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úvod

tiráž

Mensa
Mensa je celosvětová
nezisková organizace
založená v roce 1946
v Oxfordu. Nyní má
ve více než 100 zemích
světa
přes
118 000 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 18. 11. 2013
registrovala 3 248 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/.

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.

Na titulní straně
Ohňostroj, autor fotografie Tomáš Belloň.
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.
Přihlaste své známé na testování inteligence! Informace a přihlášku naleznete na http://testovani.mensa.cz/.
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Časopis
Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník.
Číslo 6/2013 (prosinec) vychází 9. 12. v nákladu
7 700 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je 15. 1.
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.

Vítejte v Mense*
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok, nesoucí se nejen v Mense ve znamení voleb, se nachýlil a v rukou držíte časopis shrnující téměř vše, co se v Mense událo. Krom
podrobných zpráv z Logické olympiády, ohlédnutí za báječným setkáním v Železné Rudě, inspirativního rozhovoru s Mirkem Jindřiškem, soutěže o ceny a povídání o vlivu nového občanského zákoníku
na naši organizaci tak uvnitř naleznete přehled aktivit všech místních
a zájmových skupin, informace o činnosti Dětské Mensy a Mensa
gymnázia.
To, že se jedná o časopis s dosud nejvyšším počtem stran, podtrhuje skutečnost, že v hlavách a rukách mnoha nadšených dobrovolníků
vznikaly v roce 2013 úžasné věci. Časopis je tak krom sumáře událostí také ohromným poděkováním Vám všem, kteří jste svojí prací
vytvořili Mensu takovou, jaká je. Děláte to výborně!
I samotný časopis vzniká čistě dobrovolně, v rukou lidí, kteří věnují svůj volný čas psaní článků, fotografování, korekturám i přípravě
a kontrole výsledného PDF. Opravdu moc rád bych Vám všem, kteří
jste s přípravou nejen tohoto čísla pomohli, umožňujíce tak ostatním
lépe a snáze poznat Mensu, srdečně poděkoval za Vaši práci.
Začtěte se a dozvíte se, o čem členství v Mense opravdu je!
S přáním příjemného čtení, klidných Vánoc a šťastného roku 2014
Tomáš Kubeš, šéfredaktor

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, 2013
Printed in the Czech Republic

Jak přispívat do časopisu?
Přispívat mohou všichni členové a v opodstatněných případech i nečlenové Mensy. Příspěvky, prosím, zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Podrobné informace naleznete na adrese http://goo.gl/tJ05f.

* Myšlen je časopis „Mensa“.
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úvod

ZPRÁVY MENSY

Členské příspěvky na rok 2014
Slovo předsedy
Vážení čtenáři, členové, příznivci a přátelé Mensy,
již několikátým rokem si mohu dovolit v úvodním slově výročního čísla časopisu Mensa tvrdit, že uplynulý rok byl pro Mensu ČR
úspěšný. Ani tento rok nebyl v tomto směru výjimkou, spíše lze
říci, že ty roky předchozí předčil. Počet členů rostl rychleji a číslo
3 200 je nejvyšší v naší historii, do Logické olympiády se zapojilo přes 41 000 dětí a studentů z celé republiky, což je také rekord.
Místním skupinám se daří, SIGů přibývá a stejně tak i zajímavých
akcí. Výsledky hospodaření organizace jsou dlouhodobě stále
kladné a vnímání Mensy veřejností je také pozitivnější, k čemuž
přispívají i aktivity pro nadané děti a školy. Za tuto celkovou bilanci vděčíme stovkám dobrovolníků a jejich práci, která je zaměřena
na aktivity, které dávají smysl, a též dobré atmosféře, která brání
oscilování zbytečných sporů.
Ke krátkému shrnutí října a listopadu – proběhlo výborné celostátní setkání v Železné Rudě v podání místních skupin Plzeň
a Karlovy Vary, šifrovací hra v Praze, exkurze do České televize
v Ostravě, konference Mensa pro rozvoj nadání v Prostějově, již
zmiňovaná Logická olympiáda, školení testujících a mnoho akcí
SIGů a místních skupin.
V prosinci a lednu nás pak čekají například školení dobrovolníků Leadership Day, jednání Rady Mensy (neděle 26. 1.), exkurze na
pražské věže, bowlingy, besídky, kurz billiardu ve dvou termínech
a Vánoce.
Na příští rok prorokuji naší organizaci další úspěšný rozvoj
a růst. Nedovedu si ani žádný jiný scénář představit, protože kamkoli se v Mense podívám, vidím kolem sebe spoustu nadšených,
schopných, ochotných a pracovitých lidí.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

Prosím o úhradu členských příspěvků nejpozději do 28. února 2014. Výše ročních členských příspěvků na rok 2014 byla stanovena Radou Mensy takto:
• 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 (pro členy v přímé
příbuzenské linii, sourozence a manžele (popř.
registrované partnery), kteří bydlí na stejné adrese)
• 5 000 Kč zlaté roční členství
Jak zaplatit?
Nejsnáze a nejlevněji zaplatíte převodem peněz na
účet Mensy
Číslo účtu: 5500450000/4000
Variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
Dále můžete platit například přímým inkasem,
složenkou, v hotovosti na akci Mensy nebo případně platební kartou. Z platby kartou však platí
Mensa ČR relativně vysoký transakční poplatek,
prosím, využijte tuto možnost, pouze pokud nemůžete využít některou z ostatních možností. Podrobnosti najdete zde: http://www.mensa.cz/
mensa/clenske-prispevky/ a platební bránu pro
platby kartou v intranetu zde: https://intranet.
mensa.cz/index.php?men=men1.8.0.
Zasílání časopisu
Časopis má předplacen každý člen v rámci svého
příspěvku. Je možné explicitně požádat o nezasílání
tištěného časopisu Mensy, nemá to však vliv na výši
členských příspěvků. Možnost odečíst 150 Kč za
časopis a tedy dostávat jen jeden výtisk mají rodiny,
které nevyužívají rodinný členský příspěvek 800
Kč. Může to být výhodné v rodinách, kde jsou členy
Mensy jeden dospělý a jedno dítě nebo student do
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Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz

26 let, budete platit 600 Kč + 150 Kč = 750 Kč, nebo
rodinách, kde jsou členy Mensy jen dva sourozenci
do 26 let, budete platit 300 Kč + 150 Kč = 450 Kč.
Zlaté roční členství
Zlaté roční členství je určeno pro ty z Vás, kteří
chtějí aktivně podpořit Mensu a její projekty především v oblasti nadaných dětí. Většina našich
projektů pracuje s rozpočty v řádu tisíců
korun, a proto volbou tohoto typu
členství dáte Mense možnost významně posílit své aktivity. Jako
poděkování Vám Mensa ČR zašle speciální ručně tištěný pamětní list a Vaše jméno uvede
v seznamu svých sponzorů.
Navíc budete moci zdarma
získat 100 ks mensovních
vizitek, dvě vstupenky na
valnou hromadu a libovolnou smysluplnou emailovou
adresu v doméně @mensa.cz.
Zlaté členství platí jako roční
rodinný
členský
příspěvek
a v případě nových členů i jako zápisné. Toto členství může být též netradičním dárkem.
57 100 Kč z příspěvků zlatých členů v roce
2013 využila Mensa při financování Logické
olympiády především na realizaci finále, a to na
samotný pronájem míčovny a na zajištění nezbytné audiovizuální a informační techniky – projekčních tabulí a hlasovacího zařízení. Dále jsme
z těchto prostředků zajistili i nákup cen pro vítěze
v případech, kdy se tyto nepodařilo získat od jiných sponzorů. Rádi bychom srdečně poděkovali
Františku Krausovi, Lukáši Hemekovi, Zlatě
Kubů, Drahomíru Šachtovi, Haně Kotinové, Luďku Zákravskému, Janu Křížovi, Kateřině Havlíčkové, Petře Zvonařové, Michalu Augustinovi,
René Vápeníkovi, Martinu Scholzovi a Lukáši Zelenému za jejich příspěvek.
Veškeré Vaše dotazy ráda zodpovím na sekretarka@mensa.cz.

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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Leadership Day – školení dobrovolníků

Tomáš Blumenstein a Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Sobota 25. 1. 2014 bude na Mensa gymnáziu v Praze věnovaná všem, kteří se chtějí aktivně zapojit do
mensovního dění – budoucím i současným dobrovolníkům. Program bude zahájen všeobecným přehledem toho, co všechno se v rámci Mensy ČR děje. Poté
bude následovat zajímavé a motivační povídání Petra
Mazala, který byl vybrán do programu Leadership
Exchange Ambassador Programme Mensy International, v rámci kterého se zúčastnil celostátního setkání
Mensy US v Texasu i EMAGu v Bratislavě a přivezl si

odtud řadu zajímavých zkušeností, o které se s námi podělí.
Dále se rozdělíme do více sekcí, kde si budete moci
vybrat různé bloky, např.: Jak organizovat akce, Jak rozpohybovat místní skupinu, Jak uspořádat testování, Logická olympiáda a mnoho dalších. Na závěr potom prodiskutujeme všechny vypsané volné pozice (jejichž
seznam ostatně naleznete zde: http://akce.mensa.cz/pomoc.htm). Přihlašujte se, prosíme, co nejdříve na stránce
http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?id_a=5018.

Valné hromady místních skupin Brno, Hradec Králové,
Pardubice, Prostějov a Karlovy Vary
Pavel Terber, terber@sky.cz

Dne 16. 9. 2013 se uskutečnila valná hromada
MS Brno, na které byli po značných bojích zvoleni:
Pavel Terber – předseda
Vladimír Kutálek – místopředseda

David Bohatý – pokladník
Tereza Šestáková – zalévačka květin
Hana Druckmüllerová – kontrolorka

Věra Heřmanová, vera.hermanova@mensa.cz

Dva roky uběhly jako voda, a proto se v úterý
1. října 2013 se uskutečnila další valná hromada
MS Hradec Králové. Oproti předchozímu období

došlo ke změnám. Předsedkyní byla zvolena Věra
Heřmanová, místopředsedkyní Marta Kubánková
a pokladníkem Marta Heřmanová.

Eva Vavřinová, eva.vavrinova@seznam.cz

Tak je to zdárně za námi. Dne 13. 9. 2013 se
konala v Evropském spolkovém domě na Pernštýnském náměstí valná hromada MS Pardubice.
Oproti minulé valné hromadě jsme – pro velkou
účast – již nemuseli počítat příchozí, abychom byli
usnášeníschopní. Samotná volba probíhala rychle
a bez zádrhelů, i když nás trochu strašilo to magické datum „pátek třináctého“.

Ptáte se, jak to v Pardubicích dopadlo? Tak
abych Vás už déle nenapínala: předsedkyní byla
zvolena Jana Hřebíčková, místopředsedkyní Eva
Vavřinová a pokladníkem Zdenka Pániková (pokud se někomu zdá, že tuto větu na stránkách časopisu viděl již dříve, pak mu dávám za pravdu, že
podobnost není čistě náhodná). Ještě jednou díky
všem zúčastněným.

Jarek Zavadil, jaroslav.zavadil@mensa.cz

Valná hromada MS Prostějov proběhla dne 8.
11. 2013 v Národním domě v Prostějově. Voleb se
zúčastnilo sedm členů MS a jednomyslně byli zvo-

leni: předsedkyně – Jarmila Blahová, místopředseda – Laďa Frankl, pokladník – Jarek Grepl.

Ronald Němec, ronald.nemec@mensa.cz

Dne 13. 9. 2013 se uskutečnila valná hromada
Místní skupiny Karlovy Vary, která byla ryze pracovní, okořeněná trochou grilovaných mas, ryb, kaviáru, vodky a jiných pochutin. Předsedou se stal již
po osmé Ronald Němec. Místopředsedou již po třetí
Petr Čavojský a pokladníkem Pavel Beran. Petr Čavojský obdržel z rukou nejdéle sloužícího předsedy

místní skupiny pohár za vynikající přínos pro Mensu
ČR za poslední dva roky. Pavel Beran obdržel čestnou plaketu za vedení pokladny naší místní skupiny
a též velké poděkování. Magda a Ondra Čavojští obdrželi poděkování za vytrvalost práce pro Mensu ČR
a nadšení pro místní skupinu, která je jednou z nejdéle kontinuálně působících místních skupin Mensy.

Srdečně vítáme v Mense 72 nových členů

Redakce, redakce@mensa.cz

Následující členové vstoupili do Mensy od 15. 9. 2013 do 18. 11. 2013. S nimi má Mensa 3 248 členů.
V seznamu se objeví pouze ti, kteří zaslali přihlášku, zaplatili příspěvek i registrační poplatek a souhlasili s uvítáním v časopise.
Jméno
Vivien
Jan
Vojtěch
Filip
Jindřich
Lukáš
Aneta
Vojtěch
Jan
Jan
Petr
Adam
Petr
Hana
Emily
Vladimír
Kryštof
Hana
Martin
Markéta
Lucie
Lukáš
Monika
Ivo
Robert
Věra
Natálie
Dominik
Radim
Miroslav
Milan

Příjmení
Andrová
Baier
Bílek
Brezík
Brezovský
Bršlica
Čadková
Čavojský
Dáňa
Fišer
Forejtek
Frous
Hladký
Hořínková
Hoskins
Hrejsemnou
Hubáček
Hučínová
Hušek
Hušková
Chovancová
Jarrah
Jelínková
Karanský
Keřlík
Kormoutová
Kostečková
Kučera
Kučera
Matej
Meričko

Obec

Dolní Němčí

Ostrava

Praha 10

Mníšek pod Brdy
Praha 5
Praha 8
Slavkov u Brna
Praha 10

Matyáš Adam Michel
Stanislav
Mlčoch
Michal
Mráz
Václav
Nečas
Marek
Nevole
Jan
Novák
Novák
Radim
Magdalena Ritschelová
Magdaléna Robešová
Blanka
Robešová
Terezie
Robešová
Nicolette
Schelzigová
Alexandra Schenková
Dominik
Slapnička
Markéta
Strnadová
Matěj
Svobodník
Tereza
Sýkorová
Vojtěch
Šimek
Jan
Šorm
Hana
Šormová
Jakub
Šrámek
Valentina Šrubařová
Tomáš
Šulc
Štěpán
Švejk
Lucie
Teplanová
Michal
Vaverka
Michal
Vaverka jr.
Velímská
Adéla
Eva
Vymazalová
Stanislav
Wolf
Amélie
Žáčková

Kroměříž

Stará Červená Voda
Brno
Karlovy Vary

Brno-Řečkovice
Jesenice

Brno
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Kutná Hora
Mokrá-Horákov
Kroměříž
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Krátké zprávy
• Informace o testování za rok 2013 naleznete až
v příštím čísle, protože data ještě nejsou kompletní.
• V rámci obou celostátních setkání plánuje SIG
Peníze možnost zahrát si hry Cashflow a Finanční svoboda.
• EMAG 2015 se bude konat v německém Berlíně, o přesném termínu nebylo rozhodnuto.
• SIG Peníze & MS Brno & SIG Strategické hry
plánují minimálně jednu společnou akci hraní
Cashflow, dále další hry jako Kronika panství,
Puerto Rico, Bang!, Diplomacy, Abaku.

O čem se hovoří na intranetu?

Redakce, redakce@mensa.cz

• Letošní podzimní celostátní setkání zamávalo statistikami volební účasti v nedávných parlamentních
volbách v Železné Rudě, kde padl rekord v počtu
voličů s volebními průkazy. K volbám se s voličským průkazem vydaly zhruba 2/3 ze 101 účastníků
setkání, více se dočtete v článku: http://plzen.idnes.
cz/volby-v-zelezne-rude-0l9-/plzen-zpravy.
aspx?c=A131026_163711_plzen-zpravy_pp.
• Hledáte chytré vánoční dárky? Zkuste www.
mensashop.cz.
• Uzávěrky časopisu Mensa v roce 2014 budou:
15. 1., 11. 3., 13. 5., 8. 7., 9. 9. a 4. 11.

Výsledky průzkumu SIGurmán
Na začátku roku 2013 se mezi účastníky akcí
zájmové skupiny SIGurmán uskutečnil průzkum,
který zjišťoval jejich názory a preference. Jedna
z otázek, na kterou jsou shrnuty odpovědi (možnosti multiple choice) v následujícím grafu, sledovala důvody, které účastníky vedou k jejich návštěvám. Mezi absolutně nejčastější odpovědi 35
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Redakce, redakce@mensa.cz

Následující témata byla probí rána 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 e-mailem.
Pokud si jej nepamatujete, nové získáte na stránce
https://intranet.mensa.cz/show.php?pg=lost_pwd.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

SIG Ekologie
SIG Peníze
Oblíbené seriály mensanů
Evropská kultura v ohrožení?
SIG Queer
SIG Seberozvíjení
Video z losování výsledků ...
Prezident

(109 příspěvků)
(189 příspěvků)
(38 příspěvků)
(116 příspěvků)
(33 příspěvků)
(35 příspěvků)
(0 příspěvků)
(227 příspěvků)

respondentů patřily ochutnat vynikající jídlo a poznat něco nového. Odpovědi na další anketní otázky naleznete na webových stránkách časopisu.

Jak připravujeme časopis

Z trošku jiného soudku: reportáž z opravdu povedené návštěvy SIGurmán v bytové restauraci Na
Faře naleznete na www.syslovi.cz.

Ve výročním čísle najdete informace o tom, co
všechno a jak Mensa dělá, jen o práci redakce se
nedočtete, ač její plody držíte v ruce. Nebudu však
opakovat vyřčené; jak redakční práce probíhá, popsala velice trefně a vesele naše členka Daniela
Kovářová: http://danielakovarova.blog.idnes.
cz/c/358637/Jak-se-dela-casopis.html, ač se jedná
o jiný časopis, v mensovní redakci je tomu nejinak. Doplním jen trošku statistiky, při přípravě
výročního čísla jsme v redakci přečetli, zpracovali

100 %	

80 %	

60 %	


Redakce, redakce@mensa.cz

Parlamentní volby 25./26. 10. 2013
Jedenáctero
Vzdělávání v ČR – TEDxPrague
Diskuse – chyby
Umělá inteligence
Flynnů efekt – TED
Leváci/praváci?

(23 příspěvků)
(19 příspěvků)
(3 příspěvky)
(65 příspěvků)
(10 příspěvků)
(0 příspěvků)
(35 příspěvků)

Tomáš Kubeš, redakce@mensa.cz

nebo napsali cca 800 emailových zpráv. Za obětavou práci a pomoc bych rád poděkoval nejen
všem členům redakce, ale také všem, kteří pomohli vytvořit tento časopis svými články, poznámkami a fotografiemi. Nakonec si neodpustím komentář: opravdu se snažíme do příspěvků
zasahovat co nejméně, jen co je nutné k tomu, aby
vznikl koherentní a bezchybný časopis. Každá
změna představuje práci navíc, kterou bychom nedělali, pokud by nebyla potřeba.

Darujte IQ test
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/.

40 %	

20 %	

0 %	


Časopis Mensa hledá prodejce reklamního prostoru
Poznat něco
nového	


Ochutnat
Inspirovat se pro Něco jiného	

Vyzkoušet
Sejít se s lidmi
tradiční jídla ve se shodným vynikající jídlo	

 vlastní vaření	

názorem	

špičkových
restauracích

Redakce, redakce@mensa.cz

Hledáme člověka, který by měl zájem prodávat
reklamní prostor v časopise Mensa. Na rozdíl od
ostatních „pozic“ v redakci můžeme za aktivně

získanou reklamu nabídnout provizi; očekáváme
prodejní zkušenosti. Zájemci, prosím, pište na: tomas.kubes@mensa.cz.
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„Mluvíte“ jazykem PHP?
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function display_entry ($db_row, $list_item_name = "Kritérium")
{
//global $redefine_album_where;
//global $redefine_where;
global $user_id;
$image_id = (int) $db_row['picture_id'];
print_line ("<div id='picture-".$image_id."'>",3);
//link only public images - double safety
$link1 = (($pic_record['public']==AC_PUBLIC) OR ($user_id !=
NULL))?"<a href='".IMAGE_PATH."pic_id=$image_id'>":"";
$link2 = ($link1 != "")?"</a>":"";
print_line ("$link1<img
src='".SERVER_PATH."/m_fot_show_picture.php?pic_id=$image_id&amp;type=
thumbnail' width='" . THUMB_X . "' height='" . THUMB_Y . "'
alt='Thumbnail for image $image_id' />$link2",4);
//title
print_line ("<h3>" . $link1 . strtr ($db_row['picture_name'],
"_-", " ") . $link2 . "</h3>",4);
print_line ("<p><b>" . $list_item_name . ":</b> " .
$db_row['list_item'] . "</p>",4);
print_line ("<p><b>Autor:</b> " .
$db_row['jmeno'] . " " .
$db_row['prijmeni'] . "</p>",4);
print_line ("<p><b>Album:</b> <a href='" . ALBUM_PATH .
"album_id=" . $db_row['album_id'] . "'>" . $db_row['album'] .
"</a></p>",4);
print_line ("<p><b>Vloeno:</b> " .
date("j. M Y, G:i:s" ,
$db_row['unix_created']) . "</p>",4);
print_line ("<p><b>Komentá:</b> " .
(($db_row['comment']!="")?$db_row['comment']:"-") . "</p>",4);

print_line ("</div>",3);
}

Pojďte nám pomoci rozvíjet mensovní intranet!
Hledáme programátory, kteří by měli zájem rozšiřovat a zdokonalovat
služby mensovního intranetu.
Vytvoření konkrétních modulů by bylo finančně odměněno.
V případě zájmu se, prosím, obraťte na intranet@mensa.cz

ZPRÁVY MENSY

IT 2013
Blížící se konec roku nabádá k bilancování,
podlehnu tedy tomuto nabádání a zkusím shrnout,
co vše se přihodilo v mensovním intranetu a internetu. Ve světě internetovém žádná zásadní revoluce neproběhla, web deti.mensa.cz zřízený na konci
roku 2012 si postupně nachází další a další čtenáře, mensovní weby se těší stabilnímu zájmu. Již
druhé celostátní setkání využilo nového webu –
akce.mensa.cz – pro registraci účastníků, přihlašování na exkurze atd. Zvýšený zájem jsme zaznamenali u mensovního intranetu – nárůst návštěv‑
nosti kopíruje nárůst členské základny, na přiloženém grafu jej můžete porovnat s předchozím obdobím. Dosahujeme hodnot přes 1 000 unikátních
návštěvníků za poslední půlrok, nejsledovanějšími
položkami intranetu je diskusní fórum, kalendář,
fotogalerie a v roce 2013 i stránka voleb.
Hlavní událostí roku 2013 je aktivizace dobrovolníků – programátorů. V posledních letech se
programování na intranetu věnoval pouze Tomáš
Kubeš, postupně se ale podařilo úspěšně zapojit
několik dalších zájemců. Proběhl mensovní programátorský víkend (zprávu o něm najdete v minulém čísle časopisu), který se stal impulsem
k dalšímu rozvoji. Nejviditelnějším dopadem byla
migrace mensovních emailů do prostředí Google
Mail. Značné množství práce odvedl a velkou zásluhu na úspěšné migraci má Pavel Vyhlídal, který
připravil a realizoval vše nezbytné pro dávkové
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Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

vytvoření uživatelských přesměrování, uživatelských mailových schránek i mailových schránek
mensovních konferencí. Pavel rovněž připravil
i interface, který bude brzy nasazen k rutinnímu
užití a který umožní uživatelům intranetu běžnou
základní správu své mailové schránky v doméně
mensa.cz.
Další uzavřenou agendou je změna ve zpracování plateb – Jaromír Krys po testování a konzultacích se Zuzanou Polákovou a Tomášem Kubešem
dokončil
automatizaci
pořizování
a zpracování platebních dat, což je vzhledem k blížícímu se konci roku a náběhu plateb členských
příspěvků velmi žádoucí. Zjednodušení administrativních činností s sebou rovněž přináší vylepšené zpracování výsledků testování – dílo Vladimíra
Kapice, které je také již zčásti nasazeno a testováno.
Chtěl bych poděkovat nejen všem výše zmíněným členům, ale i ostatním – Juraji Ladickému
a Pavlu Celbovi, kteří pracují na webu Logické
olympiády, webmasterům Lence Šnajdrové a Čestmíru Kalusovi, Romanu a Lence Brzuskovým
a všem dalším, kteří se zapojili, aby prostředí udržovali či aby ostatním členům přinesli něco nového. Doufám, že podobné aktivity vedoucí ke zlepšování systému a novým funkčnostem budou
pokračovat i v roce 2014 a že se k již zapojeným
dobrovolníkům přidají i další programátoři.
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Budoucnost
občanských sdružení

David Zahumenský, david.zahumensky@seznam.cz, Andrej Lobotka, alobotka@davidzahumensky.cz

Česká republika podstoupila v posledních letech
zdlouhavou, namáhavou a mnohými diskutovanou
rekodifikaci soukromého práva. V jejím rámci byl
schválen nejen nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém, ale zejména nový občanský zákoník (http://
obcanskyzakonik.justice.cz/). Ten reaguje na potřebu změny v soukromém právu (současný občanský
zákoník byl přijat již v roce 1964) a přináší důraz
jak na naše demokratické právní tradice, tak i na
principy a standardy soukromého práva v Evropě.

Každé občanské sdružení tak nyní stojí před důležitou volbou, jakým způsobem, resp. v jaké formě
bude fungovat dále. Základními možnostmi, jež
mají jednotlivá občanská sdružení k dispozici, je a)
stát se spolkem, b) transformovat se na ústav, c)
transformovat se na obecně prospěšnou společnost (dále také „o. p. s.“) nebo d) sociální družstvo.
Ad a) Aby se občanské sdružení stalo spolkem,
nemusí podniknout žádné kroky. S účinností od 1.
ledna 2014, tedy s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“) se všechna
občanská sdružení stávají spolky. Začne se na
ně vztahovat nová právní úprava a do 3 let mají
povinnost udělat takové úpravy ve svých stanovách, aby vyhovovaly nové právní úpravě (hlavní změnou je povinnost zřídit kontrolní orgán).
Spolek zůstává velmi podobný současnému občanskému sdružení – má členskou základnu, která
realizuje aktivity „spolkového“ charakteru, může
vykonávat aktivity i vně svých členů, může být
poskytovatelem sociálních služeb. Přesto platí, že
forma spolku je více „šitá na míru“ pro aktivity
typu sportu, myslivosti a zahrádkaření, kde typický není silný profesionální aparát a je silnější zapojení členů. Zůstat u formy spolku má větší smysl

např. u organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, protože možnost účastnit se různých stavebních a územních řízení zůstává pouze
současným občanským sdružením, nově spolkům.
Ad b) Pokud se občanské sdružení chce transformovat na ústav, rozhoduje o takovéto přeměně
nejvyšší orgán sdružení. V rozhodnutí o přeměně
se určuje tzv. rozhodný den přeměny, kterým může
být den zápisu přeměny do rejstříku nebo den předcházející nejvýše o 12 měsíců. Ke dni, který předchází rozhodnému dni přeměny, se sestavuje (jako
řádná nebo mimořádná) účetní závěrka. Součástí
rozhodnutí o změně právní formy bude také nová
zakladatelská listina ústavu. Projekt přeměny
musí být alespoň 1 měsíc před schválením zveřejněn na webových stránkách organizace.
Ústav je obdobou současné o. p. s. pouze s několika odlišnostmi. Ústav nemá členy, a proto se
více hodí pro organizace, jejichž členská základna
je pouze formální a které se soustřeďují na poskytování služeb. Praktické omezení pro ústavy je v tom,
že mají povinnost služby poskytovat na nediskriminačním základě. Tudíž např. není možné stanovovat
různé ceny za stejnou službu pro různé skupiny
osob. Naopak u spolků je běžné, že třeba jako
vstupné na akci pořádnou spolkem platí nečlenové
spolku vyšší ceny než členové, což má mimo jiné
motivovat ke vstupu do spolku. Obecně lze ale říci,
že ústav se nehodí pro různé rodinné a vzájemné
poskytovatele služeb, kteří určité příjemce zvýhodňují oproti jiným. Pro klasickou sociální službu se
ústav hodí. Oproti o. p. s. má ústav výhodu, že může
podnikat i prostřednictvím další právnické osoby
(může tedy např. založit vlastní s. r. o.). Ústav má
také trochu volnější pravidla vnitřního uspořádání.
Orgány ústavu jsou ředitel, správní rada a (jako
dobrovolný orgán, který si ale vynucuje zákon o veřejné prospěšnosti) dozorčí rada.

Ad c) Na obecně prospěšnou společnost se
bude možné podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně
právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, transformovat pouze do konce roku 2013. Některé neziskové organizace se
k tomuto kroku uchýlily na základě nedostatku informací nebo určitých dezinformací ohledně nového občanského zákoníku. O. p. s. je právní forma
stávající, která zůstane zachována také pro období
po 1. lednu 2014. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ale bude zrušen a o.
p. s. tak budou od příštího roku fungovat podle
zrušeného práva. Je tedy možno očekávat, že se
postupně tyto organizace budou dostávat do pozice
určitého reliktu historického práva, se kterým
bude nová legislativa stále méně počítat. Vedle toho
se mohou objevit praktické problémy, protože zrušený zákon o obecně prospěšných společnostech
nebude již možné novelizovat a nebude tak možné
reagovat na společenské změny. Na druhou stranu
se podle ustanovení § 3050 nového občanského
zákoníku mohou o. p. s. kdykoli transformovat
na ústav, nadaci nebo nadační fond.
Ad d) Pokud jde o sociální družstvo, zatím
není úplně možné předvídat, jak úspěšná tato
právní forma bude. Nejsou zde žádná omezení
pro podnikatelskou činnost (vyjma podmínky získání živnostenského či jiného oprávnění a nutnosti
reinvestovat zisk do aktivit družstva) a tato forma
se zřejmě bude hodit pro různé typy sociálních
podniků. Na druhou stranu zřejmě sociální družstvo nebude moci čerpat daňové výhody, které
budou mít spolky, ústavy a o. p. s.
Se změnou na ústav nebo sociální družstvo
je možné počkat. Podle přechodných ustanovení
nového občanského zákoníku, konkrétně podle
ustanovení § 3045 má sdružení možnost se přeměnit na ústav nebo sociální družstvo a podle výkla-

du tohoto ustanovení, který nyní zcela převládl, by
tato možnost měla současným občanským sdružením (nově spolkům) zůstat i po 1. lednu 2014. Je
tedy možné „počkat, až se věci více usadí,“ a rozhodnutí o transformaci udělat např. až po několika měsících účinnosti nové právní úpravy.
Jak je na tom Mensa ČR?
Mensa České republiky je evidována Ministerstvem vnitra ČR jako pobočka mezinárodní nevládní organizace Mensa International. Jako označení právní formy Mensy ČR je tak možné
v oficiálních rejstřících nalézt údaj „Mezinárodní
organizace a sdružení“ (http://casopis.mensa.cz/
zpravy_mensy/pravni_forma_mensy.html nebo
http://rejstrik.penize.cz/ares/45248591-mensa-international-mensa-ceske-republiky). Mensa České
republiky tak není typickým občanským sdružením. Nicméně podle ustanovení § 126 zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob, se Mensa ČR automaticky stane
spolkem – obdobně jako další „vnitrostátní“ občanská sdružení. Mensa ČR by měla mít stejná
práva jako ostatní občanská sdružení (spolky),
a tudíž by jí rovněž měla být dána možnost případně změnit svou právní formu.
Podrobnější informace k výše nastíněné problematice je možné najít v ustanoveních §§ 214 –
268, §§ 402 – 418 a §§ 3041 – 3053 nového občanského zákoníku; ustanovení § 126 zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob; v zákoně č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost a o změně zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; v zákoně č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech.
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Mensa v médiích

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

Článek připravil Čestmír Kalus. Děkujeme Zuzaně Součkové, Petru Čavojskému, Lence Šnajdro-

vé a všem dalším, kteří zaslali odkazy na články
do redakce.
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Mensa
1. 10. 2013 rozhlas.cz, S vysokým IQ jdou studia snáz, shodují se členové Mensy, http://jdem.cz/88gw6
1. 10. 2013 ČRo Radiožurnál, Mensa slaví 67. narozeniny
13. 10. 2013 itydenik.cz, Chcete znát výši svého IQ, přijďte na testování, http://jdem.cz/88gx8
Inteligence
6. 9. 2013
30. 9. 2013
12. 10. 2013
25. 10. 2013
7. 11. 2013
11. 11. 2013

blesk.cz, Chcete mít vysoké a chytré dítě? V těhotenství musíte pít hodně mléka, http://jdem.cz/88gy5
byznys.ihned.cz, Chudoba nám snižuje inteligenci. Stejně tak jako diety, odhalila studie, http://jdem.cz/88gz9
ceskatelevize.cz, Víkendové science shows v IQ Parku Liberec, http://jdem.cz/88g26
prask.nova.cz, Nemají IQ tykve: Tyto celebrity jsou nejchytřejší v celém světě hvězd, http://jdem.cz/88g39
tyden.cz, Emoční inteligence se opomíjí, dětem pomůže ve škole i vztazích, http://jdem.cz/88g44
alikidnes.cz, Prověř si své IQ, http://jdem.cz/88g59

Nadané děti
28. 10. 2013 rozhlas.cz, Objevitelský den v ZŠ Doctrina poučí děti o kosmonautice nebo chemii
13. 11. 2013 ceskatelevize.cz, Konference o vzdělávání nadaných dětí, http://jdem.cz/88g66
Matematika s chutí
2. 9. 2013 Hospodářské noviny, Podnikatelé ukazují státu lepší školství
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Umíte propagovat Mensu lépe? Ozvěte se nám!

Logická olympiáda
9. 9. 2013 regiony.impuls.cz, Mladý génius z gymnázia přivezl stříbro z mezinárodní olympiády, http://jdem.cz/88g74
23. 9. 2013 MF DNES, Žáci a studenti poměří síly. Na logické olympiádě
24. 9. 2013 www.vysocina-news.cz, Na Vysočině startuje šestý ročník Logické olympiády, http://jdem.cz/88g84
30. 10. 2013 www.vysocina-news.cz, Logická olympiáda pokračuje na Vysočině krajským kolem, http://jdem.cz/wv892
5. 11. 2013 5plus2.cz, Utkají se v logice. Na olympiádě, http://jdem.cz/88hh4
5. 11. 2013 ibrno.cz, Logická olympiáda pro studenty pokračuje krajským kolem v Brně, http://jdem.cz/88g97
8. 11. 2013 rozhlas.cz, Nadané děti soutěžily v Liberci na logické olympiádě, http://jdem.cz/88ha4
9. 11. 2013 MF DNES – Karlovarský kraj, Jakou to má logiku? ptali se sami sebe žáci při olympiádě pro přemýšlivé
10. 11. 2013 jindrichohradecky.denik.cz, OBRAZEM: Pálí jim to. A vítězí, http://jdem.cz/88hb3
11. 11. 2013 pardubickykraj.cz, Děti a mládež soutěžily v logických úlohách, http://jdem.cz/88hc5
11. 11. 2013 stredoceskenovinky.cz, Středočeské krajské kolo Logické olympiády zná své vítěze, http://jdem.cz/88hd9
11. 11. 2013 regiony.impuls.cz, OBRAZEM: Pálí jim to. A vítězí, http://jdem.cz/88he6
12. 11. 2013 kr-karlovarsky.cz, Krajské kolo Logické olympiády opět úspěšné, http://jdem.cz/88hf8
13. 11. 2013 pardubicky.denik.cz, Nadané děti z celého kraje změřily své síly v logice, http://jdem.cz/88hg9

Hledáme nové dobrovolníky, kteří by pomáhali s mensovním PR, a to
především:

Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zašlete odkaz na adresu redakce@mensa.
cz. Všem všímavým čtenářům děkujeme.

