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Úvodník
Mensa
Mensa je mezinárodní nevládní 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 17. 11. 2014 registrovala 3 654 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/.

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.
http://goo.gl/tJ05f

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: Koláž připravil Tomáš Belloň.

Časopis
Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník.
Číslo 6/2014 (prosinec) vychází 8. 12. v nákladu
8 000 výtisků. Uzávěrka únorového čísla 2015 je
7. 1. 2015.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za
zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení časopisu šéfredaktor. 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 něn
kterých slovenských, naleznete na intranetu Mensy https://intranet.mensa.cz/. Časopis je zasílán
všem členům Mensy ČR, nečlenové si jej mohou
předplatit za 150 Kč ročně. Změny adresy a dotazy
na předplatné, prosím, zasílejte na adresu sekretarka@mensa.cz.

Vydavatel: Mensa ČR, Španielova 1111,
163 00 Praha 6
Tisk: PRINTO, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379,
708 00 Ostrava, http://www.printo.cz/
ISSN: 1211-8877

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou dostáváte výroční číslo časopisu Mensa,
nejucelenější přehled všeho, co se v Mense událo minulý rok, i toho, na co se její členové mohou těšit
v roce příštím. Mimo to časopis přináší také opravdu
poutavý rozhovor „Báječný život po smrti“ s mensanem Martinem Radvanským – Čechem, kterého Švýcaři omylem deportovali do Austrálie a kterého v ČR
prohlásili za mrtvého – dále pak ohlédnutí za proběhnuvšími akcemi Mensy, shrnutí Logické olympiády,
vědecké články, pozvánky, netradiční úlohy v Bystřílně – některé dokonce o hodnotné ceny – a mnoho dalšího ze života, zájmů a aktivit členů Mensy.
Co to však znamená být členem Mensy? Mensa
jsou v první řadě lidé – členové, dobrovolníci – které
spojuje vysoká inteligence a vize toho, jak tuto inteligenci využít. Mensa je platforma, díky které se tito
lidé mohou setkávat a sdílet myšlenky, platforma,
která může členům pomoci realizovat společné sny.
Mensa není éterická bytost nebo magický džin,
který by dokázal mávnutím kouzelného proutku změnit svět. Jsou to dobrovolníci z masa a kostí, jejichž
ruce a hlavy mohou například pomáhat nadaným dětem a postupně zlepšovat svět. Svým členstvím vyjadřujete podporu těmto lidem i společné vizi a získáváte možnost se také zapojit.
To, zda se skutečně zapojíte, je však zcela na Vás.
Mensa Vám nebude nic vnucovat, to Mensa dělat neumí a dělat nechce. V tomto ohledu lze Mensu vnímat
jako nekonečné množství nových dveří nebo nových
světů, které máte příležitost prozkoumat, do kterých
můžete vstoupit.
Začtěte se a poznejte, o čem členství v Mense
opravdu je!
S přáním příjemného čtení, klidných Vánoc
a šťastného roku 2015

©Mensa České republiky, 2014
Printed in the Czech Republic
Tomáš Kubeš, šéfredaktor
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Slovo předsedy
Čas letí jako
o závod a my tu
máme další výroční
číslo časopisu. Když
se za uplynulým rokem ohlédnu, nepřipadá mi na první
pohled jiný než ty
předchozí. Při podrobnějším pohledu
si ale můžeme všimnout, že vůbec nebyl tak obyčejný. Lence Šnajdrové
se podařilo restartovat program NTC pro školky,
o který je opět velký zájem a ke kterému jsme vydali i první knihu v češtině. Haně Kalusové se podařilo nasadit nový grafický manuál, vytvořený
Tomášem Tučem. Díky Petru Mazalovi, Tomáši Kubešovi, Vladimíru Kapicovi a Jaromíru Krysovi
byly zprovozněny nové moduly intranetu, zejména
zpracování plateb členů a zpracování nově otestovaných. Společně s Petrem Mazalem, Hanou Vantuchovou, Danou Havlovou, Čestmírem Kalusem, Zuzanou Polákovou, Hanou Kalusovou a Tomášem
T
Kubešem jsme dokázali dokončit návody na jednotlivé činnosti pro naše pokračovatele. Organizačnímu týmu jarního celostátního setkání Petry Frumarové a organizačnímu týmu podzimního celo‑
státního setkání Pavla Terbera a MS Brno se podařilo vytvořit dva nezapomenutelné prodloužené víkendy, stejně jako Daně Havlové a jejímu týmu,
který připravoval jarní a podzimní celostátní setkání Dětské Mensy. Daří se zvyšovat prestiž Mensy
ČR v rámci Mensy International – jsme 7. největší
národní Mensou na světě, MI zaplatila překlady
kompletních materiálů o Logické olympiádě do angličtiny (návod, přílohy, zadání, software) pro použití v dalších zemích a vedení MI si vybralo Petra
Mazala do komise pro nadané děti. Díky Petrovi
Čavojskému se více prohlubuje propojení s Mensa
gymnáziem, kde se stále více pedagogů stává členy
Mensy. S Hanou Kalusovou jsme zahraniční zájezd
poprvé uspořádali letecky a do USA zamířilo
50 lidí. Tomáš Kubeš společně s redakcí celý rok
nadále držel časopis na takové úrovni, že již každé
číslo svým rozsahem připomíná malou knížku.
Lence Šnajdrové se daří udržovat velkou oblibu
i kvalitní obsah webu deti.mensa.cz, stejně jako
Čestmíru Kalusovi webu www.mensa.cz. Díky ZuK
K
zaně Šimkové se vydařil další ročník Čestného
ÚVOD

