ redaktorské
práce všeho druhu: od korektur přes překlady až po
copywriting (laicky řečeno sepisování textů pro webové stránky) nebo třeba reportáže z konferencí. Tím je
zaručeno, že moje práce je velmi rozmanitá a rozhodně nemám čas se nudit.
Mou velkou zálibou vždy byly cizí jazyky, poznávání cizích zemí a jejich kultur. V době svého vysokoškolského studia jsem s nadšením jezdila na pracovní
i jazykové pobyty v Evropě a v USA. Svůj cestovatelský koníček jsem dovedla k dokonalosti tzv. doktorátem pod dvojím vedením ve francouzském Grenoblu,
což v praxi znamenalo pendlování každého půl roku
mezi ČR a Francií.
V Mense se v poslední době docela intenzivně věnuji vývoji nového webu http://deti.mensa.cz, který je určen nadaným dětem a jejich rodičům. Svou atmosférou
mě zcela uchvátila celostátní setkání a ráda se účastním
i skromnějších mensovních akcí. Mensa – tedy přesněji
řečeno lidé, které v ní potkávám – je pro mě vítané odreagování od každodenního shonu a starostí.
Úspěšný román s ezoterickou i vztahovou tematikou „Adéla hledá ideál“, který napsala členka
Mensy Natalie Kšajtová Faitlová, můžete získat
za zlevněnou cenu 180 Kč přímo u autorky. 777
249 492, nataliekf@gmail.com.

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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Ahoj, jsem tu správně?
Pavla Pechová, pavla.pechova@mensa.cz, redakčně upraveno

Myslíte si, že si nebudete mít na schůzce místní skupiny Mensy o čem a s kým povídat? Bojíte se, že se
nezapojíte do hovoru a budete jen tiše s nepříjemným pocitem sedět v koutě, protože tam nikoho neznáte? Tyhle a další otázky visí nad každým novým
členem Mensy, který se obává čehokoliv. I já se
bála a trvalo mi dlouho, než jsem se odhodlala a na
nějakou schůzku vyrazila. Jsem přece jen obyčejná
holka, v Mense jsem v podstatě omylem, neumím
hrát šachy, o jaderné fyzice nemám ponětí, počítač
mě pravidelně žaluje o psychickou újmu na zdraví,
genetické inženýrství je pro mě vesnicí neznámou,
světové ekonomické dění a vyřešení otázky světové
krize přenechávám hrdinně odborníkům, tak o čem
si tam tedy budu s někým povídat? Rozumím hlíně
a cementu, přízemní věci, nic geniálního.
Trvalo mi to dva roky, dva roky odhodlávání
a čtení emailů o všemožných zajímavých akcích.
Jednoho večera jsem sebrala odvahu a vyrazila,
sama, jen s nastudovanou polohou restaurace a svíravým pocitem v žaludku. Nelitovala jsem však.
Ahoj, jsem tu správně? Já jsem Pavla. Jestli
správně, tak to nevím, ale určitě jsi vítána.
To mě potěšilo, nadechla jsem se a udělala první krok vstříc a přijala nabídnutou židli. Následoval kolotoč jmen, což byla zkouška ohněm, jsem
na jména tak hrozně levá. Kdyby měl každý šestimístný číselný kód, nemám problém, ale jména, no
hrůza. Zapamatovala jsem si za celý večer jedno
jediné, Pavel, a to jen proto, že jsem četla celé ty
roky emaily podepsané převážně Pavel.
Teď, kdy je to přesně jeden rok, co jsem se začala
objevovat na různých akcích, poznala jsem neuvěřitelnou plejádu lidí a neskutečný počet jmen, pamatuji si jich sotva deset. Žádný úspěch, vím, ale nikomu to nevadí. Jsme přece v Mense, ta je tolerantní,
ke všem. Existují tu vedle sebe tak rozdílní, a přesto
podobní lidé, až je to neuvěřitelné. To souznění mě
uchvátilo. Tolik různých i protichůdných názorů,
přesto všichni dokážou s nadhledem posoudit bez
zaujetí všechny. Jejich neutuchající optimismus
a uvolněná atmosféra mě uklidňují čím dál víc.
Po chvíli mě vytrhne z úvah peprný vtip, který
bych čekala spíš v podniku s červenou lampičkou
u vchodu. A zábrany po počátečním šoku padají. Chvílemi jsem ráda, že tam nejsou žádné děti,
ale srandy kopec a člověk, od kterého by to běžný
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smrtelník nečekal, chrlí jeden košilatý
Mimořádné
vtípek za druhým. Za chvilku už se baSouznění
víme, jako bychom se znali léta, přitom
Badatelů
mě znají sotva pár hodin. Poznávám je
Rozvernosti
pomalu, každý mě něčím překvapí.
Nadhledu
Abych byla ale trochu konkrétnější,
Optimismu
o čem se tam tak debatuje. Takže na prvním místě ten odvěký spor ženy vs. muži
jako věčně vděčné téma, na kterém se dá najít mnoho
a mnoho neprozkoumaných, i když i známých míst.
Mým tématem posledních tří schůzek jsou barvy očí octomilky, ač o octomilce nevím vůbec nic, vydrželo nám
dohadovat se o ní tři večery. Pokud se zdráháte zapojit
do debaty, uslyšíte možná tuto větu: „Není to můj názor,
klidně ho napadni!“ Nenechte se jí však zastrašit.
Přijdete-li náhodou s náladou pod psa, protože
jste právě zjistili, že vás nevzali na školu, jako já
nedávno (no, málem jsem hanbou posílala v obálce
členskou průkazku zpět do Prahy), místo posměšných poznámek, jaké jsem slýchala od svého okolí,
se začalo automaticky, aniž bych o něco žádala,
„pracovat“ na neprůstřelném odvolání. Vzali to
jako výzvu, jako důkaz, že kde je vůle, je i cesta.
Možná těch pár lidí není mnoho, ale dají vám
víc, než byste čekali. Dají vám svůj čas a pochopení, své schopnosti i známosti. Potkáte lidi, se kterými byste se v běžném životě neměli moc velkou
šanci potkat, lidi, kteří vás uchvátí a pro které budete za chvilku i vy ochotni udělat cokoliv, co bude
ve vašich možnostech.
Chtělo to jen nebát se a udělat první vstřícný
krok. Pokud stále váháte, uvědomte si, že nemáte
co ztratit. Můžete jen velmi mnoho získat. Pravidelné schůzky MS Brno se konají každé třetí pondělí v měsíci v nekuřáckém salonku restaurace Plzeňský dvůr: http://brno.mensa.cz.

Setkání brněnské skupiny 19. 11., foto: Tomáš Kubeš
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SIGHT

SIGHT
Zuzana Poláková, SIGHT koordinátor, sight@mensa.cz

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 časopise.
V roce 2012 přijeli různorodí hosté. První
z nich byl Damian Bulski z Polska, pro kterého se
bohužel nenašlo ubytování v hostitelské rodině, ale
který dorazil na schůzku MS Praha.
Další zajímavou návštěvou byla sedmdesátiletá
Ruth Daniele z Mensy USA z Floridy, penzionovaná operní pěvkyně, která podnikala tříměsíční cestu napříč Evropou. Veronika Dušková ji ubytovala
a společně zhlédly Figarovu svatbu ve Stavovském
divadle.
Andrea Todorovski z Mensy Srbsko přijela na
pražský koncert skupiny Red Hot Chili Peppers
a přespala u Adama Laita.
Na MS Praha přišel i Antoine Borg z Mensy
Malta, který se přestěhoval do Prahy za svým zaměstnavatelem European GNSS Agency.
Ron Caspi z Mensy USA z Los Angeles se svojí
přítelkyní z Filipín navštívili Prahu a poseděli ve
vinárně s Jitkou Novákovou a Evou Marií Tobiášovou. Ron se podivil, že přišlo tak málo mensanů. I na Filipínách poprosil o setkání s místními
mensany a tehdy přišlo dvacet lidí.

Sice většina hostů míří do hlavního města, ale
stejně jako vloni přijela Angela Johnson s přítelem
Robertem McCarthym z Mensy UK na návštěvu
příbuzných a mensanů v Plzeňském kraji.
Velice ráda bych poděkovala každému, kdo
se do programu SIGHT zapojil. Každému, kdo
se ozval. Každému, kdo s hosty vyrazil, ať už do
vinárny či divadla. Každému, kdo hosty ubytoval.
Díky vám všem. Každý se může seznámit se zajímavými lidmi z různých zemí. Stačí si jen v intranetu nezakázat 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 při vašem pobytu
v zahraničí. Inspirovat vás může Jana Štefaniková,
která popsala svoje zkušenosti s mensany během
několikaměsíčního pobytu v Austrálii v dubnovém
časopise.
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Návštěva z Los Angeles

Jitka Nováková, jinovatkaj@atlas.cz, Eva Marie Tobiášová,
tobi.tobi@iol.cz

V září přijel na návštěvu do Prahy Ron Caspi,
mensan z Los Angeles, a projevil zájem setkat
se s někým z české Mensy. O setkání projevily
zájem tři mensanky – Jitka, Petra a Eva Marie.
Vzhledem k tomu, že setkání nejdříve domlouvala Eva Marie s tím, že asi bude jediná, kdo
se ho zúčastní, domluvila termín napevno ještě
předtím, než se přidaly i Jitka s Petrou. Tak se
stalo, že Petře termín a čas nevyhovoval a nakonec se setkání nezúčastnila. Eva Marie pro každý
případ domluvila i účast pár přátel z jedné virtuální hry a hlavně své kolegyně z herní podpory,
aby jí přišla tlumočit.
Na dohodnuté místo schůzky v jedné pražské
vinotéce jsem nejdříve přišla já a potom Eva Marie se svou skupinou z virtuálních her. Ron se podivil, že přišlo tak málo mensanů – neboť když
byl na Filipínách, přišlo za ním dvacet tamních
mensanů. S Ronem přišla i jeho přítelkyně z Filipín, která pracuje v Izraeli jako ošetřovatelka.
Ron často vyzvedával její přednost dobře vyslovovat obtížná slova (na Filipínách mají hodně
dialektů, a tak je celkově šikovná na cizí jazyky), ale ona sama vystupovala nezvykle skromně. Ron nám říkal, že ho přivedla na myšlenku,
čím to je, že například Praha působí romanticky

nebo třeba proč je pro někoho východ slunce romantický apod. Byla by to zajímavá všeobecná
mensovní diskuse.
Ron se zajímal o praktické otázky, jaké má
i na profesionální sociální síti LinkedIn. Rád čte
úvahy na www.ted.com, kde je možné si nastavit
různé filtry – jazyky, témata. Vyprávěl nám také
o své dyslexii, která spočívá ve ztížené koordinaci
mezi myšlením a viděním, nehraje kvůli ní hry ani
neřeší hlavolamy. Ve škole měl problémy a nevěřil pak psychologovi, když mu radil, že má zkusit
Mensu – a teď využívá naplno své schopnosti.
Ptal se i na to, v co věříme – upozornili jsme
ho, že my Češi jsme převážně ateisté, a on na to,
jak si tedy představujeme a vysvětlujeme vznik
a vzhled světa. Zmínila jsem se, že jsem se setkala
s tím, jak se profesor na univerzitě stavěl negativně k dívce, která studovala matematiku – Ron
to komentoval slovy, že to tedy měl pan profesor
velmi zastaralé myšlení.
Během schůzky jsme se stihli vyfotit i probrat
ryze praktické věci. Ron a jeho přítelkyně chtěli poradit, kde by si šikovně koupili džíny, kam
do kadeřnictví, na masáž nebo nehtového studia ...
A pak se rozloučili a odešli do blízkého KFC
sami, když my jsme odmítly pozvání jít se tam
najíst s nimi. Rozloučili jsme se s tím, že mu určitě pošleme článek a fotky.