Děkuji!

-

lidi zběhlé v mediálním světě, kteří budou pomáhat při propagaci hlavních
projektů Mensy,

-

psavce – děkovné texty, tiskové zprávy, PR články ... pořád máme o čem
psát,

-

správce komunikačních materiálů/balíčků – sestavení a údržba materiálů,
které posíláme novým členům a nově otestovaným,

-

scénáristu, režiséra, kameramana, střihače, zvukaře, počítačového grafika,
atd. – chceme propagovat mensovní aktivity také krátkými videi.

Ozvěte se na hana.kalusova@mensa.cz nebo telefon 777 004 678.

Hana Kalusová
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Kalendář akcí Mensy na rok 2014

Předkládáme Vám plánované akce na rok 2014. 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

LEDEN

8. leden, Brno: queer večer – Martin Felgr
Zahajovací akce nově vzniklého SIGu
Queer. Promítání filmu Modlitby za Bobbyho.
18. leden, Kohoutovice:
sportujeme na vodě – Pavel Terber
22. – 28. leden, Praha: Eigasai – návštěva
festivalu japonských filmů – Václav Brázda
25. leden, Praha: Leadership Day
– Tomáš Blumenstein, Petr Mazal
Celý den plný školení a seminářů pro 		
nadšené členy, kteří se chtějí zapojit do
dobrovolnické práce pro Mensu.

ÚNOR

Leden/únor, České Budějovice:
přednáška o Indii – Lucie Malechová
15. – 22. únor, Orlické hory: jarní prázdniny s dětmi
na lyžích – Milada Pytelová – pobyt rodin s dětmi
na horách. Zimní radovánky, společenské
a deskové hry, DDR podložky.
21. únor, Zlín: Kocábku náram... plnou 		
lahodného moku – Lenka Stodůlková
Řízená degustace.
Únor, Česká Třebová: Rampoucháč Česká Třebová
– Zdenka Pániková, outdoorová soutěž.
Únor, Ostrava: SIGurmán v rámci Grand
Restaurant Festivalu – Hana Studenská
Únor, Prostějov: přednáška: Bořek Nagy:
50 států USA – Tomáš Blumenstein
Únor, Praha: Exkurze do Loschmidtových
laboratoří – Lukáš Chrást

BŘEZEN

22. březen, Zlín: „Jeden prsten vládne všem,
jeden jim všem káže...“ – Lenka Stodůlková
Karetní Pán prstenů.
Jaro, Praha: konference Mensa pro rozvoj
nadání – Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová,
Lenka Šnajdrová, Dana Havlová – odborné
přednášky o vzdělávání nadaných dětí i 	
praktické ukázky dobré praxe z klubů ND
i NTC školek.
Březen, Ostrava: ping-pong – Hana Studenská
Březen, Praha: exkurze do laboratoří 		
VŠCHT v Praze – Eliška Anna Kubičková
Březen, Rousínov: víkend plný hraní her
– Dana Havlová
Březen, Temelín: exkurze do JETE – Lucie Malechová
Březen, Ústí nad Labem: bowling Ústí 2014
– Petr Jurča
Další ročník turnaje v bowlingu.

Březen/duben, Itálie: lyžování v Dolomitech
– Aleš Vencko – lyžování, snowboarding
a procházky jarní přírodou pod svahy Dolomit
pro všechny mensany a jejich přátele a rodiny.
Březen – říjen, Královéhradecký kraj: 		
putování po rodištích významných rodáků
Královéhradeckého kraje – Věra Heřmanová
Společná akce MS Hradec Králové a MS
Pardubice. Budeme navštěvovat rodná
města významných osobností 		
Královéhradeckého kraje.
Březen – říjen, Pardubický kraj: putování za
významnými rodáky Pardubického
kraje – Jana Hřebíčková, společná akce
MS Pardubice a MS Hradec Králové. Budeme
navštěvovat rodná města významných
osobností Pardubického kraje.

DUBEN

12. duben, Kuřim: Kuřimský aprílový pochod
– KAP – Václav Brázda, 3. ročník tradičního
Kuřimského aprílového pochodu přírodou
v okolí Kuřimi a Brna, s podporou SIGu Outdoors.
19. duben, Zlín: pohybové hrátky
– Lenka Stodůlková – DDR/Bowling/Billiard.
Duben, Ostrava: badminton – Hana Studenská
Duben, Praha: exkurze do ČNB a přednáška
Petra Kobzy o oběživu – Tomáš Blumenstein
Petr Kobza je ředitelem odboru peněžního
oběhu a ochrany platidel.
Duben, Slovensko: Slovenský ráj – Zdenka Pániková
Duben – květen, Ostravsko: cyklistický výlet
– Dagmar Saktorová
Duben – červen, Prostějov: lukostřelecké hrátky
v Prostějově – Laďa Frankl

KVĚTEN

7. – 11. květen, Chřibská: jarní celostátní setkání
– Petra Frumarová a organizační tým
Celostátní setkání Mensy plné soutěží, her,
šifer a procházek krásnou přírodou.
17. květen, České Budějovice: šifrovačka
– Lucie Malechová
17. květen, Praha, Prčice: na kole do Prčic
– Vítek Švachouček, akce SIGu Cyklistika.
17. květen, Zlín: Hayao Miyazaki
– Kari-gurashi no Arietti – Lenka Stodůlková
Květen: jarní setkání členů a příznivců
Dětské Mensy – Dana Havlová
Květen – červen, Plzeň: projachtaný víkend
– Dagmar Hladíková, víkend s Jachtingem
TJ Lokomotiva Plzeň na Boleveckém rybníku.
Ukázka, beseda, povídání, pojachtání … (+ „závod“?)
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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.

ČERVEN

21. červen, Zlín: opékání na zahradě
– Lenka Stodůlková
Červen: valná hromada – Tomáš Blumenstein
a Rada Mensy ČR - Výroční valná hromada,
přednášky, vyhlášení Čestného uznání
s předáním pamětního listu a společenský večer.
Červen, České Budějovice: dětský den
– Lucie Malechová
Červen, Hradec Králové: festival Divadlo
evropských regionů – Věra Heřmanová

ČERVENEC

2. – 13. červenec, USA: východ USA
– Hana Kalusová, Tomáš Blumenstein
Další mensovní zahraniční exkurze, tentokrát
spojená s celostátním setkáním Mensy
Amerika v Bostonu. Dále plánujeme navštívit
New York, Niagara Falls, Toronto, Pittsburg,
Washington, Philadelphii.
13. – 20. červenec, Nová Bystřice: pohodový
týden v jižních Čechách – Iva Berčíková
Léto, Prostějov: sportovní desetiboj – Tomáš
Blumenstein – badminton, voda, brusle,
pétanque, ping-pong, oheň a další.
19. červenec, Lopeník: výšlap na Velký 		
Lopeník – Lenka Stodůlková
19. červenec, Praha: kolem kolem Prahy
– Vítek Švachouček – akce SIGu Cyklistika.
Výlet po okružní cyklotrase „Pražské kolo“
19. – 26. červenec, Zbraslavice: camp pro
nadané děti od 8 do 16 let – Dana Havlová
19. – 26. červenec, Nová Bystřice: pohodový
týden v jižních Čechách – Iva Berčíková
27. červenec – 3. srpen, Nová Bystřice: pohodový
týden v jižních Čechách – Iva Berčíková
30. červenec – 3. srpen, Zürich, Švýcarsko:
EMAG – Mensa Švýcarsko – pět dní
přednášek, exkurzí, prohlídek, workshopů
i zábavy. Zájemci se mohou přidat i ke krátké
okružní cestě po švýcarských Alpách.

SRPEN

2. – 13. srpen, Krkonoše: letní tábor
Logické olympiády – Pavla Procházková
Letní tábor zaměřený na logiku, matematiku.
6. – 10. srpen, Verona, Itálie: do Verony (nejen)
na operu – Magdaléna Tydrichová
18. – 22. srpen, Brno: příměstský camp pro
nadané děti v Brně – Dana Havlová
25. – 29. srpen, Brno: příměstský camp pro
nadané děti v Brně – Dana Havlová
Srpen, Ostrava: minigolf – Hana Studenská

ZÁŘÍ

20. září, Zlín: zoo Lešná – Lenka Stodůlková
26. září: Evropský den jazyků
– Vítek Švachouček – akce SIGu Jazyky.
Září, České Budějovice: exkurze do Teplárny
České Budějovice – Lucie Malechová
Září, Londýn, Velká Británie: IBD meeting
– Mensa International
Mezinárodní rada Mensy International.
Září, Orlické hory: pobyt v Orlických horách
– Zdenka Pániková – společná akce
SIGu Outdoors a SIGu Cyklistika.
Září/říjen: podzimní setkání Dětské Mensy
– Dana Havlová
Září – listopad: Logická olympiáda – tým LO
Registrace, nominační a krajská kola, finále soutěže.

ŘÍJEN

19. říjen, Zlín: Den stromů – Lenka Stodůlková
Říjen, Pardubice: testy IQ při příležitosti
Městských slavností v Pardubicích
– Jana Hřebíčková

LISTOPAD

22. listopad. Zlín: Zlínská jednadvacítka,
RoboRally – Lenka Stodůlková
Listopad, Prostějov: konference Mensa pro
rozvoj nadání – Tomáš Blumenstein,
Hana Kalusová, Lenka Šnajdrová, Dana Havlová
Odborné přednášky o vzdělávání nadaných
dětí i praktické ukázky dobré praxe z klubů
ND i NTC školek.
Listopad, Rousínov: víkend plný hraní her
– Dana Havlová
Listopad: Severský filmový podzim
– Vítek Švachouček – akce SIGu Jazyky.
Listopad: Festival francouzského filmu
– Vítek Švachouček – akce SIGu Jazyky.

PROSINEC

19. prosinec, Zlín: Hobit: Tam a zase zpátky
– Lenka Stodůlková – 3. díl příběhu
o putování Bilbo Pytlíka.
Prosinec, České Budějovice: vánoční setkání
– Lucie Malechová
Prosinec, Olšany: vánoční besídka – Roman Brzuska
Každoroční příjemné předvánoční posezení.
Prosinec, Ostrava: bowling – Hana Studenská
Prosinec, Orobijské Alpy, Itálie: předvánoční
lyžování za hubičku – Aleš Vencko
Lyžování a snowboarding v Itálii za 		
symbolické ceny pro všechny mensany
a jejich přátele a rodiny.
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Registrace na EMAG 2014
Dne 1. listopadu 2013 byla na internetových
stránkách www.emag2014.com zahájena registrace na EMAG 2014 (Výroční setkání evropských
Mens) konaný ve švýcarském Curychu od 30. července 2014 do 3. srpna 2014. Po letošním úspěšném setkání v Bratislavě se nám opět nabízí možnost zažít skvělou atmosféru, ve které tato akce
tradičně probíhá, a setkat se s kolegy z řady evropských a zřejmě i mimoevropských zemí.

Redakce, redakce@mensa.cz

Registrační poplatky:
• registrace do 31. 1. 2014 – CHF 100
• registrace od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2014 – CHF 125
• registrace od 1. 7. 2014 do 23. 7. 2014 – CHF 150
V ceně je zahrnut Ice Breaker i Galadinner
včetně vstupu na přednášky a workshopy. Více informací naleznete na výše uvedeném webu.

Silvestr v Pravlově 					
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31. 12. 2013

Milada Pytelová, milada.pytelova@mensa.cz

Zveme Vás do Pravlova na oslavu konce roku.
Akce je vhodná pro děti i dospělé, na programu je
hraní deskových, karetních a společenských her,
soutěž v tanci na DDR podložkách, zpěv a samozřejmě silvestrovská či novoroční vycházka. Kdo
bude mít zájem, může přespat, spacák a karimatku

si dovezte vlastní. Pravlov je vesnice asi 15 km jižně od Brna, doprava autem nebo autobusem IDOS
512, 513 z konečné tram č. 2 Modřice.
Prosím, přihlaste se na adrese: http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=5099.

Postnovoroční brunch v Café Savoy 		

4. 1. 2014

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Rád bych Vás pozval na již tradiční zahájení
mensovního roku – postnovoroční brunch ve vyhlášeném Café Savoy (Vítězná 5, Praha 5) v sobotu 4.

ledna od 10:00. Prosím, přihlaste se na adrese:
http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_
a=5152.

Queer večer 							

8. 1. 2014

Martin Felgr, martin.felgr@mensa.cz

Curych, historické centrum, pravý břeh Limmatu, zdroj: Wikimedia, Nick

Předvánoční bowling v Ostravě 			

12. 12. 2013

Hana Studenská, hana.studenska@mensa.cz

Jako každý rok, tak i letos se bude v Ostravě
konat předvánoční bowling, tentokrát ve čtvrtek
12. 12. 2013 od 18 hodin v areálu Landek park.
Zváni jsou ti, co chtějí vyhrát, ale také ti, co vymetají žlábky, :-) a speciálně pro ně je letos vybrán

areál, kde mají dráhy „mantinely“ a žlábky tak nehrozí. :-) Máme rezervovány dvě dráhy, takže je
možné hrát o vítězství a také jen koulet. Po hře se
vydáme do blízké restaurace Barborka.

Sváteční setkání v Litoměřicích 			

21. 12. 2013

Magdaléna Tydrichová, magda.tydrichova@seznam.cz

Milí mensané i nemensané, dovoluji si Vás pozvat na z mé strany asi poslední akci SIGu Hudba
v tomto roce. Napadlo mě, že by bylo hezké se sejít
a společně si zamuzicírovat a zazpívat koledy, abychom nasáli sváteční atmosféru. Jako místo konání jsem zvolila některou z litoměřických kaváren,
a to 21. 12. od 17 hodin. (Pokud by čistě náhodou
chtěl zavítat i někdo ze vzdálenějších končin,
mohu mu ze soboty na neděli poskytnout i přespání.) Kromě hudebního programu plánujeme i hraní
deskových her a cokoliv jiného, co Vás napadne.

Přihlášku a všechny ostatní informace najdete
v kalendáři: http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?id_a=5085. Prosím, přihlašujte se co
nejdříve, ať můžeme zajistit prostory!
Vím, že termín je poněkud „odvážný“, neboť
období předvánoční bývá často velice hektické.
Ale právě proto by bylo hezké se na chvíli zastavit a naladit se na klidnější notu. Pokud tedy budete chtít přijít i přes všechna úskalí, budu moc
ráda.

U příležitosti vzniku nového SIGu Queer, který si klade za cíl přiblížit všem zájemcům život jinak sexuálně orientovaných lidí, si Vás dovoluji
pozvat na první setkání, které se bude konat v salonku brněnské restaurace U Kormidla ve středu
8. ledna 2014 od 18:30. Hlavním bodem programu
bude projekce filmu Modlitby za Bobbyho (USA,

2009, ČSFD 86 %). Námětem tohoto poutavého
dramatu natočeného podle skutečné události je coming out mladého chlapce v silně katolické rodině.
Bližší informace a přihlášku naleznete na: http://
jdem.cz/8p879. S přihlášením neváhejte, bo salónek není nafukovací (alespoň ne oficiálně :-). Těším se na setkání!

Valná hromada MS Ústí nad Labem 		

19. 1. 2014

Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz

V neděli 19. ledna 2014 se bude od 15 hodin
v Restauraci Sahara (v Hrnčířské ulici) v Ústí nad
Labem konat valná hromada místní skupiny Ústí

nad Labem. Na programu bude volba nového vedení místní skupiny, zhodnocení uskutečněných akcí
i plánování akcí nových.

Jarní celostátní setkání Mensy ČR 		
Tímto bych Vás chtěla pozvat na celostátní setkání Mensy ČR, které se bude konat na jaře příštího roku, konkrétně od 7. do 11. května 2014. Místem konání je obec Chřibská, která leží v těsné
blízkosti NP České Švýcarsko. Ubytování je zajiš-

7. – 11. 5. 2014

Petra Frumarová, izira@atlas.cz

těno v rekreačním středisku U Jasanu (www.ujasanu.cz). A co na Vás máme připraveno? … Různé
soutěže, hry, šifry a procházky krásnou přírodou
a mnoho dalšího.

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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Kalendář akcí Mensy
20. 12. 17:00
20. 12. 18:00

Karlovy Vary
Zlín

20. 12. 19:00
21. 12. 17:00
27. 12. 19:00
31. 12.
03. 01. 18:00
03. 01. 18:00
03. 01. 19:00
04. 01. 10:00
07. 01. 18:00
07. 01. 17:30
07. 01. 18:00
08. 01. 18:30
10. 01. 18:00
10. 01. 19:00
14. 01. 18:00
17. 01. 19:00
18. 01. 17:00
19. 01. 15:00
20. 01. 19:00
21. 01. 19:00
22. 01.
24. 01. 19:00
25. 01. 09:00
26. 01. 11:00
31. 01. 19:00
04. 02. 18:00
04. 02. 17:30
04. 02. 18:00
04. 02. 18:00
07. 02. 18:00
07. 02. 19:00
11. 02. 18:00
14. 02. 18:00
14. 02. 19:00
15. 02.

Prostějov
Litoměřice
Prostějov
Brno
Plzeň
Zlín
Prostějov
Praha 5
Hradec Králové
České Budějovice
Ostrava
Brno
Pardubice
Prostějov
Olomouc
Prostějov
Kohoutovice
Ústí nad Labem
Brno
Praha
Praha
Prostějov
Praha
Praha
Prostějov
Hradec Králové
České Budějovice
Ostrava
Plzeň
Zlín
Prostějov
Olomouc
Pardubice
Prostějov
Orlické hory

Setkání MS Karlovy Vary
Zlínská jednadvacítka
- filmové představení Hobit: Šmakova dračí poušť
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Sváteční setkání v Litoměřicích
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Silvestr v Pravlově
Schůzka MS Plzeň
Schůzka MS Zlín
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Postnovoroční brunch v Café Savoy
Pravidelná schůzka MS Hradec Králové
Pravidelná schůzka MS České Budějovice
Setkání MS Ostrava
Queer večer
Pravidelná schůzka MS Pardubice
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Pravidelná schůzka MS Olomouc
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Sportujeme na vodě
Valná hromada
Pravidelná schůzka MS Brno
Pravidelná schůzka MS Praha
Eigasai – návštěva festivalu japonských filmů
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Leadership Day
Jednání Rady Mensy ČR
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Pravidelná schůzka MS Hradec Králové
Pravidelná schůzka MS České Budějovice
Setkání MS Ostrava
Schůzka MS Plzeň
Schůzka MS Zlín
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Pravidelná schůzka MS Olomouc
Pravidelná schůzka MS Pardubice
Pravidelná schůzka MS Prostějov
Jarní prázdniny s dětmi na lyžích

Fotografie z fotogalerie Mensy ČR, grafika: Tomáš Belloň
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Napsat, nebo nenapsat – to je otázka
Milé mensanky a mensani, nejsem sice členem
Mensy, ale vždy se těším na každé nové číslo časopisu, protože je plné zajímavých článků a postřehů.
V posledním vydání mne zaujal článek s názvem „Napsat, nebo nenapsat – to je otázka“. Autorka se zde pozastavuje nad diskusemi i chováním svých spolupracovníků. Ráda bych se do této
diskuse zapojila se svou zkušeností s Mensou, především s reakcemi mého okolí na skutečnost, že
jsem našla odvahu jít na akce Mensou pořádané.
Poprvé jsem se s mensany setkala prostřednictvím dcery na celostátním setkání Mensy v Čenkovicích. Myslím, že s výjimkou mé dcery dodnes nikdo neví, s jak
velkou
trémou
V minulém čísle (5/2013)
jsem tam jela. Při
jsme se v článku Napsat,
pomyšlení, že se
nebo nenapsat – to je otázsetkám s nejchyka zeptali čtenářů, zda by
třejšími lidmi v renapsali nebo nenapsali do
publice, jsem ztrásvého životopisu, že jsou
cela pevnou půdu
členy Mensy, a proč. Vřepod nohama. A to
le děkujeme všem, kteří
i přesto, že kdyodpověděli. Tři nejzajíbyste se zeptali
mavější příspěvky přetiskohokoliv z mých
kujeme a autorům posílápřátel nebo lidí
me poukázku na 200 Kč
v okolí, pak by
do mensashop.cz.
spojení slov „nedostatek sebevědomí“ bylo to poslední, co by vám o mně řekli.
Tehdy jsem měla strach, jak se na mne, nemensana, budou všichni dívat. Bála jsem se, že mi
bude někdo dávat najevo, že na takovou akci
a mezi tyto lidi nepatřím. Musím přiznat, že když
mi dcera říkala, že oni se mne bojí víc než já jich,
nevěřila jsem jí.
Ještě po návratu domů z Čenkovic jsem byla ve
velkém šoku z toho, jak milí, příjemní a přátelští
všichni byli. A ráda přiznávám, že mne to velmi
příjemně překvapilo. I když nejezdím na akce
Mensy často, vždy se velmi těším. Lepší a pohodovější partu lidí bych hledala těžko.

Magdalena Veličová, M.Velicova@seznam.cz

Mé okolí však stále zaráží, že mám odvahu
mezi mensany jet. Stále se mne ptají, jestli na těch
akcích mluvím i s někým jiným než se svou dcerou. Stále se diví, jak si mohu povídat s tak chytrými lidmi, a hlavně o čem se s nimi mohu bavit.
Ze začátku se většina z nich tvářila nevěřícně,
když jsem všem tvrdila, že mensané jsou velmi
milí a chápající lidé. A že mi ani nikdy nikdo
z nich nedal najevo, že mezi ně nepatřím. I přesto,
že na akce jezdím již několik let, stále se setkávám
s předsudky a hlavně se strachem lidí okolo.
Mensané jsou totiž pro většinu lidí velkou neznámou a lidé se vždy báli neznámého. Strach lidstvo provází celé dějiny – strach ze tmy, z čarodějnic nebo i z prvních technických vynálezů, které
lidé považovali za výplody ďábla.
Nedivím se, že ačkoli kolegové paní Bártové
projevili zájem o testování, nakonec se žádný
z nich testovat nenechal. Je to jednoduché – téměř
celá firma o testování věděla, všichni se znali
a obavy z toho, co řekne okolí, když skončím jako
nejslabší ze skupiny, jsou velmi silné.
Také se nedivím radě, kterou uvedl HR poradce
ohledně členství v Mense pro zápis do životopisu.
Většina personalistů ví pouze to, že Mensa sdružuje lidi s vysokým IQ. Netuším však, kolik personalistů nějakého mensana potkalo nebo zda se některý z nich účastnil nějaké akce, kterou Mensa
pořádala.
Protože nejsem mensan, jsou lidé, se kterými si
o Mense povídám, překvapeni mým názorem na
její členy. Snažím se jim vysvětlit, že nejste ani
arogantní, ani asociální, a snad se mi to i trochu
daří. Protože když byl předseda v pořadu Všechnopárty, již při vysílání mi volalo několik lidí, jestli se také dívám. A v nejbližších dvou týdnech
jsem všem známým musela potvrdit, že i lidé s vysokým IQ si umí dělat legraci sami ze sebe a jsou
společenští.
Takže za mne, těším se na další akci a jsem
ráda, že tu Mensa je a že o sobě dává vědět.

Rádi se hrabete v tajemných a temných souvislostech? Magický grimoár záhadného původu i věku je
částečně rozklíčován v překladu Zuzany Antares – blíže o tom na knihy.magick.cz. Objednávejte na
zuzana.antares@mensa.cz nebo na 775 748 425, pro členy s 10% slevou.
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Skrýt, či neskrýt členství v Mense... (reakce na článek z říjnového čísla)

hana.kotinova@mensa.cz

Své členství, či dříve potenciální možnost členství,
jsem obvykle využívala k získání práce podle mé
představy. V podstatě tedy souhlasím s názorem, že
pokud nehledám jen něco na krátkou dobu a k okamžitému nástupu, je dobré členství uvést. Má to však
svá ALE:
1) Je potřeba vhodně demonstrovat, že své vysoké
IQ dokážete využít – a tuto informaci se osobě, která
vás u pohovoru zpovídá, snažit naservírovat někdy
v okamžiku, kdy se ptá na pracovní úspěchy, ev. na

pozitivní vlastnosti (a znovu třeba zopakovat něco
z těch úspěchů).
2) Myslím, že uvedení dává větší šanci u pozic, kde se
vyšší IQ tak trochu předem očekává (např. IT svět, tam
kde je v nabídce výslovně uvedeno logické myšlení atd.).
Pokud bych narazila na někoho, kdo má vůči členům Mensy nějaké předsudky, asi by se mi pod daným člověkem moc dobře stejně nepracovalo, takže
může být lépe, když si mě díky uvedení členství takoví
lidé nevyberou.

Napsat, nebo nenapsat – to je otázka
Jsem vystudovaný bakalář přírodních věd
a mám devítiletou praxi. Hledám práci v oboru
ekologie, chemie. Když jsem se stal členem Mensy, napsal jsem si tuto věc do životopisu. Do kolonky mých zájmů. Takto ,,vylepšený“ životopis
jsem pak zaslal několika (cca 5) potenciálním zaměstnavatelům, kteří nabízeli práci v mém oboru
a o kterých jsem si myslel, že u nich můžu najít
práci. Nikdo z těchto potenciálních zaměstnavatelů se mi neozval. Přestal jsem proto skutečnost, že

Lukáš Kobierský, lukio@seznam.cz

jsem členem Mensy, do životopisu uvádět. Místo
členství v Mense mám teď napsánu v životopise
jako zálibu hraní taroků a poměrně často (3 z 5
případů) se mě na ni při pohovoru personalisté ptají. Dále jsem ještě využil služeb nabízených Mensou Kariérní podpora. Paní, která se věcí zabývá,
zareagovala na můj email a podala mi několik
obecných rad s tím, že mi řekla, že nynější situaci
na pracovním trhu hodnotila jako nejhorší, co pamatuje, ale věří, že bude líp. Práci stále hledám.

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.
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Myšlení v souvislostech

Marcela Fatrová, marcela.fatrova@seznam.cz

Společnost pro talent a nadání (STaN), která je
kolektivním členem European Council for High
Ability (ECHA) a přidruženým členem World
Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), uspořádala ve spolupráci s Mensa gymnáziem a městskou částí Praha 13 konferenci na téma
Myšlení v souvislostech. Konference se konala
21.–23. 10. 2013 v prostorách MŠMT, radnice Prahy 13 a na Mensa gymnáziu. Určená byla pro zájemce z řad učitelů, psychologů, rodičů i studentů.
Účastníci se sjeli z celé republiky – od Zlína přes
Ostravu až po Plzeň a Karlovy Vary.
Konferenci zahájila PhDr. Eva Vondráková,
předsedkyně STaN, zprávou pracovní skupiny
MŠMT o péči o nadané. Jedním z nemalých problémů jsou např. zastaralé testy k identifikaci –
u nás se používá stále WISC-III (v zahraničí již
dlouho WISC-IV) – a nedostatečná příprava učitelů. Potěšitelná je naopak snaha mnoha mladých
lidí o zlepšování vzdělávání (EDUin, EduFórum…). Doc. Jana Škrabánková (PdF Ostravské

univerzity) informovala o 20. konferenci WCGTC,
která se konala v Louisville v Kentucky 10.–14. 8.
2013, a o zajímavých příspěvcích, které tam zazněly.
Dva hosté z maďarského Evropského centra talentu Budapešť, Csilla Fuszek a Péter Grosschmidt,
pohovořili o propracovaném systému péče o nadané
v Maďarsku – od financování (1 % z daně z příjmu
mohou dát do šesti různých fondů, jeden z nich
podporuje talentované děti) po síť center na podporu talentů (ta se rozrůstá z Maďarska po celé
Evropě a jejím cílem je zachycovat a podporovat
nadané a talentované). Centrum též pořádá konference (Talent Days) a podporuje školy (Talent
Support Schools) či školní programy (Talent Support Programme) pro nadané.
Prof. Péter Csermely, prezident ECHA a zakladatel Evropského centra talentu, poslal účastníkům 3. konference STaN zdravici, kterou přečetla
jeho spolupracovnice Csilla Fuszek.
Ing. Jeanne Bočková promluvila o projektu
AFCSLS a CTY Central Europe – systematických

Martin Kalivoda přednáší o škole, za předsednickým stolem sedí ředitelka Mgr. Magda Kindlová
a PhDr. Eva Vondráková. Foto: autorka
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vzdělávacích programech pro nadané od 6 do 17 organismu proti přehlcení informacemi? Děti jsou
let. Studenti si mohou vybrat mezi CTYOnline před školou hodně akcelerované, ve škole naopak
nebo CTY Summer Programs. Pro nejmenší jsou „zpomalují“. Jak najít přirozené tempo? Jaké jsou
pořádány „objevitelské soboty“. Nadaní se mohou typy nadaných dětí ve škole, jaké mají problémy
rozvíjet v oboru svého zájmu, hlavně v „sciences“, a jak jim pomoci tyto problémy řešit?
ale i v IT, angličtině, ekonomii … Projektu se
PhDr. Eva Patáková (přes skype kvůli onemocúčastní i studenti Mensa gymnázia.
nění) uzavřela tento den zajímavou přednáškou
O projektu „převrácené třídy“ a Khanově škole o výuce matematiky na Mensa gymnáziu.
byl příspěvek Otakara Jíchy. Systém, kdy se děti
Třetí den (středa 23. 10.) se na Mensa gymnáučí doma za pomoci výukových videí a ve škole ziu konal postkonferenční workshop především
pak dělají úkoly, může
fungovat od 3. až 5. třídy
po VŠ. Výhodou je, že každý žák může postupovat
svým tempem a používat
nejrůznější
výukové
zdroje.
Dr. Jolana Laznibatová, ředitelka bratislavské
školy pro nadané děti, informovala o stavu péče
o nadané na Slovensku.
Podle ní by se problematice vzdělávání nadaných
měly více věnovat pedagogické fakulty a při
identifikaci a péči o nadané by měli mít větší slovo
učitelé, kteří děti znají
lépe než psycholog v PPP,
Zahájení konference, foto: autorka
který dítě vidí dvě hodiny.
Dr. Jana Havigerová z PdF UHK zmínila vý- pro učitele a 138. setkání Klubu rodičů STaN.
zkum Benjamina Blooma, který ukázal, že jsou-li Workshop zahájily dr. Eva Vondráková a paní ředětem kladeny otázky vyšší úrovně, zvyšuje se ditelka Mgr. Magda Kindlová. Po krátké prezentatím jejich IQ. Také pokud se jednomu dítěti věnuje ci o škole (Martin Kalivoda) se účastníci mohli jít
jeden učitel, po roce se IQ dítěte zvýší o dvě smě- podívat do jednotlivých hodin (na výběr byl dějerodatné odchylky nahoru.
pis, ZSV, angličtina, biologie, fyzika, matematika
Druhý den konference byl zaměřen více prak- a hudební výchova). Následovala přednáška Mgr.
ticky. Zahájila ho on-line přednáška Havy Vider- Hany Šromové o výuce výtvarné výchovy, s jakýgor z Izraele (simultánně tlumočená do češtiny). mi typy nadaných dětí se setkává, jaký styl práce
Dr. Vidergor se zabývá modelem multidimenzio- je pro ně vhodný a jak tyto děti motivovat.
nální výuky.
Mgr. Martin Kulhánek pohovořil o přístupu
Mgr. Pavlína Keprtová se zabývá využitím poj- učitele k nadaným žákům, jaký by měl být vztah
mových map ve fyzice. Školní psycholožka Mensa učitel – nadaný. Jiří Šulc hovořil o práci asistenta
gymnázia dr. Jitka Hofmannová řekla, že dle jejích dětí nejen s Aspergerovým syndromem,
zkušeností přemíra informací, která dnes k dětem o spolupráci s učiteli a o komunikaci s rodiči.
většinou nejde přes „síto“ rodičů, děti zahlcuje
Přednášky uzavřel Marek Říha prezentací proa řada dětí reaguje psychoticky – není vlna autis- jektu „Informace kolem nás“.
mu a schizoidních poruch právě obrannou reakcí
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Report z oslavy 20 let Mensa gymnázia
Dne 10. října se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala oslava 20. výročí Mensa gymnázia.
V relativně velkém sále návštěvníky vítala sada panelů popisující barvitou historii školy a další zajímavosti. Škoda, že úplné začátky školy neměly širší
fotografickou dokumentaci. Studenti vystavovali na
stěnách i své výtvarné práce, často velmi nápadité.
Akci zahájila paní ředitelka Mgr. Kindlová uvítáním hostů a já poděkováním všem, kteří se podíleli
a podílejí na založení, rozvoji, fungování a stabilizaci
školy. Po tomto krátkém formálním úvodu přišli ke
slovu profesionální baviči – studenti VŠCHT, kteří
předváděli divoké pokusy (už jste někdy lili vroucí vodu do kádě tekutého
dusíku?), a dokonce přišel i kouzelník,
který připoutal zraky všech k pódiu.
Následovaly tance a čísla studentů. Některá byla opravdu velice vtipná a veselá (za zmínku jistě stojí bojový tanec),
některá nás ve vzpomínkách přenesla
na tradiční školní besídku. Větší část
vystoupení byla v režii mladších studentů.
Během vystoupení přicházeli další
a další hosté, až se sál opravdu zaplnil. Po skončení vystoupení se konal
diamantový přípitek. Proč vlastně

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

diamantový? Jedna účastnice oslavy opravdu našla slibovaný malinký diamant na dně své skleničky. Dostali jsme další občerstvení a dort, který
poslala zakladatelka školy, paní Kateřina Havlíčková. Následovala možnost zatancovat si doprovázená pěveckým vystoupením paní ředitelky.
Celá akce byla naplněna velmi pozitivní atmosférou a za povšimnutí určitě stála povětšinou velice vřelá a uvolněná interakce studentů s učiteli.
Oslava 20. výročí tak byla důkazem, že se současnému vedení podařilo vytvořit stabilizovanou
a fungující školu, kterou studenti rádi navštěvují.