uznání i navazující sada přednášek. Neméně úspěšné byly další přednášky, besedy a exkurze mnohých organizátorů během celého roku. Podařilo se
mnoho akcí SIGů; mezi nejaktivnější patřily SIGy
Manager, SIGurmán, Cyklistika, Queer, Lyžování,
Nihongo a Outdoors. Korespondenčně aktivní pak
byly SIGy Peníze, Business Club, Seberozvíjení, Jazyky a T
Technologie, programování a matematika.
Došlo k velkému rozvoji místních skupin Plzeň,
Praha, Brno, ale také Hradec Králové, České Budějovice či Olomouc a i v ostatních místních skupinách proběhly desítky povedených akcí. S Lenkou
Šnajdrovou, Hanou Kalusovou a dalšími pomocníky jsme uspořádali dvě velké konference Mensa pro
rozvoj nadání a zástupci Mensy jsou také pravidelně zváni na konference a jednání o nadaných dětech po celé republice. Daně Havlové se podařilo
uspořádat celou řadu akcí Dětské Mensy a společně
s týmem testujících také přes sto termínů testování
IQ na školách i pro veřejnost. V týmu Logické olympiády se nám společně s Petrem Mazalem, Zuzanou
Polákovou, Hanou Kalusovou, Pavlou Janovskou,
Janou Komaňskou a dalšími 150 organizátory podařilo přilákat rekordních 49 000 soutěžících a nabídnout jim spoustu zajímavého přemýšlení. Olga
Kulíková v rámci projektu Kariérní podpora pomohla mnohým členům s hledáním práce. Hana
Vantuchová dokázala spravovat mensovní rozpočet
tak dobře, že z přebytku chystáme víkend pro dobrovolníky a vydání další knihy NTC. Díky činnosti
všech aktivních dobrovolníků se podařilo přesvědčit přes 3 500 lidí, že má smysl být členem Mensy
ČR, která se tím zase o kousek zvětšila. Všichni
účastníci akcí a dalších aktivit si dokázali užít
uplynulý rok naplno a vytvořit právě tu atmosféru,
která dělá Mensu jedinečnou, a mně nezbývá, než
nám všem popřát, aby mensovní rok 2015 byl přinejmenším tak dobrý, jako ten letošní.

Poděkování přispěvatelům
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz, šéfredaktor

Časopis Mensa je jedním ze stěžejních komunikačních kanálů Mensy. Myslím si, že jeho úroveň stále stoupá. Přitom se stále jedná o publikaci, která vzniká čistě na dobrovolné bázi, v rukou
lidí, kteří věnují svůj volný čas psaní článků, fotografování, korekturám i přípravě a kontrole výsledného PDF. Opravdu rád bych Vám všem, kteří
jste s přípravou nejen tohoto čísla pomohli,
umožňujíce tak ostatním lépe poznat Mensu, srdečně poděkoval. Časopis byl z ekonomických
důvodů omezen na 84 stran, na závěr se proto
omlouvám pisatelům, na jejichž příspěvky se nedostalo. PS.: Zuzce Novotné bych rád speciálně
poděkoval za korekturu úvodníku.

Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030
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Členské příspěvky na rok 2015

Volby 2015
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz

Prosím o úhradu členských příspěvků nejpozději do 28. února 2015. Výše ročních členských příspěvků na rok 2015 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 (členové v přímé příbuzenské linii, sourozenci a manželé (popř. registrovaní partneři), 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 (Expobank CZ,
dříve LBBW Bank CZ, číslo účtu se nemění)
• Variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
Dále můžete platit například 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 na http://
www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevky/ a platební
bránu pro platby kartou v intranetu na https://intratnet.mensa.cz/index.php?men=men1.8.0.
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 tam, kde
jsou členy Mensy jeden
dospělý a jedno dítě nebo
student do 26 let, v takovém případě bude poplatek 600 Kč + 150 Kč =
Zuzana Poláková je zod750 Kč, a rodiny, kde jsou
povědná za administraci
členy Mensy jen souročlenské základny
ZPRÁVY MENSY
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zenci do 26 let, ti pak budou 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 a dvě vstupenky na valnou
hromadu. Zlaté členství platí jako roční rodinný
členský příspěvek a v případě nových členů i jako
zápisné. Toto členství může být též netradičním
dárkem.
57 700 Kč z příspěvků zlatých členů v roce 2014
využila Mensa k 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 následujícím
členům: Michalu Augustinovi, Kateřině Havlíčkové, Lukáši Hemekovi, Haně Kotinové, Michaele Kovářové, Františku Krausovi, Zlatě Kubů,
Janu Křížovi, Martinu Scholzovi, Drahomíru
Šachtovi, Radomíru Tomanovi, René Vápeníkovi a Luďku Zákravskému za jejich příspěvek.
Doživotní členství
Pokud je pro Vás poslání Mensy opravdu důležité,
můžete se stát členy na celý život. Získáte tak speciální místo v naší historii a především dáte Mense ČR
možnost výrazně investovat do budoucnosti a rozvoje nadaných dětí. Výše tohoto příspěvku představuje
například třetinu rozpočtu celonárodní Logické
olympiády nebo trojnásobek částky potřebné k založení jednoho klubu nadaných dětí. Doživotní členství nabízí stejné výhody jako zlaté členství, avšak
platí pouze jako členský příspěvek pro jednu osobu.
Rádi bychom srdečně poděkovali Tomášovi Tichému za jeho příspěvek Mense v roce 2014.
Veškeré Vaše dotazy ráda zodpovím na sekretarV
ka@mensa.cz.