Na Antoine Borga z Malty se vrhl „pražský uvítací
výbor“ (vítání nováčků v praxi) v podání Lucky Svitákové a Jany Veličové, foto: Tomáš Kubeš

Jaroslav Kopal
» lektor manažerských a
obchodních dovedností
» koučování
» interim manager
+420 608 084 285
kopal@4management.cz
www.4management.cz

Rozvody – děti – výživné – úprava styku
vypořádání majetku – dědictví
smlouvy kupní i nájemní
Praha 1, Bolzanova 1615/1, 110 00
224 267 36, info@akkovarova.cz
www.akkovarova.cz
Působnost na území celé ČR!

Archiv Evy Marie Tobiášové
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ního života; členové Mensy
Rok 2012 byl nesmírně bohatý a plný mensov
akcí SIGu Terminus, 18 setkání
uspořádali mimo jiné 286 testování IQ, 40
14 koupání SIGu Natura,
klubu Malý šikula, 7 Zlínských jednadvacítek,
a výstav Výtvarného SIGu, 10
14 cvičení SIG Divadlo, 12 dílen, přednášek
angličtině a hromadu setkání
hodování SIGurmán, několik přednášek v
v Hradci Králové, 12 ve Zlíně,
místních skupin – 11 v Ostravě, 11 v Plzni, 9
v Českých Budějovicích, přes
10 v Praze, 12 v Brně, 7 v Pardubicích, 2
místních skupin jsou uve30 v Prostějově a 5 v Olomouci (některá setkání
u níže, některé místní skupiny
dena samostatně jako tematické akce v přehled
nezapisují všechna setkání do kalendáře).
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a-Výškovice
28. 3.: Testo
)
vání her (Pra
ha)
30. 3.: Tour de
Chocolat – per
ly první republ
31. 3.: Střeleck
iky (Praha)
ý den pro zkou
šku na zbroják
(Sedlčany)

n

dube

1. 4.: Týmová soutěž Ejhle Praha!
Járy
2. 4.: Setkání s kulturou – Divadlo
Cimrmana (Jevíčko)
Coal
5. 4.: Exkurze: Uhelné safari Czech
(Most)
itech (Itálie)
5. 4. – 9. 4.: Velikonoce v Dolom
s nadanými
13. 4. – 15. 4.: Jarní setkání rodin
dětmi (Brněnská přehrada)
va)
14. 4.: Turnaj v badmintonu (Ostra
va)
20. 4.: Přednáška o Nepálu (Ostra
va obrazů
23. 4. – 30. 6.: Vernisáž a výsta
Výtvarného SIGu (Praha)

enec

červ

a setkání
1. 7. – 8. 7.: Letní pobytový camp
rodin s dětmi (Janov nad Nisou)
lázních
7. 7. – 14. 7.: Týden v termálních
Veľký Meder, SR
Meder, SR)
8. 7.: Tour de Swimming Pool (Veľký
nad Nisou)
8. 7. – 15 .7.: Letní pobytový camp (Janov
(Praha)
16 .7. – 20. 7.: Letní příměstský camp
Zeď nářků
19. 7.: Autorské čtení básnické sbírky
pod jazykem (Praha)
děti (Čeladná)
21. 7. – 28. 7.: III. letní camp pro nadané
hracích
21. 7.: Hraní Arcade her (muzeum
automatů, Praha)
camp (Praha)
23. 7. – 27. 7.: Letní příměstský
Everest
25. 7.: Návštěva indické restaurace
(Hradec Králové)

listopad

5. 11.: Ukázková sch
ůzka KND pro pře
dškoláčky (Brno)
6. 11.: Beseda s To
mášem Kubešem
o Nepálu
(Hradec Králové)
8. 11.: Týden věd
y – Olomouc
9. 11.: Konference
Mensa pro rozvoj
nadání
(Prostějov)
10. 11. – 11. 11.: Vík
end SIGů (Praha)
11. 11.: Vietnamská
kuchyně: SAPA
Tour (Praha)
11. 11.: Prohlídka Mü
llerovy vily (Prah
a)
11. 11.: Svatomartin
ský pohádkový več
er (Praha)
16. 11.: Cvičení na tan
ečních podložkách
DDR (Brno)
24. 11.: Exkurze
s výrobou sýrů
a pralinek
(Hradec Králové)
26. 11.: Přednáška
: Embryonální km
enové buňky –
naděje pro medic
ínu? (Brno)
27. 11.: Přednáška
: Americké národn
í parky s doc.
Ing. Radovanem So
uškem, Ph.D. (Pr
aha)
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srpen
3. 8. – 12. 8.:
EMAG 2012
4. 8.: Výlet
(Švédsko)
do Kozlova
(Česká Třeb
10. 8.: Bowling
ová)
Olomouc
15. 8.: Návště
va Villy Tu
ge
nd
18. 8.: Grilová
ní v Prostějov hat (Brno)
ě a sportovní
boj místních
deseti
skupin
20. 8. – 24
.8.: Letní přím
ěstský camp
21. 8.: Koupán
(Praha)
í na Brněnské
přehradě
22. 8.: Turn
aj v minigolf
u (Ostrava23. 8.: Koup
Zábřeh)
ání na Brněns
ké přehradě
25. 8.: Cyklo
výlet do Bělé
(Ostrava, Hl
25. 8. – 28
učín)
. 8.: Cyklový
let – Podyjí
26. 8.: Náv
I. (L
štěva letního
kina (Prostějov ukov)
27. 8. – 31.
)
8.: III. příměs
tský camp pr
o nadané
děti v Brně
27. 8. – 31.
8.:
28. 8. – 1. 9.: Letní příměstský camp (P
raha)
Cyklovýlet –
Podyjí II. (Luk
ov)

inec

pros
8. 12. – 15. 12.:
14. 12.: Bowling
31. 12.: Silvestr
15. 12.: Vánoční
u Prostějova)

Lyžování za hubičku (Itálie)
(Ostrava)
(Pravlov)
besídka MS Prostějov (Olšany

Poděkování
za sestaven
přehledu ak
í a kontro
lu
cí patří M
a Jiřině V
artinu Fel
lkové. Zák
grovi
ladem toho
byl kalend
přehledu
ář akcí na
www.mensa
.cz.

Foto: Jaroslava Hnatiaková, grafika: Tomáš Belloň
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Výlet do Petrohradu a Pobaltí, Petrodvorce, foto: Jaroslava Hnatiaková
Grafiku připravil: Tomáš Belloň
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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 zajímavé 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.
Za činnost místních skupin, podporu v zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy zodpovídá
Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou a námětem týkajícím se místních skupin.

MS Brno
Předseda: Pavel Terber
Kontakt: brno@mensa.
cz, 604 750 324
Web: http://brno.mensa.cz
Konference: ms-brno@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé
třetí pondělí v měsíci od
19:00 v salonku restaurace
Plzeňský dvůr, Šumavská
    29a, Brno – Královo Pole

MS České
Budějovice

    

Předsedkyně: Lucie Malechová
Kontakt: budejovice@mensa.cz,
607 591 599
Web: http://budejovice.mensa.cz
Konference: ms-budejovice@mensa.cz
Pravidelné schůzky:
viz text, Pizzeria Regina,
    Krajinská 41, České Budějovice

Jihočeská skupina se schází ve zvláštním intervalu –
každý 7. týden v úterý mezi pátou a šestou hodinou
odpolední. Čas nicméně není pevný, každý přijde
a odejde, jak má čas. Původně jsme se scházeli v kavárně Měsíc ve dne, ale díky malým stolkům, které nevyhovovaly naší rozpínavosti, a zakouřenému
prostředí jsme byli vytlačeni do Pizzerie Regina, kde
jsme si našli malý nikým nerušený salonek.
Jako ve většině místních skupin proběhla i u nás
v roce 2012 beseda o Nepálu. 1. června jsme se

I letos se uskutečnila řada akcí, u kterých někteří  
mohli jen litovat, že se nezúčastnili. Ať už z důvodu omezené kapacity nebo protože nemohli.
Velký zájem byl o exkurze na dopravní policii, do
brněnské spalovny nebo do Loschmidtových laboratoří. Bylo několik herních večerů s deskovými
hrami a zájemci o sportovní aktivity se také zabavili. Dále se spousta členů zapojila do organizování
krajského kola Logické olympiády v Brně, za což
jim díky! Zájemci o místní aktivity se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat stránky http://brno.mensa.cz.
účastnili za malé podpory magistrátu České Budějovice dětského dne, kde jsme sklidili velký úspěch
s podomácku vyrobenými tangramy. Zájem dětí
vzbudilo i tzv. Matfyzácké člověče, nezlob se, a to
hlavně u malých dětí, u kterých jsme to moc neočekávali. Největší akcí letošního roku bylo pořádání
krajského kola Logické olympiády, při kterém jsme
mohli opět nabídnout dětem zajímavé a hezké ceny
včetně občerstvení, a to díky milým sponzorům
a grantu z Jihočeského kraje. Záznam z krajského
kola LO odvysílala i Jihočeská televize.
Příští rok bychom se rádi zapojili do šifrovačky, která by se měla konat v Českých Budějovicích
1. června 2013. Menší problém bude možná s tím,
že se v tento den bude zřejmě opět konat dětský den.
Další akcí bude jako každý rok pořádání krajského kola Logické olympiády. Velmi neobvyklá akce
by měla odstartovat někdy na jaře a jednalo by se
o vysazování slunečnic na některých místech v našem krajském městě, ale podrobnosti zatím nemám
k dispozici. Jiné akce zatím nemáme pevně předem
stanoveny a budeme v tomto směru improvizovat
až během roku.

Jsem sice sociální pracovnice zaměřená na seniory, ale baví mne psaní a jsem nyní na mateřské dovolené. Proto
svoje literární ambice upínám k novému webovému portálu pro všechny www.rodina21.cz, kde se specializuji
na děti a kulturu, ale lze toho zde nalézt mnohem více. Přijďte se (nejen) za mnou podívat. Tereza Cimburková
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MS Hradec Králové
Předsedkyně: Marta Heřmanová
Kontakt: hradec@mensa.
cz, 723 888 988
Web: http://hradec.mensa.cz
Konference: ms-hradec@mensa.cz
Pravidelné schůzky:
každé první úterý v měsíci od 18 hodin
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krajského úřadu a které by se nepodařilo uskutečnit
bez nasazení osmi dobrovolníků.
Ani letos nechyběly společné návštěvy kulturních akcí. V Novém Bydžově jsme si poslechli
Karla Plíhala, navštívili jsme koncert s písněmi sefardských Židů pořádaný izraelským velvyslanectvím a již tradičně se vydali na divadelní festival,
na kterém jsme se pobavili nad svérázným remakem Titanicu.
Na podzim jsme se vypravili do Bonsai centra v Libčanech obdivovat krásu „stromů v misce“
i umění jejich tvorby a stihli jsme sehrát i malý
zápas v pètanque. Prostory indické restaurace s nepálským kuchařem byly tím správným místem pro
uskutečnění besedy o Nepálu a rok plánujeme opět
zakončit turnajem v bowlingu.
Všem členům místní skupiny, kteří se aktivně
zapojují do její činnosti, děkuji za vytváření skvělé atmosféry a všechny mensany z Hradce i okolí
bych tímto ráda pozvala na pravidelné schůzky
i další akce místní skupiny, o nichž budeme informovat na webových stránkách a v kalendáři akcí.