Vystoupení studentů VŠCHT, foto: autor

O Mensa gymnáziu
Mensa gymnázium, o.p.s. je neziskovou organizací. Vzniklo v roce 1993 jako Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. Zřizovatel je Mensa ČR. Základní podmínkou přijetí na MG je úspěšné
absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad
130). Cílem školy je zajistit vzdělání dětem, které
se díky svým schopnostem vymykají běžnému
standardu a které potřebují větší péči. Je to jediné
gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. Tito studenti najdou ve škole optimální podmínky pro svůj rozvoj
– rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro
svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor
pro tvořivost a uspokojování svých individuálních
specifických potřeb. Cílem školy není jen rozvoj
vědomostí, ale celé osobnosti studenta. Studenti
jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na vysoké
školy. Škola poskytuje studentům nadstandardní
péči s vysoce individuálním přístupem pedagogickým i psychologickým. Podporuje jejich radost
z poznávání, tvořivost, pracuje na jejich sociálních
dovednostech a sebepoznávání, učí je týmové práci. Studentům je od prvního ročníku umožněna
vysoká profilace pomocí volitelných předmětů
(škola jich nabízí každý rok okolo 70) a ročníkových a seminárních prací. Výuka některých předmětů (matematiky, cizích jazyků, volitelných seminářů) probíhá ve věkově smíšených skupinách
podle vyspělosti studentů tak, aby student vždy
pracoval ve skupině, jejíž tempo a úroveň nejlépe
odpovídá jeho schopnostem. Některé obory jsou
vyučovány přímo na katedrách vysokých škol vysokoškolskými profesory (např. fyzika na MFF
UK). Studenti mají možnost sami nebo prostřednictvím svých zástupců ve studentské radě ovlivnit rozhodnutí týkající se školy. Ze svých studentů
vychovává MG vzdělané, tvořivé a samostatně
uvažující osobnosti.
Škola má dlouhodobě 100 % přijatých studentů
na VŠ.
Specifika školy
• rodinné prostředí umožňující individuální přístup
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Marcela Fatrová, marcela.fatrova@seznam.cz

• věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu
• výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích
• individuální konzultace podle potřeb studentů
ve všech předmětech
• nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách
(průměrně 22 studentů ve třídě a 8 ve skupině)
• pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků
(až 70 ročně)
• učitelé na vysoké odborné a pedagogické úrovni
• mladý pedagogický kolektiv, vysoký podíl
mužů v pedagogickém sboru
• učení v dvouhodinových blocích (možnost lépe
se soustředit na daný předmět)
• základní učebnice zdarma
• spolupráce školy s psychology zaměřenými na
problematiku vysoce nadaných dětí, kteří jsou
k dispozici studentům a jejich rodičům
• vlastní systém hodnocení (písemné slovní, bodové hodnocení, ocenění pomocí stipendií,
komplexní bodové hodnocení)
• péče o studenty se specifickými poruchami
učení (IVP, speciální pomůcky i pochopení vyškolených pedagogů)
• vytváření specifických podmínek pro výuku
mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým
syndromem
• doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi,
návštěvami
výstav
a divadel, výměnnými
pobyty se zahraničními školami, setkávání
s mimořádnými lidmi
aj.
setkávání
• tradiční
studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích (vánoční
besídka, Buďánkovský slunovrat aj.)

MENSA

GYMNÁZIUM

Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz/.

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/.
Sál, foto: autor
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Založení Mensa
gymnázia v časopise

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz, za vyhledání zmíněných článků v časopisech bych rád srdečně poděkoval Lucii Pelákové

U příležitosti 20. výročí založení gymnázia
jsme prošli mensovní archiv a dohledali dobové
články o tom, jak gymnázium vzniklo. Plné verze
článků naleznete v balíčku na adrese: https://int r a n e t . m e n s a . c z /d o c u m e n t . p h p?m e n=m e n14.3.0.0&id_c=467.
První písemnou zmínku o škole nalezneme
v archivu Mensy. Není složité poznat, jakému tématu se šest zažloutlých listů z pera paní Kateřiny
Havlíčkové a paní Evy Vondrákové datovaných
k 10. lednu 1992 věnuje, nesou totiž název: „Projekt soukromého osmiletého Mensa gymnázia“.
Výtah z tohoto projektu se následně objevil
v časopise Mensa 4/1992 (vydaném v červenci).
Z projektu cituji: „Profesoři a studenti musí být ve
vzájemně rovnoprávném postavení. Autorita profesora nevyplývá z jeho mocenského postavení,
ale z úcty studentů k jeho znalostem, schopnostem
a vlastnostem. Cílem výuky není „nacpat“ do studentů co nejvíc informací, které je nutno dokázat
zpaměti reprodukovat, ale pomáhat rozvoji studentů podle jejich individuálních schopností, s důrazem na rozvoj logického myšlení, tvořivost a samostatnost, naučit je orientovat se v záplavě
informací a zacházet s nimi, vzbudit v nich touhu
po vědění.“
V časopise 6/1992 (vydaném v prosinci) se
v článku nazvaném Mensa gymnázium paní Havlíčková věnuje problematice hledání vhodné budovy v Praze a podrobně rozebírá, kolik desítek
starostů a dalších lidí bylo osloveno, včetně snahy
o získání budovy uvolněné zrušením některého
z federálních úřadů po rozpadu Československa.
Článek dále zmiňuje zřízení Nadace na podporu
Mensa gymnázia (jedním z členů správní rady byl
i pan doktor Miroslav Macek, později proslulý pohlavkováním jiných doktorů, momentálně vazebně

stíhaných), bylo vyčísleno, že by bylo potřeba sehnat 25 mil. Kčs.
V časopise 3/1993 (vydaném v březnu) je krom
fotek kandidátek na Miss Mensa (které zabírají
většinu čísla) názorníček s dopisy členů reagujících na předchozí výzvy spojené s projektem
Mensa gymnázia. S ohledem na pozdější vývoj
událostí je významný dopis pana Jana Rotta, který
popisuje, jak během druhé světové války studoval
po uzavření svého gymnázia se svými kolegy studenty svépomocí, bez budovy i bez kantorů. V danou dobu mohl dopis působit spíše jako neuvěřitelný životní příběh, ale zakladatelé se na něj později
mnohokrát odkazují. Dále se zde objevuje dopis
pana Viktora Serebriakoffa, který pomohl nastartovat Mensu a exportoval ji z Velké Británie do
celého světa, podporující projekt školy.
V časopise 4/1993 (vydaném v dubnu) se objevuje reportáž z plesu podnikatelů konaného 26.
února 1993 v hotelu Pyramida a spojeného s dražbou zajímavých předmětů ve prospěch nadace
Mensa gymnázia. Prvním draženým předmětem
byla pouta, která věnoval tehdejší ministr vnitra,
pan Jan Ruml. Pouta vydražila krásná dáma ve
zlatých šatech za 5 100 Kčs. Pouta jí byla také
ihned nasazena se slovy, že odemčena budou až po
zaplacení. Zlatým hřebem dražby byla vkladní
knížka České státní spořitelny s vkladem 20 Kčs
na jméno ... Václav Klaus. Byla vydražena za na
tehdejší poměry neuvěřitelných 30 000 Kčs (průměrná mzda v roce 1993 činila 5 904 Kčs). Mezi
dalšími předměty byl například kabát slavnostní
uniformy oděských námořníků věnovaný tehdejším ministrem práce a sociálních věcí panem Janem Vodičkou a svazácká košile, kterou však nikdo nechtěl. Celkem dražba vynesla 62 750 Kčs.
Přítomní členové Mensy udivovali ostatní, když se
místo tance věnovali skládání hlavolamů.

V časopise 5/1993 (vydaném v květnu) se
v článku nazvaném „Předchůdce Mensa gymnázia“ objevuje zpráva informující o tom, že gymnázium bude založeno a začne fungovat od září 1993,
ač se odpovídající školní budovu sehnat nepodařilo (s odkazem na zmíněný dopis pana Rotta). Za
přechodnou adresu má posloužit Dům dětí a mládeže Nad Buďánkami II/17 v Praze 5. Otevřeny
budou prima, sekunda a tercie, do každé bude přijato 10 studentů. Ředitelem školy se stane pan
doktor Tomáš Houška. Z popisu cituji: „Třída ale
nebude definitivní neměnná jednotka – na většinu
předmětů se budou děti dělit podle úrovně znalostí
a zájmu o obor.“ Zároveň se také objevují zmínky
o založení Dětské Mensy.
S datem 5. dubna v mensovním archivu nacházíme „Projekt Osmiletého gymnázia Buďánka“
podepsaný paní Havlíčkovou, paní Vondrákovou
a panem Houškou. OGB je plánováno jako mezikrok před založením Mensa gymnázia. Současný
krok vychází z toho, že krom budovy jsou již načrtnuty osnovy, vybrány učebnice i domluveni někteří pedagogové a byla by škoda s otevřením školy pro nadané děti čekat další rok. S ohledem na
absenci zákona o neziskových organizacích projekt počítal s tím, že škola bude nejprve zřízena na
základě živnostenského oprávnění paní Havlíčkové.
V časopise 6/1993 (vydaném v červnu) paní
Havlíčková informuje, že profesorský sbor je již
kompletní, krom profesora botaniky (ředitel botanické zahrady ani vedoucí katedry botaniky nemají k dispozici volného člověka). Výpočetní technika se bude učit na MFF, astronomie se bude učit
v planetáriu.
Slzy do očí vhání následující odstavec, cituji:
„Zřídit školu během tří týdnů je poněkud náročná
záležitost, musím ale říci, že jsem se prozatím setkávala pouze s ochotou a snahou pomoci – především v Domě dětí na Buďánkách, kde nám pan ředitel Havel i ostatní vyšli maximálně vstříc, na
finančním úřadě, u hygieniků, prostě všude. Bez
problémů bylo i zajištění obědů v blízké škole na
Podbělohorské, díky ochotě paní ředitelky i vedoucí jídelny. Návrh na zařazení do sítě škol jsme
včas odevzdali ...“ Ředitelem se stal pan Tomáš
Houška.
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Mezitím probíhalo testování, které bylo kombinací přijímacího řízení na gymnázium a do Dětské
Mensy. V časopise 7/1993 (vydaném v červenci) se
dočteme, že se prvního kola zúčastnilo 347 zájemců. Článek podepsaný paní Petrou Jebavou říká:
„Velké testování dítek za účelem obsazení našeho
velikého gymnázia proběhlo v přiměřeném zmatku
koncem května. Zájemců bylo mnoho, a tak se poněkud nedočkavě strkali a handrkovali u zápisu.
Některé děti přišly cílevědomě samy, jiné podporovány nervózními rodiči.“ O projektu velmi netradiční školy bez budovy se v následném textu mluví
jako o hotové věci. Z informací o škole cituji: „Výrazně individuální přístup je hlavní zásadou tohoto
o projektu. To potvrzuje i široká škála volitelných
předmětů, a to už od primy ... Známkovat se zde
samozřejmě nebude – je přece tolik jiných způsobů, jak přivést dítě k tomu, aby se něco naučilo.“
V září 1993 nastoupili studenti do tříd ... a dál
je to jiná pohádka. Nebylo to ani lehké, ani přímočaré. Dodávám jen, že v roce 2010 bylo Osmileté
gymnázium Buďánka přejmenováno na Mensa
gymnázium, což nyní můžeme vnímat jako symbolické stvrzení toho, že problém s budovou byl
konečně vyřešen, za což patří velké uznání současnému vedení.
Paní Havlíčková dostala za svoji snahu bronzovou Medaili ministra školství a cenu mensovní nadace pro vzdělání a výzkum.

Členům Mensy nabízíme
možnost objednat zdarma
ukázkové předplatné
spotřebitelského
časopisu dTest
na adrese
www.dtest.cz/mensa.
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Co se událo v DĚTSKÉ
MENSE v roce 2013

Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz

Aktivit zaměřených na naše nejmladší členy
bylo v letošním roce opravdu hodně, od těch největších, jako je Logická olympiáda, do které se letos přihlásilo více než 41 000 dětí a studentů, až po
ty rozsahem malé, ale neméně důležité, protože
přináší mensovní aktivity do dalších koutů naší
země.
V letošním září proběhlo historicky první setkání členů a příznivců DM. V Sokolově se sešlo
téměř 70 účastníků. Mimo her a programu pro děti
jsme si vyslechli i zajímavé přednášky odborníků
z oboru nadaných dětí a strávili společně příjemný
víkend.
Již tradičně proběhl tábor Logické olympiády
i tábor pořádaný ve spolupráci s Centrem nadání
a příměstské campy, víkendová hráčská doupata
a mnoho jednodenních nebo odpoledních akcí
i dnů plných her na školách v mnoha regionech.
Stále vznikají nové kluby nadaných dětí. Jasně
jsme stanovili pravidla pro udělování titulu „Škola

spolupracující s Mensou“ a „Školka spolupracující
s Mensou“. Rozvíjíme projekt Mensa NTC Learning a rozšiřujeme jeho uplatnění nejen v MŠ, ale
i na prvním stupni ZŠ.
V listopadu opět proběhla konference Mensa
pro rozvoj nadání 2013, které se zúčastnilo téměř
120 zájemců. Program byl stejně jako v minulých
letech nabitý zkušenostmi, informacemi a inspirací pro práci s nadanými dětmi. Hlavní přednášející
v dopoledním bloku byla PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislavě.
O všem přehledně informujeme na webu deti.
mensa.cz, kde najdete nejen námi pořádané akce,
ale i kalendář plný informací o konferencích, přednáškách a dalších akcích pořádaných nejrůznějšími subjekty a společnostmi zabývajícími se nadanými dětmi.
Velmi děkuji všem dobrovolníkům, kteří věnují
svůj volný čas této oblasti.

děti, ale zároveň dát dostatečný prostor i těm pořadatelům aktivit pro nadané, kteří nejsou členy Mensy
ČR.
Detailnější informace o vzniku a poslání webu
deti.mensa.cz byly publikovány v dubnovém čísle
časopisu (číslo 2, ročník XXI, duben 2013, str. 51)
a najdete je také na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=182. V nadcházejících letech
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očekáváme pozvolný nárůst počtu klubů nadaných
dětí a spolupracujících škol i školek a plánujeme
další zlepšování obsahu webu. Na tomto místě si
dovolujeme připojit výzvu: organizujete-li akce
pro nadané děti, jste autory odborných materiálů
či máte jen dotazy či náměty k řešení, neváhejte
nám napsat na deti@mensa.cz, rádi s Vámi budeme spolupracovat.

Školy a školky spolupracující s Mensou

Lenka Šnajdrová, lenka.snajdrova@mensa.cz

Web deti.mensa.cz slaví první „narozeniny“

Nový web pro učitele a rodiče nadaných dětí,
autor: www.deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová, lenka.snajdrova@mensa.cz

Web deti.mensa.cz vznikl koncem roku 2012
kvůli neustále se rozšiřující nabídce aktivit Mensy
ČR pro nadané děti, jejich rodiče a učitele. V mezinárodním srovnání zaujímá Mensa ČR v oblasti aktivit
pro nadané děti a mládež výjimečné postavení. Unikátní je zejména projekt Mensa gymnázia a Logické
olympiády, které nemají v mensovním světě obdoby.
I z těchto důvodů se Rada Mensy ČR rozhodla věnovat mensovním aktivitám pro nadané děti výrazně
větší prostor na webu, než tomu bylo až do roku 2012.
Mensa ČR již mnoho let organizuje řadu aktivit
směřujících k rozvoji nadání a talentu. Drtivou většinu těchto činností zajišťují dobrovolníci z řad Mensy,
kteří se jim věnují ve svém volném čase a fakticky
bez nároku na odměnu. Web deti.mensa.cz si klade
za cíl usnadnit prezentaci mensovních aktivit pro

Školám a školkám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi, uděluje Mensa ČR titul „Škola spolupracující
s Mensou“, resp. „Školka spolupracující s Mensou“. Během předchozích let Mensa ČR navázala
spolupráci s několika desítkami škol a školek. Oficiální pravidla spolupráce byla definována v lednu
2013 (pro školy), resp. v květnu 2013 (pro školky)
a najdete je na webu deti.mensa.cz.
Mezi podmínky spolupráce patří mj. vytváření
podmínek pro vzdělávání nadaných dětí, realizace
metody NTC Learning (platí pro školky, více
o metodě se dozvíte na http://deti.mensa.cz/index.
php?pg=ntc--metoda), pravidelné testování IQ či

každoroční účast na Logické olympiádě (platí pro
školy). Jednou z podmínek spolupráce je i každoroční zasílání „zprávy o plnění spolupráce“. Tyto
zprávy jsou zveřejňovány na webu deti.mensa.cz
a jejich cílem je informovat veřejnost pravdivě
o aktuálním dění v dané škole či školce, co se týče
aktivit pro rozvoj talentu a nadání.
V době uzávěrky tohoto čísla časopisu spolupracovalo s Mensou celkem 23 školek a 28 škol; navíc
v té době působilo na území České republiky 29 klubů nadaných dětí a 11 herních klubů Mensy. Průběžně aktualizovaný seznam všech klubů, škol a školek
spolupracujících s Mensou ČR najdete na http://deti.
mensa.cz/index.php?pg=mapa--seznam-vse.
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Konference Mensa pro rozvoj nadání v Prostějově
Ve středu 13. 11. 2013 se za přítomnosti České televize uskutečnila v Prostějově podzimní konference
pro rozvoj nadání organizovaná Mensou ČR. Zúčastnilo se 115 lidí, převážně pedagogů a dále psychologů
a dalších, kteří se zajímají o práci s nadanými dětmi.
Úvodem hovořila paní PhDr. Jolana Laznibatová,
CSc., ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti
a Gymnázia v Bratislavě a jeden z největších odborníků na tuto problematiku v Čechách a na Slovensku,
jednak obecně o identifikaci nadání, rozvoji a vzdělávání nadaných dětí a v dalším příspěvku o konkrétních zkušenostech a efektivitě systému vzdělávání
a podporování nadaných žáků na Slovensku, kde na
rozdíl od České republiky existuje síť škol, která je
schopna podchytit nadané žáky z celého Slovenska.
Mensa gymnázium svižně prezentoval pan Martin
Kalivoda: „…velké nároky klademe na osobu učitele,
který nemusí mít nutně vyšší IQ jako jeho studenti, ale
požadujeme všeobecný přehled a vysoké osobnostní
kvality. Řada učitelů si se studenty tyká, což jim neubírá na autoritě…“
Paní PhDr. Hana Halfarová z unikátní školy Open
Gate, projektu The Kellner Family Foundation, přiblížila krátkou historii této školy, vysvětlila, pro koho je
škola určena, popsala život na kolejích, mimoškolní
aktivity a studentské výměny. Pracuje nejen se studenty, ale příležitostně navštěvuje také jejich rodiny. Absolventi této školy studují i na prestižních mezinárodních univerzitách.
Další formou vzdělávání je zřizování tříd pro nadané děti s rozšířenou výukou některých předmětů
v rámci běžných škol. Realizaci těchto tříd představily
jednak paní Mgr. Alena Kýrová ze ZŠ Úvoz v Brně,
dále paní Mgr. Lenka Baše a paní Mgr. Romana Divínová ze FZŠ Hálkova v Olomouci. Pan Ing. Tomáš
Blumenstein na příkladu třídy s rozšířenou výukou
angličtiny a matematiky, která vznikla na ZŠ Jana Železného v Prostějově, vysvětlil i jiný způsob financování nadstandardních hodin zaštiťovaných občanským sdružením, a to z měsíčních příspěvků rodičů.
Speciální přednášku měl pan PaedDr. Jiří Rozehnal z 8. ZŠ ve Frýdku-Místku, excelentně představil
metodu vyučování matematiky podle pana profesora
Hejného, až nám bylo všem líto, že se tímto způsobem
nemůžou učit naše děti. Pracuje se na principu různých prostředí, v rámci kterých se hravou formou vy-

Simona Štorková

tvářejí úlohy, a děti si na řešení přicházejí samy v diskusi s ostatními dětmi, která je usměrňována učitelem.
Zatím je zpracovaná metodika pro 1. stupeň ZŠ a připravuje se návaznost na 2. stupeň. Perličkou je, že pan
učitel organizuje i školení pro rodiče, jejichž děti učí,
aby jim vysvětlil počty, které v životě neviděli.
Paní Mgr. Dana Havlová a pan Ing. Tomáš Blumenstein krátce představili projekty Mensy v této oblasti – jednak kluby nadaných dětí, jejichž seznam najdeme na webu deti.mensa.cz, předškolní vzdělávání
– metodu NTC Learning – jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ a zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity
v dětském věku. Výzkumy mimo jiné poukazují na
fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50 %
vznikne dokonce do věku 5 let. Proto je velmi důležité
věnovat významnou pozornost předškolnímu věku.
Dále Mensa organizuje setkávání rodin s nadanými
dětmi, celostátní setkání Dětské Mensy, dny plné her,
letní a příměstské campy a v neposlední řadě Logickou olympiádu.
Nápady a náměty z klubu nadaných dětí přednesly
paní Mgr. Marie Müllerová a paní Mgr. Markéta Valtrová ze ZŠ Englišova v Opavě, dále paní Mgr. Renata
Haschková a paní Mgr. Lenka Valchářová ze ZŠ Rokytnice Vsetín.
Co říct na závěr? Kromě přednášek poskytla konference prostor k vzájemným osobním setkáním a výměně názorů. Všichni aktéři z řad pedagogů mají jedno společné – s nadšením a láskou dělají mnoho navíc,
na druhou stranu zřejmě nejen oni něco předávají dětem, myslím, že to platí i naopak.
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Reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013

Jana Škrabánková, jana.skrabankova@osu.cz, Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Ve středu dne 13. listopadu 2013 proběhla v Národním domě v Prostějově konference nazvaná
Mensa pro rozvoj nadání 2013, kterou pořádala
Mensa České republiky. Ráda bych se stručně podělila o své dojmy z této akce.
V oficiální pozvánce bylo uvedeno, že konference je zaměřena na způsob, jakým se identifikují nadané děti, na rozvoj jejich schopností a na jejich
vzdělávání ve spojitosti s kluby nadaných dětí. Tato
náplň byla beze zbytku realizována. Konferenci ve
městě uvítal primátor Prostějova, pan Miroslav Pišťák. Jako hlavní mluvčí vystoupila špičková odbornice a uznávaná psycholožka, paní PhDr. Jolana
Laznibatová, CSc., která je zakladatelkou a ředitelkou Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia
v Bratislavě. K potěšení všech 122 zaregistrovaných
přítomných vystoupila Dr. Laznibatová se dvěma
vynikajícími příspěvky (Identifikace nadání, Rozvoj a vzdělávání nadaných dětí). Její prezentace
byly odborně přínosné, ale také nesmírně příjemné,
vtipné a inspirativní. Nejen vystoupení dr. Laznibatové, která byla skutečnou ozdobou konference, ale
také vstupy ostatních odborníků i praktiků v oblasti
rozvoje nadání lze bezpochyby považovat za zajímavé
a aktuální. Považuji však za
nutné vyzdvihnout výkon
PaedDr. Jiřího Rozehnala
z 8. ZŠ ve Frýdku-Místku,
který strhujícím způsobem
hovořil o matematice podle
prof. Hejného a nastavoval
zrcadlo všem přítomným,
kteří byli nuceni sebereflektivně odhalovat svůj postoj
k výuce matematiky. Ostatními prezentujícími byli
PhDr. Hana Halfarová, Ing.

Tomáš Blumenstein, Mgr. Dana Havlová, Mgr. Alena Kýrová, Mgr. Marie Müllerová, Mgr. Markéta
Valtrová, Mgr. René Gavlas, Mgr. Radka Foltová,
Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D. a další. Program konference oslovil nejen odborníky z řad psychologů
a pedagogů z vysokých, středních, základních i mateřských škol, ale určitě zaujal i rodiče nadaných
dětí. Jsem ráda, že opakovaně zazněla potřeba připravovat na vysokých školách budoucí pedagogy na
práci s dětmi „postiženými“ nadáním.
Díky konferenci jsem měla možnost setkat se
opět s kolegy a přáteli, kteří se problematikou nadaných zabývají, a připomenout si řadu radostí i problémů, se kterými se nadaní denně potýkají a které
„standardní“ část populace vůbec nenapadnou. Atmosféra konference byla skutečně ojedinělá. Velice
chválím organizaci celého odpoledne pod vedením
Ing. Tomáše Blumensteina. Oceňuji také práci jeho
organizačního týmu, konkrétně Ing. Hany Kalusové,
Mgr. Dany Havlové a Mgr. Lenky Šnajdrové, Ph.D.
Děkuji organizátorům za zajímavou akci a přeji
jim další podobné úspěchy, jakým konference
Mensa pro rozvoj nadání 2013 určitě byla.

Sál, zdroj: deti.mensa.cz

Internetový obchod BioMamma.cz nabízí především potřeby pro miminka a malé děti – pratelné pleny, ergonomická nosítka, biooblečení, pro starší děti např. rostoucí židle a jiné české výrobky, pro
všechny pak ekologickou drogerii atd. Pořádáme i bezplatné prezentační akce (případně poradenství
po emailu – s většinou sortimentu máme osobní zkušenost). Anna Bräunerová Velátová
PaedDr. Jiří Rozehnal, zdroj: deti.mensa.cz

Podívejte se na fotografie z akcí, zapojte se do diskuse nebo nalezněte mensany kolem sebe: https://intranet.mensa.cz/.
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Nadměrná vzrušivost
nervové soustavy
u nadaných dětí

Z originálu Overexcitabilities In Gifted Children, Leslie Sword (MWJ 10/2013) přeložil Petr Psutka

Jestliže někdo pracuje nebo žije s nadanými
dětmi, pak má-li je charakterizovat, jsou nejčastěji
zmiňovanými rysy intenzivnost a vnímavost. A to
intenzivnost pocitů, prožitků a vnímavost k fyzickému prostředí i k jiným lidem. Koncepce nadměrné vzrušivosti neboli supersenzitivity je cestou, jak tuto intenzivnost a vnímavost zkoumat.
Dabrowského koncepce nadměrné vzrušivosti
umožňuje nadaným dětem, aby tuto svou vlastnost
rozpoznaly, a to jim může pomoci lépe porozumět
sobě a lépe vycházet s druhými lidmi.
Kazimierz Dabrowski (1902–1980) byl polský
psychiatr a psycholog, který pracoval s kreativními dospělými a dospívajícími. Všiml si, že mnozí
z jeho klientů, kteří byli „nadaní“ a/nebo vysoce
kreativní, měli společné osobnostní rysy související se zvýšenou intenzitou fungování a supersenzitivitou nervového systému.
Michael Piechowski, který s Dabrowskim pracoval, vysvětluje nadměrnou vzrušivost jako nadbytek fyzické, smyslové, kreativní, intelektuální
a emocionální energie, který může mít za následek
kreativní úsilí stejně tak jako pokročilý emocionální a etický vývoj v dospělosti.
Předpokládá se, že nadměrná vzrušivost je vrozená. Jde o genetickou predispozici nervového
systému reagovat intenzivněji na životní podněty.
To způsobuje jedincům se silnou vzrušivostí, že
prožívají své zážitky intenzivněji, než je obvyklé.
Jinými slovy, někteří jedinci mají v porovnání
s průměrem sklon reagovat silněji na věci, které se jim
přihodí, a mají rovněž sklon reagovat na tyto věci delší
dobu, než je v průměru obvyklé. Tyto reakce jsou součástí fyzického a mentálního uspořádání jedince, proto nereagují tímto způsobem úmyslně. Jsou prostě jen
součástí jejich vlastní osobnosti, takové, jaká je.
Znalost této specifické koncepce a její pochopení dává studentům lepší možnost nahlédnout do

rysů své osobnosti a uklidnit je, že v některých
svých pocitech a reakcích na nejrůznější podněty
nejsou sami.
Rovněž i rodiče a učitelé zjišťují, že jim koncepce nadměrné vzrušivosti pomáhá mít více porozumění pro nadané děti (a často i pro sebe
samé!). Mají možnost si uvědomit, že alespoň něco
z toho, co tyto děti dělají, nedělají nutně proto, aby
je „rozčílily“, ale že je to následkem toho, kým takové dítě je, jak je psychologicky i fyzicky „poskládáno“.
Nadměrná vzrušivost se projevuje v pěti formách:

Emocionální – intenzita pocitů, složité emoce, extrémy v emocích, empatie k druhým, senzitivita ve
vztazích, silná paměť na pocity, obtížné přizpůsobování se změnám, obavy a pocity úzkosti, zábrany,
bázlivost, plachost, sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a méněcennosti, zvýšené uvědo‑
mování si křivdy a pokrytectví. (Piechowski, 1979)
Ne všechny nadané děti mají všechny z těchto
forem nadměrné vzrušivosti. Některé mají jen jednu nebo dvě z nich. Jsou však i takové, které mají
tyto Dabrowského vlastnosti všechny, a to může
mít jak pozitivní, tak i negativní důsledky.
Tyto děti často projevují nadměrnou fyzickou
energii, abnormálně aktivní obrazotvornost, intenzivní reakce, které mohou být na překážku vzájemným kontaktům s druhými, a extrémní citli-

POZOR! Opět vychází
legendární časopis
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vost. Pozitivní stránkou však je, že mají
nevyčerpatelnou energii, živou obrazotvornost,
neukojitelnou touhu se učit a neobyčejnou schopnost mít o něco zájem.
Uvědomění si své nadměrné vzrušivosti a její
přijetí může nadaným dětem pomoci rozvinout nejenom poznání sebe sama, ale i přijetí rozdílů mezi
jedinci. Můžeme jim pomoci, aby si uvědomily, že
pochopením své predispozice k určitým reakcím
v určitých situacích se mohou radovat z příjemných stránek nadměrné vzrušivosti a zároveň se
učit vyrovnávat se s obtížemi, které jsou někdy
s tímto způsobem bytí spojeny.
Jak říká Michael Piechowski: „Nadměrná
vzrušivost živí, obohacuje talent, dodává mu energii a rozšiřuje ho.“ (Piechowski, 1999, s. 325-6)

Startujeme nový časopis!

Psychomotorická – přebytek energie, rychlý mluvený projev, nutkání k činnosti, netrpělivost, impulzivní jednání, nervózní návyky a tiky, soutěživost, nespavost.
Senzuální – smyslové a estetické požitkářství: zvýšené smyslové vědomí, např. zrakových, čichových,
chuťových vjemů, hmatových informací, zvuků,
smysl pro krásné objekty, hudbu, přírodu, citlivost
na jídla nebo naopak na znečišťující látky, intenzivní odpor k určitým tkaninám, touha po požitcích.
Intelektuální – učení, řešení problémů, zvědavost, soustředění, teoretické a analytické myšlení,
dotazování, sebepozorování, láska k učení, zaujetí
pro morálku, uvažování o osobních a společenských morálních hodnotách.
Imaginační – živá obrazotvornost, kreativní a invenční, bohatý a aktivní život v dimenzi představ,
vynikající vizuální paměť, spletité sny, denní snění, láska k poezii, hudbě a dramatu, obavy z neznámého, směšování pravdy a fantazie, velký smysl pro humor.

100+1 hledejte ve všech
dobrých trafikách

Objevování a dobývání kosmu
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Myšlenkové mapy
prakticky

Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, s přispěním Hany Druckmüllerové a Jiřího Raka

Návod: Nejdříve si prohlédněte obrázek (přečtěte
myšlenkovou mapu) od kořene k listům a až poté čtěte dále. V mapě zachycující obsah článku Myšlenkové mapy si všimněte, jak pomocí stejných ikon spojíte
uzly z různých větví.
Motto: Myšlenkové mapy pomáhají rozvíjet obrazotvornost, obrázek více zaujme a lépe se pamatuje než
text. Navíc jsou dynamické, snadno měnitelné nejen
na počítači, ale i na papíře.
Jak jsem se k myšlenkovým mapám (MM) dostal
– proč je používám
Myšlenkové mapy (mi) slouží pro výrazně vyšší
efektivitu (mé) intelektuální činnosti, a proto jsem se
rozhodl podělit se se svými zkušenostmi i zde
v Mense.
Poprvé jsem se setkal s MM v práci u kolegy
v open source programu FreeMind [viz pozn. 5
u obrázku Myšlenkové mapy, větev HowTo/učit se/
Zdroje]. Párkrát jsem je použil a zapomněl na ně.
Pak jsem pro úkoly začal používat stromovou
strukturu – program TaskCoach. Záhy mi stromová struktura přestala vyhovovat a vzpomněl jsem
si na MM. Nadchly mě. Koupil jsem si knihu
o MM [1] a začal číst. První reakce byla odmítnutí
– proč bych něco takového měl používat téměř na
vše? A proč tolik barviček a obrázků? To mě bude
zpomalovat při rychlém zapisování. Ale přece jen
jsem si našel oblasti (úkolovník, brainstorming,
rešerše/poznámky), kde MM měly využití, byly
efektivnější, a to především díky jednoduchému
a intuitivnímu ovládání programu (viz obrázky).
Pak jsem zkoušel další oblasti a další a další
(knowledge base, rozhodování, prezentace...).
MM vznikly jako cesta, jak lépe využívat mozek,
jako možnost rychle převádět myšlenky na papír.
Mozek nemyslí v lineárním textu, ale v asociacích.
Lineární text mozek omezuje tím, že se snaží navázat
na předchozí větu/slovo, i když ho napadají alternati-

vy, odbočky, postranní myšlenky. Navíc ho zaměstnáváme gramatikou, stylistikou. To ho utlumuje,
zpomaluje. Znáte ten pocit, že něco musíte rychle
říct, než to zapomenete?
Píšete si poznámky v odrážkách, kde nepotřebujete stylistiku a gramatiku? To je první krok k MM.
V odrážkách na papíře se těžko připisuje do jednou
uzavřeného bloku, což MM umožňují. I s odrážkami
třeba v MS Wordu se pracuje podstatně prkenněji než
s MM v počítači.
MM se našly i na poznámkách Leonarda da Vinciho. Ale dokáže v nich myslet i devítiletý kluk postižený dětskou mozkovou obrnou. Zkuste je i vy.
Jak tedy zapisovat své myšlenky? Jak začít?
Asociace mozku je nejlépe zaznamenávat do MM,
„gumové“ stromové struktury, která tyto asociace
zobrazuje. Zapsání pomocí MM je výrazně rychlejší
a úspornější než text, navíc si zpětně při čtení snadněji vzpomenete, o čem MM pojednává. Čtení MM
je rychlé a obsah se lépe zapamatuje díky zápisu bližšímu mozku. Rozvinout myšlenky do lineárního textu můžete kdykoli později, až dojdou nápady, až budete unaveni, až to prostě budete muset sepsat
k odevzdání.
Ze začátku budete používat sousloví, či dokonce
celé věty. Snažte se je zkracovat, až vám zbudou jen
jednotlivá (klíčová) slova. Pokud hesla budou pro váš
mozek dostatečně výstižná a přitom maximálně
stručná, zvýší se rychlost zápisu myšlenek na „papír“. Na druhou stranu není nutné mít hned dokonalou MM s jednoslovnými uzly, to by vás zpomalovalo, když nejste zvyklí myslet v heslech. Z toho plyne,
že MM je subjektivní, každý jinak myslí, každého
napadají jiné asociace, proto ne vždy je MM čitelná
i pro někoho jiného.
Pokud budete používat text, seznamy, čísla, linie,
logiku, analýzy, využíváte jen jednu mozkovou hemisféru. Proto správná MM obsahuje i obrázky, barvy, rytmus, prostor, celek. Zapojíme tak i druhou heMyšlenková mapa typu obsah článku Myšlenkové mapy, autor: Vladimír Kutálek
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misféru a kreativita a efektivita nejsou jen
dvojnásobné, ale díky synergickému efektu vícenásobné.
Nesnažte se hned od začátku vytvořit dokonalou
MM. Vytváření MM není jednorázový proces, je to

VĚDA

ware většinou shora dolů, na papíře ve směru hodinových ručiček.
V knize [1] si přečtěte obecné pokyny, jak tvořit
myšlenkové mapy, ale také návody, jak je využívat
nejlépe ke konkrétnímu účelu [2]. Nebo velice struč-

Příklad myšlenkové mapy typu úkolovník, vytvořené v software FreeMind, autor: Hana Druckmüllerová

iterační proces, kdy si uvědomujeme souvislosti
a tvoříme rychle. Zprvu neuspořádanou MM, pak ji
přeuspořádáváme, hledáme další souvislosti, mažeme, přidáváme a vytváříme novou, pro nás lépe pochopitelnou a čitelnou mapu.
Do kořene si napište nebo nakreslete téma vaší
MM a jednotlivé větve budou představovat aspekty
nebo oblasti, kterým se chcete věnovat. Přidávejte
další a další větve, jak vás napadají různé myšlenky.
Když se v nějaké oblasti vyčerpáte, přejděte k jiné,
a když vás něco napadne, můžete se zase libovolně
vracet. Někdy má smysl zvolit si směr zápisu, u soft-

Copywriting / Firemní
časopisy / Redakční práce
Mgr. Lucie Peláková

ně i na Wikipedii [6] či specializovaném serveru [4].
Vůbec nevadí, že na začátku různé poučky a definice
MM ignorujete stejně jako já. Nejdůležitější je, abyste je používali tak, že vám ušetří čas, energii, obojí.
Možná časem objevíte, že některé z těchto pouček
mají svůj význam, ale to přinese jen praxe.
Příklady reálně používaných MM
Pro názornost připojujeme k článku příklady reálných myšlenkových map. Kolečka na konci některých
listů znamenají, že další poduzly jsou skryté, např.
varianty krabic nebo vzdálené naplánované úkoly.