Volební komise, vk@mensa.cz

Mensa se opět
chystá na volby.
Rada Mensy ČR na
jednání 20. září
zvolila volební komisi ve složení Vít
Švachouček (předseda), Tomáš Hladík (zodpovědný za technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Pavla Janovská (členka), Jiří Rak (člen).
Ve volbách 2015 budeme volit předsedu Mensy
ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného
předsedy) a kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové).
Funkční období těchto nově zvolených orgánů začíná 1. července 2015.
Současně s volbami do Mensy ČR probíhají také
korespondenční volby do Mensy International. Výzva k nominaci kandidátů byla uveřejněna v minulém čísle časopisu na straně 22. Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi
na adresu vk@mensa.cz.
Navrhujte kandidáty do orgánů Mensy ČR
Vyzýváme všechny členy Mensy ČR, aby navrhovali kandidáty do volených orgánů Mensy, tj. předsedu, členy rady a kontrolní komise. Členové Mensy
mohou navrhnout k volbě jednoho nebo více členů
Mensy včetně sebe sama. Návrh musí obsahovat
celá jména navrhovaných kandidátů a také údaje,
do kterých orgánů Mensy jsou navrhováni. Pro jednoznačnou identifikaci je dobré návrh doplnit e-mailovými adresami nebo jinými upřesňujícími
údaji o kandidátech. Návrh musí být zaslán nejpozději do 2. února 2015, a to elektronickou poštou
na adresu vk@mensa.cz.
Volební komise si do určeného data vyžádá od navrhovaných kandidátů písemný souhlas s kandidaturou, zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební
proslov. Toto provede volební komise hned poté, co
budou shromážděny všechny návrhy. Podrobněji
o průběhu této fáze voleb je pojednáno v článku „Jak
být volen“, který je také přístupný na webu Mensy ČR.
Vlastní volby proběhnou stejným způsobem
jako v minulých letech, tj. členové Mensy budou
moci hlasovat na valné hromadě, elektronicky
nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí
předseda volební komise přímo na valné hromadě
v červnu 2015. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb budou zveřejňovány
průběžně v časopise a na webu Mensy.

Jak být volen do orgánů Mensy ČR
Jakýkoliv řádný člen Mensy ČR (dále jen Mensy)
může navrhnout jednoho nebo více členů Mensy
včetně sama sebe na kandidáta do Rady Mensy, na
předsedu Mensy nebo do kontrolní komise Mensy.
Návrhy je možné zaslat volební komisi elektronicky
na adresu vk@mensa.cz nejpozději do 2. února
2015.
Navržení kandidáti musejí zaslat souhlas se svojí kandidaturou. Budou k tomu vyzváni volební komisí e-mailem. Neodeslání souhlasu se bude chápat
jako nesouhlas s kandidaturou.
Souhlas s kandidaturou musí být poslán e-mailem na adresu vk@mensa.cz. Musí obsahovat tyto
náležitosti: celé jméno kandidáta, jeho členské číslo, kontaktní údaje (elektronická adresa, případně
telefon). Osobní údaje mohou být doplněny o tituly,
zastávanou funkci v Mense a osobní www stránky.
Souhlas s kandidaturou musí dále obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním proslovů a informací
o kandidátovi v časopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy. Souhlas musí být doručen nejpozději do 23. února 2015.
Na elektronickou adresu odesílatele bude kandidátovi potvrzeno přijetí souhlasu. Odesláním
souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje seznámení se a souhlas s volebním systémem
a podmínkami vykonávání navrhované funkce. Do
2. března 2015 musí kandidát také zaslat případný
volební proslov a fotografii. Ke stejnému datu bude
ověřeno členství navržených kandidátů. Nebude-li
některý kandidát řádným členem Mensy pro rok
2015 (podle podmínek na stránce http://www.
mensa.cz/mensa/clenske-prispevky/) nebo nebuder-li splňovat kritéria pro kandidáta na danou funkci
(například bude členem volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti odvolání.
Pro tyto volby budou opět fungovat volební
stránky Mensy: http://volby.mensa.cz/. Na nich na:leznete všechny dokumenty týkající se voleb a informace o kandidátech.

Jak se Vám líbí časopis? Hlasujte v anketě na adrese http://goo.gl/dC6mBE, pro 10 vylosovaných
máme poukaz na 300 Kč do Mensashop.cz!
ZPRÁVY MENSY
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Hledáme prodejce reklamy v časopise Mensa

Krátce z Rady Mensy
Redakce, redakce@mensa.cz

Pohybujete se v oblasti médií a máte zkušenosti
s prodejem reklamního prostoru? Pak hledáme právě Vás. Na rozdíl od všech ostatních „pozic“ v redakci časopisu nabízíme za aktivně získanou rekla-

mu provizi; na druhou stranu očekáváme alespoň
základní zkušenosti v oboru. Zájemci, prosím, pište
na: tomas.kubes@mensa.cz. Ceník reklamy nalez.nete na straně 2.