Místní skupina Hradec Králové se již několik let
pravidelně schází vždy první úterý v měsíci od 18
hodin. Místem našich setkání byl tradičně vinný
sklípek U Královny Elišky, který však v polovině
roku ukončil provoz, a proto jsme od července hledali nové místo pro naše schůzky. Z podniků, které
jsme společně otestovali, se jako nejlepší volba zatím ukázal restaurant Satchmo, ve kterém se plánujeme scházet i v nastávajícím roce.
Bezesporu největší akcí pro nás letos bylo celostátní setkání Mensy připravené organizačním
týmem složeným převážně z členů královéhradecké místní skupiny. Setkání se uskutečnilo
v Nebákově v Českém ráji v duchu příběhů
Václavy Čtvrtkové a dle ohlasů, které se k nám
donesly, soudíme, že práce, kterou jsme věnovali jeho přípravě, nebyla zbytečná. Pohádkové kostýmy ze setkání jsme pak využili ještě
jednou, a to při podzimní návštěvě místního
klubu nadaných dětí při Základní škole v Malšově Lhotě.
Další větší akcí byla organizace krajského
kola Logické olympiády, které se díky podpoře
Královéhradeckého kraje konalo v prostorách
Setkání hradecké skupiny 6. 11. v restauraci Everest

MS Karlovy Vary
Předseda: Ronald Němec
Kontakt: vary@mensa.cz, 603 971 171
Web: http://vary.mensa.cz
Konference: ms-vary@mensa.cz
Pravidelné schůzky: nahodile, napište předsedovi
Za léta, co naše skupina existuje, si mohu dovolit
říci, že z kamarádů se stávají přátelé, z neznámých
lidí kamarádi. Nikdy jsme si nedefinovali cíle naší
skupiny. Ty vznikly samovolně. Dnes každý z nás

zná nejen samotné mensany(ky), ale i jejich protějšky a děti. Víme, kdo má kdy narozeniny, kdo
kde pracuje (i protějšky), mohu snad tvrdit, že se
máme i rádi.
Vrcholnou akcí je Logická olympiáda, která
se nám daří rozvíjet každý rok lépe. Musím poděkovat sponzorům, kteří jsou velmi štědří. Děkuji
Vám. Mnoho dětí díky Vám nesedí u PC, ale snad
jednou budou člověkem, který díky své inteligenci
obohatí svět o dobro a krásu.
Setkávání je spíše nahodilé, nenásilné. Ale zato
časté. A vždy o sobě víme.
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MS Olomouc
Prozatímní předseda: Dušan Fürst
Kontakt: olomouc@mensa.cz, 724 593 140
Web: http://olomouc.mensa.cz
Konference: ms-olomouc@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé druhé úterý v měsíci

MS Ostrava
Předsedkyně: Hana Studenská
Kontakt: ostrava@mensa.cz,
737 903 740
Web: http://ostrava.mensa.cz
Konference: ms-ostrava@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé
první úterý v měsíci v 18:00
v Čajovně u Sýkorova
mostu, 28. října 2, Ostrava 1
Rok se s rokem sešel a opět píšu, co vše se v MS Ostrava dělo. Vy, kteří chodíte na schůzky MS pravidelně,
víte a Vy, co nevíte, se nechte zlákat.
MS Ostrava se schází pravidelně každé první úterý v měsíci v Čajovně u Sýkorova mostu od 18 hod.
v příjemném prostředí s milými lidmi k nenucenému
hovoru a hrám (první schůzka v roce 2013 bude až 8. 1.).
Dále pořádáme několik každoročních pravidelných akcí a několik náhodných, z těch pravidelných
i letos proběhl v březnu turnaj v ping-pongu, v dubnu
turnaj v badmintonu a v prosinci se bude konat turnaj
v bowlingu. Z těch náhodných to letos byla přednáška
o Nepálu, kterou navštívil Tomáš Kubeš a zapáleně
nám vyprávěl, co vše viděl a prožil. V srpnu se konal
turnaj v minigolfu, který by se mohl zařadit k pravidelným každoročním akcím, a v září jsme navštívili
aquapark v Kravařích. Po většině akcí následuje společná večeře, kde máme možnost zhodnotit akci a dále
si popovídat.
Nalákala jsem Vás k zapojení do dění v MS?
Budu se těšit na setkání na některé z příštích akcí,
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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od 18:00 v nekuřáckém salonku restaurace Grand
Zora klub, U Stadionu 6, Olomouc
Skupina vznikla tento rok; na 13. 2. 2013 od 18:00
plánujeme valnou hromadu v restauraci Zora klub,
U Stadionu 6.
info o všech akcích je v kalendáři a na stránce ostrava.
mensa.cz
Výpis akcí pro příští rok
Březen – turnaj v ping-pongu
Duben – turnaj v badmintonu
Srpen – turnaj v minigolfu
Prosinec – turnaj v bowlingu
Bowling
Jako již tradičně i letos se před Vánoci sejdeme k utkání
v bowlingu. Zváni jsou ti, co chtějí vyhrát, ale také ti, co
vymetají žlábky.
Tentokrát to bude v restauraci La futura, Horní 288/67,
Ostrava Dubina v pátek 14. 12. od 18:30, máme rezervovány 2 dráhy v prostoru, který je možné uzavřít a bude
tedy nekuřácký. Po hře si samozřejmě dáme večeři.
Přihlašujte se prosím do 10. 12. na webu Mensy, kvůli
rezervaci počtu míst.

Opravování testů na krajském kole
Logické olympiády, foto: Radek Jureček

Chcete vědět, kdy se koná další mensovní akce?
Využijte kalendář akcí na www.mensa.cz!
Zápisy ze zasedání Rady Mensy ČR a další důležité dokumenty naleznete na intranetu, https://intranet.mensa.
cz/ pod záložkou Dokumenty Mensy – Zápisy z RM.
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MS Pardubice

Předsedkyně: Jana Hřebíčková
Kontakt: pardubice@mensa.cz,
602 465 747
Web: http://pardubice.mensa.cz
Konference: ms-pardubice@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od
18.00 hodin, většinou v Evropském spolkovém domě, Pernštýnské nám. 54,
Pardubice
V letošním roce jsme volně navázali na tradici
započatou v loňském roce a navštívili jsme opět
několik exotických restaurací. Během tohoto putování jsme se podívali na Kubu v pardubickém
Cubaru, do Indie, jejíž atmosféru nám přiblížila
restaurace Everest, a do Irska prostřednictvím re-

MS Plzeň
Předsedkyně: Hana
Heřmanová
Kontakt: plzen@seznam.cz,
724 140 189
Web: http://plzen.mensa.cz
Konference: ms-plzen
@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý
čtvrtý den v měsíci (s výjimkou toho, když tento den vyjde na víkend – pak
se schůzka koná nejbližší pracovní den) od 18 hodin buď u někoho z členů doma, nebo v restauraci
U Wallise, Palackého 11, Plzeň (na dotaz u Hanky
Heřmanové)
Díky neustále se rozrůstající členské základně
se naše plzeňská skupina rozhodla zorganizovat
podzimní celostátní setkání 2013 v Železné Rudě.
V návaznosti na odsouhlasení této akce jsme se
bezprostředně po letošním podzimním setkání sešli v počtu dvanácti osob, což je snad nejvíc, co
za dobu, kterou jsem v Mense, pamatuji. Nejsem
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staurace St. Patrick. Zde jsme měli štěstí a termínem naší návštěvy jsme se trefili do stylových oslav
svátku svatého Patrika. Kromě toho jsme se věnovali společenským hrám, přičemž letos asi největší
úspěch slavily Černé historky, ale zahráli jsme si
i oblíbené Activity, Světový film a také zcela novou Českou hudbu. Oblíbeným programem našich
setkání jsou výlety a exkurze. Letos v létě jsme
zorganizovali pěší putování do Kozlova nedaleko
České Třebové, který se pyšní chaloupkou Maxe
Švabinského, a na nedaleký Kozlovský kopec
s rozhlednou a příjemnou turistickou chatou. Na
sklonku léta pak proběhla exkurze ve společnosti
Philip Morris International v Kutné Hoře. Stejně
jako v posledních letech se naše členská základna
letos rozšířila o pár nových členů a těšíme se, že po
Novém roce přivítáme další účastníky našich pravidelných schůzek. Vídáme se každý druhý pátek
v měsíci od 18.00 v Pardubicích, místo setkání sledujte na stránkách naší místní skupiny.
si ale úplně jistá, jestli to nemám spíše přičítat na
vrub změny restaurace (zašli jsme do mexické)
a následnému bowlingu. Další akcí, kterou máme
letos úspěšně za sebou, je krajské kolo Logické
olympiády. Následné opravování testů s objednávkou pizzy bylo zábavnější, než by kdo čekal. Na
příští rok plánujeme jak pravidelné, tak i mimořádné schůzky z důvodu přípravy setkání a dále zintenzivníme vztahy. .ovarskou místní skupinou, která se do organizace podzimního setkání také zapojí.

Setkání MS Plzeň, foto: archiv autorky

Neobvyklý dárek? Kniha lyrické poezie od člena Mensy Václava Brázdy s názvem Kvítí objednávejte na
tel. 541 517 231, vaclav.brazda@mensa.cz, http://kviti.kvalitne.cz/.
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MS Praha
Předsedkyně: Jana Veličová
Kontakt: praha@mensa.cz,
731 882 361
Web: http://praha.mensa.cz
Konference: ms-praha@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé
třetí úterý v měsíci od 19:00,
místo se bude měnit, prosím,
sledujte praha.mensa.cz
Vážení a milí mensani, naše pražská místní skupina se schází každé třetí úterý v měsíci v malé (nyní
až moc malé) kavárně a mléčném baru zvaném
Kumbal, začínáme vždy v 19:00 na adrese Heřmanova 12, Praha 7 – Holešovice. Program je různorodý a málokdy daný už předem, většinou si jen

MS Prostějov
Předseda: Jaroslav Zavadil
Kontakt: prostejov@mensa.cz,
603 359 361
Web: http://prostejov.mensa.cz
Konference:ms-prostejov@mensa.cz
Pravidelné schůzky:
každý pátek od 19:00,
místo na dotaz

MS Ústí nad Labem
Předsedkyně: Iva Berčíková
Kontakt: usti@mensa.cz,
602 840 526
Web: http://usti.mensa.cz
Konference: ms-usti@mensa.cz
Pravidelné schůzky: na
dotaz u Ivy Berčíkové
Letošní rok začal nadějně. 14. ledna jsme se na ústecké poměry v hojném počtu dostavili na valnou hromadu. Opět jsem dostala důvěru a byla jsem zvolena
předsedkyní, místopředsedou se nově stal Petr Jurča.
Během jednání padalo celkem dost návrhů na činnost
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tak povídáme. Občas uděláme výjimku, upustíme
od lahodných koktejlů i domácích zákusků a vydáme se za trochou pohybu třeba na bowling. Vítáni
jsou jak nováčci, tak i známé tváře. Přestaňte váhat
a přijďte se přesvědčit mezi nás.

Setkání MS Praha 16. 10. v kavárně Kumbal,
foto: Tomáš Kubeš

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 schází 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 2013
a těšíme se se všemi na shledanou na některé
z mensovních akcí.
skupiny. Bohužel většinou zůstalo jen u návrhů.
Uskutečnil se jen jeden bowling a jedno posezení
s hraním znalostních her. Nejnavštívenější akcí byla
přednáška Tomáše Kubeše 51 dní v Nepálu. Většina
návštěvníků ale nebyli mensané, a tak nás na stylovém zakončení v indické restauraci bylo jen kolem
deseti.
Takže nejmasovější akcí se opět stalo krajské
kolo Logické olympiády. Letos se nás 2. listopadu
sešlo dvanáct. Někteří již počtvrté, jiní letos poprvé.
Stále tedy hledám někoho, nejlépe kavárenského povaleče, který by byl ochoten iniciovat a absolvovat pravidelná posezení v kavárně. Mě to posedávání a čekání, zda se někdo objeví, přestalo po
několika měsících bavit.
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MS Zlín

Předsedkyně: Lenka Stodůlková
Kontakt: zlin@mensa.cz
Web: http://zlin.mensa.cz
Konference: ms-zlin@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každá
první sobota v měsíci od 18:00
v Dobré čajovně blízko zastávky autobusu č. 49 Bří Jaroňků
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Lupin III: Zámek Cagliostrů. Dětem se moc líbil,
ostatně jako většina filmů tohoto báječného japonského režiséra. V březnu jsme si zajeli na návštěvu
do Tlumačova, kde nám paní Bc. Ludmila Stodůlková vyprávěla o poruchách autistického spektra
a o speciální školce, která se zde nachází. Duben
byl ve znamení pohybu, kdy jsme u Iva rozproudili krev na tanečních podložkách DDR. Velkým
odříkáním a přemáháním byla geocachingová trasa
po Chřibech, kdy jsme se třemi dětmi na kočárku
ušli úctyhodných 12 km z Modré na Bunč, a ještě
stihli zápas Česko vs. Slovensko na MS v ledním
hokeji. Od putování jsme neupustili ani v červnu,
kdy jsme po prohlídce zříceniny hradu Lukova
a šifrovací hře na Králkách došli na hřiště do Kašavy, kde bylo přichystáno ringo a opékání a zpívání
u kytary. Hmm, jak tam bylo krásně. Dva měsíce
nicnedělání jsme si pak vynahradili zasvěcením do
sběratelské karetní hry Magic: The Gathering, kterou nás provedl dlouholetý hráč a vedoucí magickového kroužku, pan Zdeněk Čejka. Nakonec nás
obdaroval začátečnickými balíčky, se kterými se od
té doby utkáváme v Dobré čajovně, než se sejdou
ostatní. Poslední v tomto roce a v pořadí už osmá
akce nás čeká těsně před Vánocemi, kdy se vydáme
společně s Bilbo Pytlíkem na Neočekávanou cestu
k Osamělé hoře na východě. Jste srdečně zváni.