Z originálu „The Sphinx“, MWJ 02/2013 přeložil Petr Psutka

Jak stará je Velká sfinga v Gíze? Někteří by
rádi uvěřili, že je to 10 000 let, a vycházejí přitom
z vodní eroze na jejím plášti vytesaném z vápence.
Znamenalo by to, že je starší než nejstarší ostatky
lovců/sběračů, jaké kdy byly v údolí Nilu nalezeny.
K poškození vodou došlo pravděpodobně v dobách, kdy na Egypt dopadaly časté a vydatné deště. Jak však stanovit čas potřebný k erozi vápence?
Sfinga byla vytesána z vápencového pahorku.
Nebyla postavena z kamenných kvádrů, i když se
během její existence několikrát doplňovala
ochranná přístavba z cihlového zdiva. Je tvořena
ze tří odlišných vrstev skalního podloží. Svrchní
vrstva je nejtvrdší a je schopná velmi dobře uchovat rysy obličeje. Větší část těla je z měkčí skály,
která už tak dobře větru nebo vodě odolávat nedokáže. Z této měkčí horniny je i plášť Sfingy. I občasné deště v moderní historii Egypta stačí
k tomu, aby ji dokázaly za dlouhé časové období
poškodit. Sfinga se nachází ve spodní části Gízské
plošiny, přes její plášť proto odtéká veškerá dešťová voda, která zde spadne. A při dnešním kyselém
znečištění atmosféry dokážou deště ničit vápenec

velmi rychle. Trpí tím stejně tak i mramorové stavby v jiných lokalitách. Velice škodí prosakování
spodní vody, ta totiž způsobuje, že se povrch skály
odlupuje jak suchá slupka z cibule. Archeologové
jsou přesvědčeni, že Sfinga je téhož stáří jako
Chefrenova pyramida. Zaprvé, architektonický
styl chrámu Sfingy se shoduje se stylem Chefrenova údolního chrámu. Obě stavby byly vytvořeny
z kamene vylámaného při opracovávání pláště
Sfingy. Vyvýšený chodník vedoucí od Chefrenova
zádušního chrámu k jeho údolnímu chrámu zasahuje do pláště Sfingy a způsobuje tak jeho nesymetrii. Kdyby byla bývala Sfinga vytesána ještě před
pyramidami, měl by její plášť obvyklý obdélníkový tvar. Chrám Sfingy stojí na tomtéž kamenném
prostranství jako Chefrenův údolní chrám, což
svědčí o tom, že oba byly postaveny v téže době.
Máte-li iPad, stojí za zhlédnutí aplikace 3D Pyramids, jejímž autorem je Zahi Havás. V ní se proletíte nad digitalizovanými pyramidami a dalšími
stavbami na Gízské plošině a nahlédnete i do jejich
útrob.

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka Mensy ČR

• texty pro tištěná média i web
• ﬁremní časopisy, newslettery
• návrh obsahu webu
a zpracování textů
• redigování, korektury
• překlady z NJ

Nabízím služby v oblasti
psychologického poradenství pro
jednotlivce i firmy. Bližší informace
najdete na www.psychologieprovas.cz.

e-mail: lucie.pelakova@mensa.cz
tel.: +420 604 162 176

jilkova.dag@seznam.cz,
603 435 310, 603 250 450

www.texty.andyk.cz

Sfinga

ČASOPIS MENSA
PROSINEC 2013

Kontakt:

Velká sfinga v Gíze, zdroj: Wikimedia.org
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Rozhovor s Mirkem Jindřiškem: Jak se podniká z Valencie

Rozhovor připravil Karel Vandas

Mirek Jindřišek, absolvent VŠE, se v současné době věnuje různorodým činnostem od
internetového podnikání prostřednictvím společnosti
PoweredBy,
s.r.o. až po organizování hudebních festivalů
či roli DJ. Zeptali jsme
se nejen na to, jak se
Mirek má a na čem
nyní pracuje.
Ve Valencii, archiv Mirka Jindřiška

Jak byste jednou větou odpověděl na otázku: „Kdo je Mirek Jindřišek?“
Člověk, který se snaží neškodit sobě, druhým ani
životnímu prostředí a užívá si naplno toho krátkého času, který nám byl dán.
Kde a čím nyní žijete?
Již čtvrtým rokem žiji ve slunné španělské Valencii, kde pronajímám turistům pokoje ve svém velkém bytě v centru města a zároveň z domova řídím
svoji českou webhostingovou společnost, která začínala na pražských kolejích na Jarově.
Je těžké skloubit pobyt v zahraničí s podnikáním v ČR?
To záleží na charakteru podnikání a velikosti firmy. Kvůli mé společnosti jsem se nechtěl stěhovat
mimo Evropskou unii, ale nyní bych s tím žádný
problém neměl. Telefonní účty mám nižší, protože
k volání používám Skype a na papírování mám
schopnou účetní v Kutné Hoře. Pro mé klienty
není důležité, na jakém místě planety sedím, hlavně když jsem k dispozici na telefonu a emailu.

Čím vás tak oslovila právě Valencie? Uvažoval
jste i o jiných místech, kde byste mohl žít?
Nejprve jsme se chtěli s přítelkyní odstěhovat na
Mallorcu, ale souhrou osudu jsem skončil ve Valencii, o které jsem, asi stejně jako mnozí jiní Češi,
dříve ani neslyšel, ačkoliv to je třetí největší město
Španělska. Pamatuji si jen, že jsem jednou v tele-

vizi zahlédl futuristické Město umění a vědy (City
of Arts and Science, Ciudad de las Artes y las Ciencias), což je soubor budov od Santiaga Calatravy. Bylo postaveno v korytu odkloněné řeky Turie,
ale hned jsem zapomněl, kde se nachází. A že Buñol, ve kterém se každý rok koná šílená rajčatová
bitva La Tomatina, je jen 20 km na západ odsud,
jsem také netušil. O největší pětidenní oslavě Las
Fallas, kdy po městě rozestaví 300 nádherných
sousoší ze dřeva, papírové kaše a polystyrenu
a nakonec je spálí, jsem neměl ani ponětí. Nyní
ovšem vím, že život zde mi plně vyhovuje, a pokud budu nucen stěhovat se někam jinam, tak do
ČR to určitě nebude. Dokladem toho je spousta
Erasmus studentů, kterým se odsud zpět domů vůbec nechce a při každé příležitosti se sem vracejí,
ať již na praxi nebo dovolené nebo zde žijí.

Eulálii z útulku a posléze koťátko El Cida z ulice.
Navíc nám noví opatrovatelé Cataliny nechtěli
kočku vrátit, protože si ji zamilovali.
Jste člověk, který už v životě zastával mnoho rolí.
Lidé vás mohou znát jako předsedu Mensy, organizátora zájezdů na Tropical Islands, organizátora
festivalů a kulturních akcí, vyznavače gotické hudby, amatérského fotografa, majitele a provozovatele webových služeb ... Která ta role vám seděla nejvíce, nebo tu osudovou zatím stále hledáte?
Většina mých rolí se nepřekrývala, ale navazují na
sebe. To je zapříčiněno tím, že pokud něco dělám
delší dobu a dovedu to do stádia, kdy nevidím prostor pro další zlepšování, začne mě zajímat něco
úplně jiného, kde je co nového se učit a poznávat.
Jsem věčným studentem života, který se nebojí
přijmout výzvy připravené osudem – pokud přijdou ve správný čas. V současné době mě nejvíce
uspokojuje role hostitele a turistického průvodce,
protože díky tomu poznám mnoho zajímavých lidí
z celého světa, mohu si s nimi vyměňovat zkušenosti a zážitky z cestování a být tak téměř nonstop
na dovolené. Role, která se vine všemi mými aktivitami, je role ekonoma, který se vše snaží dělat
s minimem nákladů a neplýtvat zbytečně žádnými
zdroji.
Pracujete i jako DJ. Jak se z počítačového odborníka stane nejdůležitější postava večerní či
noční hudební produkce?

Jaká je hned druhá věc, kterou v práci každý
den uděláte?
Protože pracuji již 12 let z domova, bude to většinou snídaně. Na prvním místě po probuzení je samozřejmě jídlo pro mé dvě kočky.
Zmínil jste domácí mazlíčky. Cestovaly vaše kočky s vámi z ČR, nebo jsou místní? Jak jim říkáte?
Původní plán byl vrátit se pro pražskou kočku Catalinu letadlem, protože dvoudenní cestu autem
bychom všichni ve zdraví nepřežili. Ovšem na
místě jsme zjistili, že nemá cenu nosit dříví do
lesa, tedy kočky do Španělska, a pořídili jsme si
Homo Mirage, archiv Mirka Jindřiška
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DJing pro mne není práce, ale koníček, a stal jsem
se jím z nouze. V roce 2003 jsem začal organizovat koncerty elektronických kapel, na které navazovaly afterparty. A protože bylo levnější odehrát
si je sám než někoho platit, začal jsem se tím zabývat a nyní příležitostně hrávám v ČR, SR, Polsku,
Rusku, Řecku, Španělsku, na Ukrajině či v Německu. V blízké době mám pozvání na hraní v Tokiu, Vilniusu či Francii. Výborně se to doplňuje
s mojí chutí cestovat a poznávat cizí města z pohledu místního domorodce, nikoliv anonymního
turisty.
Na který svůj koncert v roli DJ nikdy nezapomenete?
Většina z nich byla něčím výjimečná, už jen proto,
že se každý konal v jiném státě či městě. Nejvíce
mě asi potěšilo vystoupení na Halloweenské party
v moskevském klubu Točka v roce 2010, na základě kterého jsem pak byl v anketě gotického portálu
gothic.ru zvolen desátým nejlepším ruským DJ,
ačkoliv vůbec z Ruska nejsem a ten rok jsem tam
hrál jen jednou.
Jak vznikla vaše přezdívka Mirage, pod kterou
na internetu vystupujete?
Tuto přezdívku jsem si vybral sám, protože přezdívka, kterou mi v roce 1995 dali mí spolužáci na
VŠE, se příliš pro chatování na internetu nedala
použít. Říkali mi „Internet“. Jako Mirage mě nyní
znají nejenom na internetu, ale díky alteregu DJ
Mirage a mým promotérským aktivitám též v hudební branži. Líbí se mi na ní, že začíná jako moje jméno, ale též v překladu znamená „fata morgana“ či
„přelud“, což koresponduje s mými
různorodými aktivitami po celém
světě.
Zaujala mne fráze „s různorodými
aktivitami po celém světě“. Prozradíte na sebe ještě nějakou aktivitu,
o které jsme se nezmínili?
Z toho aktuálního se jedná o tzv.
booking kapel na festivaly a vystoupení po celém světě a nově též koncertní vystupování např. s japonskou
kapelou Gothika nebo s čilskou kapelou Vigilante jako koncertní hráč na
klávesy a tour manager. Dále též roz-
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Myslím, že na to, jak málo zkušeností jsem měl
s většinou problémů, které bylo nutno řešit, tak se
Mensa posouvala vpřed a měla svým členům co
nabídnout. Současné směřování mně plně vyhovuje a oceňuji dlouholetou obětavost Tomáše Blumensteina, že má stále čas a energii tlačit tu káru
dál.
Provozujete sport pro chvíle odreagování?
Nikoliv, já se odreagovávám při mytí nádobí, ve
sprše či vaně nebo při několikadenních přejezdech
Evropy v autě. Sport kvůli svému tělu či duchu
provozovat nemusím, naopak to často vede k trvalé invaliditě či bolesti kloubů. A pasivní sledování
jakéhokoliv sportu nechápu již vůbec a považuji to
za ztrátu času a často i peněz za sázky a vstupné
na stadiony. Ve Valencii se pořádá Formule 1, MotoGP, tenisový turnaj Open 500, maraton, jsou zde
dva velké fotbalové kluby, ale kvůli tomu tu opravdu nejsem. Více mě zajímají fiesty Las Fallas
v březnu, La Noche de San Juan v červnu či La
Tomatina poslední středu v srpnu a další.
Archiv Mirka Jindřiška

voj, podpora a využívání cestovatelských sociálních sítí couchsurfing.org a airbnb.com, které
mohu vřele doporučit, protože cestování je s nimi
mnohem zajímavější, zábavnější a bezpečnější.
Pozorujete změnu v okolí, když se lidé dozvědí,
že jste členem Mensy?
Ani moc ne, bude to tím, že v mém okolí jsou lidé
dost chytří na to, aby také byli v Mense, když budou
chtít. Více se lidé diví, když jim prozradím svůj pravý věk, protože většinou mi hádají o 10-15 let méně.
Čím byla vaše role předsedy Mensy ČR unikátní mezi ostatními?
Nemyslím si, že by mé předsednictví bylo něčím
unikátní, byl jsem nucen řešit stejné problémy jako
kterýkoliv jiný předseda. Jako jediná specifická
věc mě napadá zavedení emailových adres s doménou mensa.cz pro všechny a intranet s možností
volit přes něj, ale nic z toho nebyla čistě moje zásluha, vždy se na tom podílelo více nadšenců.
Jak po letech pohlížíte na svoje působení na pozici předsedy Mensy ČR, shoduje se vaše tehdejší
představa s jejím současným směřováním?

Kde se vidíte za deset let?
To si netroufám odhadnout a ani nad tím nechci
spekulovat, protože vím, že Bůh má zvrácený
smysl pro humor a vždy dokáže překvapit a obrátit
život vzhůru nohama. Jak jsem již řekl, snažím se
užívat si toho, co je teď, a být připraven na cokoliv
v budoucnu. Plánuji maximálně v horizontu jednoho roku, ale spíše v horizontu týdnů.
A jak se za deset let budete ohlížet na období života, kterým procházíte nyní?
Jako na dlouhou dovolenou u moře a doufám, že
i za deset let budu spokojený jako nyní, ať již budu
u Středozemního, Karibského nebo nějakého asijského moře.
Životní motto, kterým se řídím, je ...?
Karma ti to oplať!
Co byste vzkázal čtenářům na závěr?
Učte se jazyky a nezapomeňte na španělštinu. Je to
krásný jazyk, se kterým se domluvíte ve třetině
světa a lépe porozumíte i dalším latinským jazykům, jako je italština, portugalština, rumunština,
katalánština, valencijština a francouzština.

Pustevny – Radhošť
Snad každý zájemce o vysokohorskou turistiku
matně tuší, že na něj někde v dáli čeká jeho Manaslu nebo Lhotse. Zlínští mensané nejsou výjimkou
– ale ještě předtím, než k batohu přivážeme mačky,
vydali jsme se v rámci tréninku zdolat jiný zajímavý vrchol. Namazali jsme chleba, teple oblékli děti
a s veselou písničkou na rtech vyrazili na Radhošť.
Na místo srazu v Pustevnách jsme se dopravovali pěšky, na kole, autobusem, autem, lanovkou
a jinými zajímavými prostředky. Každý zvolil přístupovou trasu podle svých sil a zkušeností a po
náročném výjezdu jsme se občerstvili teplou polévkou či bramborákem z tamního bufetu. Když se
nás sešel dostatečný počet, mohli jsme vyrazit
vstříc smělému vrcholu.
Nepoddal se snadno, co vám budu nalhávat. Na
zhruba tříkilometrové asfaltovo-štěrkové trase
jsme narazili na spoustu překážek, které náš vyčerpávající výstup protahovaly téměř do nekonečna. Samá lavička, vyhlídka, svačina... No prostě
hrůza. Ale největší nepřítel vytrvalého tempa nás
doslova obklopoval ze všech stran. Byly to borůvky. Jakmile je děti objevily, začaly si jimi barvit
tváře, ruce, oblečení, a co bylo vůbec nejhorší,
i jícny a žaludky. A tak se naše skupina dostala do
konfliktu. Část osazenstva byla na vrchol doslova
nabuzena: těšila se, až usedne ke stolu a dá si něco
na oslavu vrcholového sportovního výkonu. Men-
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Jan Sviták, jan.svitak@gmail.com

šina čítající děti a jejich otce si vystačila s nabídkou místních přírodních zdrojů.
Jakž takž jsme postupovali dál. Naše dívčí juniorské osazenstvo prodělalo transformaci na vlčí
sourozence Kláru a Sáru a žonglovalo se svým genofondem jako s nějakou lacinou hračkou, což na

Borůvkové nadělení, autor: Lenka Stodůlková
chvíli odpoutalo pozornost od pojídání borůvek.
Tudíž jsme se dostali až k soše Radegasta.
Ženy ho zhodnotily tradičně skeptickým pohledem: „Ten je malej, představovala jsem si ho většího.“ A mohli jsme dál.
To, co jsme v dáli zatím jen tušili, se před námi
zjevilo jako sen. Ne, ještě to nebyl vrchol, ale už
jsme byli blízko. Byla to chata s výčepem. Ta nás
dokázala zabavit téměř jako borůvky. Děti se vrhly
na dráhu artistů a okusily vše, co umožnilo dětské
hřiště.
Pak se šlo na vrchol. Někteří ho vskutku dosáhli, věřte nebo ne. A pokud vede k vrcholu spousta
rozmanitých cest, vede jich stejně i dolů. Rozprchli jsme se každý svým směrem, do svých domovů
v nížinách, kam mraky nemohou, plánovat další
odvážnou cestu blíž ke hvězdám a jednou… Jednou vyjdeme třeba i na Lysou horu.
Nezbývá než poděkovat organizátorům akce za
organizaci, přírodě za borůvky a všem výletníkům
před námi, kteří je nesbírali, a určitě taky pivovaru
Radegast za to, že se náš výlet mohl uskutečnit.
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Kulečníková koule jako vražedná zbraň

Kateřina Zavadilová, Josef Lomský, katerina.zavadil@seznam.cz

Na našem říjnovém kulečníkovém setkání
v Cípu jsme měli tu čest zahrát si s členem Mensy
a mistrem republiky z let 2006 a 2011 Josefem
Lomským. Pravda, trochu jsem zaváhala, že jsem
do pozvánky výslovně neuvedla, že se jedná o setkání amatérů, a tak si Josef na pool billiard (kulečník s dírami) přinesl kufřík s vlastními tágy.
Ale byl na nás hodný a ani nás moc nebil, když
nám to nešlo. Dokonce navrhl další setkání, a to
v podobě výukového programu, na sobotu 7. 12.
2013 (viz sekce Pozvánky). O akci napsal: „Setkání u kulečníkového stolu bylo pro mě moc příjemným zážitkem – relaxací od pracovního vytížení.
Atmosféra byla uvolněná a velice přátelská. Moc
se mi líbilo, že všichni účastníci byli vstřícní,
když jsem jim někdy třeba poradil – nerad bych
působil jako nějaký všeználek :-). Pokud by byl
zájem, tak nabízím, že bychom mohli uskutečnit
kulečníkové setkání pro začátečníky i třeba pokročilé – prostě pro všechny, kterým přijde tato
hra zajímavá jako mně, a mohl bych tyto zájemce
zasvětit do logiky, důležité motoriky pohybů
a tajů, které tato hra skýtá.“
Kulečník je hra stará, ale velmi zábavná. Pár
kuriozit z její historie: Pokud budeme kulečník
definovat jako „hru s koulemi“, nalezneme první
dochované informace už v antice. Jednalo se ale
o hru pozemního charakteru. První výskyt „stolní
hry s koulemi“ je fakticky doložen až od renesance. Kulečníkový stůl je například uveden v inventární listině francouzské šlechtičny Charlotte
d´Albert z roku 1514. Další zmínka je o celých 58
let mladší. Během bartolomějské noci se král Karel IX. pokoušel rozptýlit hrou s „billes“ (francouzsky koule, nejspíš původ názvu hry), zatímco
v Paříži bylo na jeho rozkaz povražděno více než
20 000 lidí. I jiné známé osobnosti se v té době
pokoušely uklidňovat nervy hrou v biliár. Skotské
královně Marii Stuartovně byla povolena poslední
hra předtím, než skončila na popravišti. Naopak
souboj pánů Mellanta a Leganta v Maisonfortu
v roce 1843 skončil kuriózní smrtí jednoho z nich
– protivník hodil červenou koulí tak, že napadený
byl na místě mrtev.
V době na počátku renesance byl kulečník vyhrazen jen šlechtě. Až na začátku 17. století byla

ve Francii vydána listina, která povolovala vlastnictví veřejného kulečníkového salonu. A hra se
začala rychle šířit i do ostatních evropských zemí.
Pojetí a pravidla se pochopitelně v lecčems lišila.
Kroniky uvádějí: „Hra je dvěma osobami hrána,
z nichž si vždy jedna svoje bille [věz koule] proti
jedné té krátké straně postaví; ta druhá osoba ale
v okolí druhé krátké strany svoje bille tlačiti se
snaží proti těm prvním. Když se jí to nepodaří
a ona se žádné bille netrefí, ta druhá si bod započítá; a to se jednou každou stranou pokaždé dělá,
když se ta druhá netrefí. Hlavním smyslem hry
této je zastrčit bille osoby druhé do jedné z děr na
tabuli anebo též tu samou v určitých případech
nechat přeskočit přes tabuli. V obou případech,
když se to stane, se tomu kterému hráči dvou bodů
dostane a také práva postavit své bille. Jestliže se
bille druhé strany netrefí a zaběhne se, to je když
koule vlastní do díry zapadne, protivník si tři
body započítá a tak dále. Tato hra je tedy tak
dlouho hrána, než jedna z nich dvanáct bodů pohromadě má, neboť tím hru vyhrává.“
Současně s jejím rychlým rozšiřováním se hra
stávala rafinovanější a zdokonalovaly se i její nástroje. V roce 1855 existovalo více než 30 variací.
V roce 1884 založil francouzský kulečníkový mistr (a pravděpodobně i první profesionál) Maurice
Vignaux v Paříži „Café Magnin“ – první kulečníkovou akademii na světě. Sport to byl velmi oblíbený i na americkém kontinentě – již o šest let
dříve se tu konalo první mistrovství v poolu. Ve
stejné době vyhrál Vignaux nad Američanem
Slossomem v nepřerušené sérii 1 531 koulí. Ale
postupně se v Evropě – s výjimkou Anglie, kde
vládl snooker (královský kulečník, ve kterém je
jedním z nejznámějších hráčů Ronnie O‘Sullivan)
– prosazoval spíše karambol (kulečník bez děr).
Pool sem byl znovu přivezen americkými vojáky
po druhé světové válce.
V současné době bohužel není kulečník na
žebříčku popularity příliš vysoko a do ústraní jej
zasouvají mnohem větší koule bowlingové, popřípadě menší, ale rychlejší kuličky airsoftové či
paintballové. To mu ale na kráse neubírá a pevně
věřím, že se zase brzy vyšvihne zpět na výsluní,
kam patří.

Lukostřelba v Prostějově
V úterý 24. 9. se sešla skupinka sedmi mensanů
na střelnici v Prostějově, aby si vyzkoušela terčovou lukostřelbu. Po krátké instruktáži se větší část
zúčastněných chopila čtyř luků a za přísného do-

V akci, autor: Pavel Terber
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Jaroslav Grepl, jaroslav.grepl@mensa.cz

hledu přihlížejících se jala šípy trefovat přistavené
terče. Po několikerém střídání se vystřelené šípy
začaly pozvolna přesouvat z modré přes červenou
až ke žluté – středové barvě cílových kruhů. Nutno
však podotknout, že terče se nacházely ve vzdálenosti několika metrů, přičemž skuteční lukostřelci střílejí i na metrů sedmdesát. Došlo
i k regulérnímu soutěžnímu klání, které vyhrál
předseda MS Brno, druhé místo obsadil předseda MS Prostějov a třetí manželka pokladníka
téže místní skupiny. Musíme ale konstatovat, že
převaha vítěze byla zdrcující.
Akce byla následně zhodnocena v blízké restauraci jako velmi přínosná a příjemná, proto
je třeba poděkovat všem zúčastněným za dobrou náladu, výkony a zvídavé otázky, našim
průvodkyním za vysvětlení, trpělivost a fundované odpovědi a hlavně Laďovi Franklovi za
dobrou myšlenku a organizaci celého podniku.

Radka Janků, jankup@volny.cz

sál proměnil v papírový chaos – to
proto, že jsme stříhali a lepili a přitom objevovali kouzlo Möbiových
pásků, které mají jen jednu stranu
a jednu hranu. Když jsme se dostatečně vyřádili a ozdobili, příjemná
organizátorka Dana Havlová nás vzájemně představila. Brzy jsem se ocitla ve skupince hráčů a ti mě ochotně
zasvětili do hry. Mezi náctiletými byl
i kluk z Brazílie Rangel, který s námi
mluvil anglicky.
Večer jsme měli možnost navštívit
relaxační centrum. Nebylo moc velHrajeme jako o život, autor: Dana Havlová
ké, ale vyhřáli jsme se v sauně, aby28. 9. jsem se poprvé účastnila společného ví- chom pak chladli ve vířivce. Byla to místa, kde
kendového setkání členů a příznivců Dětské Men- jsme se mohli lépe poznat.
sy v Sokolově na Karlovarsku. V pátek jsme se
Ráno nás přivítalo slunce a my jsme v týmech
ubytovali v hotelu uprostřed pěkného zámeckého ochotně vyběhli do okolí najít cestu plnou záhadparku. I uvnitř to bylo hezké. Dvě místnosti byly ných vzkazů. Luštili jsme a pomalu došli do mavybaveny optickými klamy a hlavolamy, v sále ur- lebného statku Bernard. Tam nás k naší smůle
čeném pro setkání se už pohybovalo dost lidí a na nečekal klid k prohlídce jednotlivých stavení
stolech byly rozložené stolní hry. Během chvíle se s přehlídkou lidových řemesel. Vedle našeho se-
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tkání se totiž konal i sraz motorkářů, takže to na
statku vřelo, hučelo, hrálo… Některé týmy si
daly nepsaný úkol a spočítaly 300 motorek, šílené. Postupně jsme se přemístili k vyhlídce dolu
Jiří. I tento pohled měl svou poezii v podobě barevných vrstev zeminy a k Sokolovsku doly neodmyslitelně patří.
Odpoledne následovaly hry a odborné přednášky pro dospělé a vše se protáhlo do nočních hodin
– tak moc jsme byli činností pohlceni. Pro pár nad-

šenců čekalo ještě milé představení dovedností
dalšího z organizátorů, pana Čavojského. Byla to
parádní noční bojovka s krásnou odměnou. Vraceli jsme se celí znavení…
Ráno se podle libosti opět hrálo, diskutovalo,
někteří absolvovali IQ testy. Prima čas s pohodovými a hravými lidmi až moc rychle utekl a už
zbývalo jen závěrečné hodnocení, loučení a posilnění smaženým řízkem na cestu. Tak snad zase
někdy. Moc děkuji organizátorům.

Máte připomínku k časopisu, našli jste chybu, líbí nebo nelíbí se Vám něco? Napište šéfredaktorovi
Tomáši Kubešovi: tomas.kubes@mensa.cz.
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na Zuzanu Polákovou: sekretarka@mensa.cz.

SIGurmán v Ostravě
„Nejen chlebem bude člověk živ…“ Pravidelné
pijácké akce místní skupiny Ostrava se touto částí
citátu z Bible do písmene řídí a všechna setkání se
nesou v duchu zajímavých diskusí, popíjení všech
možných druhů čajů, ovocných a zeleninových
džusů a konzumací duševní potravy v podobě hlavolamů a společenských her.
Jednoho zářijového úterního podvečera se však
nepřímo zaměříme na fyzickou podstatu citovaného výroku a v souladu s heslem „Co si Ostravák
zařídí, to má“ je naplánována první akce ostravské
odnože SIGurmánu.
Jako locus delicti se vybírá řecká taverna Agiu
Georgiu, nacházející se v malebných prostorách
zámečku v Ostravě-Porubě. V den D, hodinu H,
minutu M a sekundu S parkujeme na malém parkovišti před zámeckou branou. Podzimní vítr jen
potvrzuje správné rozhodnutí provozovatele o uzavření venkovního posezení – rádi následujeme
ukazatele do vnitřních sklepních prostor taverny.
Na první pohled působí celé prostředí autenticky, bez zbytečně překombinované výzdoby. Klenba stropu, fresky a malby na stěnách jen dotvářejí
atmosféru. Mírným negativem dokonalé autenticity je autentická zima na nohy. Bohužel nedokážu
posoudit, jedná-li se o náhodu, momentální dysregulaci tělesného tepla či něco jiného.
Tento negativní pocit však po většinu večera
ustupuje do pozadí. Ze šesti přihlášených dobro-

Jan Slabý, jan.slaby@centrum.cz

volníků je zvolena skupina šesti osob a po objednání různých testovacích subjektů podrobujeme
vše důkladné vzhledové, čichové a chuťové zkoušce. Bohužel vybraní dobrovolníci neznajíce standardních vědeckých postupů přicházejí na akci
nepřipraveni – chybějící poznámkové bloky či jiná
zařízení jsou hlavním důvodem pouze namátkového seznamu testovaných subjektů: předkrmy ze
sušených rajčat, pasta z brambor a ořechů, grilovaný sýr, směs grilovaných špízů a mletého masa,
obrovská pečená brambora, tzatziki, domácí dezerty a mnoho dalšího.
Hodnocení všech testovaných subjektů ve všech
kritériích dopadlo na výbornou, nešlo si však nepovzdechnout nad relativně střídmými porcemi. Celé
prostředí výborně dokreslovala svým příjemným
jednáním obsluha, neustále doplňovaný džbán
s vodou, konvičky s jedlými oleji a další pochutiny
– podobné praktiky zdaleka v našich krajích nebývají běžné. Za všechny účastníky si dovolím danou
tavernu umístit na první místo ze všech dosud navštívených podniků (toto umístění je mírně devalvováno faktem, že se jedná o první mnou navštívený podnik). V závěru večera se rozcházíme
s předsevzetím, že se rozhodně nejedná o poslední
akci ostravského SIGurmánu.
Rád vyjadřuji poděkování Hance Studenské
a Hance Kalusové za organizaci této akce – Hanko
a Hanko, díky!

Jak jsme se šli picnout
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Zuzana Novotná, novotna@korinek.org

Po ztemnělé místnosti zběsile pobíhá dav různoba- zabijáckým pudům a vykašlat se na jakoukoliv straterevně blikajících lidí. Tóny heroické písně se mísí se gii nebo týmovou spolupráci. Každý volil svůj vlastní
zvuky střelby, občasnými záchvaty smíchu a dutými styl boje a s nástrahami temné arény se potýkal na
ranami následovanými úpěním těch nebožáků, kte- vlastní pěst. Někteří sázeli na ladnost a přesnost zásarým se před zdí nepodařilo včas zahnout. Plzeňští hů, zatímco jiní upřednostnili hrubou sílu a intenzivní
mensané vyrazili na lov…
střelbou kropili cokoliv, co se pohnulo. Právě druhá
Členové místní skupiny Plzeň se těsně před želez- zmíněná strategie se ukázala jako výhodnější – nejlepnorudským celostátním setkáním usnesli, že organi- šího skóre totiž dosáhl drsný Terminátor; cíl sice zasázačních starostí už na ně bylo víc než dost a nezbývá, hl zřídkakdy, zato se nikterak nezdráhal vystřílet něnež se jít vzájemně postřílet.
kolikanásobně víc munice než ostatní hráči. Naopak
Dějištěm akce se stala místní lasergame aréna. Každý Chuck Norris i s úspěšností téměř 50 % skončil mezi
z účastníků, vybavený zbraní a svítící vestou, si zvolil posledními.
pseudonym náležité hrdinskosti a po krátké instruktáži
Při odchodu z arény se hráči nadšeně trumfovali,
nadšeně vyrazil do boje. Lze se jen domnívat, jak by se kdo je mrtvější (jmenovitě Godzilla si přála zmínit, že
asi vyvolení superhrdinové tvářili, kdyby viděli, co se zahynula celkem 143×). Lasergame na všechny udělala
děje jejich jménem: Godzilla obratně kličkovala mezi silný dojem. Prý si ji s chutí brzy zopakují. Přidáte se?
překážkami při svém zbabělém úprku před Rambem. Terminátor se neobratně plížil za Ironmanem, aby se
za rohem srazil s Predátorem a dostal
zbraní do nosu. A Chuck Norris
s Thorem se honili okolo barelů, zatímco Hulk s ďábelským smíchem
všechny kosil samopalem.
To, že jsou rozděleni do dvou
nepřátelských týmů, hráčům nijak
nebránilo podlehnout primitivním
Co to máš za zády? Autor: Zuzana Novotná

Den plný her ve Školičce MH
V prostorách Školičky MH se uskutečnilo zábavné odpoledne věnované celým rodinám. Přišlo
několik mensanů se svými dětmi, ale také lidé ze
široké veřejnosti. Děti si s rodiči vyzkoušely nepřeberné množství Smart her. Největšími favority
byly podle očekávání Barevný kód a oblíbený obrázkový Smart Box. Lektorky Školičky MH si pro
děti připravily několik hlavolamů a hádanek na
pracovních listech, některé také z dílny Terminus
Clubu. Největší zájem byl o logické aplikace na
iPadu. Kdyby záleželo pouze na dětech, skládačky
a zábavné hry bychom hráli až do večera…
V průběhu dne probíhala také diagnostika dětí
pod dohledem psycholožky Centra nadání, o. s.
A Mensa snad také získala nové členy, protože se

Magdalena Halžová, magdalena.h@tiscali.cz

pod dohledem Jitky Fořtíkové uskutečnilo testování IQ. SIG PARENT ve spolupráci se Školičkou
MH působící nově v Praze 6, připravují i další
akce spojené s hledáním hudebního a rozumového
nadání dětí od 3 let.