Počet členů Mensy ve světe v roce 2014
Redakce, redakce@mensa.cz a Petr Mazal

Celosvětově se Mensa stále
rozvíjí a počet jejích členů
stoupá, Česká republika je sedmou největší národní Mensou
na světě (a to bez započtení
členů Dětské Mensy). Petr Mazal na základě materiálů Mensy International připravil následující
grafy
ukazující
rozložení členstva mezi jednotlivé Mensy.

Švédsko 4 978

118členů000

Česká republika 2 438
Nizozemí 4 557
Finsko 2 741 Jižní Korea 2 213
Kanada 1 875
Francie 1 745
Španělsko 1 585
Polsko 1 501
Japonsko 1 497
Austrálie 1 435
JAR 1 400
Itálie 1 353
Norsko 1 322
Maďarsko 1 298
Dánsko 1 229
Srbsko 1 134
Švýcarsko 1 019

Německo 11 530

Singapur 993
Malajsie 722
Hongkong 644
Chorvatsko 621

Velká Británie 20 452

Jiné 6 501

USA 49 060

ZPRÁVY MENSY

18,6 % Menší národní Mensy
1,4 % Francie
1,5 % Kanada
1,8 % Jižní Korea
2,0 % Česká republika
2,2 % Finsko
3,6 % Nizozemí
4,0 % Švédsko
9,2 % Něměcko
16,4 % Velká Británie
39,3 % USA

Celkem více než

2014

Bulharsko 609
Rakousko 566
Řecko 523
Belgie 467
Slovensko 408
Nový Zéland 384
Brazílie 250
Přímí členové 314

Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 777 004 678

Jednání Rady Mensy se uskutečnilo den po krajských kolech Logické olympiády, tj. 8. 11. 2014
v Praze na Mensa gymnáziu. Po úvodním schválení
programu rada vyslechla pozitivní informace o postupu prací na zpracování testování v intranetu. Po
otestování nové verze zpracování se přechází do ostrého provozu a následovat bude zpracování odeslání výsledků testu e-mailem. Ekonomka Hana Vantuchová připravila průběžnou zprávu o hospodaření
Mensy. RM diskutovala o možnosti vytvoření nového dětského testu IQ. Dále RM schválila zřízení
a naplnění fondu pro vydání druhého dílu NTC knihy. Rada také rozhodla o nákupu propisek a tašek
s logem a o uspořádání víkendu dobrovolníků.
RM vedla diskusi o rozsahu práce administrativy, projektu maďarské Mensy Intelligent Company

project a o přijímacím řízení na VŠ na základě výsledků testu IQ nebo umístění
v LO. RM schválila termín
valné hromady 2015, která
se bude konat v Prostějově
dne 13. 6. 2015.
Rada vyslechla také informace z proběhnuvších
akcí, krom již zmiňovaných krajských kol LO to
bylo jednání IBD u Londýna, připravovaná konference Mensa pro rozvoj nadání v Prostějově, další
mensovní akce a dění na Mensa gymnáziu, a informace o rozjezdu Mensashopu. Příští RM se bude
konat 10. 1. 2015 v Rousínově.

Projekt Kariérní podpora
Olga Kulíková, olga.kulikova@centrum.cz

Za uplynulý rok, tj. od listopadu 2013, se do sekce Kariéra
na intranetu Mensy ČR zaregistrovalo (nebo provedlo po delší době aktualizaci
profilu)
61
mensanů. Všem byl odeslán informační e-mail
o tom, že v případě jejich
zájmu jim mohu poskytnout
bezplatné poradenství v oblasti budování kariéry.
V tomto informačním e-mailu dostali všichni rovnou seznam otázek, které mají zodpovědět v případě, že mají o konzultace zájem (např. jaké pracovní
uplatnění hledáte, která z pracovních pozic ve vaší
dosavadní kariéře vám nejvíc „seděla“ a proč, atd.).

Možnost využít nabídku konzultačních služeb
za tu dobu využilo 21 mensanů. Konzultace jsou
vedeny převážně e-mailovou formou. U někoho stačí jeden e-mail s rozborem situace a konkrétními
doporučeními, s jinými si e-mailů vyměníme víc
a jednotlivé oblasti řešíme postupně.
V souvislosti s projektem Kariérní podpora připomínám také možnost rozesílání zpráv typu Nabídka práce. Tato možnost v uplynulém období byla
využita 10x. Zprávy dostávají ti, kteří v odběru
zpráv zaškrtnou možnost dostávat Nabídky práce.
Zprávy můžete z intranetu napsat sami nebo je můžete zaslat mně a já vše potřebné zařídím.
Do nového roku přeji všem zajímavou, stabilní
a dobře oceněnou práci a také pevné zdraví.

Krátké zprávy
Redakce, redakce@mensa.cz

•

Gratulujeme zástupci z Mensy ČR Petru Mazalovi
ke jmenování do mezinárodní komise pro nadané
děti a pro LEAP – Leadership Exchange Ambassadors Program, což je mezinárodní program, jehož
účelem je rozvoj, mezinárodní výměna zkušeností
a užší navázání mezinárodních vztahů.