V mírnějším tempu pokračuje činnost MS Zlín
dle harmonogramu daného na zakládající schůzce.
Navazujeme na Zlínské jednadvacítky a snažíme
se pravidelně scházet alespoň jednou měsíčně.
Pravda, přes prázdniny a ke konci roku se akce ne
vždy podaří vytvořit či zaplnit, ale to nám neubírá elán do nového roku. Ba naopak, předsedkyně
Lenka Stodůlková očekává rapidní zlepšení, neboť
na plánované mimořádné valné hromadě, která se
bude konat 5. ledna 2013 ve Zlíně, se bude volit
aktivní místopředseda a rozdělí se dílčí úkoly mezi
více členů.
Za tento rok jsme zatím stihli celkem 10 pravidelných setkání, část v kavárně Lilith a část
v Dobré čajovně ve Zlíně. Od Nového roku se pravidelná setkání budou zřejmě nadále konat v Dobré
čajovně, ale dnem
D nebude první
sobota v měsíci,
nýbrž první pátek
v měsíci.
Zlínské jednadvacítky mají také
početné zastoupení, a to svými sedmi akcemi. Velmi
úspěšné bylo hraní
her hned v lednu,
kde se sešlo okolo dvaceti hráčů.
Promítání filmů
od Hayao Miyazaki bylo slabší,
zřejmě dnem konání v úterý, ale
to nebránilo zhlédnout dosud neviděný konspirací
První hra Magic: The Gathering na Zlínské jednadvacítce v září 2012, vlevo stojící lektor
prodchnutý film
Zdeněk Čejka, foto: autorka
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Speciální zájmové skupiny Mensy (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i zkušeností, společné provozování koníčků a hledání nových zážitků. Jsou otevřené pro všechny
členy Mensy. Každý SIG má jistou autonomii (finanční i správní) a může mít v intranetu zřízenu vlastní
diskusní konferenci. SIG může pořádat akce a setkání nebo existovat čistě virtuálně jako platforma pro
společnou komunikaci: více viz http://sig.mensa.cz/.

Zájmové skupiny v roce 2012
Zdenka Pániková, zdenka.panikova@mensa.cz

V roce 2012 vznikly SIGLego, SIG rodičů nadaných dětí Olomouc a SIG Nihongo. Oficiálně zrušeny byly SIG Dálnice a SIG Kulečník. Skupiny
SIG Ekonomické aktivity, SIG Globální problémy,
SIG Poker, SIG Praha a SIG Psychologie a komunikace nevykázaly za rok 2012 žádnou aktivitu
a nejsou proto uvedeny v tomto přehledu, ač oficiálně zrušeny nebyly. Pokud byste chtěli v jejich
aktivitě pokračovat, prosím, napište koordinátorce
SIGů.
Příspěvky na podporu SIGů z rozpočtu Mensy ČR
v roce 2012:

SIG Aktivní děti
Koordinátor: Milada Pytelová
Kontakt: milada.pytelova@
mensa.cz, 602 171 498
Konference: sig-aktivni-deti@mensa.cz – 40 členů
SIG podporuje zapojení členů Dětské Mensy a jejich rodin do aktivit dospělých mensanů stejně jako účast
mensanů s malými dětmi na akcích Mensy.
V tomto roce jsme se hned na začátku zapojili do oslav Nového roku v Pravlově, jeli na jarní
prázdniny do Českých Petrovic a setkali se o prázd-

SIG Business Club
Koordinátor: Václav Janoušek
Kontakt: koordinátor SIGů
Web: http://bc.mensa.cz
Konference: sig-business@
mensa.cz – 169 členů
SIG vyvíjel v roce 2012 minimální činnost. Hledáme
nového koordinátora, který

• 550 Kč SIGurmán na procházku za nejlepšími
horkými čokoládami v Praze,
• 834 Kč SIGLego na zakoupení stavebnic a na
rozjezd SIGu,
• 1 599 Kč SIG Divadlo – na pronájem tělocvičny pro hraní v zimě,
• 500 Kč SIG Natura na listopadové naturistické
koupání v aquaparku v Praze,
• 500 Kč SIG Zbraně na střelecký den,
• 360 Kč SIG Jazyky – příspěvek na film Bajkonur,
• 958 Kč SIG Nihongo – vstupné na výstavu Gejša a samuraj, Japonsko-český slovník a souhrn
japonské gramatiky,
• 4 699 Kč SIG Logická olympiáda.
ninách na Slovensku v termálním koupališti Veľký
Meder. Ocenili jsme přístup prostějovské MS při
organizaci sportovního desetiboje, kde se děti již
od těch nejmladších staly velmi aktivními účastníky. Trochu zklamání naopak přineslo podzimní
setkání Mensy v Kutné Hoře, které pro malé děti
vhodné nebylo, ale ti nejodvážnější stejně s dětmi
přijeli a setkání si užili, jak to šlo.
V příštím roce se opět těšíme na setkávání
s dětmi a rodinami, letos jistě ještě na Silvestra,
v únoru pak opět na lyžích v Českých Petrovicích
a samozřejmě i o prázdninách. Rovněž věříme, že
na jarním setkání se tentokrát sejde dětí mnohem
více a pěkně si to užijeme.

by se ujal přípravy dříve velice populárních večeří se zajímavými hosty. Koordinátor nedodal
zprávu o činnosti, tuto zprávu připravila redakce.
Na 29. ledna 2013 od 20:00 připravujeme
první „Business Dinner“ pro členy Mensy. Náplní této večeře budou krom dobrého jídla, výměny
kontaktů a diskuse také dvě krátké přednášky na
téma obchod a HR ve spojení se sociálními sítěmi. Pozvánka s přihláškou bude rozeslána skrze
konferenci SIGu – Tomáš Kubeš a Josef Sysel.
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SIG Centrum
nadání
Koordinátor: Jitka Fořtíková
Kontakt: jitka.fortikova@centrumnadani.cz,
224 323 970, 608 410 094
Web: http://centrumnadani.cz
Konference: sig-centrum@
mensa.cz – 85 členů

Zájmová skupina Centrum nadání se zabývá aktivitami pro šikovné děti a jejich rodiče. V březnu
2012 byla hlavní skupinou pořádající konferenci
Mensa pro školy (účast kolem 60 osob) a podílela
se na několika pobytech pro rodiny s dětmi s celkovou účastí kolem 200 osob. SIG se podílí na
fungování Malého šikuly – rozvojového programu
pro předškolní děti, podpoře programu NTC, diagnostice předškolních dětí a přednáškové činnosti
pro pedagogy, rodiče i samotné děti.

SIG Cyklistika
Koordinátor: Zdenka Pániková
Kontakt: zdenka@mensa.cz,
737 154 078
Konference: sig-cyklistika@mensa.cz – 85 členů
Na konci prázdnin jsme
uskutečnili výlet za krásami dalšího koutu naší republiky, a to tentokrát do národního parku Podyjí,
jehož se účastnilo 25 členů. Na rok 2013 plánujeme dubnový výlet do Českého Švýcarska a po
prázdninách výlet buď do Orlických hor, nebo tolik žádanou vinnou stezkou krajem jižní Moravy.
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.
Virtuální prohlídky, pohled na svět okolo 360°:
http://www.nakoukni.eu/.
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SIG Divadlo
Koordinátor: Barbora Dřevíkovská
Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz, 775 260 097
Konference: sig-divadlo@mensa.cz – 36 členů
SIG Divadlo se věnuje hraní divadelních her i návštěvě
divadelních představení. Aktuálně jsme se scházeli spíše
nepravidelně, proto bych v nejbližší době chtěla najít stálý
termín i místo v Praze, kde bychom mohli trénovat. Uvítám
i zájemce z jiných měst, kteří by chtěli sami založit mensovní divadlo či se jen při návštěvě Prahy k nám připojit či
navštívit nějaké divadelní představení. V SIGu uvítám každého, koho divadlo zajímá, ať už jako herce, scénografa
či diváka.

SIG Dračí doupě

Koordinátor: Pavel Oplt
Kontakt: pavel.oplt@mensa.cz,
777 159 753
Konference: sig-doupe@
mensa.cz – 45 členů
Pravidelně se stále scházíme,
objevilo se pár nových lidí a nadále počítáme s hraním jednou
za týden. Přímo pro DrD už nenabíráme, zato máme místo
ve víkendovém hraní Star Wars RPG (RPG = role playing
game – český ekvivalent je „hra na hrdiny“).

SIG EMAG
Koordinátor: Tomáš
Blumenstein
Kontakt: tblumen@mensa.cz,
603 726 030
Konference: sig-emag@
mensa.cz – 69 členů
Hlavním cílem tohoto SIGu
původně bylo uspořádat celoevropské setkání Mensy
v Praze v roce 2010. Nyní zachováváme mailinglist skupiny především kvůli pozvánkám na zahraniční mensovní
akce. Na EMAG 2012 ve Stockholmu se vypravily tři
mensovní automobily a ještě několik lidí letecky a většina z nás toho nelitovala, organizátorům se akce povedla.
Přejeme už nyní hodně sil a chuti do příprav týmu EMAG
Bratislava 2013, který jsme v dubnu přijeli podpořit na
jarní celostátní setkání Mensy Slovensko v plné síle šesti
organizátorů z roku 2010.
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SIG Geocaching
Koordinátor: Pavel Terber
Kontakt: pavel.terber@
mensa.cz, 604 750 324
Web: http://geocaching.mensa.cz
Konference: sig-geocaching@mensa.
cz – 44 členů
Napsala: Zdenka Pániková

SIG Kluby nadaných dětí
jižní/severní Morava
Koordinátor: Dana
Havlová, Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová
Kontakt: dana.havlova@mensa.cz, 607 886
874, tblumen@mensa.
cz, 603 726 030, hana.
klausova@mensa.cz
www: http://www.mensa.
cz/nadane-deti/knd/
Oba tyto SIGy se (v různých regionech) zabývají zakládáním a podporou fungování klubů nadaných dětí.
Tam, kde se najdou aktivní lidé, kteří by se chtěli do sítě
klubů zapojit a zprostředkovat tuto možnost dětem, se
snažíme pomoci. Můžeme nabídnout testování IQ ve
škole a prvotní vytipování vhodných členů. Většinou
následuje den plný her, kdy ukážeme některé vhodné
hry a uděláme reklamu nově vznikajícímu klubu. Pomůžeme také s propagací klubu mezi rodiči a dětmi
nebo v médiích.