Hráli jsme si, autor: Magdalena Halžová
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Sportem ku zdraví aneb Na kole do Rakv...ic

Magda Tydrichová, magda.tydrichova@seznam.cz

Abych se přiznala, původně jsem svou účast na
cyklovýletu chtěla zrušit (začínám ale hezky, co?),
stihla mě totiž zlá a zákeřná choroba (přesněji řečeno
ne zrovna zlý a ne zrovna zákeřný zánět hrtanu,
stručně řečeno kašel). Avšak říká se o nás, že jsme
národ Švejků, a proto jsem se i já po jeho vzoru rozhodla vzchopit s tím, že člověk musí být trošku odolný, a vyrazila směr jižní Morava. Na tento cyklovýlet
jsem se těšila už od toho předchozího, nemohla jsem
to tedy jednoduše vzdát!
Jako tradičně jsme se rozdělili na pěší a cyklistickou sekci, já se přidala ke druhé. V pátek jsme se vydali z Rakvic k Novomlýnské přehradě a po jejím
druhém břehu zpět.
Zde si dovolím jednu myšlenkovou i trasovou odbočkou, a sice do Pavlova. Když mi bylo osm let, jela
jsem se svým taťuldou na kole od přehrady do Mikulova, samozřejmě přes ten nejprudší kopec všech dob
(prosím, buďte shovívaví, tenkrát jsem ještě neznala
moc kopců), který je právě v Pavlově. Na jeho vrcholu jsme zastavili, abych se mohla napít. Ve
škarpě ležela lahev od pavlovského vína a taťulda
mi řekl: „Až budeš jednou pít pavlovské víno,
vzpomeneš si na tento kopec.“ No, rok se s rokem
sešel… Prostě bylo jasné, že se na ten kopec musím jet podívat. Zatímco zbytek skupiny pokračoval dál do Dolních Věstonic, já a Vítek Švachouček, který se uvolil jet se mnou a kterému
tímto děkuji, jsme se vydali na kopec. Vlastně,
Vítek říkal, že je to rovinka, a když nad tím teď
tak zpětně přemýšlím… nebylo to dokonce i mírně z kopečka? Ať už je to tak či onak, připomněla
jsem si milý zážitek z dětství a tímto bych uzavřela svou myšlenkovou i trasovou odbočku.
Večer jsme se vydali do valtického sklípku,
kde jsme naplánovali další výlet. Ten směřoval pro
velký úspěch přes Lednicko-valtický areál opět do
Valtic (no jo, ve sklípku bylo prostě fajn) a potom
dál do Břeclavi. Odtud bylo možné jet zpět do
Rakvic vlakem. Kdo chtěl, mohl se vrátit zpět na
kole a ujet tak krásných skoro sedmdesát (vlastně
si už nepamatuju, kolik přesně) kilometrů.
Co naplat, jsme u konce. Jako vždy to uteklo
tak rychle, že má člověk skoro až podezření, že to
skončilo ještě před svým začátkem. Asi to ani jinak nejde ve společnosti tolika fajn lidí.

Dovolím si ještě jednu poznámku závěrem – cyklovýlet jsem si naposledy připomněla na podzimním
setkání. Vlastík Daněk se totiž při cestě z Rakvic zastavil v Pavlově a koupil mi pavlovské víno pro tatínka. A když jsme ho pak doma pili, vzpomněla jsem si
nejen na ten kopec, ale i na náš cyklovýlet.
Na závěr bych proto chtěla poděkovat v prvé řadě
Zdence Pánikové, že tyto akce organizuje. Vlastíkovi Daňkovi, že si vzpomněl na mou vzpomínku a přivezl mi víno z Rakvic přes Prahu až do Železné
Rudy. Vítku Švachoučkovi, že se mnou vyjel nejprudší kopec všech dob, který je vlastně rovinka
(možná mírně z kopce), ale hlavně za to, že jako
správný vedoucí cyklosekce zkoordinoval požadavky všech cyklistů a vymyslel trasu vhodnou pro
všechny. Dále Nezvalovým, kteří toto místo doporučili. A hlavně všem účastníkům, bez kterých by cyk‑
lovýlet nebyl cyklovýletem a díky kterým budu
mít zase na co vzpomínat!

Naše sestava, autor: Pavel Terber

SIG Outdoors v Rakvicích
První oficiální akce SIGu Outdoors proběhla
v termínu 19. – 22. 9. 2013. Ubytování bylo zajištěno
v penzionu U Ďáblova kopyta v Rakvicích. Lokalita
blízko Lednicko-valtického areálu slibovala příjemné
výlety. Jak Zdenka uvedla v pozvánce, akce byla určena jak pro cyklisty, tak pro pěší, pro dospělé i děti,
pro členy i nečleny, tuzemské i zahraniční. Na
akci, jak je to již obvyklé, dorazili zástupci všech
pozvaných kategorií.
My „stoprocentní pěšáci“ (tam zahrnuji ty, kteří na akci přijeli bez kola) jsme si první den udělali
výlet z Rakvic do Lednice. Zašli jsme se podívat
k obelisku, který byl postaven na památku uzavření míru mezi Francií a Rakouskem (1797). Tomuto
místu se zde prý také říká „Facka“. Jedna místní
paní nám vyprávěla, že facku dala kněžna nějakému nápadníkovi za to, že si „moc dovoloval“. Podle Wikipedie měl být adresátem facky sám kníže.
Pověsti se neshodují v tom, za co kníže tento pohlavek dostal. Buď kníže propil a prohrál v kar-
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Marie Cibulková, majka.cibulkova@seznam.cz

tách celou vesnici, nebo byl své ženě nevěrný.
K dispozici je ale i jiná „pověst“, že obelisk stojí
uprostřed zemědělské krajiny, kde působí jako
„pěst na oko“ nebo jako kdybyste dostali facku.
No, tak si vyberte…
Pokračovali jsme k minaretu a cestu od něj
k lednickému zámku jsme si zpříjemnili projížďkou v kočáře.
Z Lednice jsme se přesunuli do Valtic, kde
jsme si prohlédli zámek a sešli se s cyklosekcí,
abychom společně navštívili akci Valtické burčáky
ve valtickém podzemí.
Druhý den se naše skupina pěšáků rozrostla
o „sváteční pěšáky“ (tam řadím ty, kteří sice přijedou s kolem, ale rádi zajdou i na pěší výlet). Ten
den jsme měli na programu Břeclav a tam jsme si
prošli Břeclavský chodníček. Rozhodně to ale neznamená, že bychom v Břeclavi chodili vzorně po
chodníku – „Břeclavský chodníček“ se totiž jmenuje zdejší vycházková trasa.

Zastávka na cestě, foto: Pavel Terber, autor: Marie Cibulková
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Zajímavá je i místní synagoga a starý židovský
hřbitov. Mimo to jsme se byli podívat v Lichtenštejnském domě, kde je stálá výstava věnovaná
rodu Lichtenštejnů – od historie až po současnost
a také jsou zde k vidění miniatury staveb, které se
nacházejí v Lednicko-valtickém areálu.
Čekání na oběd – a ten den bylo opravdu dlouhé – nám krásně zpříjemnila milá návštěva: Tomáš, Anička a jejich malá Andulka. Bylo to moc
příjemné setkání a vypadá to, že našemu SIGu už
začíná růst nová generace…
A v neposlední řadě musíme zmínit Poštornou,
kde se nachází několik budov, které byly postaveny s použitím dnes už nevyráběných cihel a glazované krytiny z místní cihelny. Hlavní budovou je
kostel Navštívení Panny Marie, postavený koncem
19. století podle projektu lichtenštejnského dvorního architekta. Ze stejného materiálu je postavena
i budova fary a školy.
Večer jsme si zpříjemnili grilováním.
V neděli už jsme se rozjížděli domů. Ale protože
počasí bylo opravdu nádherné, udělali jsme si ještě
jednu malou soukromou procházku po zámeckém
parku, kde Vlastíkův ostříží zrak objevil zajímavý
plod. Pro soutěživé jedince vyhlašuji anketní otázku:

Co je to?, autor: Marie Cibulková

Z jakého stromu pochází plod, který je na přiložené
fotografii? Má velikost tenisového míčku. A pro ty,
kteří holdují víc historii nebo mlsání: http://www.
czregion.cz/dejte-si-baklavu-zachranite-kus-historie.
Chtěla bych moc poděkovat organizátorům za
skvělou akci a v neposlední řadě i všem účastníkům za příjemnou atmosféru. Závěrem musím podotknout, že kombinace místa na jižní Moravě,
času vinobraní a lidí v SIG Outdoors mi přijde naprosto ideální. Už se těším na příště…

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.

Střípky z Deskohraní 2013
Festival Deskohraní je ideální akce
na propagaci některých aktivit, a tak
jsem již poněkolikáté využila této příležitosti a pokusila se oslovit příchozí.
Hlavním tahákem byl školní program.
Každé dopoledne místo vyučování
přijde do Tyršova domu asi 150 dětí
z několika škol, naučí se hry, které
jsou k dispozici, a pak si v jedné z her
zahrají malý turnaj. U mého stanoviště
s mankalou byla vždy nástěnka s letákem Logické olympiády. Učitelský doprovod ji vesměs znal, přesto byli někteří rádi, když jsem jim dala letáček,
ať to za rok zkusí. O mensovní cukr,
zamaskovaný v obalu s nápisem IQ
v prášku, se (jako loni) při vyhlašová-

Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

ní a rozdávání cen strhla bitva. Naštěstí jsem byla
dobře zásobená a dostalo se tak na každého…
Ve středu a ve čtvrtek se k mankale přidalo
i Abaku – mnohé soutěžící děti i učitele nadchlo.
S Jardou Krysem, který Abaku obsluhoval (ještě
jednou díky za to, Jardo), jsme se shodli, že nad
regálem s hrami pro dva by se dobře vyjímalo velké mensovní logo. Pokusím se zrealizovat v příštím ročníku.
Druhou vydařenou akcí letošního Deskohraní
bylo mistrovství světa počítačových programů ve
hře Toguz kumalak. Na stůl se postavily dva notebooky, mezi ně se vlepila originální deska. Ke stolu zasedli autoři programů či jejich zástupci. První
počítač zahrál tah, pak se tento tah odehrál na ori-

Rozvoj osobnosti „škola hrou“
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ginální desce na stole, pak tento tah zadal hráč do
druhého počítače. Počítač chvíli přemýšlel a pak
oznámil tah, ten se odehrál na desce a tak dále, dokud jeden z počítačů nezískal 82 kuliček potřebných k výhře. Mezi (bohužel jen třemi) soutěžícími programy zvítězil kazašský, druhý byl
kyrgyzský a čestné třetí místo obsadil můj stále
nedokončený program, hrající v současné době náhodně. Přesto to při zápase s favoritem alespoň
prvních několik tahů vypadalo, že umělou inteligenci implementovanou má. Pokud by se někdo
chtěl pokusit o dokončení programu a získat finanční odměnu 1 500 Kč a originální desku, nechť
se zúčastní programátorské soutěže vyhlášené
v minulém čísle.

Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz

Jako čerstvý člen Mensy jsem se chtěl seznámit mě představili: Ajťák Radim, slečna Markétka
s novými zajímavými lidičkami. A to nejlépe a gymnazisté Filip, Michal a Pavel nejprve nakresz Brna a bezprostředního okolí. Jak se mi to podaři- lili tužkou na papír strom. Kresba byla součástí
lo? Zamyslel jsem se, co mohu nabídnout mensa- psychodiagnostického testu – Baumtestu. Poté
nům. Napadla mě ihned přednáška. A protože jsem jsme jej všichni společně hodnotili a konzultovali.
pochopil, že takový mensan si rád hraje, kombinuje Následovala velmi stručná přednáška o metodách
a luští, udělal jsem ji formou škola hrou – přednáš- a technikách poznávání osobnosti a přešli jsme do
ky hrou, konané ve škole. Rozeslal jsem tedy po- druhého poločasu. V tom jsem si připravil pro
zvánky na přednášku, kterou jsem si až neskromně účastníky hru vlastní výroby – přiřazování profesí
nazval „Metody a techniky poznávání osobnosti – a specifických vlastností k pečlivě vybraným
Grafologie“, a čekal, co se bude dít. A dělo se. Na ukázkovým podpisům. Hru shodně vyhráli šikovmoji pozvánku zaní studenti Filip
reagovalo během
a Michal. Nad poddvou dnů sedm
pisy jsme diskutolidí, přičemž dva se
vali ještě v přetatěsně před začátžené půlhodině.
kem omluvili. Za
Takže až se budrobnou
platbu
dete chtít seznajsem si pronajal
movat, můžete se
učebnu na SPŠ stainspirovat právě
vební v centru
takovou přednášBrna. A přednáška
kou, jakou jsme
společně strávili
začala.
Hned v úvodu
my.
Bavili jsme se, autor: Stanislav Wolf
jsme se samozřejCyklochalupa 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.

Naše diplomy, autor: Hana Kotinová
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3x Simo

NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ

Vlastimil Daněk, vlastimil.danek@mensa.cz

V pátek večer jsem se dozvěděl několik nových
pravidel, která by měl člověk dodržovat. Například pravidlo číslo jedna, když jsi na „návštěvě“
v cizím bytě bez vědomí majitelů, kteří by se mohli nečekaně vrátit, nezapomeň zamknout a zajistit
dveře na řetízek. Pravidlo číslo dvě říká, nikdy si
nezouvej boty, protože pokud jsi omylem porušil
pravidlo číslo jedna, při návratu majitelů pravděpodobně nebudeš mít čas se obouvat a budeš muset
prchat bez bot. Z čehož se vyklube později další
problém, když zjistíš, že nemáš ani na to, aby sis
koupil nové.
Když usoudíš, že tvoje „zaměstnání“ není příliš atraktivní, a rozhodneš se, že se budeš prezentovat jako lékař, který strávil několik let v Africe,
ujisti se, že znáš víc léků než jenom Aspirin
a Ibuprofen. Možná, že se potkáš s člověkem, kte-

rý se bude zajímat o detaily tvojí africké mise a navíc to bude odborník.
Když se budeš se svým stejně vypečeným kamarádem z mokré čtvrti schovávat před majitelkou
bytu pod její postelí, nebuď sobecký a nechej tam
ještě trochu volného místa aspoň pro jednoho milence.
Když si naděláš velké dluhy, nesnaž se je splatit
prodejem kradených věcí z bytu svého věřitele –
nemusel by mít pochopení a tvému kolenu by mohlo hrozit důvěrné seznámení s vrtačkou. Ledaže
bys uměl Heimlichův hmat.
Takže už víš, co všechno bys měl a neměl dělat… Ale jestli jsi hodně pohotový a v každé situaci si dokážeš najít aspoň trochu uvěřitelnou výmluvu, tak na tom, jestli zmíněná pravidla
dodržuješ, vlastně až tak moc nezáleží. Ze všeho
se totiž vysekáš a navíc ještě pobavíš spoustu lidí.
Zdá se vám to všechno trochu
ztřeštěné? Ano, bylo to dost bláznivé, ale hlavně to byla velká zábava.
A kde jako? Přece ve finském filmu
3x Simo v rámci Severského filmového podzimu, na který se vypravilo několik členů SIG Jazyky. A to
všechno díky Magdě, která pro nás
festival objevila, a Vítkovi, který
nás zbavil mučivého rozhodování,
kam, kdy a na který film půjdeme.
Naše filmová banda, archiv Vlastimila Daňka

Exkurze do České televize
S nadšením jsme očekávali tento den. Bylo to
poprvé, kdy jsme se mohli podívat přímo do ostravského studia České televize. Exkurze začínala
v 9.00, hned na recepci jsme se setkali s několika
hvězdami, hlavně ze seriálů České televize. Pak už
následovala cesta do prvního studia, kde normálně
probíhá živé vysílání zpráv pro severní Moravu.
Všichni účastníci exkurze zahlcovali naši průvodkyni hromadami technických otázek, avšak ta nás
většinou odkázala na své kolegy, se kterými jsme se
setkali později. Pak se šlo k druhému, mnohem většímu studiu, kam jsme ale jen tiše nakoukli. Právě
tam probíhal konkurz na novou moderátorku pořadu Sama doma. Konečně jsme se dostali do místnosti techniků, kteří upravovali titulky pro moderátory a přepínali kamery. Odtud se vysílá signál po
optické síti do Prahy, z níž pak míří do celé ČR.
První technická místnost ještě nebyla v HD rozliše-
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Petr Hawliczek, Hawliczek.Petr@seznam.cz

ní, avšak hned nato jsme se šli podívat do druhé,
větší místnosti, která byla pokrytá obrovskými plochými HD monitory. Jediné, co nám bylo proti srsti,
byl opožděný obraz oproti zvuku. Ptali jsme se
techniků, kde je chyba, a ti nás ujistili, že to chyba
není, pouze při zpracování se video zpožďuje o dva
snímky, avšak zvuk je přenášen s nulovým zpožděním. Vysílání probíhá už však opět synchronizovaně, ve výsledku tak žádné zpoždění není. Zvláštní
je, že ne všechna vysílání se posílají po optické síti
do Prahy. Ta předtočená se nahrávají na úložné médium a fyzicky je někdo musí do Prahy zavézt. Nakonec jsme se podívali ke střihačům, našim malým
účastníkům exkurze jsme pustili pohádku, pak poslední dotazy a ani jsme se nenadáli a exkurze byla
u konce. Děkujeme velice Haně Kalusové a všem
ostatním organizátorům akce za možnost podívat se
na televizi z druhé strany.

Listopadové setkání MS České Budějovice

Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz

Listopadové setkání naší MS bylo spíše takové mariášové. Přesně tolik se nás sešlo v naší oblíbené pizzerii, ale místo karet jsme si tak trochu zafarmařili.
Pavel opět nezklamal a donesl hru „Farmář“,
takže jsme na základě nejvyšší pravděpodobnosti
(a také trochu náhody) sbírali zajíce, ovečky, prasátka, kravičky, koníky a na psy jsme se ani nedostali. Zato nám naše farmy dost prohnali vlci a lišky. Já osobně jsem kvůli těmto dvěma škůdcům
nevyhrála ani jedno kolo, ale beru to s nadhledem
(Neštěstí ve hře…).

Celkově večer probíhal v takové po delší době
klidné atmosféře. Přípravu Logické olympiády
jsme probrali již jen okrajově. Ujasnili jsme si ještě pár drobností a večer jsme zakončili krátkou
procházkou.
Doufám a zároveň se těším, že příště bude
účast vyšší a zase si něco pěkného zahrajeme.
Chtěla bych připomenout, že další setkání bude
v úterý 3. 12. 2013 od 17.30 v Pizzerii Regina,
Krajinská 41, České Budějovice, a všechny zájemce na něj srdečně zvu.

Pohled do zákulisí, autor: Petr Hawliczek

Přidejte se 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/
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Pojídači motorů aneb Potlačuje vysoké IQ pud sebezáchovy?

Dagmar Hladíková, dagmar.hladikova@mensa.cz

Že vysoké IQ může mít souvislost se sníženým
pudem sebezáchovy, zjistili organizátoři nedávného setkání v Železné Rudě, kde proběhl průzkum
na sedmdesáti třech osobách s IQ vyšším než 130.
Tomuto vzorku populace byl rozdán dotazník
zkoumající jejich intuitivní jednání ohledně případné konzumace neznámých vzorků. Dotazovaným byly promítány fotografie rozličných potravin
či předmětů ke konzumaci zcela nevhodných.
Úkolem účastníků tohoto průzkumu bylo uvést,
zda by byli ochotni promítaný vzorek dobrovolně
pozřít, či nikoli. Mezi vzorky byly jak běžné, všeobecně známé potraviny, tak i neobvyklé předměty
jako abstraktní obraz nebo dokonce fotografie
kožních nemocí jako spalniček nebo mnohočetného myelomu.
Průzkum přinesl zcela neočekávané zjištění, že
například téměř jedna čtvrtina respondentů by byla
ochotna v případě potřeby pozřít letecký proudový
motor, ale raději by se vyhnula konzumaci gumových medvídků (byť bez umělých barviv a konzervantů). Zajímavou skutečností se ukázala i potřeba
zúčastněných mensanů jejich dobrovolné otravy
antraxem, který by povečeřelo celých 32 % dotázaných. Naopak jako potravinu ke konzumaci zcela
nevhodnou uvedlo přes 60 % respondentů sušenou
hrušku nebo borůvkový koktejl (41 %). Z běžných
potravin byla největší důvěra projevena pouze červené cibuli, ale jen v padesáti devíti případech. Zároveň ale 39 dotázaných osob uvedlo, že by bylo
ochotno pozřít kožní nádor, 15 dotázaných si dokáže představit konzumaci abstraktního obrazu, naproti tomu téměř 75 % respondentů by nikdy nevypilo kefírové mléko.
Jako opravdový znalec se ukázal představitel
SIGu Gurmán, Tomáš Kubeš, který si připravil
menu v podobě gumového medvěda na cibulce
s červeným zelím, kváskovým chlebem a světlým
pivem. Zdá se tedy, že uvědomělým přístupem
a správným tréninkem lze intuitivní rozhodování
pozitivně ovlivnit.
Nakonec bych ráda poděkovala všem organizátorům za úžasné setkání.

Slitina niklu – letecký motor

Sušená hruška

Červená cibule

Buď svůj, buď noblesní. Být noblesní je občas namáhavé, protože to vyžaduje aktivní jednání. Ale
stojí to za to. Hledáš-li návod, jak být noblesní, podívej se na www.noblesne.cz. Ronald Němec

Kdo přežije Železnou Rudu
Setkání je pro mě vždycky příležitostí potkat
všechny své kamarády, seznámit se s novými lidmi, poznat nové kraje, zahrát si své oblíbené hry,
trošku si zasoutěžit... Setkání je pro mě zkrátka významná událost v roce, takové soukromé „Vánoce“.
Proto není divu, že do Železné Rudy jsem se
těšila už ode dne, kdy jsem se přihlásila. K termínu jsem byla ale trošku skeptická. Nedůvěřivě
jsem hypnotizovala kalendář, přemýšlela, kam
sbalím všechno to teplé oblečení, které určitě budu
potřebovat, a přesvědčovala tatínka, že na Šumavě
už určitě bude sníh, proto by bylo dobré přezout
auto na zimní pneumatiky. I když mám zimu ráda,
představa, jak luštíme šifry někde v závějích, mi
nepřišla až tak ideální.
Jak ale plynul čas, bylo jasné, že nás žádný sníh
nečeká. Místo toho se ukázal podzim v celé své
kráse, a tak jsem po cestě na setkání obdivovala
křivky oblé, pestrobarevné šumavské
krajiny, stříbrné od pavučin a protkané
zlatými paprsky slunce. A stejně slunečná byla vlastně i atmosféra celého setkání.
Po přivítání a náhodném rozlosování
do týmů (i když teď přemýšlím, do jaké
míry bylo opravdu náhodné) mohlo začít
obvyklé hraní her, povídání s ostatními
a vše ostatní, co dělá setkání setkáním.
Jako obvykle nás čekaly exkurze, tentokráte prohlídka sklárny a procházka v korunách stromů u našich německých sousedů. Další den jsme si pak mohli sami
vymyslet, kam se vydáme za poznáním,
což mi přišlo velice sympatické. Co se
týče exkurzí, přidanou hodnotou, nebo
chcete-li třešničkou na dortu, byla nedělní návštěva místního kostela od základů
až po báň se skvělou paní „průvodkyní“
(za tento zážitek děkuji Majce Cibulkové).
Kromě toho jsme si užili opravdu nevídané množství individuálních soutěží,
které mi dokázaly, že v přírodě bych se
otrávila hned první houbou, vystopovala
bych možná tak psa, a kdybych měla štěstí, poznala bych podle zpěvu kukačku od
káněte.
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Magda Tydrichová, magda.tydrichova@seznam.cz

Asi největším překvapením byla týmová soutěž
v požárním útoku, který mnohá družstva zaběhla
v takřka rekordním čase. Ti ostatní se mohli těšit
z jiného rekordu v jiné „týmové soutěži“, a to sice
ve volbách – povedlo se nám totiž překonat v Železné Rudě počet voličů volících na volební průkaz.
V neděli jsme se vydali na bojovku, kde jsme si
například vyzkoušeli střílení z praku, zjistili, co je
to Latyš, a vyluštili (nebo spíš snažili se vyluštit)
velice zákeřné šifry.
Vše jsme zakončili pondělním losováním vítězů ve stylu karlovarské losovačky. Skvělá tečka za
setkáním!
Chtěla bych moc poděkovat všem organizátorům za perfektní zvládnutí setkání a za skvělou
zábavu. Všem ostatním účastníkům děkuji, že pomohli vytvářet tu jedinečnou, nenapodobitelnou
atmosféru setkání.

Ve sklárně, autor: Tomáš Kubeš
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Jsem členkou Mensy jen pár měsíců, sotva jsem
se seznámila s osazenstvem místní skupiny a už
mě přemlouvají, abych se vydala napospas spoustě
dalších neznámých lidí na celostátním setkání.
Vždyť tam nikoho neznám. Všichni se budou bavit
se svými známými a já se tam budu sama krčit někde v rohu. To abych si vzala dost knížek. A co tam
vlastně budu dělat? Mluvili o jakési soutěži družstev – vždyť jsem levá jako turecká šavle a o šifrách nevím vůbec nic. Budu jim to tam strašlivě
kazit. Snad bude možné z většiny soutěží vycouvat.
A bydlení na pokoji s dvěma cizími lidmi? Co když
to budou nějací strašliví morousové?
Přibližně takové byly mé pocity, když jsem zvažovala, jestli se zúčastním celostátního setkání
v Železné Rudě. Bála jsem se tak moc, že k odeslání
přihlášky jsem se odhodlala až úplně na poslední
chvíli. A celou cestu na místo konání jsem si nervózně okusovala nehty. Téma setkání znělo „Přežít
Železnou Rudu“ – a já zoufale doufala, že se mi to
povede.
Se zahanbeným uzarděním musím přiznat, že
mé obavy se ukázaly být zcela liché.
Z domnělých „zanícených luštitelů šifer“ se vyklubali skvělí lidé, na své spolubydlící jsem si nemohla ani v nejmenším stěžovat, program byl báječný – a světe div se, i když mi něco nešlo,
nikomu to nevadilo. Před setkáním bych si rozhodně netipla, že budu s chutí každý den nabírat
spánkový deficit, jen abych mohla do tří do rána
hrát společenské hry, a přesto mi zbude dost ener-

Stezka korunami stromů, autor: Stanislav Sláma

Výsledky soutěží nezahrnutých do celkového pořadí
Zuzana Novotná, novotna@korinek.org

gie, abych mohla přes den lozit po lese a sbírat šišky nebo vyrábět prak.
Nejen, že jsem Železnou Rudu přežila v celkové duševní i psychické pohodě, ale dokonce jsem
si ji i neuvěřitelně užila.
Celostátní setkání mi mimo jiné přineslo řadu
důležitých poznatků:
• poznávačky hub v hodinách biologie mne očividně nijak výrazněji nepoznamenaly;
• po hlase nepoznám ani toho cvrlikajícího prevíta, který každý den časně zrána sedává na
břízce pod okny a oblažuje mě svým zpěvem;
• podle stop neodliším jezevce od veverky;
• mám výrazně jiný vkus než němečtí skláři;
• i když jsem Jurský park viděla pětkrát, očividně o dinosaurech nevím všechno…
• …to ostatně ani o hokeji;
• i ponožky můžou být zašifrované;
• asi se přestanu posmívat Američanům, kteří
nevědí, kde hledat Francii (protože můj pokus
o umístění některých amerických států na slepou mapu byl vskutku žalostný);
• na základě makrofotografií jsem zatoužila pozřít
antrax, spálu a dokonce i letecký motor; naopak
sušené hrušky už asi nikdy nevezmu do úst;
• při testech BESIPu jsem na základě svých výsledků v zahanbení skoro ani nechtěla přiznat,
že jsem také řidičem motorového vozidla;
• ulovit na špagát plastovou lahev není tak jednoduché, jak to vypadá;
• kdo by řekl, že slovo sešit může mít něco společného s ajťáky?
• požární útok není až tak špatná věc – pokud se
nepokusíte předběhnout hadici, kterou nesete
a nepodtrhnete si tak nohy;
• vybrané pasáže z „Latyše“ budu schopná recitovat ještě asi i na smrtelné posteli.
Závěrem musím spokojeně podotknout, že celé
setkání probíhalo v příjemně poklidném tempu přesto se stihlo všechno, co bylo v plánu, a v plánu
toho rozhodně nebylo málo. Ačkoliv jako nováček
nemohu srovnávat s předchozími setkáními, myslím si, že organizátoři odvedli opravdu dobrou
práci, a smekám před nimi a mnohokrát děkuji
(a to rozhodně neříkám jen proto, že jsem členkou
téže místní skupiny...).

Fuseklová šifra - Dáša Hladíková
Tanky - Michal Lounek
Střelba - Pavel Beran
Lovení ryb (dospělí) - Jiří Erbs
Lovení ryb (děti) - Jiří Erbs
Hrátky se slovy - Hana Druckmüllerová

Zdraví + Víra - Martin Zajíček

Anakonda - Ivan Chocenský
Gumové jazyky - Míša Poková

Hokej - František Tydrich

USA - Tomáš Blumenstein

Výsledky
týmových soutěží

Pořadí

0
1
2-3
2-3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2-4
2-4
2-4
1
2-5
2-5
2-5
2-5
1
2
3
1
2-4
2-4
2-4
1-2
1-2
3
4
1
2
3

Jméno a příjmení

Číslo

Název

Pořadí

Body

Členů

2
7
5
1
3
6
4
8

Žlutý
Růžový
Černý
Modrý
Červený
Zelený
Světlemodrý
Světlezelený

1
2
3
4
4
6
7
8

16
14
12
10
10
6
4
2

10
11
10
10
11
11
10
9

Bodů
celkem
48
45
41,5
28,5
28,5
23,5
21
20

Body

Nikdo neodevzdal/neupletl
Josef Brožek
Michaela Poková
Vojtěch Čavojský
Petr Čavojský
Lucie Krajnikovičová
Petr Mičica
Martin Houška
Václav Soukup
Pavel Terber
Eliška Valentová
Kamila Poláková
Baltazar Blumenstein
Magdaléna Tydrichová
Petr Kolovrat
Luděk Jaroslav Kovář
Ludmila Kovářová
Martin Houška
Vlastimil Daněk
Luděk Kovář st.
Doubravka Anna Kovářová
Zuzana Novotná
Luděk Kovář st.
Markéta Houšková
Jiří Erbs
Tomáš Kubeš
Luděk Kovář st.
Zuzana Poláková
Martin Sedláček
Laďa Frankl
Miro Macko
Ivan Chocenský
Jiří Šmach
Tomáš Kubeš
Jan Kotek
Alena Kudláková

86
52
52
101
85
76

16
16
16
16
25
23
23
23
23
147
134
119
11
10
10
10
16
16
15
14
51
34
32

Akce - Besip
Sobota
9:00-12:00
Petr Čavojský
Reklamy
Pátek . 21:00
Odhad
Sobota
20:00
Bojovka
Neděle
9:00 - 17:55

Mé první celostátní setkání
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Akce - hasiči
Sobota
9:00-12:00
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Bodů do
celkového
pořadí
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Body

Body

Body

Body

Body

16
10
12
14
2
8
6
4

8
7
5,5
2,5
2,5
5,5
1
4

3
8
6
7
4
5
2
2

5
6
8
3
8
1
2
4

16
14
10
2
12
4
10
6
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Celkové pořadí

Na střelnici, autor: Pavel Terber

Organizátoři setkání v přestrojení za dobrovolné hasiče, zleva: Jana Hovorková, Petr Mičica,
Věra Hellerová, Petr Kras, Dagmar Hladíková, Petr Čavojský, Vojta Čavojský, Pavel Beran, Jan
Heller, Hana Mičicová, Lea Jelínková, Václav Soukup, Magda Čavojská a externista
z Besipu pan Václav Brož, foto: Tomáš Kubeš

Na vyhlídce, autor: Pavel Terber
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Reportáž z finále
Logické olympiády 2013

Jindřiška Hrubá, hrujin@seznam.cz

Bylo chladné a větrné ráno, pondělí 25. listopadu 2013. Začínalo finále Logické olympiády
v Míčovně Pražského hradu. Tento den byl vyvrcholením několikaměsíční práce mnoha mensanů,
snažících se pracovat s dětmi z celé republiky,
které chtějí používat vlastní rozum.
Po předcházejících nominačních a krajských
kolech, kterých se zúčastnilo přibližně 41 tisíc
žáků a studentů z 1 969 škol z celé České republiky a i z několika zahraničních škol v USA, Austrálii, Německu nebo Belgii, nastal den, který měl
ukázat výsledky mravenčí a mnohdy vyčerpávající
práce organizačního týmu, a den, na který se těšilo
všech 195 dětí, které dosáhly nejlepších výsledků
v krajských kolech a postoupily až do finále.
A nyní jak probíhal den. Před sedmou ranní se
začal scházet organizační tým. Neobešlo se to bez
problémů se vstupem do zahrad před míčovnou,
ale po dohodě se ujasnila pravidla mezi hradní
stráží a našimi členy organizačního týmu a byl
povolen vjezd vozidel, která přivezla veškeré vybavení pro výzdobu, technické zabezpečení akce
a stravování. Další vstup dětí i dospělých už byl
bez problémů.
Nejdříve bylo nutné vynosit z aut všechen dovezený materiál – potraviny a nápoje, počítače
a příslušenství, tiskopisy, velké množství knih
a ostatních dárků pro všechny dětské účastníky
a odměny pro vítěze. Pak už začali koordinátoři
jednotlivých činností zadávat úkoly členům svých
týmů, aby bylo připraveno vše před příjezdem
dětí. Bylo potřeba připravit stoly pro registraci
účastníků, herní koutek pro zábavu dětí před zahájením a o přestávkách, připravit jídla a nápoje
na stoly v dolní části budovy. Bylo nutné sestavit
stoly v hlavním sále do řad a potáhnout je ubrusy,
navozit část židlí, rozestavit je dle potřeby, očíslovat jednotlivá místa, aby každé dítě mělo své mís-

to podle seznamu v registraci. Dále bylo nutné
vyzkoušet zapojení promítacích pláten a audiotechniky a připravit ovládací zařízení pro interaktivní práci na obrazovkách. V přísálí se zatím připravovaly počítače a tiskárny pro ovládání testů
a pro zpracování výsledků jednotlivých soutěží.
Na jiném místě se připravovaly do igelitek knihy
a drobné dárky pro všechny soutěžící a odměny
pro vítěze. Koordinátoři jednotlivých úseků prokázali dobré organizační schopnosti a všechny
přípravné práce byly dokončeny před příjezdem
prvních dětí. Když přijel autobus s dětmi z Moravy, bylo už vše připraveno. Postupně přicházely
děti z bližšího okolí a z Prahy. Přijížděli i vzácní
hosté z Mensy International a národních Mens,
kteří projevili zájem o zkušenosti naší Mensy
s organizováním soutěže. Z Austrálie přijela místopředsedkyně Mensy International Therese Moodie-Bloom a editorka celosvětového mensovního
časopisu Kate Nacard, dále předsedkyně Mensy
Francie Ingrid David a předseda Mensy Finsko
Kaj Lindholm. Nakonec přišli i zástupci sponzorů.
Přesně v 10 hodin zahájil předseda Mensy ČR,
Ing. Tomáš Blumenstein, finále Logické olympiády 2013. Po slavnostním zahajovacím proslovu začala soutěž. Na soutěžící čekalo celkem 8 soutěžních bloků různorodých logických úloh od
písemného testu přes promítané bloky, na které
soutěžící odpovídali stiskem hlasovacího zařízení,
řešení přesmyček až po interaktivní část obsahující skládání slov, obrazců, kostek a rovnic, kdy
body získává nebo ztrácí jen nejrychleji přihlášený. Soutěžní úkoly byly tvořeny tak, aby podporovaly zvídavost a tvořivý přístup k problému. Soutěžící byli předem rozděleni do třech kategorií: A,
B a C. Kategorie A byly nejmladší děti 6–10 let,
kategorie B starší děti 11–15 let a nakonec kategorie C středoškoláci. Začala soutěž. Nejdříve pí-

semný čtyřstránkový test s logickými úlohami pro
každou kategorii s obtížností podle věku. A potom
už nastala práce týmu oprav s kontrolou jednotlivých testů, překontrolováním výsledků a zapsáním prvních výsledků do výsledkové listiny. Další
úkoly pro finalisty byly promítané. Byly pro jednotlivé kategorie dětí a výsledky byly ihned zaznamenávány do výsledkových listin v PC. Promítalo se vždy pro určitou kategorii a ostatní se
mezitím vystřídaly u svačiny a oběda. Při občerstvení i v herním koutku by vás udivilo, jak byly
všechny děti klidné, nezlobily, nekřičely a místo
drobných neplech a poťouchlostí, na které jsme
zvyklí u běžných dětí ve školách, se spíše zamýšleli nad hrou. Možná je to tím, že se mezi sebou až
tak moc neznají, a nebo je to tím, že jsou přemýšlivější než jiné děti. Když se na ně člověk dívá, tak
ho napadá, jak budou vypadat a čím budou za 30,
40 či za 50 let, kam půjde svět a kdo ho povede.
Po polední přestávce pokračovaly soutěže tabulkou slov, kdy se náhodně promítaná písmena
měla zapisovat do tabulky 5 x 5 políček a po skončení se měla vyznačit podstatná jména a slovesa,
která v tabulce soutěžící uviděl. Divili byste se, co
viděli. Pak následoval tetris, kdy se měly předepsané tvary umístit do mřížky. Úlohu plnily
všechny tři kategorie. Tvary byly stejné, jen mřížky měly u vyšších kategorií náročnější tvar. Pak
následovaly sirky, hrátky s pamětí a obecně známá zebra. Oprava a kontrola některých prací byla
náročná. Došlo nám, jak bezmezná je inteligence.
U příkladů, u kterých bychom si mysleli, že existuje jen jedno řešení, našly děti i řešení další, a to
jsme se pak museli radit, zda je to řešení správné,
a mnohdy jsme další řešení museli uznat.
Než jsme stačili opravit všechny testy a vyhodnotit výsledky, probíhala v sále prezentace
Open Gate a Kellner Family Foundation a potom

prezentace Mensy. I přes napětí v sále při očekávání výsledků soutěže se několik dětí při prezentacích zajímalo o možnosti studia na těchto školách a zdálo se, že otázky jsou přesně cílené
a zájem je vážný.
A nakonec se finalisté dočkali. Do sálu byly
vneseny odměny pro děti, které se umístily na
prvním až desátém místě, a nastalo vyhlašování
výsledků. Napětí bylo veliké, začínalo se desátým
místem a nikdo nevěděl, jestli pro něho ještě zůstává to vysněné první místo, kde hlavní odměnou
je notebook. První místo v kategorii A získal
Martin Dedek ze Soukromé základní školy Cesta
k úspěchu v Praze 6, vítězem v kategorii B se stal
Pavel Hudec z Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze 1 a v kategorii C zvítězil Ondřej Motlíček z Gymnázia Šumperk, kterého jsme již znali
jako vítěze loňské soutěže, ale v mladší věkové
kategorii B.
Pak už nastalo velké fotografování vítězů
a rozhovory s vítězi o jejich pocitech, loučení
s účastníky soutěží a starosti s odnášením objemově i váhově velkých výher.
Díky všem dobrovolníkům z organizačního
týmu, fotografům, kameramanům a obsluze techniky mohli hlavní organizátoři Tomáš Blumenstein, Zuzana Poláková, Petr Mazal, Hana Kalusová a Pavel Celba vyslovit uspokojení se
zdárným průběhem finále.
Dík si zaslouží i generální partner Logické
olympiády 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a OPEN GATE – gymnázium
a základní škola. Dík též podpoře Nadace OKD
a ostatních sponzorů.
Logická olympiáda roku 2013 skončila. Doufám, že se již dnes můžeme těšit na další pokračování, tentokrát již sedmé Logické olympiády
2014.
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Kategorie A (přední řada zleva)