•

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/testovaniiq/darkovy-poukaz/.
ZPRÁVY MENSY
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Srdečně vítáme v Mense 64 nových členů

O čem se hovoří na intranetu?
Redakce, redakce@mensa.cz

Následující členové vstoupili do Mensy od 19. 9.
do 17. 11. 2014. S nimi má Mensa 3 654 členů. V seznamu se objeví pouze ti, kteří zaslali přihlášku,
Jméno
Marta
Zdeněk
Danny
Zdeňka
Michal
Daniel
David
Bronislav
Kamila
Lukáš
Matouš
Jan
Jakub
Samuel
Ján
Magdaléna
Jakub
Pavel
Barbora
Vivienne Nastasia
Martin
Josef
Zuzana
Mára
Martin
Vanda
Šimon
María Gabriela
Petr
David
Jan
Ondřej

Příjmení
Obec
Adámková
Brodek u Přerova
Běhan
Praha 3
Bičík
Blümelová
Dovičín
Filip
Gouzer
Hagovský
Praha 4
Hantová
Hanuš
Kuřim
Hasoň
Hlaváč
Hlaváč
Holík
Hvilla
Pardubice
Kleinová
Kolínský
Třebestovice
Kolman
Kosíková
Kováčová Kinská
Krist
Praha 9
Kučera
Kučerová
Brno
Kuková
Kulhánek
Lorencová
Marek
Martín Cantisano
Martinek
Martinek
Mazánek
Praha 8
Medek

zaplatili příspěvek i registrační poplatek a souhlasili s uvítáním v časopise.

Stanislav
Jan
Petr
Aneta
Gabriela
Vojtěch
Martin
Noemi
Jana
Miroslav
Tobiáš
Alexandr
Šárka
Tomáš
Michal
Václav
Marek
Tomáš
Jiří
Marie
Vojtěch
Tina
Eliáš Robert
Blanka
Matěj
Vladimír
Veronika
Ingrid
Adam
Tomáš
Josef
Filip

Nowak
Otevřel
Piskáček
Pospíšilová
Pospíšilová
Procházka
Pytela
Račáková
Rubnerová
Říkovský
Sedláček
Sibirský
Strubinská
Střeleček
Stuchlík
Stupka
Šabata
Štec
Šulc
Tarabová
Tesař
Tesařová
Unruh
Vávrová
Vlček
Vrba
Vydrželová
Vyroubalová
Zeisek
Zíma
Žák
Živný

Šumice 465

Redakce, redakce@mensa.cz

Následující témata byla probírána na intranetu
v polovině listopadu. Přihlaste se i Vy a zapojte se do
diskuse. Nevíte jak? K přihlášení slouží členské číslo,
které naleznete na svém členském průkazu, a heslo,
které Vám přišlo při vstupu do Mensy 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.

Brno
Týn nad Vltavou

Očkovat ano, či ne?
SIG Peníze
Prezident
Skládání hudby
Neurologie: Jak funguje paměť?
SIG Fotografování?
Etiketa

(77 příspěvků)
(481 příspěvků)
(236 příspěvků)
(3 příspěvky)
(1 příspěvek)
(23 příspěvků)
(28 příspěvků)

SIG Jazyky
SIG Ombudsman
SIG Astronomie?
MS Plzeň
Fotografická soutěž
Vysoké IQ & syndrom vyhoření
Hledá se... matematik

(15 příspěvků)
(35 příspěvků)
(14 příspěvků)
(6 příspěvků)
(2 příspěvky)
(13 příspěvků)
(4 příspěvky)

Proč používat mensovní e-mail?
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

E-mailové účty Mensy od roku 2013 běží na platformě Google Apps. Nyní spravujeme cca 680 poštovních schránek a 720 přesměrování. Proč je dobré
založit si e-mailový účet na doméně mensa.cz?
•
Most
Praha 4
Nová Hradečná
Příbram 7
Otaslavice
Rosice

Jak se Vám líbí časopis? Hlasujte
v anketě na adrese http://goo.gl/
dC6mBE, pro 10 vylosovaných máme
poukaz na 300 Kč do Mensashop.cz!
ZPRÁVY MENSY
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•
•
•

•

E-mailová adresa jmeno.prijmeni@mensa.cz zní
důvěryhodně.
Systém běží na stabilním serveru zajišťovaném společností Google, který nabízí vysoký uživatelský komfort.
Díky novému rozhraní v intranetu (menu Uživatelský profil » Email @mensa.cz) je zřízení
schránky či přesměrování otázkou pár kliknutí.
Ke zprávám ve schránce můžete pohodlně přistupovat nejen z webového prohlížeče či Vašeho oblíbeného e-mailového klienta (např. Outlooku),
ale i z většiny chytrých mobilních zařízení.
Není nutno zřizovat vlastní schránku, pokud nějakou již někde máte a jste s ní spokojeni. V takovém případě si zvolte možnost přesměrování na
existující schránku, všechna pošta přicházející
na Vaši novou mensovní adresu je
automaticky přeposílána do
Vaší existující schránky.
• Nastavení můžete kdykoliv změnit.
Jak na to?
• Návod na zprovoznění
e-mailu v doméně
mensa.cz najdete na

•
•

https://intranet.mensa.cz/document.php?men=14.3.0.0&id_c=464.
Navíc je dostupná srozumitelná nápověda v češtině přímo od Google na https://support.google.
com/mail/?hl=cs#topic=3394144.
Pokud narazíte na problém s mensovním e-mailem a nápověda nepomůže, kontaktujte správce
na intranet@mensa.cz.