SIG Logická
olympiáda
Koordinátor: Zuzka
Poláková
Kontakt: logickaolympiada@logickaolympiada.cz
Web: www.logickaolympiada.cz
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Letošní první tradiční GC akce Boyard nám unikla kvůli překrývání termínu s valnou hromadou
Mensy, což jsme si ale vynahradili účastí na akci
Olympijská perníková Geepeeska, kde jsme statečně reprezentovali. Dvěma členkám SIGu se podařilo společným úsilím vyřešit mystery cache MASTER OF MYSTERY 8. Pro rok 2013 plánujeme
již tradiční účast družstva na dubnovém geoeventu
Monako u Slatiňan, kde budeme taktéž statečně
bojovat. Další plánovanou akcí je zářijový pražský
megaevent Geocoinfest 2013 Prague. Mezitím se
určitě podaří odlovit si pár společných bodíků.
Hlavní kus práce ale závisí na škole, kde klub vzniká. Vedoucími klubu jsou vždy nejméně dva učitelé,
jejichž hlavním předpokladem by mělo být nadšení
pro práci s nadanými dětmi. Pro vedoucí uspořádáme
úvodní školení, kde získají základní informace, jak
klub vést, a také nastíníme kostru programu klubu.
Konkrétní náplň jednotlivých schůzek je už pak na
přípravě vedoucích. V některých případech pomůžeme
i s oslovením měst či obcí se žádostí o finanční podporu klubu. Tento model synergie tří subjektů Mensa-škola-město se nám dobře osvědčil a je ideálním pro dobré
fungování klubu i jeho udržitelnost do budoucna.
Nejen pro vedoucí pořádáme každoročně školení, kde mohou načerpat inspiraci. Letos se konference Mensa pro rozvoj nadání zúčastnilo více než 100
zájemců. „Ve výstavbě“ je též nový web http://deti.
mensa.cz, který by měl napomoci zkvalitnění práce
s dětmi, většímu propojení jednotlivých klubů a předávání zkušeností a aktuálních informací.
V letošním roce vznikl nový KND například při ZŠ
Sirotkova Brno nebo při Gymnáziu Hladnov v Ostravě; na založení dalších pracujeme.
Máte-li zájem o založení klubu ve svém okolí,
neváhejte nás kontaktovat!
SIG Logická olympiáda se věnoval přípravě již
pátého ročníku soutěže pro děti a mládež – jednalo
se o zdaleka
největší projekt Mensy
v tomto roce.
Podrobnější
informace
najdete
v samostatné
Soustředění na finále Logické olympiády 2011,
rubrice.
foto: Pavel Celba
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SIG Lyžování
Koordinátor: Aleš Vencko
Kontakt: lyze@mensa.cz
Web: http://lyze.mensa.cz
Konference: sig-lyzovani@mensa.cz – 74 členů

V roce 2012 jsme uspořádali
tři lyžařsko-snowboarďácké
akce. První, ve Val di Fiemme, tradičně velikonoční
lyžování. Další dvě akce se konají v předvánočním
období (článek je psán na začátku listopadu, tedy
před konáním akcí), druhý prosincový týden. Celkem je na ně přihlášených několik desítek mensanů, jejich přátel a členů rodin. Početnější akce
nazvaná lyžování za hubičku se koná v italských
Orobijských Alpách, v údolí Brembana (lyžařská
střediska Foppolo a San Simone). Větší zájem je
dán symbolickou cenou, která pro dospělou osobu činí celkem méně než 3 tisíce korun za týdenní

SIG MEG – Mensa English Group
Koordiátor: Jana
Axman Vlková
Kontakt: koordinátor SIGůweb: http://meg.mensa.cz
Konference: sig-meg@
mensa.cz – 60 členů
SIG uspořádal v roce 2012
několik diskusních přednášek v angličtině, mimo jiné

SIG Natura
Koordinátor: Barbora Dřevíkovská
Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz, 775 260 097
Konference: sig-natura@mensa.cz – 39 členů
SIG Natura spojuje mensany, kteří mají rádi naturismus, tedy se nejen rádi koupou bez plavek, ale
Neobvyklý dárek? Kniha lyrické poezie od člena
Mensy Václava Brázdy s názvem Kvítí objednávejte na tel. 541 517 231, vaclav.brazda@mensa.
cz, http://kviti.kvalitne.cz/.
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ubytování a šestidenní skipas. Současně se koná
akce ve vyhlášeném Val di Fiemme v Dolomitech.
Itálii volíme pro optimální poměr kvalita/cena.
Současně již plánujeme obdobné akce pro druhou
polovinu nadcházející zimy a začátek zimy příští.
Na našich akcích rádi přivítáme všechny mensany,
jejich rodiny a přátele.

Mimosezonní lyžování na prázdných sjezdovkách
Dolomitů, foto: autor

například povídání o Nepálu spojené s degustací
v Indické restauraci. Pro příští rok hledáme doborovolníka, který by měl zájem organizovat schůzky
(seznam hostů dodáme). Dosud jsme se zaměřovali
na přednášky o cestování, ale jsou možná i jiná témata. Současný koordinátor nedodal zprávu o činnosti, tuto zprávu připravila redakce.
22. 1. od 19:00 bude Antoine Borg v rámci
Mensa English Group povídat o životě na Maltě. Pozvánku s upřesněním místa rozešleme skrze
konferenci klubu –Tomáš Kubeš.
třeba jezdí i na „bezplavkové“ dovolené apod. SIG
nabízí společné objevování naturistických pláží,
účastníme se akcí v aquaparcích, informujeme se
o naturistických výletech apod. Akce se konají
v průměru jednou až dvakrát měsíčně, a to v různých koutech ČR, někdy i v zahraničí. Příští rok
bych ráda podnikla naturistickou poznávací tour po
českých nudaplážích.
Pokud si chcete každý měsíc vyluštit křížovku, navštivte https://sites.google.com/site/krizovky2012/.
V tajence naleznete tip k pěknému výletu za poznáním. Křížovky připravuje František Nádvorník
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SIG PARENT
Koordinátor: Jitka Fořtíková
Kontakt: jitka.fortikova@centrumnadani.cz,
224 323 970, 608 410 094
Web: www.centrumnadani.cz
Konference: sig-parent@
mensa.cz – 24 členů
SIG PARENT vznikl v roce
2009 a klade si za cíl angažovat především členy Mensy,
ale i příznivě nakloněné nečleny v činnostech, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových
schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová skupina
dětí, kterým se věnujeme, je skupina dětí předškolních až
po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší
již existuje na poli Mensy dostatečná nabídka aktivit.
Obecně celorepublikově mapujeme a podněcujeme
především následující aktivity:
• vznik klubů rodičů nadaných dětí (ať již na poli
Mensy, nebo prostřednictvím jiných sdružení);
• 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 podpora jejich rozvoje.
Proč název „SIG PARENT“?
Aktivity, které chceme realizovat, se dají jednoduše
vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity,
Rodičovství, Edukace Nadaných a Talentovaných.
V roce 2012 jsme realizovali několik kurzů NTC
pro školky i kurzů obecně zaměřených na rozvoj intelektových schopností, uspořádali jsme ve spolupráci
s Centrem nadání letní městské campy pro předškolní
i školní děti a velmi úspěšný pobyt pro rodiny s dětmi na Šumavě v Kubově Huti (setkání se zúčastnilo
více než 100 účastníků). Velmi dobře hodnocené bylo
i podzimní setkání ve Špindlerově Mlýně, které uspořádala naše aktivní členka Mgr. Dana Havlová. Její
zásluhou proběhly i pobytové a příměstské akce pro
mladší školní děti v moravské části vlasti.
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Pravidelně každé pondělí, středu a pátek vytváříme v Praze 6 celodenní program v klubu Malý
šikula pro předškolní děti, druhým rokem také
funguje jednou týdně dopoledne pobočka v Praze
10. V tomto roce jsme rozběhli i novou aktivitu
– kroužky Malý šikula ve školkách. Náš kroužek
funguje pilotně již třetím rokem v Univerzitní mateřské škole Lvíčata, která má zázemí u ČVUT,
nové jsou kroužky v soukromých jazykových školkách. Od září 2012 realizujeme kroužek pro předškoláky v Sunny Garden, připravujeme spuštění
také v Maxíkově školce a v Kroužcích na Vltavě.
Koncept hodinového kroužku mentálního rozvoje
nejmenších se zdá být pro školky, především ty
soukromé, které mají důvod se snažit rodičům nabízet nadstavbu nad standardní program, poměrně
atraktivní. Děti do klubu Malý šikula ani do kroužků ve školkách neselektujeme, podstatný je zájem
dítěte o předkládané činnosti.
Od ledna 2012 rozesíláme zdarma jednou týdně
sadu pracovních listů pro předškoláky komukoliv,
kdo se o ně přihlásí. Pokud byste se chtěli přidat
k dnes již více než 1 500 odběratelům, ozvěte se na
e-mail vaclav.fortik@mensa.cz.
Uskutečnili jsme také několik společenských
akcí. V lednu 2012 jsme uspořádali na ZŠ Chodov,
Květnového vítězství 57 přednášku MUDr. Zuzany
Ludvíkové (členky našeho SIGu) o rozvoji mozku
dětí do 3 let. Přednášky se zúčastnilo
téměř 30 zájemců.
V listopadu (11.
11. 2012) pořádáme Svatomartinský
podvečer
pro rodiny s dětmi
s pohádkovým lesem a lampionovým průvodem.
Máte-li pocit,
že některé aktivity jsou i pro vás Martinský pohádkový večer
atraktivní,
nebo (11. 11. 2012) provázel lampibyste nám chtěli onový průvod po pohádkových
jakkoli
pomoci, stanovištích. Na posledním
vaši pomoc přivítá- stanovišti čekal zákeřný úkol me, neb spolupráci vypít kouzelný nápoj od indiánské náčelnice, foto: autorka
jsme nakloněni.
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SIG Peníze
Koordinátor: Vladimír Kutálek
Kontakt: vlk@mensa.
cz, 777 993 490
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize/
Konference: sig-penize@
mensa.cz – 162 členů

Zájmová skupina (tzv. SIG) Peníze je v současné
době druhou největší zájmovou skupinou v Mense
ČR co do počtu členů. Komunikačními kanály pro
tento SIG je především stejnojmenná 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 tomu mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce, ale jsem rád
za každý příspěvek od členů SIGu. Kromě konferenční místnosti využívá SIG Peníze diskusní fó-

SIG Rozvoj
Koordinátor: Tomáš
Blumenstein
Kontakt: tblumen@
mensa.cz, 603 726 030
Konference: sig-rozvoj@
mensa.cz – 33 členů
Cílem tohoto SIGu je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit. V roce 2012 jsme spolupracovali s popularizačním centrem Pevnost poznání v Olomouci, kde bude
mít Mensa několik expozic logiky, šifer a inteligence.
Mensa byla v roce 2012 prezentována na několika desítkách konferencí a seminářů zaměřených na nadání.
V rámci rady a nejaktivnějších dobrovolníků jsou
v současnosti navrhovány rozvojové projekty. Ať už se
jedná o nové aktivity nebo o systematickou dokumentaci aktivit současných, což jsme vyhodnotili jako jedno
z velkých rizik současné Mensy ČR.
Do budoucnosti přivítáme jakékoliv další nápady na
rozvoj mensovních aktivit, ale také aktivní spolupracovníky.
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rum na intranetu Mensy https://intranet.mensa.cz/
index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=133 především pro rozsáhlejší diskuse, ale i webové stránky
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/
penize/, kde je umístěna vizitka SIGu nejen pro
nečleny SIGu Peníze, ale také přehled uplynulých
a plánovaných akcí SIGu Peníze (především hraní
Cashflow a víkend SIGů). Dále provozujeme samostatný veřejný web
věnovaný úvěrům www.vlkuver.cz,
resp. www.facebook.com/vlkuver.
Rok 2012 byl především ve znamení dalšího pozvolného rozšiřování členské základny a udržení
všech v minulosti nastartovaných
aktivit.
Pokud Vás činnost SIGu Peníze zaujala, rád Vás uvítám mezi
členy této zájmové skupiny. Slovní
podpora i příspěvky do konference jsou více než
vítány. Máte dokonce nápady, tipy a elán pro další
činnost? Potřebujete poradit s finančními otázkami? Nebo máte zájem o pořádání Cashflow mimo
Brno? Neváhejte mě kontaktovat.