Vítězové Logické olympiády 2013

1. Martin Dedek Soukromá základní škola
Cesta k úspěchu v Praze Praha 6
2. Ondřej Chmelík ZŠ a MŠ Stod
3. Ondřej Čejka Křesťanská ZŠ a MŠ
J. A. Komenského Liberec
4. Veronika Horáková ZŠ a MŠ Hradec Králové
5. Anna Salavcová ZŠ
a MŠ Bohumila Hynka Cvikov
6. Lada Marková ZŠ Praha 1
7. Ondřej Trinkewitz ZŠ a MŠ Tichá
8. Robert Jaworski ZŠ a MŠ Praha 8 - Bohnice
9. Martin Vrba ZŠ Liberec 1
10. Václav Maštera ZŠ Bechyně

Kategorie B (prostřední řada zleva)

Kategorie C (zadní řada zleva)

1. Ondřej Motlíček Gymnázium Šumperk
1. Pavel Hudec Gymnázium Jiřího
2. Daniel Borák Gymnázium Christiana
Gutha-Jarkovského Praha 1
Dopplera Praha 5
2. Klára Obrusníková Mendelovo gymnázium Opava
3. Stanislav Kruml Gymnázium Chotěboř
3. Ngoc HungHoang Gymnázium
4. Tomáš Novotný Gymnázium Česká Lípa
dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem
5. Samuel Kantor Gymnázium
4. Mikuláš Plešák Open Gate School Říčany
s polským jazykem vyučovacím Český Těšín
5. Vojtěch Rozehnal Biskupské gymnázium Brno
6. Jiří Guth JarkovskýGymnázium
6. Tereza Vlčková ZŠ Znojmo
		 České Budějovice
7. Linda Supalová Gymnázium a SOŠ Nový Jičín
8. Šimon Chvátil Gymnázium Boženy Němcové 7. Hana Pařízková Gymnázium Velké Meziříčí
8. Martin Balouch Gymnázium Uherské Hradiště
Hradec Králové
9. Antonín Šámal Gymnázium Jana Palacha Mělník 9. Jan Petr Gymnázium Jana Keplera Praha 6
10. Milena Vaňková Jiráskovo
10. Lada Doležalová Gymnázium
		 gymnázium Náchod
Pierra de Coubertina Tábor
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Rozhovor s vítězi Logické olympiády 2013
Po vyhlášení vítězů a rozdělení odměn za vítězství v soutěži následovalo fotografování a neformální zpovídání vítězů soutěže o pocitech ze
získání prvního místa.
Všem vítězům jsem položila jednu souhrnnou otázku.
Jaký máš pocit z vítězství? Kdo se z tvého úspěchu bude nejvíce radovat? Jsi rád, že jsi dostal
za odměnu počítač? Využiješ poukázku na testování IQ Mensou ČR?
Martin Dedek, kategorie A:
Jsem rád.
Z mého úspěchu se budou radovat rodiče a brácha.
Z počítače mám radost, budu mít konečně svůj jen
pro sebe. Zatím jsme měli s bráchou společný.
Testování IQ asi využiju, ale moc jsem o tom zatím
nepřemýšlel.
Pavel Hudec, kategorie B:
Jsem rád, snažil jsem se zvítězit.
Z mého úspěchu se budou radovat rodiče a snad
spolužáci. Sourozence nemám.
Počítač samozřejmě využiju, ale počítače, které mohu
používat, již doma mám (a následovalo vyjmenování

Jindřiška Hrubá, hrujin@seznam.cz

několika technických typů a vymožeností techniky), ale
tiskárnu máme takovou starou a technicky zastaralou.
Testování Mensy využiju.
Ondřej Motlíček, kategorie C:
Jsem rád, že jsem zvítězil i ve vyšší věkové kategorii. Loni jsem získal první místo v kategorii B.
O radost z vítězství se podělím se svými kamarády
a s rodinou.
Z počítače mám radost a budu ho využívat.
Testy IQ v Mense ČR už jsem absolvoval a byl jsem
úspěšný. Členem Mensy se stanu v nejbližší době.
Položila jsem ještě doplňující otázku Pavlovi:
Tak se příští rok zúčastníš Logické olympiády znovu, abys případně vysoutěžil ještě novou tiskárnu?
Pavlova odpověď:
Soutěže se zúčastním, ale ne proto, abych soutěžil
o 2. místo, kde je odměnou tiskárna. O druhé místo bych nikdy nebojoval.
Tak vám chlapci děkuji a přeji vám šťastnou cestu
domů, hodně radosti z dárků a dobrou pohodu ve
škole i doma a příští rok, doufám, na shledanou.

Poprvé krajánkem aneb Zpráva z krajského kola
Logické olympiády v Liberci

Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

V loňském roce jsem si vyzkoušela, jak to na
takovém krajském kole Logické olympiády (KK)
vypadá, coby jeden z dozorujících a letos jsem se
kromě tvorby úloh zapojila i jako tzv. krajánek,
čili krajský koordinátor. Před začátkem soutěže
bylo potřeba se seznámit s informačním systémem, roznést plakáty po školách (mezi finalisty se
nakonec dostal žák ze školy, která se loni neúčastnila a kam jsme plakát osobně doručili), dále postupně přebírat drobnosti pro účastníky, domluvit
pomocníky na dozor KK, zajistit informovanost
jak postupujících (emailová komunikace), tak veřejnosti (rozhlasová reportáž z KK), převzít zadání
KK, sledovat, kdo potvrdil účast atd.
V den D se náš šestičlenný tým sešel v ZŠ
U Školy, která již poněkolikáté poskytla prostor
i dozorující učitele. Pro každého účastníka jsme

připravili říjnové vydání mensovního časopisu, diplom, propisku, drobné občerstvení, placku s logem LO a jeden mensovní cukřík (IQ v prášku).
Na tabuli jsem napsala odkazy na web na vybrané
aktivity (např. dětská šifrovací liga) a orientační
program dne. Účastníci se přihrnuli hned v 8.45,
našli si své místo, dozor dostal poslední instrukce
a zadání a v 9.15 jsme účastníky přivítali, zahrnuli
potřebnými informacemi a následně jim rozdali
zadání a začali měřit čas na první kolo. O přestávce pak účastníky, jejich doprovod i nás organizátory vyzpovídala rozhlasová reportérka. Následovalo druhé kolo a po jeho skončení úklid prostor
a pro mě po příchodu domů dvoudenní opravování
testů a zadávání do systému. Opravování bylo náročné, přesto velmi radostné, zejména když se objevila úloha ode mne a byla správně vyřešená.
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Logická olympiáda v Královéhradeckém kraji

Marta Heřmanová, marta.hermanova@mensa.cz

V pátek 8. listopadu 2013 se stejně jako ve zbytku republiky i v Královéhradeckém kraji uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády. Jádro organizačního týmu bylo tentokrát prakticky stejné jako
v předchozím roce, mohli jsme proto čerpat z nabytých zkušeností. Podařilo se rovněž navázat na
úspěšnou spolupráci s odborem školství krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, který nám i v letošním roce poskytl prostory pro konání soutěže.
Přesto jsme se museli vypořádat s některými novinkami.
Největší výzvou pro letošní rok byla nově oprava testů a vyhlašování výsledků přímo na místě,
což si vyžádalo zapojení většího množství dobrovolníků. Pomocnou ruku nám poskytlo osm studentů Univerzity Hradec Králové, kteří se zapojili především do opravování testů. Organizaci krajského
kola nám svým nadšením a přístupem usnadnili
i sami účastníci. Na většině z nich bylo vidět, že si
užívají nejen vlastní úlohy, ale i doprovodné soutěže, které pro ně byly připraveny po dobu opravování
testů. S úlohami se odvážně poprala i nejmladší
účastnice soutěže, prvňačka Natálka, které byl přidělen asistent předčítající jí zadání. Díky dotacím

od Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové jsme měli prostředky na zakoupení cen, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii tak byli odměněni elektronikou a deskovými hrami. Celkem osm
hodin trvalo krajské kolo soutěže, ze kterého ve
třech kategoriích vzešlo celkem dvanáct postupujících do celostátního finále. Průběh akce jsme pochopitelně museli řádně zhodnotit v nedaleké restauraci, kde jsme rovnou začali plánovat, čím
vylepšit krajské kolo v příštím roce.
Poděkování za zajištění zdárného průběhu krajského kola patří zejména Královéhradeckému kraji
a městu Hradec Králové za (nejen) finanční podporu soutěže, čokoládovně ALTIS Kolín s.r.o. za dar
v podobě cukrovinek, které sloužily především jako
ceny pro vítěze doprovodných soutěží, a členům
královéhradecké místní skupiny (Martě K., Mílovi,
Věře, Petrovi, Vítkovi a Honzovi) za jejich nasazení
při organizaci soutěže. Zvláštní poděkování patří
studentům Univerzity Hradec Králové, díky jejichž
pomoci při opravování testů se podařilo výsledky
v každé kategorii vyhlásit podle naplánovaného časového harmonogramu, a Lucii Jelínkové za zprostředkování kontaktu na tuto univerzitu.

Logická olympiáda v Karlovarském kraji
Krajské kolo Logické olympiády, pořádané
místní skupinou Mensy ČR, se konalo v prostorách
Krajské knihovny Karlovy Vary. Za pomoc s pronájmem děkuji pracovníkům krajského úřadu.
Nominačního kola se letos zúčastnilo více než
41 000 žáků a studentů z 1 969 škol z celé České
republiky, z toho bylo více než 1 700 soutěžících
z našeho kraje (což je o 300 více než v loňském
roce). Do druhého, krajského kola pak postoupilo
44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Pro
nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny, např. mobil, deskové hry
jako Osadníci z Katanu, poker, Ubongo a Abaku
nebo dres HC Energie.
Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Přede-

Petr Čavojský, petr.cavojsky@volny.cz

vším pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi
pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.
Dále děkuji všem sponzorům, kteří se podíleli
na financování Logické olympiády v Karlovarském kraji, a Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Mánesova Sokolov za vynikající pomoc
při organizování krajského kola LO. A nesmím
zapomenout na ty, co počítali, zapisovali a vyhodnocovali testy – JUDr. Ronalda Němce, Pavla Berana, Mgr. Magdalenu Čavojskou a p. Elviru Činčurovou ze Základní školy v Horním Slavkově
a Lenku Kelucovou ze Základní školy praktické
a základní školy speciální Horní Slavkov.
Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman
Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

Inteligentní on-line hry stimulující znalosti a rozvoj dětí, po registraci zdarma: http://deti.onesoft.cz/.
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Logická olympiáda v Praze
V pátek 8. listopadu propůjčilo Mensa gymnázium (Praha 6) své prostory pro konání krajského
kola letošní Logické olympiády. Jednalo se již
o šestý ročník olympiády, kterou pořádá Mensa
ČR. Během celého dopoledne soutěžili uchazeči
o postup do finále. Zároveň paralelně s tím probíhalo i testování IQ ve dvou vlnách – dopoledne
a odpoledne. Celkový počet soutěžících každým
rokem roste a letos se toto číslo vyšplhalo až na
neuvěřitelných 41 109 soutěžících z 1 969 škol po
celé České republice. Předmětem testů byly různé
logické úlohy, hádanky, jazykové přesmyčky a číselné rébusy. Vzhledem k tomu, že celá soutěž
není založena na vědomostních otázkách, dává
prostor vyniknout i dětem, jež dominují logickým
myšlením, ale nikterak viditelně nevynikají v tradičních předmětech vyučovaných na školách.
A možná to je hlavním důvodem, proč mezi studenty stále vzrůstá zájem o účast na Logické
olympiádě.

Krajánci
Krajánci bývali zpravidla vyučení mlynáři,
kteří neměli stálou práci a chodívali „vandrem“ od
mlýna ke mlýnu, kde vypomáhali dle možností
a potřeby. Bývali výmluvní, znali svět, znali řadu
pověstí a příběhů a děti je mívaly velmi rády. Většinou bývali krajánci spolehliví a mlynáři s jejich
pomocí počítali.
Něco se změnilo, něco zůstává stejné – krajánci
jsou i tentokrát spolehliví, ochotní a děti je pořád
mají rády. Místo mlynářů na ně ale spoléhá organizační tým a místo tahání pytlů, mletí a vandrování
musí zvládat spoustu jiných aktivit – zajistit prostory pro krajské kolo, domluvit sponzory, sehnat
si tým dobrovolníků, komunikovat s rodiči, zkontaktovat místní novináře, psát si s dětmi, s učiteli,
připravit si časový rozvrh, vylepit šipky, připravit
prezenční listiny, zkontrolovat účastníky, rozdat
diplomy a propagační předměty, zajistit klid, rozdat zadání, vysvětlit dotazy, půjčit Marušce náhradní tužku, protože ta její nějak nepíše, zkontrolovat, že se všichni podepsali, měřit čas, posbírat

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Veronika Dušková, ver.duskova@gmail.com

Nejprve bylo nutné, aby se každý z řešitelů zúčastnil nominačního kola, které se konalo on-line
ve třech kategoriích podle věku řešitelů. V Praze
pak do krajského kola postoupilo 157 žáků a studentů z 3 888 zúčastněných. Mezi školy s největší
úspěšností svých studentů patří Gymnázium Jana
Keplera (Praha 5), Gymnázium Christiana
Dopplera (Praha 6) a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského (Praha 1). Z tohoto krajského kola
poté postoupilo 19 nejúspěšnějších dětí z území
hlavního města ze všech tří kategorií a ty se následně utkají v boji o prvenství s dalšími postoupivšími z ostatních krajů. Finále celé Logické olympiády se uskuteční v pondělí 25. listopadu
v Míčovně Pražského hradu, kdy se rozhodne
o absolutním vítězi z každé věkové kategorie.
Velice děkujeme všem žákům a studentům,
kteří se zúčastnili letošní Logické olympiády,
a doufáme, že se tato akce bude do budoucna těšit
větší a větší oblibě.

Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

odpovědi, o přestávce ukázat, kde jsou toalety, odprezentovat aktivity Mensy, občas vyvětrat, zajistit opravování, vyhodnocení, případně rozdat
ceny, všechno to nafotit, rozloučit se, poděkovat
týmu, zadat výsledky do systému, označit finalisty, napsat o tom do časopisu a ještě dalších asi 67
věcí, které jsem neuvedl.
Chtěl bych poděkovat Petru Čavojskému, Věře
Hellerové, Ivě Berčíkové, Markétě Houškové,
Martinu Kalivodovi, Zuzaně Polákové, Lucii Malechové, Haně Kotinové, Dalimilu Keršlágerovi,
Zuzaně Šimůnkové, Martě Heřmanové, Janě Hřebíčkové, Lence Šnajdrové, Tomáši Blumensteinovi, Lence Stodůlkové a Haně Studenské za to, že
všechny tyto činnosti zdárně zvládli. Chtěl bych
poděkovat i všem členům jejich týmů. Všichni
společně obětovali svůj vlastní čas a vynaložili
velké úsilí, aby úspěšně zajistili krajská kola Logické olympiády 2013.
Za organizační tým Logické olympiády 2013
děkuji.
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Logická olympiáda Středočeský kraj
– rozhovor s Jitkou Tkadlecovou a Jiřím Lukou

Markéta Houšková, marketa.houskova@mensa.cz

V pátek 8. listopadu přivítala Open Gate School
účastníky krajského kola Logické olympiády 2013.
Krátce po krajském kole jsem oslovila Jitku Tkadlecovou, tiskovou mluvčí Nadace The Kellner Family Foundation, a Jiřího Luku, zástupce ředitele pro ZŠ Open
Gate. Posílám touto cestou oběma poděkování za rozhovor a za možnost pořádat krajské kolo ve vstřícném prostředí Open Gate School. Mé velké díky patří také všem
dobrovolníkům za pomoc při organizování krajského
kola.
Častokrát se dětí ptám a dovolím se zeptat i vás: Jak
jste se o soutěži dozvěděli?
Jitka: Mnohdy jsou pro mne inspirací děti a tak tomu
bylo i v případě Logické olympiády. Pro syna se staly
různé matematické oříšky a logické úlohy velkou vášní
a jednoho dne přišel s tím, že ve škole řešil Logickou
olympiádu a moc se mu to líbilo. Protože v nadaci stále
hledáme příležitosti, jak oslovit nadané děti, byl už jen
malý krok k tomu, abychom se setkali s organizátory
soutěže.
Jiří: V mém případě je odpověď asi jasná... O soutěži
jsem se dozvěděl z nabídky, která přišla do školy, kde
jsem tehdy působil. Od začátku mi byla soutěž sympatická, protože svým charakterem rozvíjí zájem o logické
úlohy a podporuje talentované děti. Jsem moc rád, že se
naše škola stala partnerem a že se na organizaci mohu
také podílet.
V čem se vám soutěž líbí z pohledu diváka a zároveň
zástupce generálních partnerů Nadace The Kellner
Family Foundation a Open Gate School?

Jitka: Právě tím, že podněcuje u dětí přirozené logické
myšlení, které je pro ně užitečné v běžném životě a možná někdy i použitelnější než některé teoretické matematické poučky.
Jiří: Při krajském kole mě baví sledovat ruch a zároveň
napětí celého dne… Vážím si všech účastníků, neboť prokázali snahu, logické myšlení a zájem dělat ve svém čase
něco navíc. Organizátoři i soutěžící jsou vždy velmi příjemní, s mnohými se dávám do řeči a hezky si vždy popovídáme. Při vyhlašování výsledků necítím mezi účastníky
žádnou zášť, ale spíše přející, pozitivní atmosféru. Logická olympiáda je velmi příjemná akce…
Jako partnerům Logické olympiády je nám blízký
zájem o nadané děti a jejich podpora.
Co byste vítězům a všem účastníkům Logické olympiády vzkázali?
Jitka: Ať se přijedou podívat do Open Gate. Pořádáme
dny otevřených dveří, ale po předchozí domluvě mohou
přijet na návštěvu do středočeských Babic i v jiný den
a třeba si hned domluvit zkoušky nanečisto. Open Gate je
sice soukromá škola, kde se platí školné, ale za necelé dvě
třetiny studentů gymnázia platí celou částku nebo její velkou část Nadace The Kellner Family Foundation. Na
Open Gate studují děti a mladí lidé, které studium baví,
mají motivaci vzdělávat se nad rámec školního vzdělávacího programu a chtějí se nové informace nejenom naučit, ale především jim porozumět. A jak jsem měla možnost poznat účastníky finálového kola i středočeského
krajského kola, tak mezi nimi je také mnoho takových.
Jiří: Všem děkuju za účast v soutěži, jste inspirující...
Moc rádi vás někdy přivítáme u nás v Open Gate.

Shrnutí Logické olympiády 2013

Tomáš Blumenstein, koordinátor Logické olympiády 2013

V pondělí 25. 11. 2013 proběhlo v Míčovně
Pražského hradu finále šestého ročníku Logické
olympiády za účasti zahraničních hostů, kteří přijeli především s úmyslem ve svých národních Mensách LO uspořádat. Gratuluji všem vítězům
i účastníkům. Děkuji všem partnerům a sponzorům. Především bych však chtěl poděkovat všem,
kteří se organizačně podíleli na finále, na čtrnácti

krajských kolech, na nominačním kole a registraci
soutěžících, na přípravě logických úloh, na propagaci, prostě všem členům organizačního týmu.
Jmenovitě potom nejvíce děkuji Pavle Procházkové
za koordinaci zadání, Pavlu Celbovi za techniku,
Petru Mazalovi za koordinaci krajských kol, Haně
Kalusové za ekonomiku a propagaci a Zuzaně Polákové za intenzivní komunikaci a další činnosti.
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Město Prostějov

HaR Komplet s.r.o.

www.dedekkorenar.cz

Havlíčkův Brod

Mephit

Město Cheb

zlatí členové Mensy,
Advokátní kancelář Ronald Němec,
Ing. Tomáš Krejčí

Srdečně děkujeme hlavním partnerům Logické olympiády 2013.
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SIGHT A MENSA V ZAHRANIČÍ

SIGHT
SIGHT (z anglického Service for Information,
Guidance and Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, jejímž cílem je umožnit setkávání a seznamování se s mensany z celého světa. Informace o SIGHT najdete na webu www.
mensa.cz v části „Mensa“. Je tam obecný popis
programu, zkušenosti českých mensanů i rady hostitelům a hostům. Další články a postřehy českých
mensanů jsou průběžně zveřejňovány v časopise.
Do České republiky přijeli v roce 2013 mensané z různých zajímavých zemí. Většina hostů míří
do Prahy, ale není to vždy pravidlem.
• Michaël Niessen z Mensy Mexiko hledal průvodce pro poznávání zimní Prahy. Našly se dokonce dvě mensanky – Jitka Nováková a Mária
Borzová, které Michaëlovi ukázaly Staré Město a Vyšehrad. Byl velmi rád, protože měl jen
malou mapku centra města, kde už Vyšehrad
nebyl, takže by ho sám asi ani nenašel.
• Guillermo Blanco Muñoz ze španělské Mensy
přijel do Prahy studovat v rámci programu
Erasmus a chtěl získat přístup do našeho intranetu, aby měl informace o mensovních akcích.
• Glen Odgaard z dánské Mensy, který byl během května na 18denním zájezdu po Evropě, se
v každé zemi snažil setkat se s místními
mensany. V Praze byl již posedmé, ale i když
tentokrát přijel jen na pár dní, schůzku s Monikou Zajíčkovou se povedlo zorganizovat.
• Fang Fang z Mensy Hongkong také v květnu vyrazila na zájezd po Evropě, na Českou republiku
si vyhradila dva dny a ubytování jí nabídl Tomáš
Sedláček v Brně. Tato mladá studentka ale nebude na Českou republiku vzpomínat ráda, protože
jí v Kutné Hoře ukradli peněženku.
• Dalším hostem, který požádal o ubytování
v rodině mensana, byl Lee Dorland, přímý člen
Mensy International, Američan, který učí angličtinu na škole v Saúdské Arábii. Ubytování
mu nabídl Filip Řeháček. Ze začátku jeho návštěva probíhala jako jakákoliv jiná běžná návštěva v rámci programu SIGHT. Jitka Nováková s ním vyrazila na Pražský hrad, Tomáš
Blumenstein ho pozval na letní grilování do
Prostějova. Leemu se u nás tak zalíbilo, že si
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Zuzana Poláková, SIGHT koordinátor, sight@mensa.cz

prodloužil pobyt v rodině mensanů naprosto
nad rámec SIGHTu, zrušil plánovanou návštěvu Brna, Polska a Bratislavy a zůstal u Řeháčků.
• Christine Kleinert z Mensy Švýcarsko také přijela v létě poznávat Prahu a s Jitkou Novákovou
se prošly po památkách města.
• Angela Johnson, která je původem Češka, ale
teď žije v Anglii a je tedy členkou anglické
Mensy, přijela v září s přítelem do Prahy na
abiturientský sraz a návštěvu příbuzných. Na
pár dní ji ubytovala Eva Marie Tobiášová.
• V listopadu přijede do Prahy překladatel Antonio Parra z Mensy Mexiko, ubytování na dvě
noci mu nabídla Hana Kotinová.
Velice ráda bych poděkovala každému, kdo se do
programu SIGHT zapojil. Každému, kdo hosty ubytoval, každému, kdo s nimi vyrazil do města. 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, a pokud máte vhodné podmínky, tak je i ubytovat.
Stejné možnosti pak můžete recipročně využívat při vašem pobytu v zahraničí. Juraj Jirásek se
při své dovolené v říjnu na Bali chtěl setkat s místními mensany. Povedlo se zjistit, že na Bali bydlí
právě jeden jediný mensan, a dokonce se povedlo
zprostředkovat i kontakt s ním.
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Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu
nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové se více či méně
pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační
technologie. V následujících odstavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých SIGů v roce
2013. V přehledu chybí SIG Divadlo, SIG rodičů nadaných dětí Olomouc a SIG Šach, které
v roce 2013 ukončily svou činnost. Dále chybí SIG Fotografování, SIG Poker a SIG Zpěv, neboť
jejich koordinátoři nedodali do uzávěrky zprávu o činnosti. Máte-li zájem zapojit se do aktivit
některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím jeho koordinátora či koordinátorku.

Do konference SIGu se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy na adrese:
https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men20.2.0.0.

SIG Aktivní děti
Koordinátor: Milada Pytelová (milada.pytelova@mensa.cz, +420 602 171 498)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti/
Konference: sig-aktivni-deti@mensa.cz
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 a jeli na jarní prázdniny do Českých Petrovic. Účastnili jsme se spolu s ostatními jarního
celostátního setkání v Rusavě, bohužel termín podzimního setkání se minul s termínem školních
prázdnin, což nebylo ideální. V konferenci máme
v současné době 72 členů. 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 o prázdninách.

SIG Business Club
Koordinátor: Václav Janoušek (vaclav.janousek@mensa.cz, +420 721 644 636)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/bc/
Konference: sig-business@mensa.cz
SIG Business Club
je zájmová skupina zabývající se aktuálními
otázkami v oblasti obchodu, podnikání, ekonomie a profesního
rozvoje a společenskými trendy lokálního
i globálního charakteru. V uplynulém roce měli
členové SIGu možnost zúčastnit se mnoha zajímavých přednášek, besed a diskusních večerů.
Například v lednové přednášce „Business Dinner: Jak dělat business na LinkedIn“ se účastníci

dozvěděli principy fungování největší kariérně-sociální sítě na světě, jak si zde nastavit svůj
osobní či firemní profil, jak volit klíčová slova
pro úspěšné aktivní i pasivní vyhledávání, význam členství ve skupinách i co lze vyčíst z analytik vyhledávání. V únoru proběhla beseda
u kulatého stolu na téma „Fenomén politické korektnosti“ – problému, který sužuje zejména západní země. V dubnu se konala panelová diskuse
na téma penzijní reformy, dále pak beseda „Rusko dnes“ o zahraniční politice České republiky,
jak se změnila za poslední desetiletí zejména ve
vztahu k Rusku, zda by Rusko mělo být součástí

NATO apod. V červnu se konal diskusní večer na
téma „Armáda spásy“, kde účastníci diskutovali
s Mgr. Pavlou Vopelákovou, tajemnicí národního
velitele Armády spásy v ČR, o stávajícím systému záchranné sítě v ČR a pozici Armády spásy,
o typologii sociálně slabých skupin, o stratifikaci
české společnosti, o typických případech pádu do
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sociální sítě a reálnosti návratu zpět, o možnostech pomoci potřebným, o roli církve a státu a na
další témata. Blog Business Clubu naleznete na
stránce http://bcmensa.blog.cz. Zde najdete krátké hodnocení již proběhlých akcí a dále tematické
články. Zájemci o publikování článků na blogu
jsou srdečně vítáni a zváni ke spolupráci!

SIG Chci pomoci Mense
bavilo. Proč? Získáte cenné
zkušenosti, zapojíte se do zajímavých aktivit a krásnou
odměnou bývá radost účastníků Vašich akcí. Práce je celkově hodně a postupně se připravují popisy a návody.

Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Web: http://akce.mensa.cz/pomoc.htm
Konference: sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz
Cílem tohoto SIGu je získat další nadšence pro
mensovní práci. Neváhejte, podívejte se na http://
akce.mensa.cz/pomoc.htm a vyberte si, co by Vás

SIG Cyklistika, SIG Outdoors
Koordinátor: Zdenka Pániková (zdenka@mensa.cz, +420 737 154 078)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/cyklistika/,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/outdoors/
Konference: sig-cyklistika@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz
Oba dva SIGy mají
kromě stejného koordinátora mnoho společného. Jde hlavně o výlety
do přírody a poz‑
návání zajímavých míst.
V letošním roce byl po
12 letech společného působení SIG Cyklistika dne
20. 4. 2012 v 20:20 hodin rozdělen, abychom předešli případným nedorozuměním o směru činnosti, na SIG Cyklistika pro cyklisty a pro pěší sekci
SIG Outdoors. Akce těchto SIGů se vyznačují
zvláštní nepopsatelnou atmosférou. Počet účastníků se drží na počtu kolem 25 členů, přičemž účastníci se rozdělují na skupinky dle vlastních preferencí. Večery jsou pak věnovány diskusím,
společenským hrám nebo společnému grilování
pochutin, zažili jsme už i venkovskou tancovačku,
burčákobraní i společné sledování perseidů. Chtěla bych tímto poděkovat Vítku Švachoučkovi, kte-

rý se zodpovědně ujímá cyklistů. Pod hlavičkou
SIG Cyklistika uspořádal Vítek v květnu tohoto
roku cyklovýlet do Prčic, společné akce obou těchto SIGů byly v letošním roce dvě, a to v dubnu
Česká Kamenice a České Švýcarsko, v září Rakvice a okolí Lednice a Valtic. SIG Outdoors uskutečnil v tomto roce několik samostatných akcí, a to
v únoru účast na outdoorové soutěži Rampoucháč
a v červnu Neratov v Orlických horách, v září výlet do Náchoda a do polské Kudowa-Zdrój na akci
Kolobrnda a Pstruh o páté. Ve spolupráci s MS
Pardubice se v srpnu uskutečnil výlet na dva hrady, a to Potštejn a Litice.
Na příští rok plánujeme v únoru účast na dalším ročníku Rampoucháče, v květnu zorganizuje
jeden ze zakládajících členů SIG Outdoors, Marián Zahradník z Mensy SK, akci Slovenský ráj a na
konci léta opět plánujeme společnou vícedenní
akci obou SIGů, pravděpodobně v Orlických horách.

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

SIG Geocaching

Koordinátor: Martin Hladík (martin.hladik@mensa.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/draci-doupe/
Konference: sig-doupe@mensa.cz
V uplynulém roce se
SIG Dračí doupě pravidelně scházel 1x týdně.
Kromě klasického DrD
jsme vyzkoušeli i hraní

Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/ekologie/
Konference: sig-ekologie@mensa.cz
Zájmovou skupinu
(tzv. SIG) Ekologie
jsem na jaře tohoto
roku založil. V Mense
ČR zatím patří počtem
členů mezi menší zájmové skupiny. Komunikačními kanály pro
tento SIG jsou především stejnojmenná konference, přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu. Dále
intranetová diskuse https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=310, která je určena pro rozsáhlejší a tedy živější diskuse.
Rok 2013 byl především ve znamení postupného
rozvoje, díky všem členům za příspěvky! V příštím
roce míním pokračovat v podobném duchu dále.
Co Vám SIG může nabídnout? Můžete si již
nyní v intranetové diskusi přečíst různé názory na
téma ekologie. Přihlášením do konference SIGu
získáte zdroj pozvánek na ekologické akce, akce
v přírodě, popř. tipy na zajímavé články o ekologii.
Pokud Vás činnost SIGu zaujala, rád Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní pod-

Koordinátor: Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/geocaching/
Konference: sig-geocaching@mensa.cz

DrD2, ale i přes některé zajímavé prvky nám tato
pravidla moc nesedla. V současné době si dáváme
od DrD pauzu a občas se sejdeme ke hraní deskových her.

SIG Ekologie
pora, stejně tak podpora příspěvky do konference
je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou
knihu? Napište alespoň pár řádek, jak se Vám kniha líbila, do SIGu. Předem děkuji. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

SIG EMAG
Koordinátor: Tomáš Blumenstein
(tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Konference: sig-emag@mensa.cz
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Konference pro zájemce o mezinárodní setkání Mensy.

Letos proběhla účast
na eventech V holštejnských skalách, Monaco
2013 – Za tajemstvím lesa,
a Matrix 2013. Nádherná
byla také procházka po sérii Srdce lesa. Příští rok se
snad zadaří uspořádat akci
v lesích u Ždáru nad Sázavou, v lesích poblíž Brna,
v Budapešti a také odlov
GC3PTTR a okolí.