VÁNOČNÍ DÁRKY
POMÁHAJÍ!
Nakupte krásné dárky z chráněných
dílen v e-shopu Vedlesebe.cz
+ získáte kvalitní výrobky
+ podpoříte ověřené organizace
+ ušetříte nejen běhání!
(heslo MENSA = sleva 10 %)

Nakupte snadno:

ZPRÁVY MENSY
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IT Mensy v roce 2014

Mensa a inteligence v médiích
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Rok 2014 přinesl pozitivní vývoj v několika oblastech mensovního IT. Nejčerstvější z nich je dokončení automatizace zpracování testování. Co se
pod tímto názvem skrývá? Vladimíru Kapicovi se
společně s Tomášem Kubešem podařilo upravit
vnitřní proces zpracování výsledků testů probíhající v administrativní části intranetu tak, aby administrátor mohl vytisknout zadaný a ověřený výsledek přímo z intranetu. Byla rozpracována i možnost
odesílat výsledek testování e-mailem. Díky tomu
by měl výsledek testu dojít v optimálním případě
již 7 dnů od absolvování testu. Po loňské implementaci poloautomatického zpracování plateb
členských příspěvků jde o další krok vedoucí k zefektivnění administrativních úkonů.
Díky Pavlu Vyhlídalovi (který příslušné skripty
naprogramoval) a Tomáši Kubešovi (který to vše
implementoval spolu s příslušnými kontrolami do
našeho intranetu) si nyní můžete několika kliknutími zřídit přesměrování či vlastní poštovní schránku ve tvaru jmeno.prijmeni@mensa.cz přímo v intranetu.
Návštěvnost internetu i intranetu je poměrně
stabilní a dosahuje hodnot přes 1 000 unikátních
návštěvníků za ½ roku, nejsledovanějšími položkami intranetu zůstávají diskusní fórum, kalendář
a fotogalerie. Velkou řadu zájemců oslovuje i web
deti.mensa.cz, který sdružuje nejen mensovní aktim
vity pro nadané děti. Zásluhou webmastera Lenky
Šnajdrové se web stává vyhledávaným cílem rodičů

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka Mensy ČR

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

Kontakt:

jilkova.dag@seznam.cz,
603 435 310, 603 250 450
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i pedagogů, kteří se
problematikou nadaných dětí zabývají.
Již několik týmů
připravujících
celostátní setkání využilo
webu akce.mensa.cz,
který nabízí kromě informací o setkání
i možnost přihlašování účastníků na ubytování, na jednotlivé exkurze atd., včetně
příslušných výstupů pro organizátory. Zdokonalení
webu se věnoval před setkáním v Chřibské Tomáš
Kubeš, významně přispěl i Vítek Švachouček v oblasti zabezpečení dat. Vítek přislíbil i zvážení možnosti přihlašování více členů rodiny pod jedním e-mailem.
Zdařilo se zvládnout i velký nárůst soutěžících
v letošním ročníku Logické olympiády. Juraji Ladickému i Tomáši Hladíkovi se povedlo po občasných úvodních problémech s dlouhými odezvami
doupravit za pochodu časovou náročnost skriptů,
snížit množství přenášených dat i optimalizovat
parametry serveru tak, aby všech 49 000 registrovaných mělo možnost odsoutěžit.
Vývojáři mají již několik let k dispozici svůj
koutek, navíc díky Vladimíru Kapicovi a Tomáši
Kubešovi vznikl přenositelný image intranetu. Vladimír Kapic bude pokračovat v analýze a následných úpravách současného jádra intranetu. Intranet totiž vznikal postupně od roku 2000 a v mnoha
ohledech již neodpovídá současným standardům
v programování.
Chtěl bych poděkovat nejen všem výše uvedeným členům, ale i všem dalším, kteří se podíleli na
údržbě či zlepšování našeho prostředí – webmasterovi webu mensa.cz Čestmíru Kalusovi, Romanu
a Lence Brzuskovým a řadě dalších dobrovolníků,
kteří obětují svůj čas, aby ostatním přinesli něco
nového. Rád bych kromě poděkování vyjádřil i naději, že budou podobně obětaví a přínosní i v příštím období.

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.