SIG Strategické
hry
Koordinátor: Pavel Oplt
Kontakt: pavel.oplt@
mensa.cz, 777 159 753
Konference: sig-strategie@
mensa.cz – 93 členů
Letošní rozjezd je výrazně
pomalejší, takže se moc nehrálo. Navíc jsem jako
organizátor neměl moc volných víkendů a v SIGu
zástupce bohužel nemám.
V
druhém
pololetí
ale
předpokládám
obnovení plánované činnosti, tj. hraní
alespoň jednou měsíčně
v pravidelnou
dobu.

Twilight Imperium (third edition),
foto: Tomáš Kubeš
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SIG Šach
Koordinátor: Mikoláš Panský,
mikolas.pansky@gmail.com
Kontakt: Martin Hrubčík,
martin.hrubcik@kbely.
mepnet.cz, 775 590 149
Konference: sig-sach@
mensa.cz – 53 členů
Jsme SIG zaměřený na hraní šachů. V roce 2012 jsme
uspořádali dva turnaje. První byl v září, a to Fisherovy
šachy. Fisherův šach je v podstatě normální šach, jen
jsou zamíchány figurky na základní řadě. Druhým turnajem byl klasický rapid na 9 kol. Zároveň jsme otevřeli prostory pro setkávání ve Kbelích. Další 11kolový

SIG Terminus Club
Koordinátor: Václav Fořtík
Kontakt: vaclav.fortik@
mensa.cz, 603 234 368
Web: http://terminus.mensa.cz
konference: sig-terminus@
mensa.cz – 37 členů
Zájmová skupina Terminus Club se zabývá
rozvojem intelektu v různých oblastech – verbální,
numerické, prostorové orientaci, praktické logice,

SIG Zbraně
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turnaj na 17 minut se konal 17. listopadu, následovat
bude bleskový turnaj na 9 dvojkol 1. ledna 2013.
Během letošního roku byl vytvořen na SIG
navázaný šachový oddíl, který prozatím nese název
SK Kbely (Mensa schválila užití názvu Mensa až 10.
11. 2012). Kbelská radnice nám poskytla prostory
a vybavení, které můžeme bezplatně v rámci činnosti
SIG Šach užívat. Jedná se o prostory Nízkoprahového
centra aktivit, které je možno virtuálně projít na webu
www.coolkbely.cz. Zde naleznete i doposud realizované akce a pozvánky na akce nové. Pravidelné schůzky
SIGu Šach nejsou určeny a jsou operativně svolávány
v rámci e-mailových kontaktů.
Pokud budete mít zájem o pravidelné hraní
šachů, kontaktujte prosím Martina Hrubčíka, viz
http://sach.mensa.cz.
kreativitě, důvtipu ... V roce 2012 se SIG podílel na
několika dnech plných her (DPH), letních pobytových a městských campech Centra nadání.
V měsíci říjnu 2012 ve spolupráci se zástupci
slovenské Mensy připravil pro 21 osob (z toho 16
členů Mensy ČR) F-test a po jeho úspěšné realizaci
bude v roce 2013 pokračovat dalšími testovacími dny
v Praze, Brně a Bratislavě. Další velkou aktivitou je
podpora kroužků zábavné logiky na školách a rozesílání pracovních listů zájemcům mailem zdarma. Členů má SIG kolem 15. Pro členství v SIGu je potřeba
uhradit členský poplatek (nejen tedy mensovní poplatek), který pro rok 2013 činí 300 Kč na osobu.

SIG Zbraně se věnuje primárně střelectví. Scházíme se
obvykle jednou za pár měsíců a jedeme na střelnici,

kde pod dozorem instruktorů můžou střílet i ti, kteří
zbrojní průkaz nemají; anebo mají, ale nevlastní žádnou svoji zbraň. V tomto roce úspěšně složilo zkoušky na zbrojní průkaz pět členů SIGu. Pro další rok
mám v plánu obnovit návštěvy střelnice na pravidelné
úrovni jednou za dva měsíce a na jaře bych ráda zorganizovala víkendový kurz přežití. Vítám jakoukoli
aktivitu zaměřenou na rozšíření aktivit SIGu, ať už
je to bojové umění, šerm či „jen“ obdivování krásných zbraní. V SIGu jsou vítáni všichni, kteří se o tyto
aktivity zajímají, nezávisle na tom, zda mají nějaké
zkušenosti, či nikoli.

SIG Zpěv

Konference: sig-zpev@mensa.cz – 25 členů

Koordinátor: Jiří Keller
Kontakt: jiri.keller@mensa.cz
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zpev/

SIG zorganizoval několik setkání se zpěvem, naposledy při víkendu SIGů. Koordinátor nedodal
zprávu o činnosti, tuto zprávu připravila redakce.

Koordinátor: Barbora
Dřevíkovská
Kontakt: barbora.drevikovska@mensa.cz, 775 260 097
Konference: sig-zbrane@
mensa.cz – 67 členů

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

SIGurmán
Koordinátor: Tomáš Kubeš
Kontakt: tomas.kubes@mensa.cz
Web: http://gurman.mensa.cz
Konference: sig-gurman@
mensa.cz – 123 členů

SIGurmán pořádá přátelská
posezení v zajímavých restauracích, které vám nabídnou více než jen zaplnění žaludku: nevšední kulturní zážitek, jenž vybočí
z šedi každodenního stravování a na který budete
rádi vzpomínat. Nehledáme drahé restaurace; je
však pravda, že jídlo připravené z kvalitních surovin, s péčí a láskou kuchařem, který rozumí tomu,
co dělá, stojí o něco více než industriální prefabrikáty tvořící základ české institucionální gastronomie.
Po svém návratu z Nepálu jsem se plně pustil
do oživení SIGurmán – dohromady se v roce 2012
konalo 12 zajímavých akcí: po tradičním postnovoročním brunchi v Café Savoy (který se bude
opět konat 5. 1. 2013) jsme třikrát využili nabídky Grand Restaurant Festivalu (nejvíce zazářila restaurace hotelu Mandarin Oriental), hledali
nejlepší horké čokolády v Praze (nejvíce zaujalo
Choco Café U Červené židle), vydali jsme se do
Berouna na autentický „Emrický burger“, do libe-

Výtvarný SIG
Koordinátor: Bc. Eva
Erbsová, článek neprošel
redakční úpravou
Kontakt: eva.erbsova@mensa.cz
Web: http://www.mensa.
cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/
Konference: sig-vytvarny@mensa.cz – 52 členů
Zájmová skupina - Výtvarný SIG - Vás na jaře v roce
2012 srdečně zvala na výstavu Na cestě; a dále se s námi
spolu s lektorkou Evou Erbsovou můžete vydat výtvarným projektem O Praze v obraze, což platí i pro mimopražské zájemce, kdy průběžně paralelně vycházíme
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reckého Om Restaurantu na speciality nepálského
kuchaře (autentický Nepál, mohu potvrdit), právem
jsme pochválili rodinné hodování v italské Osteria
Ai Galli, zažili Vietnam se vším všudy v pražské
SAPĚ, zavítali jsme na rodinnou farmu a vlastnoručně zde vyzkoušeli výrobu tradičního sýra. Všem
organizátorům, pomocníkům i hodovníkům děkuji.
Na rok 2013 plánujeme krom zmíněného tradičního brunche (5. 1. od 10.00 hod. v Café Savoy)
další návštěvy zajímavých restaurací a míst, kde se
dobré a kvalitní jídlo připravuje. Přidejte se, nebudete zklamáni.
Pozvánky rozesíláme prostřednictvím konference sig-gurman@mensa.cz. Pokud nechcete
o nic přijít, prosím, přihlaste se!

SIGurmán v jednom z bister SAPY, foto: Tomáš Kubeš

z Pražských sonetů autora Marka Řezanky inspirováni
mimojiné k technice koláží, volných myšlenkových
zobrazení či ilustrací s pražskými motivy. Celodenní malířské plenéry se stojanem, napnutým plátnem
a paletou volně navazují na přednášky profesionálního
výtvarníka Václava Benedikta, který zasvětil členy Výtvarného SIGu a nejen je do základů olejomalby (2011).
Letos jsme již navštívili Masarykovu vyhlídku, Fürstenberskou zahradu, park Gutovka a Plavecký stadion
v Podolí, Mensa Gymnázium i Nízkoprahové centrum
aktivit ve Kbelích. Hodláme ve výtvarné činnosti i nadále pokračovat a sklonkem roku 2013 tuto započatou sérii
rádi vystavíme. Těšíme se Vaší přízni.
• http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/
• http://www.mensa.cz/volny-cas/fotogalerie/?album_id=510

80

MENSA V ROCE 2012

ZÁJMOVÉ SKUPINY

SIGLego
Koordinátor: Lenka Stodůlková
Kontakt: lenka.stodulkova@mensa.cz
Web: http://siglego.mensa.cz
Konference: siglego@
mensa.cz – 15 členů
V dubnovém čísle časopisu
Mensa vyšla výzva pro milovníky kostiček Lego®
k založení SIGu Lego. Zpočátku jsme měli trošku
problém s názvem, ale ten se vyřešil elegantním
způsobem a SIGLego byl na světě. Zakládajícími
členy byli Milada Pytelová, Zdeněk Pytela, Lenka
Stodůlková a David Urbánek.
Hlavní náplní je v budoucnu zorganizovat
výstavu modelů z kostek Lego®. Dále sdílet zajímavé informace, např. o výstavách, soutěžích
a výhodných akcích, při kterých lze získat stavebnici někdy i za polovinu ceny oproti katalogu. Od
Nového roku 2013 by se mohla činnost rozšířit
i o sdílení fotografií modelů mezi členy a o více
stavitelských soutěží. V tomto roce byla mimo-

SIG rodičů nadaných dětí Olomouc
Koordinátor: Ludmila Děcká
Kontakt: ludmila.decka@olomouc.eu, 602 196 619
Konference: sig-rodicu-nadanych-deti-olomouc@
mensa.cz – 7 členů

SIG Jazyky
Koordinátor: Vít Švachouček
Kontakt: svachov@seznam.cz,
724 8GU LF1  
Konference: sig-jazyky@
mensa.cz – 127 členů
Činnost SIGu se rozjela, když
nový koordinátor spustil projekt lokalizace stránek pro
ověření členství v Mense pomocí QR kódů na členských průkazkách. Díky podpoře dobrovolníků z tohoto rozsáhlého SIGu lze nyní členství ověřit v 16
jazycích (čeština, angličtina, esperanto, španělština,
francouzština, chorvatština, maďarština, japonština,
holandština, němčina, polština, rumunština, ruština,
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chodem již jedna soutěž vyhlášena, a to na téma
Významný vědecký objev, které se stále můžete
zúčastnit. Vítězové si budou moci vybrat z cen
Lego® Games 3851 Atlantis Treasure, mini stavebnice 3 v 1 a velké čokolády. Uzávěrka soutěže
je 28. února 2013. Na začátek roku 2013 je již naplánována soutěž nová, a to na téma Společenská,
desková či logická hra z kostek Lego®. Odměnou
bude Lego® Games 3844 Creationary. Tak nechejte pracovat fantazii a postavte svou oblíbenou
hru ze svých oblíbených kostek.
Ze zajímavostí bych uvedla dvě. O náš SIG
měla zájem i Chihiro Hosomi z japonské Mensy,
která je velkou fanynkou kostek Lego® a šikovnou stavitelkou různých 3D modýlků. Chihiro
má mimo jiné v plánu na jaře navštívit Českou
republiku, tak se s ní možná i setkáme. Zadruhé
se mi ozval Jan Mazálek, který ve firmě Lego®
10 let pracoval a postavil mnoho staveb pro Legoland®. Přislíbil nějaký článek a fotky. A také by
rád připravil vlastní soutěž, ve které půjde o řešení skutečného matematicko-programátorského
problému u softwaru pro stavby velkých modelů.
Náš SIG rodičů nadaných dětí Olomouc vznikl před
2 měsíci, zatím dávám dohromady členskou základnu. První akci chystáme 2. 12. – bude to zřejmě
návštěva Veteran areny v Olomouci s následným
posezením a diskusí v nedaleké restauraci Na Pile.
Na akcích se budeme scházet cca 1x za 2 měsíce.
slovenština, srbština a švédština). Dále se připravují
mutace ve finštině, vietnamštině a hebrejštině.
Vedle překladatelské činnosti se SIG věnuje
i kulturním aktivitám. V říjnu uspořádal návštěvu
Francouzského institutu v Praze. Členové tam mohli
zhlédnout rusko-německý film, v němž se vedle ruštiny mluvilo také anglicky, francouzsky a kazašsky. Na
listopad se plánuje účast na Festivalu francouzského
filmu, který se koná také v Brně. Akce tedy nejsou
omezeny jen na hlavní město.
Na víkendu SIGů se členové seznámí i s umělými
jazyky jako esperanto, interlingue a volapük. Se členy
SIGu Zpěv se bude jako čtyřkánon zpívat až 12jazyčná písnička.
Plánujeme i další projekty. Jedním z nich je studie
o tykání a vykání v různých jazycích. Exotické jazyky také nabízejí prostor pro specifické zápisy čísel.
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SIG Nihongo
Koordinátor: Václav Brázda
Kontakt: vaclav.brazda@
mensa.cz, 777 640 556
Konference: sig-nihongo@
mensa.cz – 10 členů