Foto: Zdenka Pániková

SIG Hudba
Koordinátor: Magda Tydrichová (magda.tydrichova@seznam.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
Konference: sig-hudba@mensa.cz
SIG Hudba vznikl
v červnu letošního roku.
Díky svým aktivním členům se začal rychle rozvíjet,
takže jsme toho za ten půlrok stihli opravdu hodně.
V západních Čechách
jsme navštívili podniky
Amati a Strunal, kde jsme se seznámili s výrobou hudebních nástrojů. Kromě toho jsme na podzim navštívili v Praze několik koncertů převážně klasické hudby,
mimo jiné třeba v katedrále nebo synagoze.
Hudbě se snažíme věnovat i aktivně – z iniciativy
Pavla Marušince vznikla „kapela na dálku“. Vtip spočívá v tom, že každý nahraje svůj part z domova a nakonec tak dáme dohromady skladbu, aniž bychom se

museli setkat (pokud tedy můžete přispět nějakým
nástrojem či zpěvem, neváhejte a ozvěte se). Přesto ale
živou hudbu nic nenahradí, proto plánujeme i různá
setkání – v nejbližší době třeba předvánoční muzicírování v Litoměřicích.
I v příštím roce se můžeme těšit na zajímavé aktivity. Kromě různých menších akcí, které se budou postupně objevovat v kalendáři, je asi největší chystanou
akcí srpnový zájezd do Verony spojený s návštěvou
opery (přihlášku máte již v kalendáři).
V současné době je v konferenci SIGu přihlášeno
63 členů, kterým moc děkuji za jejich podporu a nadšení pro věc. Pokud i vy ostatní máte nějaké zajímavé
hudební nápady nebo se chcete účastnit našich akcí
a sledovat, co je v SIGu nového, neváhejte a rozšiřte
naše řady! Budu moc ráda.
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SIG Jazyky

SIG Logická olympiáda

Koordinátor: Vítek Švachouček (svachov@seznam.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/jazyky/
Konference: sig-jazyky@mensa.cz
V roce 2013 SIG pokračoval v linii, která byla nastartována v minulém roce. Ověřování členství pomocí QR
kódů na průkazkách se rozšířilo také o hebrejštinu, jejíž
lokalizaci komplikoval vedle
zvláštních číslic hlavně obrácený směr zápisu. I když nyní umíme členství ověřit v 17
jazycích, stále zbývají významné evropské jazyky, které
podporovány nejsou.
Pokračuje projekt studie o tykání a vykání v různých
jazycích. Na intranetu se rozběhla velice zajímavá diskuse na téma univerzálního překladače.
Překladatelskou a akademickou činnost doplňují
i kulturní aktivity. Evropský den jazyků sice moc úspěš-
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ný nebyl, ale filmové festivaly jsou mezi členy stále oblíbenější. Společné návštěvy probíhaly v rámci Severského
filmového podzimu a Festivalu francouzského filmu.
Oba tyto festivaly nejsou omezeny jen na hlavní město,
členové se scházejí i v dalších městech Čech a Moravy.
Kdo se nechce účastnit kolektivních kulturních akcí,
může si individuálně prohlubovat pouze jazykové znalosti.
Tomu může pomoci tandemová výuka na stránkách http://
animusm.com/mensan-language-tandem-beta/, která nabízí možnost komunikace s členy ostatních Mens.
Na stránkách SIGu http://jazyky.mensa.cz/ se postupně objevují vedle připomínek akcí i odkazy na tvorbu
členů v časopise.
Do dění SIGu se zapojuje stále více členů nejen z domova, ale i ze zahraničí. Zvláště těmto aktivním členům bych
rád poděkoval, protože díky nim má SIG stále co nabídnout.

SIG KND jižní Morava

Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Web: http://www.logickaolympiada.cz
Konference: sig-lo@mensa.cz
SIG Logická olympiáda se věnoval přípravě již
šestého ročníku soutěže pro děti a mládež – jednalo

se o zdaleka největší projekt Mensy v tomto roce. Podrobnější informace najdete v samostatné rubrice.

SIG Lyžování
Koordinátor: Aleš Vencko (lyze@mensa.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lyzovani/
Konference: sig-lyzovani@mensa.cz
V roce 2013 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 a tře-

tí prosincový týden. Celkem je na ně přihlášených několik desítek mensanů, jejich přátel a členů rodin. Obě
akce pod názvem Lyžování za hubičku (kvůli symbolické ceně, líbat mě nemusíte) se konají v italských Orobijských Alpách, v údolí Brembana (lyžařská střediska
Foppolo a San Simone). Současně již plánujeme obdobné akce pro druhou polovinu nadcházející zimy a pro
začátek zimy příští. Na našich akcích rádi přivítáme
všechny mensany, jejich rodiny i přátele.

Koordinátor: Dana Havlová (dana.havlova@mensa.cz, +420 607 886 874)
Web: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
SIG KND jižní Morava momentálně podporuje
13 fungujících klubů.
V současné době připravujeme založení pěti nových klubů – v Brně při
ZŠ Hudcova a při Eko-

gymnáziu, Ve Znojmě při ZŠ Pražská, v Děčíně při
městské knihovně a při gymnáziu v Žatci. Spolu se
SIG KND severní Morava jsme připravili konferenci
v Prostějově. Několikrát ročně pořádáme na různých
místech dny plné her jako podporu stávajících nebo
nově vznikajících klubů.

SIG KND severní Morava
Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030),
text připravila Lenka Šnajdrová
Web: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
SIG KND severní
Morava v současné
době podporuje 14 klubů nadaných dětí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském

kraji. Jejich přehled najdete na http://deti.mensa.
cz/index.php?pg=knd, kde se dočtete bližší informace o činnosti těchto klubů. Společně se SIGem
KND jižní Morava připravujeme každoroční konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“ (http://deti.
mensa.cz/konference).

Foto: autor

SIG Mensa English Group (MEG)
Koordinátor: Jana Axman Vlková (axmanvlkova@volny.cz,
+420 723 784 475)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/meg/
Konference: sig-meg@mensa.cz

Cílem SIGu je pořádat setkání
a přednášky, na kterých se hovoří anglickým jazykem. Hledáme dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s organizací setkání.
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SIG Natura
Koordinátor: Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324)
Konference: sig-natura@mensa.cz
SIG Natura spojuje
mensany, kteří mají rádi
naturismus, tedy se nejen
rádi koupou bez plavek,
ale třeba jezdí i na „bez-

plavkové“ 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.

SIG Nihongo
Koordinátor: Václav Brázda (vaclav.brazda@mensa.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/nihongo/
Konference: sig-nihongo@mensa.cz
Už druhým rokem funguje
SIG Nihongo, ve kterém se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny, která funguje zatím zejména
ve sdílení informací o japonštině
a Japonsku, ve společných setkáních, diskusích a japonských konverzačních tématech.
V letošním roce jsme navštívili celkem 3x při různých příležitostech Malé divadlo kjógenu v Brně, které se

jako jediné zahraniční (myšleno mimo Japonsko) divadlo
na světě zabývá japonskou fraškou. Dvakrát proběhla návštěva japonské restaurace s ochutnávkou typického jídla
(zejména sushi) a piva (Asahi). A také jsme letos v Praze
navštívili Eigasai – festival japonského filmu. Akce se konají nepravidelně, ale o to jsou zajímavější. Pokud se tedy
zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta,
karaoke či japonské jídlo – neváhejte se připojit k SIGu
Nihongo.

SIG PARENT
Koordinátor: Jitka Fořtíková (snecek@centrum.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent/
Konference: sig-parent@mensa.cz
SIG PARENT vznikl v roce 2009 a klade si
za cíl angažovat především členy Mensy, ale
i příznivě nakloněné
nečleny k činnostem,
které podporují nadané
děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová skupina
dětí, kterým věnujeme podporu, je skupina dětí
předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již existuje na poli Mensy
nabídka aktivit.
Obecně celorepublikově mapujeme a podněcujeme
především následující aktivity:

• 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;
• aktivní šíření metody NTC systém učení mezi
pedagogy, aktualizace obsahu metody.
A proč právě název „SIG PARENT“?
Aktivity, které chceme realizovat, se dají jednoduše
vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity,
Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.

V roce 2013 jsme rozšířili lektorskou činnost
kurzů NTC pro školky i kurzů obecně zaměřených
na rozvoj intelektových schopností, uspořádali jsme
ve spolupráci s Centrem nadání letní městské campy pro předškolní a i školní děti a velmi úspěšný
pobyt pro rodiny s dětmi na Šumavě v hotelu Zadov
(setkání se zúčastnilo více než 80 účastníků).
Pravidelně každé pondělí, středu a pátek vytváříme v Praze 6 celodenní program v klubu Malý
šikula pro předškolní děti, letos jsme nastartovali
program i v nově vzniklém volnočasovém centru
Na Fialce v Říčanech. Daří se šířit i kroužky Malý
šikula v partnerských mateřských školách. V tomto roce jsme také rozběhli novou aktivitu – spolupráci na hudebních kurzech. S naší novou aktivní
členkou SIGu – Bc. Magdalenou Halžovou připravujeme a rozvíjíme aktivity na poli podpory hudebního nadání. V této spolupráci chystáme i nový
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modul metody NTC systém učení v aplikaci hudebních aktivit pro předškoláky, které rozvíjejí
mozkové struktury.
Od ledna 2012 rozesíláme jednou týdně sadu
pracovních listů pro předškoláky zdarma komukoliv, kdo se o ně přihlásí. Pokud byste se chtěli přidat k dnes již více než 3 000 odběratelům, ozvěte
se na mail: vaclav.fortik@centrumnadani.cz.
Uspořádali jsme také několik společenských
akcí. V červnu 2013 jsme uspořádali dopravní den
s návštěvou Muzea MHD ve Střešovicích a 22. 10.
jsme spolupořádali den plný her ve školičce MH
na Praze 6. O této akci bude informováno v časopise Mensy.
Máte-li pocit, že některé aktivity jsou i pro Vás
atraktivní, nebo byste nám chtěli jakkoli pomoci, Vaši
pomoc přivítáme, neb spolupráci jsme nakloněni.

SIG Peníze
Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize/
Konference: sig-penize@mensa.cz
Zájmová
skupina
(tzv. SIG) Peníze je
v současné době v počtu členů druhou největší zájmovou skupinou v Mense ČR.
Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná konference, přihlášením
k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu Peníze.
SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách. K čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý
finanční poradce. Na webových stránkách SIGu získáte
přehled uplynulých a plánovaných akcí SIGu.
Co Vám SIG může nabídnout? Diskusní fórum
na intranetu Mensy: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men5.3.0.0&f=9&t=133 především

pro rozsáhlejší diskuse, příspěvků je tam opravdu
hodně, některé si troufám říct, že zajímavé. Dále
samostatný veřejný web věnovaný úvěrům www.
vlkuver.cz, resp. www.facebook.com/vlkuver.
Nebo potřebujete poradit s finančními otázkami?
Mnoho jich bylo vyřešeno v rámci konference /
diskusního fóra. Nebo máte zájem o pořádání / zahrání si Cashflow hry? Přihlaste se do konference,
aby Vám žádná akce (především hraní Cashflow)
neunikla.
Rok 2013 byl především ve znamení dalšího pozvolného rozšiřování členské základny a udržení
všech v minulosti nastartovaných aktivit. V příštím
roce míním pokračovat v podobném duchu dále.
Pokud Vás činnost SIGu Peníze zaujala, rád
Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána. Popř. máte dokonce
nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě
kontaktovat.

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.
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SIG Praha

SIG Rozvoj

Koordinátor: Václav Janoušek (vaclav.janousek@mensa.cz, +420 721 644 636)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/sig-praha
Konference: sig-praha@mensa.cz
Náplní
činnosti
SIGu jsou výlety a procházky po Praze a jejím okolí, poznávání
magické, mystické a astrologické Prahy, posvátná pražská geomet-

rie, kulturní akce, sportovní akce, společenské
hry, vyprávění si. SIG Praha by se do budoucna
chtěl věnovat zkoumání pražských tajemství a záhad, od nejstarších po nejnovější (výzkum nacistických létajících talířů atd.). Noví zájemci o pražské akce s důrazem na poznávání Prahy jsou
vítáni.

SIG Psychologie a komunikace
Koordinátor: Karel Kostka (cubeca@seznam.cz, +420 603 259 095)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace/
Konference: sig-komunikace@mensa.cz
SIG Psychologie a komunikace zní na první pohled jako název vyučovacího předmětu, opak je
však pravdou. Hlavní náplní uvedeného SIGu jsou
praktické činnosti.
Formou her se členové seznamují se základními technikami komunikace, osvojují si netradiční dovednosti,
komunikační styly a učí se znát řečnické triky. Schází se
sice v prostorách školy, ale většinu aktivit poté realizují
venku. A to nejenom ve Vsetíně, kde SIG působí, ale i na
zahraničních výjezdech. Kupříkladu v tomto roce navštívili členové filmový festival ve francouzském Cannes,
muzea Salvadora Dalího ve Figueres a Pabla Picassa
v Barceloně či park ve španělské Port Aventuře.

SIG uspořádal rovněž několik přednášek na
nejrůznější témata. Měli na ně přístup nejenom
mensané, ale i zájemci z řad veřejnosti. A o jakou
problematiku šlo? Stačí se podívat na názvy: „Jak
vnímají mladí lidé stáří, jak komunikují se starými
lidmi...“; „Reinkarnační regrese“; „Vliv dědičnosti
a prostředí na psychický vývoj“; „Prožívání a chování živých bytostí“ apod.
O mladé generaci se dnes mnohde hovoří s despektem, nicméně členy SIGu Psychologie a komunikace jsou právě především středoškoláci, a pokud bychom o nich chtěli hovořit v podobně
negativním duchu, budeme se mýlit. Jsou to pohodoví, akční a báječní lidé, kteří jdou do všeho se
zápalem a chutí. Není žádný důvod obávat se, že
by tomu mělo být v budoucnu jinak.

SIG Queer
Koordinátor: Martin Felgr (martin.felgr@mensa.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer/
Konference: sig-queer@mensa.cz
Chcete blíže poznat
všední život a běžné problémy lidí s odlišnou sexuální orientací? SIG Queer
byl založen teprve před pár
týdny s cílem zájemcům
rozšířit obzory o této ko-
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munitě a bořit mýty a předsudky, které jsou s ní spojeny. Vznikl tak prostor pro výměnu názorů mezi menšinou a většinou.
Již nyní se můžete hlásit na zahajovací akci (více info
v rubrice Pozvánky nebo na http://jdem.cz/8p879). Chcete mít přehled o všech plánovaných akcích? Přihlaste se
prostřednictvím intranetu do naší e-mailové konference.

Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj/
Konference: sig-rozvoj@mensa.cz
Cílem SIGu Rozvoj je
vyhledávání, vymýšlení
a startování různých nových mensovních aktivit.
V tuto chvíli jsou na stole
myšlenky na zřízení
„Mladé rady Mensy“,
která by mohla připravovat a navrhovat aktivity přede-

vším pro členy do 20 let, a na zřízení intranetového
modulu, ve kterém by tvořiví členové mohli publikovat svá umělecká či vědecká díla. V příštím roce se
bude otevírat science museum Pevnost poznání v Olomouci, kde bude mít Mensa několik expozic logiky,
šifer a inteligence. Do budoucnosti přivítáme jakékoliv
další nápady na rozvoj mensovních aktivit, ale také
aktivní spolupracovníky.

SIG Seberozvíjení
Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seberozvijeni/
Konference: sig-seberozvijeni@mensa.cz
Zájmovou
skupinu
(tzv. SIG) Seberozvíjení
jsem na jaře tohoto roku
založil. Už nyní patří počtem členů mezi větší zájmové skupiny v Mense
ČR. Komunikačními kanály pro tento SIG je především stejnojmenná konference, přihlášením k odběru
zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte
členem SIGu. Dále také intranetová diskuse https://intranet.mensa.cz/index.php?men= men5.3.0.0&f=9&t=312.
Rok 2013 byl především ve znamení prudkého rozvoje, díky všem členům za příspěvky! Např. se podařilo
domluvit trvalou nízkou cenu 609 Kč na kurz RozectiSe. Vyšla recenze na seberozvíjecí knihu Pravidla moz-

ku. V rámci celostátního setkání byla přednáška Schopnosti mozku.
V příštím roce mě tento rok zavazuje pokračovat
v rozvíjení seberozvíjecího SIGu, ale bez Vašich příspěvků a podpory to půjde výrazně pomaleji. Děkuji těm, kteří již tak učinili, je to výrazná motivace se snažit dále.
Co Vám SIG může nabídnout? Zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé články členů Mensy
v konferenci či v diskusním fóru. Občas nějakou tu zajímavou přednášku.
Pokud Vás činnost SIGu zaujala, rád Vás uvítám
mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně
tak podpora příspěvky do konference je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište alespoň
pár řádek, jak se Vám kniha líbila, do SIGu. Předem
děkuji. Popř. máte dokonce nápady, tipy a elán na
další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

SIG Strategické hry
Koordinátor: Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz, +420 777 993 490)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry/
Konference: sig-strategie@mensa.cz
Zájmovou skupinu (tzv. SIG) Strategické hry
jsem na jaře tohoto roku adoptoval. Počtem členů
patří mezi větší zájmové skupiny v Mense ČR. Komunikačními kanály pro tento SIG je především

stejnojmenná konference (sig-strategie@mensa.
cz), přihlášením k odběru zpráv na intranetu Mensy ČR se automaticky stáváte členem SIGu.
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SIG Zbraně
Koordinátor: Jindřich Fixa (jindrich.fixa@mensa.cz, +420 605 212 637)
Konference: sig-zbrane@mensa.cz
V loňském roce jsem
převzal vedení SIGu
Zbraně po Barboře Dřevíkovské a stal se jeho koordinátorem. Chtěl bych
tímto poděkovat Barboře
za jeho vedení. V další
činnosti SIGu nechci nic
zásadně měnit, chtěl bych
na Barbořinu činnost jen volně navázat. Mám v úmyslu
„zpravidelnit činnost“, tzn. zavést pravidelné schůzky/
střelby přibližně jednou za 2 měsíce (v případě zájmu
třeba i častěji). Pro zájemce zůstane možnost přípravy
ke zkouškám na zbrojní průkaz.

V jednání je příprava specializovaného semináře s instruktory Krav Magy (nejefektivnější sebeobranný a taktický systém na světě využívaný armádou i policií – FBI, CIA,
DEA, SWAT ...). Seminář by nás měl naučit zvládnout útok
zbraní (nůž, pistole, atp.). V případě zájmu lze zorganizovat
i celodenní seminář s výukou dalších sebeobranných taktik,
samozřejmě i pro zájemce mimo SIG Zbraně.
Další zajímavou akcí v jednání je „izraelská taktická
střelba“. Zde by se jednalo o celovíkendové soustředění,
opět se specializovanými instruktory, ale otázkou je cena.
Pokud máte jakékoliv nápady k rozšíření aktivit
SIGu, jste vítáni! Vítání jsou všichni zájemci, kteří
chtějí navštěvovat SIG Zbraně pravidelně, ale i ti, kteří
mají zájem pouze o jednotlivé semináře.

SIG Zlaté ručičky
Koordinátor: Ludmila Čaňková (ludmilacankova@gmail.com)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/
Konference: sig-zlate-rucicky@mensa.cz
Nováček mezi SIGy,
vznikl teprve letos na
jaře. Zakládajícími členy
jsou Ludmila Čaňková,
Magda Tydrichová, Dagmar Hladíková a Zdenka
Pániková. SIG sdružuje
lidi, kteří se zajímají o korálkování, enkaustiku, drátkování, sklo, papír, kreslení a malování, počítačovou
grafiku a spoustu dalších úžasných technik.

Letos už se konala dvě setkání zaměřená na korálkování a enkaustiku, v plánu máme další dvě
předvánoční setkání, kdy budeme tvořit vánoční
přání a korálkové hvězdy.
Setkání jsou nejenom tvůrčí, ale díky fajn účastníkům i plná pohody a zajímavých informací (neboli drbů). Při tvorbě náušnic se tak dozvíte, jak obejít
blokování FB ve škole nebo jak někomu nastavit
počítač tak, aby po minutě otevíral CD mechaniku.
I to umí naše Zlaté ručičky. Těšíme se na další členy!

SIGLego
Koordinátor: Lenka Stodůlková (lenka.stodulkova@mensa.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lego/
Konference: siglego@mensa.cz
Vcelku se dá říci, že
SIGLego má za sebou
úspěšný rok. A to hlavně díky vydařené akci
na jarním setkání v Rusavě. A co že to bylo?
No přeci stavění Duplo

vláčků. Sice jednoho z hlavních pořadatelů zaskočily plané neštovice, nicméně naštěstí nezabránily
tomu, aby se daly dohromady 4 sady Duplo kolejí
a vláčků. A za tři dny se vyřádil skoro každý, malí
i velcí, a ani nebylo poznat, kdo víc.
Jako další úspěch bych označila zřízení soukromé komunity na Google+, která dovoluje sdílet

více fotek a videí, než tomu bylo doposud. Pokud
se chcete přidat, stačí vyplnit profil mensovního
mailu i pro Google+ a požádat o přidání do komunity.
Nezanedbatelnou součástí SIGLego jsou i stavitelské soutěže. Jednu jsme uzavřeli a dvě nové otevřeli.
Výhercem první soutěže je Viktor Materna, který získává Lego hru 3851 Atlantis Treasure. Blahopřejeme.
Druhá soutěž se nese v duchu budoucnosti a zatím má
dva účastníky. Odměnou by jim měly být sety 9498
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Saesee Tiin’s Jedi Starfighter a 9678 Twin-Pod Cloud
Car & Bespin. Třetí soutěž je zaměřena na deskové
a logické hry. Koordinátorka se zaměřila na Pentomino a první účastník na hru Ovečky a vlk. Kdo tedy
vyhraje Lego hru Creationary?
Letošní rok bych uzavřela výzvou – postavte
svůj vlastní výtvor podle hudby, která Vás chytne
za srdce nebo ve Vás probudí bouřlivé emoce. Nebojte se popustit uzdu své fantazii...

SIGurmán
Koordinátor: Tomáš Kubeš (tomas.kubes@mensa.cz, +420 603 737 333)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/gurman/
Konference: sig-gurman@mensa.cz
SIGurmán pořádá
přátelská posezení v zajímavých restauracích,
které Vám nabídnou
více než jen zaplnění
žaludku – které Vám
nabídnou nevšední zážitek, na který budete rádi vzpomínat.
Začátek roku se nesl ve znamení velice populárních exkurzí u výrobců kvalitních potravin zorganizovaných Petrou Podařilovou Havlíčkovou,
dále jsme degustovali v rámci Grand Restaurant
Festivalu, vychutnali si zajímavý objev v Bystřici

pod Hostýnem a v létě několikrát grilovali. Sladkou a kuriózní tečkou byla sázka o to, zda jeden
člověk dokáže vypít 5 horkých čokolád v restauraci Lehká hlava (i přes poctivou přípravu – nedokáže). Všem organizátorům, pomocníkům i hodovníkům děkuji.
Na rok 2014 plánujeme krom tradičního postnovoročního brunche v Café Savoy další návštěvy
zajímavých restaurací a míst, kde se dobré a kvalitní jídlo vyrábí a připravuje. Přidejte se, nebudete
zklamáni. Pozvánky rozesíláme skrze konferenci
sig-gurman@mensa.cz; pokud nechcete o nic přijít, prosím, přihlaste se!

Výtvarný SIG
Koordinátor: Eva Erbsová (eva.erbsova@mensa.cz)
Web: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/
Konference: sig-vytvarny@mensa.cz
S ohlédnutím za rokem 2013 můžeme konstatovat, že byl pracovně úspěšný a výtvarně činný, proběhla mimojiné výstava našich obrazů, kde jste
mohli shlédnout jak olejomalby tak
i koláže vzniklé v průběhu
výtvarného projektu
O Praze v obraze
a těšit se tak
s námi dalšímu budoucímu rozvoji.
Vážení přátelé a příznivci,
zájmová skupina

Výtvarný SIG ve složení Eva Erbsová, Petra Frumarová a Markéta Houšková Vás srdečně zdraví
a přeje Vám šťastný Nový rok 2014 a závěrem našeho stručného příspěvku Vám pro zimní dlouhé večery přinášíme
krátkou vzpomínkovou povídku na letošní Letní zákoutí
(viz
h t t p: // w w w.
mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/).

PF 2014 ~ zhotovila Markéta Houšková, počítačová grafika
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Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady Mensy 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 zřizuje svou 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.

Do konference místní skupiny se můžete zapojit po přihlášení do intranetu Mensy
na adrese: https://intranet.mensa.cz/index.php?men=men20.2.0.0

MS Brno
exkurze, například u zásahové jednotky PČR. Mimoto se
mnoho členů zapojilo do organizování krajského kola
Logické olympiády v Brně,
za což jim jménem předsedy
MS Brno mnohokrát děkuji!
Z plánovaných akcí si
největší pozornost zaslouží
soutěžení na vodě, které se odehraje 18. 1. 2014
v Aquaparku Kohoutovice, dále pak podzimní celostátní setkání. Zájemci o místní aktivity se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat
stránky http://brno.mensa.cz.

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, od
17.00 herní předvečer.
Brněnská skupina se
úspěšně rozrůstá. Kromě
pravidelných herních předvečerů se daří organizovat i další sportovní a kulturní akce. Úspěch zaznamenala pravidelná grilovací setkání a také mnohé

Bowling v Brně, foto: Pavel Terber

Exkurze na policii, foto: Pavel Terber

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.

ČASOPIS MENSA
PROSINEC 2013

MS České Budějovice
níčky a vyráběli papírové
ptáčky. Nakonec jsme vše
krásně zabalili, přidali povídání o sdružení Ovečka
a nyní už dárečky čekají na
příchod adventu, aby mohly
potěšit i někoho dalšího.
Velmi aktivně se připravujeme na krajské kolo Logické olympiády. Užší
tým aktuálně řeší a přehodnocuje testové otázky,
probíhají živé diskuse o podobě jednotlivých
úloh. Mnoho členů naší MS se zapojilo do shánění
sponzorských darů a příspěvků. Nakolik úspěšně,
to posoudí až děti, pro které vše připravujeme.
Vzhledem k blížícímu se konci roku bychom
rádi uskutečnili ještě jedno netradiční setkání, přinejlepším spojené s nějakou menší fyzickou aktivitou. Zatím vyhrává bowling, takže předpokládám, že ještě před Vánoci se pokusíme srazit pár
kuželek a třeba si i zasoutěžit o nejlepší výsledek.
Kromě těchto proběhlých a v nejbližší době
připravovaných akcí se nám podařilo udržet trend
pravidelných setkání, kterých proběhlo již celkem
jedenáct. V rámci nich jsme se naučili několik
deskových, pár karetních a dokonce i jednu poslechovou hru. Velké poděkování patří Pavlu Marušincovi, který téměř pokaždé přišel s něčím novým a poutavým.

Předsedkyně: Lucie Malechová
Kontakt: budejovice@mensa.cz, 607 591 599
Web: http://budejovice.mensa.cz
Konference: ms-budejovice@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci od 17.30 v Pizzerii Regina v Krajinské ulici
v Českých Budějovicích.
V letošním roce naše
MS uspořádala sice jen
několik málo akcí, na druhou stranu věřím, že
byly povedené a že v dalších letech se nám jistě
podaří jejich počet zvýšit.
V březnu jsme uspořádali přednášku na téma
Feuersteinova metoda. Při té příležitosti jsme navázali spolupráci s gymnáziem Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích, které později získalo i titul „Škola spolupracující
s Mensou“. V současné době již uvažujeme o další
společné akci určené nejen pro žáky tohoto gymnázia.
V rámci dětského dne jsme se v červnu podíleli na organizaci tzv. Šifrovačky. Také několik našich členů si na vlastní kůži vyzkoušelo hádání
šifer a někteří z nich byli velice úspěšní. V kategorii „rodiče s dětmi“ se rodina Marušincova
umístila dokonce na prvním místě.
Každoročně v listopadu pořádá jeden náš člen
společně se svou rodinou, shodou okolností opět
Pavel Marušinec, charitativní akci „Předvánoční
dílny“, při nichž se vyrábí nejrůznější výrobky
pro občanské sdružení Ovečka. Toto sdružení pomáhá dětem s Downovým syndromem a jejich rodinám. Vyrobené dárečky se pak před Vánoci prodávají na adventních trzích. Výtěžek z prodeje
putuje právě do zmiňovaného sdružení. Letos se
do této akce zapojilo i několik našich členů. Dílny
probíhají každou listopadovou neděli odpoledne.
Během té první jsme společně s dětmi zdobili perRádi 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.

Vážení mensané,
hledáte odpověď na
nějakou psychologickou
otázku?
Rádi byste se o sobě
dozvěděli víc?
Chcete nebo se potřebujete
zabývat sebepoznáním a
seberozvojem hlouběji?
Dovolte mi nabídnout Vám psychologické poradenství, diagnostiku a
psychoterapii. Více informací na webu
PsychSluzby.cz
Mgr. Vladimír Marček
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MS Hradec Králové

MS Ostrava
Kromě tohoto jsme
v létě uspořádali grilování spojené s hraním
deskových her, které se
protáhlo do pozdních
nočních hodin, a již
tradičně
poobědvali
v indické restauraci. Rovněž proběhla úspěšná
družba s MS Pardubice, při které jsme na jaře vyrazili na laser game do Pardubic. Na podzim jsme
pak naše sousedy na oplátku přivítali v Hradci
Králové na simulátorech indoor golfu. Později
v listopadu jsme organizačně zajišťovali krajské
kolo Logické olympiády.

Předsedkyně: Věra 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 v restaurantu Satchmo
Mimo
pravidelné
schůzky jsme letos podnikli nejrůznější mimořádné akce. V polovině
května jsme vyrazili na jazzový koncert a – stejně
jako v minulých letech – jsme koncem června zavítali na festival Divadlo evropských regionů.

MS Karlovy Vary
žádné války. Dívajíce se zblízka, z hřiště neubylo píska. Člen
člena zříce, v srdci zahoří svíce. Pojď, vínko si dáme, krátce
o manželkách popovídáme.
A tak běží celý náš rok co krok
sun krok. Jsou večery, kdy
whiska střídá plná miska, a zatímco gril jen vzdychá,
zelenina se míchá. Kamarádi z Mensy povídají, co
hvězdy, kam letět další rok a jak olympiádu nabít
o další brok, aby přitažlivá byla jako mořská víla.

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.
Jako každý rok hodnotíme sami svůj krok. Byl
správný, či špatný? Dívajíce
se z dálky, nepostihly nás

MS Olomouc
Předseda: Dušan Fürst
Kontakt: olomouc@mensa.cz, 724 593 140
Web: http://olomouc.mensa.cz
Konference: ms-olomouc@mensa.cz
Pravidelné schůzky: vždy druhé úterý v měsíci
v restauraci Zora klub, U Stadionu 6
Trochu okomentuji letošní rok: Počet aktivních
členů MS stagnuje. Je to
způsobeno přestupem studentů na univerzity sídlící v jiných městech, mateřskými povinnostmi a ztrátou prvotního elánu... na straně
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jedné a pomalým příchodem
nových členů na straně druhé.

V roce 2013 proběhlo
• testování IQ
• Lída Děcká zorganizovala
za SIG nadaných dětí prohlídku přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně;
• Laďa Frankl zorganizoval návštěvu výstavy
Barokní Olomouc;
• koncem listopadu (po uzávěrce) bychom chtěli
navštívit výstavu Neviditelná Olomouc (očima
nevidomých).

vě? (minigolf, ČT) -> plánování (Gurmán, bowling,
Gurmán) -> obsluha (ptá se
jen 2x, přinese správně) ->
rozdrcen ve stolní hře.
SIG Gurmán Ostrava –
výborně
Našel jsem to! (napotřetí…)
-> brrr, zima (vně i uvnitř)
-> konvice s nápojem již na
stole (1 l, řecká pálenka to asi nebude …) -> vše
chutné (podle velikosti asi předkrm) -> klábosení
(o normálních! věcech).
Exkurze do ČT Ostrava – výborně
Dopolední hodiny -> zajímavé vybavení (od mého
působení v TV se moc nezměnilo…) -> všichni vstřícní (i přes probíhající konkurz) -> super organizace.
Další návštěva MS Ostrava – výborně
Nové tváře (již si pamatuji více než 3 jména) ->
další akce? (aha, musím projevit iniciativu) -> obsluha (mandle se praží 1,5 hodiny…) -> další akce
(vymyslet, naplánovat, zrealizovat = iniciativa) ->
nejsem rozdrcen ve stolní hře (nehrál jsem …).

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 od 18.00 v Čajovně u Sýkorova mostu, 28.
října 2, Ostrava; náplní je hraní deskových her,
popíjení čaje, plánování akcí a povídání.
Z akcí, které se konaly letos a jsou v plánu i pro příští rok, stojí za
zmínku jarní ping-pong a badminton, letní cyklovýlet, minigolf a předvánoční bowling. Z těch
méně tradičních se letos dvakrát konal SIGurmán,
z toho jednou v rámci Grand Restaurant Festivalu.
V březnu se nám naskytla příležitost prohlédnout
si Novou radnici a vyhlídkovou věž, v dubnu jsme
nahlédli pod pokličku výrobny Marlenka a ochutnali její výrobky a v říjnu se uskutečnila exkurze
do ostravského studia České televize.
Subjektivní komentář Jana Slabého
Byl jsem požádán o stručný a výstižný komentář
o dění na MS Ostrava ze svého subjektivního pohledu nového člena Mensy – s důrazem na slovo
stručný. Snažil jsem se toto zadání dodržet, zachovat informační hodnotu, zahrnout hodnocení a nastínit některé pocity z účasti na akcích MS Ostrava:
Testování IQ – výborně
Velká účast -> dobrá organizace -> jasné instrukce -> uspěl jsem.
První návštěva MS Ostrava –
dobře
Místo (čajovna) -> trapas! (přišel jsem k jiné skupině) -> nejistota -> nemají kávu -> o čem se
běžně diskutuje? -> obsluha (3x
se zeptá a stejně přinese něco
jiného) -> rozdrcen ve stolní
hře.
Druhá návštěva MS Ostrava
– výborně
Bez trapasu (pamatuji si z minula 3 jména) -> akce v Ostra-

Toť ve zkratce celé sdělení. Z proběhlých akcí
jsem si do budoucna odnesl poznatek, že jakákoliv
akce je taková, jakou si ji uděláme – proto děkuji
všem dobrovolníkům a organizátorům za zajímavé
nápady, příkladnou organizaci a hlavně dobrou
náladu. Slibuji dnes přede všemi jako novopečený
mensan, že se budu snažit v budoucnu více zapojovat. A to nejen ze strany konzumenta, ale snad
i organizátora.

Setkání MS Ostrava, archiv MS Ostrava
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MS Pardubice
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MS Plzeň
ko-gurmánsko-poznávací
výlet na dva hrady, a to Potštejn a Litice nad Orlicí. I zde
nám štěstí přálo a přihrálo
nám do cesty místní slavnosti
s přehlídkou historických
vozů, živou hudbou a polním
gulášem. V září jsme si na
valné hromadě zvolili nové vedení, i když fakticky
k žádným změnám nedošlo.
Říjen byl již několikátý rok zasvěcen velkému
testování IQ, které tradičně pořádáme v rámci pardubických městských slavností. Doufáme, že výsledkem tohoto testování bude další posílení místní členské základny. V době vzniku tohoto článku se ze
všech sil připravujeme na konání krajského kola Logické olympiády.
Do konce roku ještě určitě stihneme vánoční
besídku. Co se týká plánů na příští rok, rýsuje se
průběžné celoroční putování za osobnostmi Pardubického kraje. U zrodu a zajišťování této akce opět
stála hradecká skupina. Ráda bych poděkovala
všem, kteří se výše zmíněných akcí účastnili,
a všem Vám přeji hodně štěstí, optimismu a příjemných zážitků v roce 2014.