Čestmír Kalus, cestmir.kalus@mensa.cz, 775 237 845

Článek připravil Čestmír Kalus. Děkujeme Janu
do redakce. Odkazy zkrátil Martin Felgr. Všimli
Pokornému, Zuzaně Polákové, Zuzaně Součkové,
jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zaPetru Čavojskému, Lence Šnajdrové, Romanu Podšlete odkaz na adresu redakce@mensa.cz. Všem
lenovi, Petru Mazalovi, Lucii Malechové, Zitě Nidvšímavým čtenářům děkujeme.
lové a všem dalším, kteří zaslali odkazy na články
Mensa
5. 9. 2014 Právo, Zakladatel nové vysoké školy: sportovní
9. 9. 2014 tyden.cz, Festival Hry a hlavolamy přinese i soutěže s Rubikovou kostkou, http://jdem.cz/bq7f37
9. 9. 2014 Právo (Praha – střední Čechy), Hry a hlavolamy v Praze
11. 9. 2014 Instinkt, Proti vlnám do Afriky
25. 9. 2014 Právo (severní Morava a Slezsko), Mensa otestuje IQ
25. 9. 2014 Moravskoslezský deník, Knihobraní v Domě knihy nabídne i test IQ
21. 10. 2014 magazin.aktualne.cz/, Génius za volantem. Odpoledne závodí, v noci píše úkoly, http://jdem.cz/bq7f45
8. 11. 2014 regiony.impuls.cz, IQ centrum v Novém Bydžově potrápí mozky dětí i seniorů, http://jdem.cz/bq7f62
11. 11. 2014 klickevzdelani.cz, Testování IQ společností Mensa na svitavském gymnáziu, http://jdem.cz/bq7f72
Inteligence
2. 9. 2014 blesk.cz, Děti matek, kterým je v těhotenství špatně, jsou chytřejší a zdravější, http://jdem.cz/bq7f85
20. 9. 2014 Lidové noviny, Jak zvýšit světovou inteligenci
29. 9. 2014 Euro, Hloupneme
2. 10. 2014 Reflex, Jak zvýšit světovou inteligenci
21. 10. 2014 rozhlas.cz, Víme, jaké je IQ průměrného Čecha! A jak jste na tom vy?, http://jdem.cz/bq7f95
Nadané děti
13. 9. 2014 Moravskoslezský deník, Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce
10. 10. 2014 MF DNES (Vysočina), Poznáte, že máte doma skutečně nadané dítě?
17. 10. 2014 ceskatelevize.cz, Předseda Mensy: Je mýtus, že nadané děti nepotřebují speciální péči, http://jdem.cz/bq7ga9
22. 10. 2014 zlin.cz, Mimořádně nadané děti... a mimořádná práce s nimi, http://jdem.cz/bq7gb5
29. 10. 2014 Lidové noviny, Chcete mít bystré dítě?
6. 11. 2014 rozhlas.cz, Host Studia Leonardo: Jana Ševcová z Talentcentra Národního institutu pro další
vzdělávání, http://jdem.cz/bq7gc9
Logická olympiáda
16. 9. 2014 rozhlas.cz/plzen, Náš host, http://jdem.cz/bq7gd9
15. 10. 2014 kraj-lbc.cz, Logická olympiáda získá dotaci na krajské kolo, http://jdem.cz/bq7ge5
16. 10. 2014 tvrtm.cz, Logická olympiáda získá dotaci na krajské kolo, http://jdem.cz/bq7gf8
6. 11. 2014 zitusti.cz, Univerzita hostí krajské kolo Logické olympiády, http://jdem.cz/bq7gg7
7. 11. 2014 vecernikpv.cz, V pátek měl Prostějov nejvyšší IQ z Olomouckého kraje, http://jdem.cz/bq7gh2
7. 11. 2014 ostrava.nejadresa.cz, Školáci soutěží v logickém uvažování, http://jdem.cz/bq7gj5
7. 11. 2014 pardubickykraj.cz, 10letý Josef, 15letý Tomáš a 18letý Radovan jsou vítězi krajské Logické
olympiády, http://jdem.cz/bq7gk3
8. 11. 2014 MF DNES, Logická olympiáda, tahák pro nadané děti z kraje
8. 11. 2014 ostrava.nejadresa.cz, Známe tři nejchytřejší děti Moravskoslezského kraje, http://jdem.cz/bq7gm5
9. 11. 2014 ceskobudejovicky.denik.cz, Klání prověřilo, zda mají studenti fištrón, http://jdem.cz/bq7gn8
10. 11. 2014 Brněnský deník Rovnost, Olympiádu ovládli Brňané
10. 11. 2014 kr-karlovarsky.cz, Krajské kolo Logické olympiády zná své vítěze, http://jdem.cz/bq7gp7
10. 11. 2014 kr-ustecky.cz, Žáci z celého kraje soutěžili v Logické olympiádě, http://jdem.cz/bq7gq3
11. 11. 2014 orlicky.denik.cz, Tomáš ze Žamberku a Radovan z České Třebové jsou ve finále Logické
olympiády, http://jdem.cz/bq7gr9
11. 11. 2014 sokolovsky.denik.cz, Logickou olympiádu zdolalo 2 100 studentů a žáků, http://jdem.cz/bq7gt9
11. 11. 2014 moravskoslezsky.denik.cz, Krajští vítězové Logické olympiády: Jana, Lenka a Emil, http://jdem.cz/bq7gu9
11. 11. 2014 havlickobrodsky.denik.cz, Brodské gymnázium hostilo krajské kolo Logické olympiády,
http://jdem.cz/bq7gv9
12. 11. 2014 kralovehradeckenovinky.cz, Krajské kolo Logické olympiády zná své vítěze, http://jdem.cz/bq7gw6
12. 11. 2014 prvnizpravy.cz, Krajské kolo Logické olympiády zná své vítěze, http://jdem.cz/bq7gx2
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Rozhodnutí o plánovaných investicích MS Plzeň na rok 2014

Bowling MS Hradec Králové

8. 12.

Dagmar Hladíková, dagmar.hladikova@mensa.cz

Prostřednictvím ankety Co si koupí MS Plzeň
letos pod stromeček? učinila plzeňská místní skupina pokus o průzkum preferencí svých členů v oblasti potenciální investice prostředků ze společné
pokladny. Ta k 31. červenci 2014 vykazovala kladný zůstatek téměř 6 500 Kč.
K datu ukončení hlasování, tj. k 3. říjnu 2014,
hlasovalo celých 7 % zúčastněných členů pro investici peněžních prostředků do 22,5 IQ testu; stejný
počet hlasů pak získaly i varianty koupě kabelu od
urychlovače částic a publikování 90 900 výhodných inzerátů v prestižním časopise Mensa. Dalších 7 % hlasujících projevilo zájem o poskytnutí
plného finančního zůstatku Radě Mensy formou
úplatku. (Objevily se jisté spekulace, že tato položka se na nižších příčkách výsledkové listiny umístila pouze vinou neschopnosti členů MS Plzeň domluvit se, co za takto enormní úplatek od RM
žádat, vzhledem k tomu, že pro ně dosud pracuje
zcela uspokojivě i zdarma.) Dvojnásobný počet
členů hlasoval pro odvážný návrh investovat do sídla na „dobré adrese“, tedy
do nákupu podílu 2,95 × 10 -6 Bílého domu. Při celkových 14 % tak
byl jen velmi těsně překonán
konkurenčními 26 000 kusy pytlíků s cukrem (17 procentuálních bodů).
Jako absolutní trhák se však
ukázal záměr investovat prostředky do adopce lamy vikuni
nebo 281 plchů, který získal podporu celých 41 % hlasujících.