V rámci SIG Nihongo chceme
vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny. Ta bude spočívat
především ve sdílení informací o japonštině a Japonsku, ve společných setkáních, diskusích a japonských
konverzačních tématech. V rámci SIGu Nihongo
chceme příležitostně pořádat setkání o japonštině, Japonsku a s Japonci a také výlety do Japonska (sponzoři jsou vítáni).
Jako první se nám podařilo uspořádat společnou
návštěvu výstavy „Gejša a samuraj“, o které se můžete dočíst v článku od Pavly Pechové „Zemřít pro opojnost jív, žít pro krásu meče“. Další z akcí byla cestovatelská beseda o návštěvě Kjóta a výstupu na horu
Fudži. Založena byla knihovna japonské literatury,

SIG Informace
Kontakt: radio.jerevan@mensa.cz
Konference: není, SIG zásadně nepublikuje žádné
informace písemně
SIG Informace je institucionalizovanou platformou pro vzájemné sdílení nepodložených informací nejen o osobním životě významných mensanů. Na ukázku přikládáme ukázky informací
z podzimní kolekce 2012.
Týmové soutěže ve strhávání fáborků na podzimním setkání vedly k hromadné bitce před Jezuitskou kolejí v historickém centru Kutné Hory.
Lítý boj začal ve středu chodníku, pak se postupně
přesunul ke zdem domů a ke kovové bráně, která
byla davem vyvalena z pantů. Výsledkem byla

SIG Konspirace
Koordinátor: Jaroslav Kudra
Konference: není, zakladatel přestal být členem Mensy
Přímý zájem o tuto problematiku vyjádřila necelá

ZÁJMOVÉ SKUPINY

která má aktuálně k dispozici
prvních 10 knih
s různou obtížností japonštiny.
Akce se konají
nepravidelně,
ale
prakticky
každý měsíc se
najde
nějaká
příležitost k setkání, takže pokud se zajímáte
o japonštinu, ale
třeba i když se
zajímáte „jen“
o
japonskou
kulturu, reálie,
auta, karaoke či
japonské jídlo,
neváhejte
se
připojit k SIGu
Nihongo.
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Kontrast kultur – objížděl jsem zrovna na
kole Kjóto a potkal tyto gejši, foto: Naotaka
Kumagai (z japonské Mensy)

namožená ruka, naražené koleno, velká boule za
uchem, nadávky, natržené kalhoty a nenadálé tělesné kontakty osob stejného i rozličného pohlaví,
které se v těsném objetí válely po zemi (neustále
předstírajíce snahu o ukradení fáborku). Někteří se divoce naháněli a různě napadali i ve stínu
chrámu Barbory, svaté patronky. Představení osobitě ocenili i procházející turisté, přičemž jejich
nadšenému zapojení do pranice zabránila až přivolaná průvodkyně.
Na podzimním setkání členů redakce časopisu
Mensa v Praze projevila jedna z členek, která počtem v Mense získaných funkcí aspiruje do nejvyšší mensovní ligy, překvapivě vysokou afinitu
k láhvi vybraného sladšího italského vína. Sblížení dostoupilo tak daleko, že se se zpola plnou
láhví vydala ulicemi Prahy domů.
dvacítka mensanů, činnost probíhá zatím pouze
formou internetových diskusí na intranetu Mensy,
jakož i na facebookové stránce „SIG Konspirace“.
Do budoucna nepředpokládám žádné velké změny,
jelikož tato forma komunikace mi připadá vzhledem k zaměření SIGu jako nejvýhodnější.

Chystá se velká soutěž pro mládež v Abaku! Abaku je desková hra připomínající Scrabble či Zatre.
Na desku se pokládají číslice 0-9. Vaším úkolem
je z číslic, které už leží na desce, a z těch, které si

vylosujete, vytvořit rovnice za co nejvíce bodů.
Používají se jen číslice, není potřeba pokládat znaménka operací. V době uzávěrky jsme na začátku
příprav, soutěž by však měla odstartovat na začátku
ledna, potrvá do konce května a v červnu by mělo
proběhnout finále.

Vesmírná Odysea

ZADÁNÍ

hana.kotinova@mensa.cz

ŘEŠENÍ

Z originálu Space Odyssee, Mensa Inside (Mensa Švýcarsko),
No. 64, str. 28 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@
mensa.cz

Z originálu Bahnhöfe, MinD-Magazin (Mensa
Německo), prosinec 2011, str. 55 přeložila Lucie
Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Zakreslete do diagramu jednu okružní
železniční cestu, která prochází všemi políčky. Úseky trati okružní cesty se táhnou
vodorovně nebo svisle od středu políčka
do středu dalšího políčka. Okružní cesta
se musí křížit v přesně určených pozicích,
které jsou již v diagramu uvedeny. Nádraží, která jsou představována čísly, musí za
sebou na železnici následovat ve správném
pořadí. Uvnitř nádraží cesta nesmí zatáčet.

Test
Z Mensanytt (Mensa Norsko),
Nr. 2/10, str. 31-32 přeložila Lucie
Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

ZADÁNÍ 2

Zakreslete do diagramu jednu uzavřenou smyčku,
která se nikde nekříží ani nedotýká. Smyčka musí
procházet všemi políčky s hvězdou i černou dírou,
ovšem nemusí procházet všemi prázdnými políčky.
V políčku s černou dírou se musí smyčka otočit
o 90° a musí jít rovně v předcházejícím i následujícím políčku.
V políčku s hvězdou nesmí smyčka nijak zatáčet, ovšem v předcházejícím a/nebo následujícím
políčku se musí otočit o 90°.

Nádraží

BYSTŘÍLNA

ZADÁNÍ 1

Abaku liga 2013
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BYSTŘÍLNA

ŘEŠENÍ

Sváteční
Vytvořila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@centrum.cz

Nalezněte poselství v jednoduché úloze:
Sváteční zvyky jsou pro mnohé
nedílnou částí přicházejících
oslav. Dnes však bohužel nabraly trochu jiný směr.
Nejvíce dodržovanou tradicí není žádné lití olova,
ale ocelení nervů a běhání po nákupních střediscích.
Lépe je dárek vyrobit, zůstat doma a užít si opravdové svátky klidu a míru.

Mars
Z originálu Mars, Mensa Inside (Mensa
Švýcarsko), No. 64, str. 27 přeložila Lucie
Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Umístěte písmena M, A, R,
a S přesně jednou do každého řádku, každého sloupce a do obou
diagonál. Písmena na kraji udávají, které písmeno je z daného místa
v daném řádku či sloupci k vidění
první.

PŘÍKLAD

ZADÁNÍ 3
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ZADÁNÍ
ZADÁNÍ 4
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BYSTŘÍLNA

Teploměry

ZADÁNÍ

Z originálu Thermometer, MinD-Magazin (Mensa Německo),
srpen 2010, str. 63 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@
mensa.cz

ŘEŠENÍ

ČASOPIS MENSA M PROSINEC 2012

Tradiční japonské

BYSTŘÍLNA

KAKURO

HITORI

Z originálu Kakuro, Hitori, Mensanytt (Mensa
Norsko), Nr. 2/10, str. 33 přeložila Lucie
Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

A zde něco málo ze slavných japonských her. Pravidla jsou nejspíše všem
známá, tedy jen na připomenutí: Do
diagramu kakuro doplňujeme cifry od
1 do 9 tak, aby jejich součet v daném
řádku či sloupci odpovídal číslu na
kraji. V řádku či sloupci může být každá cifra uvedena maximálně jednou.
Úkolem hitori je pak vybarvit některá
políčka diagramu tak, aby se cifra vyskytovala v každém řádku či sloupci nejvýše jednou, pokud vůbec.
Vybarvená pole se nesmí dotýkat ani vodorovně ani svisle, dotyk je možný pouze přes hranu. Nevybarvená pole musí naopak tvořit jednolitou plochu, zde pouhý dotyk přes roh nestačí.

ZADÁNÍ 2

ZADÁNÍ 1

V 6. čísle časopisu Mensa v roce 2011 jsme uvedli
úlohu Teploměry. Nyní je tu opět s dalšími zadáními. Doplňte, kam až vystoupila rtuť teploměrů, pokud se zrovna nejedná o teploměry prázdné. Čísla
kolem udávají, na kolika políčcích se v příslušném
řádku či sloupci vyskytuje část teploměru se rtutí.

Někteří čtenáři budou
sledovat tuto dvojstranu
opravdu dlouho ...

ZADÁNÍ 4

Za 1 500 Kč si všimnou
i Vašeho sdělení.
ZADÁNÍ 3
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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

TOMÁŠ KUBEŠ TOMAS.KUBES@MENSA.CZ
Na přípravě výročního prosincového čísla časopisu Mensa se podíleli
Ladislav Adamec, Jana Axman Vlková, Tomáš Belloň, Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Václav Brázda,
Pavel Celba, Petr Čavojský, Barbora Dřevíkovská, Eva Erbsová, Markéta Erbsová, Martin Felgr, Veronika
Flídrová, Václav Fořtík, Jitka Fořtíková, Dušan Fürst, Jan Gruber, Pavel Hait, Alan Hájek, Martin Hájek, Kateřina
Havlíčková, Dana Havlová, Hana Heřmanová, Marta Heřmanová, Věra Heřmanová, Martin Hrubčík, Jana
Hřebíčková, Miloslav Hubatka, Václav Janoušek, Rádio Jerevan, Čestmír Kalus, Jan Kašpar, Hana Kotinová,
Tomáš Kubeš, Eliška Anna Kubičková, Ivo Kučera, Jaroslav Kudra, Olga Kulíková, Vladimír Kutálek, Martina
Magdová, Lucie Malechová, Broňa Milinková, Ronald Němec, Michaela Neveselá, Zita Nindlová, Tomáš
Nováček, Jitka Nováková, Libuše Obrtlíková, Pavel Oplt, Zdenka Pániková, Mikoláš Panský, Pavla Pechová,
Markéta Plesníková, Zuzana Poláková, Milada Pytelová, Lenka Sehnalová, Michal Schober, Radovan Soušek,
Lenka Stodůlková, Hana Studenská, Jan Sviták, Lucie Svitáková, Josef Sysel, Zuzana Šimková, Lenka Šnajdrová,
Vít Švachouček, Martin Švorc, Barbora Telferová, Pavel Terber, Eva Tobiášová, Jana Veličová, Aleš Vencko,
Jiřina Vlková, Zdena Vojáčková, Vladimír Zahoranský, Jaroslav Zavadil,  Kateřina Zavadilová a další.
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Teploměry

ŘEŠENÍ 1

ŘEŠENÍ 2
ŘEŠENÍ 4

(z vydání Nr. 2/10, str. 34)

ŘEŠENÍ 3
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Nádraží
(z vydání únor 2012, str. 64)

Mars

Sváteční
Veselé Vánoce. Zpráva je ukryta vždy v druhém písmeni prvního (veselé)
a druhého (Vánoce) slova:

Test
(z vydání Nr. 2/10, str. 34)

1) C, 2) 2, 3) B, 4) C

SVáteční zVyky jsou pro mnohé
nEdílnou čÁstí přicházejících
oSlav. DNes však již nabraly trochu jiný směr.
NEjvíce dOdržovanou tradicí není žádné lití olova,
aLe oCelení nervů a běhání po nákupních střediscích.
LÉpe jE dárek vyrobit, zůstat doma a užít si opravdové svátky klidu a míru.