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 v klubovně Evropského spolkového
domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
Naše místní skupina
pokračovala v tradicích
započatých v minulých
letech. Scházeli jsme se
pravidelně každý druhý pátek v měsíci a několikrát jsme se sešli i mimo stanovený termín na speciálních akcích.
Na začátku roku jsme za mimořádně mrazivého
lednového večera pozorovali planety a hvězdy v pardubické hvězdárně – perlou večera byl obří Jupiter
a jeho měsíce. V únoru jsme se zúčastnili Rampouchového memoriálu v České Třebové, přičemž i zde
nám zimní počasí přálo a nadělilo hojné sněhové závěje. Březnová schůzka byla ve znamení konzumace
italských pokrmů v pardubické pizzerii Santa Maria
a v dubnu jsme zorganizovali laserový souboj proti
hradecké místní skupině v pardubické laser game
aréně. V rámci upevňování přátelských vztahů
mezi pardubickou a hradeckou skupinou jsme na
druhé kolo boje promíchali hráče a vytvořili
tak smíšené pardubicko-hradecké týmy tak, aby
vyhráli všichni. Účast na
celostátním
setkání
na Rusavě snad ani není
třeba zmiňovat. Na červnovém grilování v chatové oblasti nedaleko
Chrudimi se ukázalo, že
jsou mezi námi také
schopní kuchtíci. Že jsou
mezi námi schopní jedlíci, to jsme věděli už dávno. O prázdninách jsme
se vypravili na turistic-

Rampouchový memoriál, foto: Zdenka Pániková

Předsedkyně: Věra Hellerová
Kontakt: plzen@mensa.cz, 724 140 189
Web: http://plzen.mensa.cz
Konference: ms-plzen@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li tento den na sobotu, pak se schůzka
koná v pátek, a vyjde-li na neděli, přesouvá se na
pondělí) v restauraci Wallis, Palackého 11, Plzeň.
Letos se na pravidelných schůzkách scházelo
většinou kolem dvanácti i více účastníků. Co se
týče volnočasových aktivit, byl tento rok obzvlášť
nabitý. Na jaře jsme ve spolupráci s klubem Bedna
zorganizovali střílečku (turnaj Bang!), a zatímco
v létě jsme zjišťovali, jak se v Plzni kalí (exkurze
v kovárně Czech Precision Forge, a. s.), na podzim
jsme se opět vrátili ke střílení, tentokrát k tomu
o něco opravdovějšímu (návštěva laser game).
Největší letošní akcí bylo podzimní celostátní
setkání v Železné Rudě, organizované naší a karlovarskou MS. Neslo se v duchu stálého zkoušení

účastníků, kdo se vrátí ze všech výletů a přežije
všechny soutěže… přežili všichni. Listopad je ve
znamení Logické olympiády, jejíž krajské kolo
mohlo díky zapojení velkého počtu členů doznat
ve srovnání s předchozími ročníky velkých změn.
Zájemci o aktivity naší MS mohou získat informace odebíráním konference MS Plzeň.

Lejzr II – Godzilla vrací úder, foto: Dagmar Hladíková

MS Praha
zatěžkávacím testem. Tak
snad nám dlouho vydrží.
Kromě typických schůzek se v Praze děly i jiné
akce. Ať už to byl listopadový bowling, schůzky SIGu
Gurmán nebo klasické testování, účast byla vždy hojná.
A to je dobře. Jen ať nám
Mensa roste a vzkvétá i v dalším roce!

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.
I letos se pražští
mensané každé třetí
úterý v měsíci scházeli v holešovickém Kumbalu,
který kvůli stále větší členské základně přestává
pomalu ale jistě stačit. Proto byl letošek i o nenápadném hledání místa, kde bychom si nemuseli
navzájem sedět na klíně, abychom se vešli (ne, že
by nám to vadilo). V tomto směru už se blýská na
lepší časy, a to skoro doslova. Od nového roku se
možná budeme scházet v restauraci Cesta časem
v Dejvicích, která už na jedničku prošla naším

Přednášky 7. února 2013, foto: Tomáš Kubeš
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MS Prostějov

MS Zlín

Lukostřelba, Prostějov 2013, foto: Pavel Terber

tí roku 2014 a těšíme se se všemi na shledanou na
některé z mensovních akcí.

MS Ústí nad Labem
V dubnu se uskutečnil výlet
na Komáří vížku s šifrováním a opékáním buřtů. Sešlo
se přes dvacet luštitelů, většinou rodiny s dětmi. Podobnou akci se pokusíme zorganizovat ještě v zimě na lyžích
a na jaře na kolech.
Po uzávěrce časopisu se uskuteční krajské kolo Logické olympiády. Při přípravě počítáme s dvanácti pomocníky. Soutěž se letos nově koná v prostorách UJEP
na Severní Terase. Na prosinec je plánována exkurze
do Drážďan – věříme, že návštěva města v adventním
čase vnese do našich myslí správnou vánoční pohodu.

Předsedkyně: Iva Berčíková
Kontakt: usti@mensa.cz, 602 840 526
Web: http://usti.mensa.cz
Konference: ms-usti@mensa.cz
Pravidelné schůzky: příští valná hromada se
bude konat 19. 1. 2014 od 15 hodin v restauraci
Sahara v Hrnčířské ulici.
Činnost MS Ústí nad
Labem byla v roce 2013
poměrně
skromná.
V březnu Petr Jurča zorganizoval bowlingový turnaj, kterého se účastnilo kolem deseti mensanů (převážně z Ústí nad Labem).

Bowling Ústí 2013, foto: Petr Jurča

náškou o životě Nikoly Tesly,
vynálezci
srbského
původu. V červnu jsme se
pokochali ovečkami, traktorem a projížďkou na koníkovi a opekli pár špekáčků za
doprovodu Černých historek. Červenec před nás postavil výzvu v podobě Radhoště a borůvkových keřů. Těžko se nám šlo
z Pusteven, aniž bychom měli fialové ruce a jazyky
od borůvek. A zářijové neúspěšné „Lovení 13 bobříků“ skončilo úspěšným výšlapem kolem přehrady
ze Slušovic do Kašavy. Jen kdyby toho bláta nebylo,
ulovili bychom jistě víc než jen dva bobříky.
A co nás čeká příští rok? V lednu navštívíme
Karla Kostku a jeho školu ve Vsetíně, v únoru
ochutnáme lahodný mok při řízené degustaci
a v březnu se naučíme hrát nového karetního Pána
prstenů, kdy všichni hrají proti hře. V dubnu si buď
zatancujeme na DDR podložkách, nebo zahrajeme
bowling, v květnu po procházce opět zhlédneme jeden z filmů Hayao Miyazakiho a v červnu nás čeká
tradiční opékání. Červenec nás zavede na Velký
Lopeník a v září se vydáme zřejmě do zoo Lešná.
V říjnu zkusíme zasadit strom, v listopadu si zahrajeme RoboRally a před Vánoci budou mít opět radost fanoušci Hobita, jehož putování bude dovršeno
poslední částí Tam a zase zpátky. Na viděnou...

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.

Předseda: Jarmila Blahová
Kontakt: prostejov@mensa.cz, 731 386 951
Web: http://prostejov.mensa.cz
Konference: ms-prostejov@mensa.cz
Pravidelné schůzky: každý pátek od 19.00,
místo na dotaz.
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 proži-
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Hned na začátku
roku jsme se sešli na mimořádné valné hromadě,
kde se potvrdila stávající předsedkyně a byli zvoleni dva noví místopředsedové, a to Jan Sviták a Pavel
Vyhlídal. Společně s valnou hromadou proběhlo již
devět pravidelných schůzek a jedna nás ještě čeká.
Nejzajímavější schůzka byla asi v březnu, kdy se
nás sešlo celkem dost na rozjímání nad diskordiánstvím, dualitou z filozofického hlediska a omezením zákonů na nejnutnější míru pro zachování života.
Zlínská jednadvacítka se uskutečnila celkem
osmkrát. V listopadu si ještě spolu zahrajem hry, co
dům dá a hosté přinesou, a fandové Hobita se již jistě těší na předvánoční premiéru druhé části Šmakova dračí poušť.
Na lednový trénink jiu-jitsu se bohužel nikdo
neodvážil, což je škoda. V únoru jsme si sněhem
prošlapali cestičku k Ivovi, kde jsme si vyslechli povídání o metodě Mensa NTC
Learning System a rozvíjení
nadaných dětí. V březnu se sice
losovi z pevnosti na sférochodce vystřelit nepodařilo, nicméně střílelo se dostatečně ať na
kachny, pistolníky, či vesmírné
piráty. A navrch jsme si lámali
hlavu nad černočernými historkami. V dubnu jsme opět přepadli Iva a po prozkoumání
jeho hospodářství zhlédli film
pro děti Můj soused Totoro od
oblíbeného japonského tvůrce
animovaných filmů Hayao
Miyazakiho. V květnu nás překvapil Miky zajímavou před-

Schůzka MS Zlín – II. valná hromada, foto: Pavel Vyhlídal
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Soutěž
Redakce časopisu Mensa pro Vás připravila malé vánoční překvapení. Vyřešením následujících čtyř úloh a zasláním jejich správných odpovědí na email bystrilna@
mensa.cz do 31. 12. 2013 mají tři z Vás možnost vyhrát balíček cen od společnosti Starbucks: 1 tumbler (termohrnek), 1 kávu VIA Ready Brew a 2x voucher do kavárny.
Pravidla
1. Soutěž pořádá Mensa ČR.
2. Své odpovědi zasílejte elektronickou poštou na adresu bystrilna@mensa.cz nejpozději do 31. 12. 2013.
3. Účast v soutěži není podmíněna členstvím v Mense, je
však podmíněna způsobilostí
k právním úkonům.
4. Do emailu uveďte řešení
všech soutěžních úloh, své
jméno a poštovní adresu, na
kterou Vám má být výhra zaslána. Tato adresa musí být
na území ČR. Další informace neuvádějte.
5. Za správné řešení se považuje řešení, které jako takové
uzná
redakce
časopisu
Mensa.
6. Každý řešitel může zaslat
email s odpověďmi na adresu bystrilna@mensa.cz maximálně jednou.
7. Emaily nesplňující výše uvedené podmínky nebo obsahující chybná řešení budou
Soutěžní úloha č. 1:
V roce 2017 vyjde výroční
číslo mensovního časopisu
třísvazkové, přičemž každý
další svazek bude mít o jeden
dvojlist víc než předchozí
a číslovány budou postupně.
Třetí svazek, celý věnovaný
Logické olympiádě, bude obsahovat dvojlist se stránkami
250 a 308. Kolik stránek
bude mít časopis celkem?

Soutěžní úloha č. 2:

Vyraž do Starbucks s ISIC kartou…

bez náhrady smazány a nebudou zařazeny do slosování.
8. Tři výherci budou náhodně vylosováni z úspěšných ře šitelů všech soutěžních úloh. Výhru obdrží poštou během ledna 2014.
9. S případnými nejasnostmi ohledně pravidel se obracejte na redakci časopisu Mensa. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla
a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Vymáhání účasti či
výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak
vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Reklamovat závady
na výhře není možné.
10. Účastí v soutěži, konkrétně zasláním emailu, vyjadřuje účastník
souhlas s pravidly a podmínkami
soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Zároveň účastník soutěže vyjadřuje
zadáním emailu svůj souhlas podle
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů se zpracováním
osobních údajů jím uvedených za
účelem zaslání výhry.
11. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno,
příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) v následujícím časopise Mensa
v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
12. Těšíme se na Vaše odpovědi a do
nového roku 2014 všem přejeme
hodně štěstí a mnoho vyřešených
logických i jiných úloh!
Soutěžní úloha č. 3:
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Soutěžní úloha č. 4:

Starbucks Ti právě teď přináší zvýhodněnou nabídku! Už víc než pět let si v Čechách můžeš zajít
na legendární kafe a vždycky je to zážitek – příjemná obsluha, jméno na kelímku, uvolněná atmosféra,
pohodový design a s každým hrnkem můžeš „odcestovat“ do jiného kouta kávového světa a vždy jen
se 100% arabikou. Pokud máš ISIC kartu, tak si
můžeš nově vychutnat vybrané nápoje ve speciální
nabídce. Starbucks pro Tebe vybral dva nejoblíbenější druhy nápojů – cappuccino a překapávanou
kávu – a zařadil je do tohoto programu. Vyraž s kamarády do kavárny Starbucks a při nákupu dvou
šálků překapávané kávy zaplatíš pouhých 59 Kč
nebo za dvě cappuccina jen 109 Kč.
Přitom Tě může hřát u srdce, že pomáháš dobré
věci! Starbucks se totiž k nákupu surovin staví eticky a přispívá tak k lepším životním podmínkám
pěstitelů kávy a zároveň se snaží minimalizovat dopady pěstování kávy na životní prostředí. Všechny
nápoje ve Starbucks obsahující kávu jsou
připravované ze 100% Fairtrade certifikované kávy.

Kavárny Starbucks můžeš v ČR
najít už na sedmnácti místech
v Praze (15) a Ostravě (2). Přátelská atmosféra kaváren s volným
připojením k internetu nabízí ideální místo, kam zajít s kamarády
jen tak nebo třeba vypilovat vědomosti před další zkouškou. Starbucks
navíc neustále přináší něco nového, a tak
můžeš objevovat nové chutě a kombinace. Například
letošní vánoční období bude ve Starbucks provoněné
perníkem, karamelem a praženými oříšky – Starbucks
od 5. listopadu přináší oblíbené nápoje Gingerbread
Latte a Toffee Nut Latte, které doplní žhavou novinkou těchto Vánoc nápojem Orange Mocha! Nech se
překvapit v nejbližší kavárně Starbucks a objevuj pozoruhodný svět kávy.
Všechny informace týkající se Starbucks najdeš na www.starbuckscoffee.cz a čerstvé novinky
také na Facebook stránce www.facebook.com/
StarbucksCeskarepublika.
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Mensa Select 2013
Kdo z nás by si nehrál rád. A nejinak je tomu
v americké Mense, kde každým rokem vyhlašují 5
nejlepších her daného roku. Hodnotí se originalita
(struktura, koncept, kreativita), hratelnost (prožitek, vzrušení, výzva), hodnota (možnost opakovaného hraní, životnost, cena), estetické hledisko
(vzhled, provedení, styl) a pravidla (stručnost , jasnost, úplnost). Nejlepší pak získávají pečeť Mensa
Select. Které hry byly letos vybrány z více než 50
hodnocených?
• Adventura Zakázaná poušť je od tvůrců Zakázaného ostrova. Má měnitelný herní plán a jedná se o kooperativní hru. Abyste se mohli zachránit před smrtí žízní a písečnou bouří,
musíte se svými spoluhráči najít a sestavit legendární létající stroj ukrytý v ruinách ztraceného pouštního města. Během hry se vám herní
plán mění prakticky pod rukama a musíte
správně zvolit kooperativní výherní strategii.
Podrobnosti naleznete na stránkách www.gamewright.com.
• Tvůrcem karetní hry Ghooost! není nikdo jiný
než proslulý Richard Garfield, který před 20
lety vymyslel sběratelskou karetní hru Magic:
The Gathering. Na první pohled možná trochu
bude připomínat hru Prší, ale vše je protkáno
hororovými pravidly a hlasy ze záhrobí. Jde
o rychlou hru plnou neobvyklých zvratů a ob-

Test
ZADÁNÍ 1
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Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz

ratů. Více na stránkách http://www.iellogames.
com/Ghooost.html.
• KerFlip! je jakoby deskovou obdobou slovních
hříček. Funguje na principu tvoření slov z vyskládaných kamenů s písmeny. Každý hráč má své
přesýpací hodiny, a jakmile nalezne z daných hlásek slovo, hodiny obrátí. Při počítání se poprvé
použité kameny započítávají za 10 bodů, vícekrát
použité pouze za 5. Za některé kameny je možné
získat bodové bonusy. Tutoriály můžete zhlédnout na stránkách kerflip.com/howtoplay/.
• 17 dřevěných destiček o 2, 3, 4 a 6 důlcích a celkem 52 kuliček v červené a černé barvě (28 a 28)
tvoří hru Kulami. Destičky jsou obsazovány kuličkami dle pravidel. Dokážete správně zvolenou strategií obsadit co nejvíce destiček svou
barvou a omezit tahy soupeře tak, abyste vyhráli? Prohlédněte http://www.foxmind.com/games/kulami a vyzkoušejte svou taktiku.
• Strategie Suburbia nás zavede do městské aglomerace, kterou budete přebudovávat z malého
městečka na metropolitní velkoměsto. Přidáváním rezidencí, továren, obchodů, nemocnic
a stacionářů podpoříte populační růst a nejvyšším počtem obyvatel pokoříte soupeře. Žádná
hra není stejná díky variabilnímu hracímu plánu a bonusům v podobě populačního boomu.
Detaily o hře viz http://www.beziergames.com/
suburbia.html.

Z Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 1/11, str. 27–28 připravila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

ZADÁNÍ 2

ZADÁNÍ 3

ZADÁNÍ 4

Hitori

Z originálu Hitori, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 1/11,
str. 29 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Úkolem hitori je 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.
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Kakuro

Z originálu Kakuro, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 1/11,
str. 29 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Pravidla jsou nejspíše všem známá, tedy jen
na připomenutí: Do diagramu kakuro doplňujeme
cifry od 1 do 9 tak, aby jejich součet v dané části
řádku či sloupce odpovídal číslu na kraji. V této
části řádku či sloupce může být každá cifra uvedena maximálně jednou.

Sirky v krabičkách

Z MInd (Mensa Indie), Jan 2013, str. 2 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Máme 10 krabiček, kde každá krabička obsahuje právě 10 sirek. V devíti krabičkách váží každá
sirka 10 gramů. Ve zbylé krabičce jsou vadné sir-

ky, kde každá sirka váží 11 gramů. Máte elektrickou váhu a právě jednu možnost vážení. Jak identifikujete krabičku s vadnými sirkami?

Ochutnávka z Logické olympiády

Vytvořila Jiřina Vlková, j.vlkova@mybox.cz

1. Mensovní časopis obsahuje dvojlist se stránkami 23, 24, 61 a 62. Kolik stránek má celkem?
2. Mensovní časopis obsahuje dvojlist se stránkami 25 a 79, na dalších dvou stránkách není kvůli obrázku číslo natištěné. Kolik stránek má časopis celkem?
3. Máme dva sousední dvojlisty mensovního časopisu. Na jednom je natištěné číslo stránky 25 a na druhém, který patří blíž k obálce, číslo stránky 82. Kolik stránek má časopis celkem?
4. V sekci soutěžních úloh.
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BYSTŘÍLNA

BYSTŘÍLNA

Tečky

Z originálu Kropki, Mensa Inside (Mensa Švýcarsko), No. 71, str. 12 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Ve vydání časopisu květen 2009 se objevila
úloha Tečky (Crocopuzzle). Nyní je tu opět, pouze
s novým zadáním. A jaká že jsou pravidla? V tabulce se smějí čísla zapisovat tak, aby se v každém
řádku a každém sloupci vyskytovala každá číslice
od 1 do 9 právě jednou. Pokud stojí mezi dvěma
políčky vyplněné kolečko, musí se číslo v jednom
z těchto políček rovnat dvojnásobku čísla v druhém políčku. Pokud je mezi dvěma políčky prázdné kolečko, musí být číslo v jednom z těchto polí-

ZADÁNÍ

ček o jednu větší než číslo v druhém políčku.
Pokud se mezi políčky nic nenachází, neplatí žádné pravidlo.

ZYX

Z originálu ZYX, MinD-Magazin (Mensa Německo), srpen 2013, str. 49 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Rozdělte diagram podél přerušovaných čar tak, aby kaž- ZADÁNÍ
dá Vámi vytvořená část obsahovala právě jedno písmeno.
Písmena udávají informaci o symetrii oblasti, ve které se nacházejí. Z znamená, že oblast je symetrická rotačně, nikoli
však zrcadlově. Y znamená, že oblast je symetrická zrcadlově, ale není symetrická rotačně. Oblast obsahující X má vlastnosti obou zmiňovaných symetrií. Malý příklad napoví.

ZADÁNÍ 1
ZADÁNÍ 2

ŘEŠENÍ

Záměna proměnných

Z MInd (Mensa Indie), Jan 2013, str. 2 přeložila Lucie
Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

A a B jsou dvě proměnné. Jak můžete vyměnit jejich
číselné hodnoty mezi sebou bez použití třetí proměnné?

Hledám ženu, příznivkyni deskových her,
ochotnou naučit se pravidla hry Toguz
kumalak a v období říjen-listopad na týden
vycestovat do Kazachstánu za účelem účasti
na 3. mistrovství světa v Toguz kumalaku.
Cestu a pobyt hradí Světová federace Toguz
kumalaku. Nutnou podmínkou je též účast
na jednom z nominačních turnajů v ČR
(červenec – Pardubice nebo říjen – Praha).
Zájemkyně nechť se hlásí emailem do konce
června 2014: hana.kotinova@mensa.cz.

Srovnávací sudoku

Z originálu SudokuGT, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 1/11,
str. 29 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Srovnávací sudoku, také známé jako sudoku GT
(Greater Than) má pravidla stejná jako běžné sudoku. Tedy v každém řádku a každém sloupci se musejí vyskytovat čísla od 1 do 9 právě jednou. Srovnávací sudoku navíc ukazuje nerovnosti mezi políčky,
tedy je-li číslice napravo/nalevo/nahoře/dole od daného čísla větší či menší než toto dané číslo.

ČASOPIS MENSA
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ZADÁNÍ 3
ZADÁNÍ 4

Všechna čísla časopisu Mensa počínaje nultým z dubna 1990 naleznete na intranetu:
https://intranet.mensa.cz/.

ŘEŠENÍ
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(z vydání Nr. 1/11, str. 38)
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Kakuro

Tečky

(z vydání Nr. 1/11, str. 38)
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Ochutnávka z Logické olympiády
1. Výsledek: 84
Zdůvodnění: Kolik stránek je před tímto dvojlistem, tolik je i za ním.
2. Výsledek: 104
Zdůvodnění: Na jednotlivých listech časopisu je
nejdřív lichá stránka a na druhé straně sudá, takže
na uvedeném dvojlistu jsou stránky 25, 26, 79 a 80.
Začátek časopisu před tímto dvojlistem obsahuje
24 stránky, takže konec za ním také 24.
3. Výsledek: 104
Zdůvodnění: První (vnitřní) dvojlist obsahuje stránky 25, 26, 79 a 80 a druhý (vnější) 23, 24, 81 a 82.
Chcete vědět, kdy se koná další mensovní akce?
Využijte kalendář akcí na www.mensa.cz!

Srovnávací sudoku

ZYX
ŘEŠENÍ 1

ŘEŠENÍ 2
ŘEŠENÍ 4

Napiš svůj program hrající hru
Toguz kumalak a získej 1500 Kč
a originální desku.

(z vydání říjen 2013, str. 58)

ŘEŠENÍ 3

(z vydání Nr. 1/11, str. 38)

Více na www.mankala.cz

Záměna proměnných

(z vydání Jan 2013, str. 6)

A=A+B
B=A–B
A=A–B
A nyní jsou hodnoty zaměněny.

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.

Sirky v krabičkách

(z vydání Jan 2013, str. 6)

Vezměme jednu sirku z první
krabičky, 2 sirky z druhé krabičky
atd. až 10 sirek z desáté krabičky.
Ideálně by měla být celková váha
(1 + 2 + 3 + ... + 10) x 10 = 550 g.
Číslo přebývajících gramů je současně pořadí krabičky, která obsahuje vadné sirky. (Například naměříme-li 554 gramů, 4 gramy
byly způsobeny vadnými sirkami.
Vadné sirky se tedy nacházejí ve
4. krabičce).

Test

(z vydání Nr. 1/11, str. 38)

1) C, 2) C, 3) A, 4) F

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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Časopis Mensa stojí na
pravidelné obětavé práci
mnoha dobrovolníků, kteří píší,
fotografují, kontrolují,
kompletují a v neposlední řadě
z mnoha rozličných útržků
připravují jeden výsledný
časopis.
Rád bych všem za tuto
práci srdečně poděkoval.

NOVÝ TREND
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Bez Vás by to nešlo!
Tomáš Kubeš, šéfredaktor

osoba/kurz
(bez DPH)

Na tomto časopise se podíleli:

ep

ší

ONLINE AKADEMIE

l
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. .. b

www.motivp.com
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Martina Bártová
Tomáš Belloň
Iva Berčíková
Jarmila Blahová
Tomáš Blumenstein
Václav Brázda
Pavlína Broďáni
Marie Cibulková
Ludmila Čaňková
Petr Čavojský
Vlastimil Daněk
Hana Druckmüllerová
Veronika Dušková
Eva Erbsová
Marcela Fatrová
Martin Felgr
Jindřich Fixa
Veronika Flídrová
Jitka Fořtíková
Petra Frumarová
Dušan Fürst
Jaroslav Grepl
Magdalena Halžová
Kateřina Havlíčková
Dana Havlová
Petr Hawliczek
Věra Hellerová
Marta Heřmanová
Věra Heřmanová
Martin Hladík

Dagmar Hladíková
Markéta Houšková
Jindřiška Hrubá
Jana Hřebíčková
Vojtěch Indráček
Radka Janků
Václav Janoušek
Petr Jurča
Čestmír Kalus
Jan Kašpar
Lukáš Kobierský
Petra Kornášová
Karel Kostka
Hana Kotinová
Jaromír Krys
Tomáš Kubeš
Vladimír Kutálek
Lucie Malechová
Petr Mazal
Ronald Němec
Zita Nidlová
Tomáš Nováček
Jitka Nováková
Zuzana Novotná
Zdenka Pániková
Lucie Peláková
Ivo Pokorný
Zuzana Poláková
Jitka Pourová
Petr Psutka

Milada Pytelová
Jan Slabý
Stanislav Sláma
Nicole Snová
Lenka Stodůlková
Hana Studenská
Jan Sviták
Lucie Svitáková
Jana Škrabánková
Lenka Šnajdrová
Simona Štorková
Vítek Švachouček
Martin Švorc
Pavel Terber
Marek Tomaštík
Magda Tydrichová
Magdaléna Tydrichová
Karel Vandas
Jana Veličová
Magdalena Veličová
Aleš Vencko
Jiřina Vlková
Pavel Vyhlídal
Stanislav Wolf
Irena Závacká
Jarek Zavadil
Kateřina Zavadilová
a další ...
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Administrativa
Poštovní adresa
Administrace členské základny
Administrativa testování
Administrativa ekonomiky
Klubovna Dětské Mensy
Bankovní spojení
Webmaster

sekretarka@mensa.cz
Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz, 721 216 108
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 595 171 519, 777 004 678
Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 603 234 368
č. ú. 5500450000/4000 (LBBW Bank CZ)
Čestmír Kalus, webmaster@mensa.cz

Rada Mensy ČR
rada@mensa.cz
Předseda Mensy ČR,
Tomáš Blumenstein, Průchozí 2, 796 01 Prostějov, 603 726 030,
aktivity, zahraničí
tblumen@mensa.cz, http://www.blumenstein.cz, skype: tblumen
1. místopředseda,
Petr Mazal, Jevíčko, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
členská základna, internet
Místopředseda, gymnázium Petr Čavojský, Horní Slavkov, 724 046 888, petr.cavojsky@mensa.cz
Místopředsedkyně,
Dana Havlová, Brno, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
nadané děti, testování
Místopředseda, časopis
Tomáš Kubeš, Praha, 603 737 333, tomas.kubes@mensa.cz
Ekonomka
Hana Studenská, Ostrava, 737 903 740, hana.studenska@mensa.cz
PR a grafika
Hana Kalusová, Ostrava, 777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz
Zájmové skupiny
Lenka Šnajdrová, Brno, 775 688 244, lenka.snajdrova@mensa.cz
Místní skupiny
Pavel Terber, Slavkov u Brna, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
Další aktivní členové
Psycholog
Internetová rada
SIGHT koordinátor
Testující IQ

Redakce časopisu
Redaktoři

Sazba

PhDr. Dagmar Jílková, Praha, psycholog@mensa.cz
Petr Mazal (předseda), irada@mensa.cz, Roman Brzuska,
Lenka Brzusková, Mirek Jindřišek, Čestmír Kalus, Tomáš Kubeš
Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Petr Čavojský, Jitka Fořtíková,
Kateřina Havlíčková, Dana Havlová, Jan Herrmann, Jana Hřebíčková,
Pavla Janovská, Čestmír Kalus, Hana Kalusová, Karel Kostka,
Petr Mazal, Zuzana Poláková, Oto Přibyl, Hana Studenská,
Jana Votrubcová a Jan Walla		
http://testovani.mensa.cz
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, 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
Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy, 257 328 786
E-mail, webové stránky
info@mensagymnazium.cz, http://www.mensagymnazium.cz
Ředitelka
Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz
Kontrolní komise
Členové

kk@mensa.cz
Václav Fořtík (vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368),
Ladislav Nádvorník (nadvornik@tuev-nord.cz, 602 667 937),
Renáta Zelinová (r.zelinova@seznam.cz, 732 454 520)
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Zájmové skupiny*
SIG Aktivní děti
SIG Business Club
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http://sig.mensa.cz
Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
Václav Janoušek, 721 644 636, vaclav.janousek@mensa.cz,
Tomáš Mergl (vicekoordinátor), tomas.mergl@gmail.com
sig-business@mensa.cz,http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/bc/
SIG Cyklistika
Vít Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz
SIG Dračí doupě
Martin Hladík, 724 420 570, sig-doupe@mensa.cz
SIG Ekologie
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-ekologie@mensa.cz
SIG EMAG
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Fotografování
Jaromír Krys, 604 544 227, jaromir.krys@mensa.cz
SIG Geocaching
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz, http://geocaching.mensa.cz
Magdaléna Tydrichová, 722 470 742, magda.tydrichova@seznam.cz
SIG Hudba
SIG Chci pomoci Mense Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
Vít Švachouček, svachov@seznam.cz, sig-jazyky@mensa.cz
SIG Jazyky
SIG Kluby nadaných Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
dětí j. Morava
SIG Kluby nadaných Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
dětí s. Morava
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
Jana Axman Vlková, 723 784 475, axmanvlkova@volny.cz,
SIG MEG
Mensa English Group sig-meg@mensa.cz, http://meg.mensa.cz
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Natura
SIG Nihongo
Václav Brázda, 777 640 556, vaclav.brazda@mensa.cz, sig-nihongo@mensa.cz
SIG Outdoors
Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@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
Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
a komunikace
SIG Queer
Martin Felgr, martin.felgr@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Rozvoj
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-seberozvijeni@mensa.cz,
SIG Seberozvíjení
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seberozvijeni/		
SIG Strategické hry
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-strategie@mensa.cz
SIG Šach
Mikoláš Panský, mikolas.pansky@gmail.com, sig-sach@mensa.cz
SIG Zbraně
Jindřich Fixa, jindrich.fixa@mensa.cz
SIG Zlaté ručičky
Ludmila Čaňková, ludmilacankova@gmail.com, sig-zlate-rucicky@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/
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
Pavel Terber, 604 750 324, brno@mensa.cz, http://brno.mensa.cz
MS Brno
MS České Budějovice Lucie Malechová, 607 591 599, ceskebudejovice@mensa.cz,
http://budejovice.mensa.cz
* V adresáři jsou uvedeny pouze aktivní SIGy, které poskytly redakci aktuální informace.
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MS Hradec Králové
MS Karlovy Vary
MS Olomouc
MS Ostrava
MS Pardubice
MS Plzeň
MS Praha
MS Prostějov
MS Ústí nad Labem
MS Zlín
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Věra Heřmanová, 721 333 979, hradeckralove@mensa.cz, http://hradec.mensa.cz
Ronald Němec, 603 971 171, karlovyvary@mensa.cz, vary@mensa.cz, http://vary.mensa.cz
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
Věra Hellerová, 604 537 994, plzen@mensa.cz, http://plzen.mensa.cz
Jana Veličová, 731 882 361, praha@mensa.cz, http://praha.mensa.cz
Jarmila Blahová, 731 386 951, prostejov@mensa.cz, http://prostejov.mensa.cz
Iva Berčíková, 602 840 526, ustinadlabem@mensa.cz, http://usti.mensa.cz
Lenka Stodůlková, 608 200 869, zlin@mensa.cz, http://zlin.mensa.cz

Mensa Business Contacts
Advokátní kancelář
Mgr. Daniel Tobola, 736 538 701, tobola@aktobola.cz, www.aktobola.cz, Praha
Autopůjčovna
Jana Votrubcová, 603 559 649, info@frydotrans.cz, www.frydotrans.cz, Brno
a autodoprava
Design kanceláří
Pavel Oplt, 602 145 743, pavel.oplt@bene.com, Praha, www.bene.com
a interiérů			
Dotační a grantové,
Zita Nidlová, 777 220 625, www.zngrants.cz, info@zngrants.cz, Praha
poradenství projektový management
Head of Corporate,
Michal Přikryl, 773 875 757, mprikryl@csas.cz,
Cash Management
Erste Corporate Banking www.erstecorporatebanking.cz, Praha
Jiří Volf, 602 279 489, jiri.volf@csa.cz, Praha 3
Hudební produkce
Aleš Hodina, 605 551 551, mail@hodina.cz, Praha
Investice do firem,
analýzy, restrukturalizace
Komplexní finanční
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vladimir.kutalek@abcdfinance.cz,
www.vlkuver.cz, Brno 		
poradenství
Konzultace
Pavel Celba, 602 179 587, pavel@celba.cz, Praha, Trutnov
a vývoj databází
Marketingové poradenství, Tomáš Barčík, 604 726 996, tomas.barcik@freshconsulting.cz,
grafický design,
www.design-studio.cz, Praha
profesionální fotografické služby
Programování internetových Michal Kandr, 732 409 275, info@michalkandr.cz, Havlíčkův Brod
www.michalkandr.cz
			
stránek a aplikací
Překlady, korektury, Dr Leigh Mitchell MsD, 606 489 124 SMS, Dr.Mitchell@seznam.cz,
výuka AJ
www.uanglana.cz, Plzeň
Rekonstrukce interiérů, Petr Štěpán, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz, Praha, www.designstav.cz
projekt management a stavební činnost
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

Jste členem Mensy a nabízíte své služby, můžete pomoci ostatním nebo hledáte spolupracovníky?
Dejte o sobě vědět, napište na adresu redakce@mensa.cz.

or Chcete
do
ykontakt
snuveden
eM
rMensa
enBusiness
traContacts?
p ,Napište
DK
O redakce@mensa.cz
ecadaN
mít svůj
v rubrice
na adresu
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.

Nadace OKD, partner Mensy od roku 2009
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doplňte číslo do rámečku tak,
aby vzniklo písmeno:
a) 1

b) 2

c) 3

odpovězte na: soutez@biooo.cz
a získejte slevu

největší výběr přírodní
kosmetiky v České republice
rádi a ochotně Vám poradíme
s výběrem a použitím
přijďte si vyzkoušet produkty na
vlastní kůži!

OD Kotva
nám. Republiky 8, Praha 1
otevřeno denně
poradenství +420 724 784 019
info@biooo.cz
facebook.com/biooo.cz