Úspěšný román s ezoterickou i vztahovou
tematikou „Adéla hledá
ideál“, který napsala
členka Mensy Natalie
Kšajtová Faitlová, můžete získat za zlevněnou cenu 180 Kč přímo
u autorky. 777 249 492,
nataliekf@gmail.com.

Znáte mensana se zajímavým zaměstnáním? Jste sami na pozici, která by ostatní členy mohla zajímat?
Prosím, určitě se nám ozvěte na adresu redakce@mensa.cz.
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Administrativa
sekretarka@mensa.cz
Poštovní adresa
Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Sekretářka Mensy ČR
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 595 171 519, 777 004 678
Administrace členské základny
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz, 721 216 108
Klubovna Dětské Mensy
Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 603 234 368
Bankovní spojení
č. ú. 5500450000/4000 (LBBW Bank CZ)
Webmaster
Čestmír Kalus, webmaster@mensa.cz
Rada Mensy ČR
Předseda Mensy ČR,
   aktivity, zahraniční vztahy
1. místopředseda,    
          MG, Dětská Mensa
Místopředsedkyně, testování
Místopředseda, časopis
Místopředseda, internet,
          členská základna        
Public relations
SIGy
Ekonom
Místní skupiny
Další aktivní členové
Psycholog
Internetová rada
SIGHT koordinátor
Testující IQ

Redakce časopisu
Redaktoři

rada@mensa.cz
Tomáš Blumenstein, Průchozí 2, 796 01 Prostějov, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz, http://www.blumenstein.cz, skype: tblumen
Petr Čavojský, Horní Slavkov, 724 046 888, petr.cavojsky@mensa.cz
Dana Havlová, Brno, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
Tomáš Kubeš, Praha, 603 737 333, tomas.kubes@mensa.cz
Petr Mazal, Jevíčko, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
Marta Heřmanová, Hradec Králové, 723 888 988
Zdenka Pániková, Česká Třebová, 737 154 078,
zdenka.panikova@mensa.cz
Hana Studenská, Ostrava, 737 903 740, hana.studenska@mensa.cz
Pavel Terber, Slavkov u Brna, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
PhDr. Dagmar Jílková, Praha, psycholog@mensa.cz
Petr Mazal (předseda), Roman Brzuska, Richard Ejem, Mirek Jindřišek,
Čestmír Kalus, Vladimír Kocourek, Anna Rývová, Pavel Taufer
Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Petr Čavojský, Helena Fejfarová,
Václav Fořtík, Jitka Fořtíková, Kateřina Havlíčková, Dana Havlová,
Jan Herrmann, Jana Hřebíčková, Pavla Janovská, Čestmír Kalus, Hana
Kalusová, Karel Kostka, Zuzana Poláková, Oto Přibyl, Hana Studenská,
Jana Votrubcová a Jan Walla
http://testovani.mensa.cz

Sazba

redakce@mensa.cz (jediná adresa pro zasílání příspěvků!)
Veronika Flídrová, Jiří Chmela jr., Čestmír Kalus, Jan Kašpar,
Petr Kolovrat, Tomáš Kubeš, Ivo Kučera, Michaela Neveselá,
Jitka Nováková, Alena Oudová, Petra Pelikánová, Petr Psutka,
Zuzana Šimková, Lucie Svitáková, Jiřina Vlková, Eva Tobiášová,
Daniel Urbánek, Barbora Telferová a další
Tomáš Belloň, tomas.bellon@mensa.cz

Mensa gymnázium, o.p.s.
Adresa, telefon/fax
E-mail, webové stránky
Ředitelka

Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy, 257 328 786
info@mensagymnazium.cz, http://www.mensagymnazium.cz
Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz

Kontrolní komise
Členové

kk@mensa.cz
Václav Fořtík (vaclav.fortik@mensa.cz), Aleš Hodina (mail@hodina.cz,
605 551 551), Renáta Zelinová (renata.zelinova@mensa.cz)
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Zájmové skupiny       http://sig.mensa.cz
SIG Aktivní děti      Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Business Club      Václav Janoušek, 721 644 636, vaclav.janousek@mensa.cz,
     sig-business@mensa.cz,http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/bc/
SIG Centrum nadání   Václav Fořtík, 603 234 368, vaclav.fortik@mensa.cz, sig-centrum@mensa.cz,
     http://centrumnadani.cz
SIG Cyklistika
     Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz, sig-cyklistika@mensa.cz
SIG Divadlo
     Barbora Dřevíkovská, 775 260 097, barbora.drevikovska@mensa.cz
SIG Dračí doupě      Pavel Oplt, 777 159 753, pavel.oplt@mensa.cz, sig-doupe@mensa.cz
SIG EMAG
     Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Geocaching      Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz, http://geocaching.mensa.cz
SIG Jazyky
     Vít Švachouček, svachov@seznam.cz, sig-jazyky@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí j. Morava
Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí s. Morava
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Konspirace      Jaroslav Kudra, jkudra@email.cz
SIG Logická olympiáda     Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
                             http://logickaolympiada.mensa.cz, logickaolympiada@logickaolympiada.cz
SIG Lyžování
     Aleš Vencko, lyze@mensa.cz, sig-lyzovani@mensa.cz, http://lyze.mensa.cz
SIG MEG – Mensa English Group
Jana Axman Vlková, 723 784 475, axmanvlkova@volny.cz,
     
sig-meg@mensa.cz, http://meg.mensa.cz
SIG Natura
     Barbora Dřevíkovská, 775 260 097, barbora.drevikovska@mensa.cz
SIG Nihongo
     Václav Brázda, 777 640 556, vaclav.brazda@ mensa.cz, sig-nihongo@mensa.cz
SIG PARENT
     Jitka Fořtíková, snecek@centrum.cz
SIG Peníze
     Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-penize@mensa.cz
SIG Psychologie a komunikace
Eva Stejskalová, 602 458 217, stejskalovaeva@seznam.cz
SIG rodičů nadaných dětí Olomouc
Ludmila Děcká, 602 196 619, ludmila.decka@olomouc.eu
SIG Rozvoj
     Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Strategické hry     Pavel Oplt, 777 159 753, pavel.oplt@mensa.cz, sig-strategie@mensa.cz
SIG Šach   
     Mikoláš Panský, mikolas.pansky@gmail.com, sig-sach@mensa.cz
SIG Terminus Club     Václav Fořtík, 603 234 368, sig-terminus@mensa.cz, http://terminus.mensa.cz
SIG Zbraně
     Barbora Dřevíkovská, 775 260 097, barbora.drevikovska@mensa.cz
SIG Zpěv
     Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGLego
     Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz, siglego@mensa.cz,
     http://siglego.mensa.cz
     
SIGurmán
     Tomáš Kubeš, 603 737 333, tomas.kubes@mensa.cz, sig-gurman@mensa.cz,
     http://gurman.mensa.cz
Výtvarný SIG
     Eva Erbsová, 732 254 953, eva.erbsova@mensa.cz,
     http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig
Místní skupiny           http://ms.mensa.cz
MS Brno
          Pavel Terber, 604 750 324, brno@mensa.cz, http://brno.mensa.cz
MS České Budějovice     Lucie Malechová, 607 591 599, ceskebudejovice@mensa.cz,
          http://budejovice.mensa.cz
MS Hradec Králové         Marta Heřmanová, 723 888 988, hradeckralove@mensa.cz, http://hradec.mensa.cz
MS Karlovy Vary           Ronald Němec, 603 971 171, karlovyvary@mensa.cz, vary@mensa.cz, http://vary.mensa.cz
Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce a nyní i hlavní správce webu www.vlkuver.cz věnovaný problematice úvěrů. Rád Vám poskytnu své služby v oblasti úvěrů, investic, pojištění, prostě celého finančního plánu.
Neznamená to pro Vás žádné náklady ani závazky a sám se rozhodnete, zda Vám mohu pomoci. Doporučuji zavolat
nebo napsat ihned. Jen tak budu mít volný čas na to, abych Vám pomohl. 777 993 490, vladimir.kutalek@abcdfinance.cz.
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          Provizorní předseda Dušan Fürst, 724 593 140, dufu@volny.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
MS Plzeň
          Hana Heřmanová, 724 140 189, plzen@mensa.cz, http://plzen.mensa.cz
MS Praha
          Jana Veličová, 731 882 361, praha@mensa.cz, http://praha.mensa.cz
MS Prostějov
          Jaroslav Zavadil, 603 359 361, prostejov@mensa.cz,
          http://prostejov.mensa.cz
MS Ústí nad Labem         Iva Berčíková, 602 840 526, ustinadlabem@mensa.cz, http://usti.mensa.cz
MS Zlín
          Lenka Stodůlková, 608 200 869, zlin@mensa.cz, http://zlin.mensa.cz
Mensa Business Contacts
Advokátní kancelář

   Mgr. Daniel Tobola, 736 538 701, tobola@aktobola.cz,
   www.aktobola.cz, Praha
Autopůjčovna a autodoprava    Jana Votrubcová, 603 559 649,
   info@frydotrans.cz, www.frydotrans.cz, Brno
Design kanceláří a interiérů    Pavel Oplt, 602 145 743, pavel.oplt@bene.com, Praha,
   www.bene.com
Dotační a grantové poradenství, Zita Nidlová, 777 220 625, www.zngrants.cz, info@zngrants.cz, Praha
            projektový management
Head of Corporate Cash Management, Michal Přikryl, 773 87 57 57, mprikryl@csas.cz,
Erste Corporate Banking        www.erstecorporatebanking.cz, Praha
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 poradenství      Vladimír Kutálek, 777 993 490, vladimir.kutalek@abcdfinance.cz,
         www.vlkuver.cz, Brno    
   
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
Programování internetových    Michal Kandr, 732 409 275, info@michalkandr.cz, Havlíčkův Brod
        stránek a aplikací
   www.michalkandr.cz
   
      
Rekonstrukce interiérů,
   Petr Štěpán, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz, Praha,
   projekt management a stavební činnost
www.designstav.cz
Výuka angličtiny,
   Jan Sýkora, 777 946 169, spoonful_j@yahoo.com , Praha 4
   průvodcovství
   
Webhosting, registrace
   Mirek Jindřišek, PoweredBy, s.r.o., 775 259 633, Pardubice,
   domén, poradenství
   info@poweredby.cz

Všechny údaje byly ověřeny k 1. 12. 2012, za pomoc děkujeme Zitě Nidlové.

Našli jste neplatný kontakt? Prosím, napište na redakce@mensa.cz
Chcete mít svůj kontakt uveden v rubrice Mensa Business Contacts? Napište na adresu redakce@mensa.cz
Zapojte se do konference oblíbeného SIGu nebo své místní skupiny na https://intranet.mensa.cz/.
Kontakty na všechny členy naleznete na https://intranet.mensa.cz/ v sekci Členové.
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v knihách z Portálu

Portál, s. r. o.
Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1  Klapkova 2, Praha 8  Dominikánské nám. 8, Brno
E-shop: obchod.portal.cz
www.facebook.com/nakladatelství.portal www.twitter.com/portalknihy www.portal.cz