Bezprostředně po ukončení ankety se zástupci
plzeňské skupiny sešli v restauraci Wallis; výsledek
ankety byl celým shromážděním úspěšně schválen,
a to zcela bez námitek. Ve věci dodatečné volby ze
dvou nabízených možností (1 ks lama × 281 ks plchů) se shromáždění opět jednomyslně shodlo a byl
přijat záměr osvojení již zmíněných plchů.
Krátce po učinění tohoto rozhodnutí ovšem následovalo trpké zklamání; bylo totiž zjištěno, že plzeňská zoo je ve svých plších fondech výrazně limitována a počtem 281 plchů ani zdaleka nedisponuje.
Řešení nastalé nepříjemné situace přinesl inovativní
návrh na pozměnění adopčního záměru, který byl
ochotně schválen nadpoloviční většinou přítomných;
plzeňská místní skupina tedy namísto adopce 281 plchů na dobu jednoho roku adoptuje jednoho plcha na
dobu 281 let. Nastíněný záměr bude realizován v plánovaném termínu listopad až prosinec 2014 za povinné účasti všech hlasujících, kteří adopci podpořili.

7%
7%
8%
14%
17%
41%
7%

Úplatek pro RM
Inzeráty v časopise Mensa

Věra Heřmanová, vera.hermanova@mensa.cz

V pondělí 8. prosince MS Hradec Králové vyrazí
na bowling. Od 19 hodin máme rezervovány dvě
dráhy v A-Sportu v Malšovicích u pošty. Informace

Pytlíky s cukrem nebo 163x dřevěné jojo
Adopce lamy vikuni nebo 281 plchů
Kus urychlovače částic

o akci a přihláška je k dispozici na http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=5883.

Tradiční předvánoční bowling MS Ostrava

11. 12.

Redakce, redakce@mensa a Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Zveme na tradiční předvánoční bowling MS Ostrava, tentokrát
v Bowlingu Sky v Ostravě-Porubě. Jsou připraveny dvě dráhy,
a to od 18.00 do 20.00. Na dráze
lze vysunout mantinely, takže je
akce vhodná i pro děti (které
uzvednou bowlingovou kouli).
Po samotné hře máme rezervován nekuřácký salonek, kde si
můžeme dát večeři a zhodnotit
své sportovní (ne)úspěchy. Přihlašujte se na: http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-aksce?&id_a=5748.
Bowling v roce 2013, foto: Radek Jureček

IQ testy
Kus Bílého domu

2014

Vánoční besídka s turnajem v ping-pongu

13. 12.

Redakce, redakce@mensa a Lenka Brzusková, lenka.brzuskova@mensa.cz

Zveme Vás na přátelské posezení v předvánočním období. Budeme povídat, hrát hry, jíst a pít,
rozbalovat dárečky a také si zahrajeme ping-pong.
Každý účastník si tradičně připraví jeden hezky zabalený vánoční dárek v cenovém limitu do 57 Kč,

který po příchodu položí pod stromeček. Při společném vánočním posezení si potom každý jeden
dárek vylosuje a rozbalí. Přihlašujte se na: http://
www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=5918.

Prague Bassoon Band – adventní koncert

14. 12.

Redakce a Magdaléna Tydrichová, magda.tydrichova@seznam.cz

V rámci další SIGové akce si Vás dovoluji pozvat
na adventní koncert. Jedná se o trošku netradiční
koncert – účinkuje totiž soubor Prague Bassoon
Band nebo chcete-li fagotové kvarteto. V podání fa-

gotů uslyšíme hudbu barokní, romantickou i úplně
soudobou. Podrobný program, přihlášku i více informací o uskupení naleznete zde: http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=5631.

Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu redakce@mensa.cz.
ZPRÁVY MENSY
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Předvánoční bowling MS Praha

16. 12.

Jarní setkání 2015 – Malá Morávka

Redakce, redakce@mensa.cz

Pravidelné setkání místní skupiny Praha proběhne netradičně v bowlingové herně Střecha, Roztylská 2321/19, Praha 4 – Chodov.

Máme zarezervované tři dráhy. Přihlašujte se
na:
http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=5923.

SIG Manager – přednáška o vyjednávání a živý report z HR konference 18. 12.
Redakce a Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz

Pravidelná tematická přednáška proložená diskusemi a v druhé polovině obohacená o vyjednávací hru. Provázet nás bude zkušený lektor a kouč
Jarda Kopal z 4management. Po přednášce půjdeme společně do restaurace či hospůdky, kde si nad

skleničkou budeme za asistence fotek povídat o zajímavých myšlenkách z konference na téma lidské
zdroje. Přihlašujte se na http://www.mensa.cz/voln
ny-cas/detail-akce?&id_a=5921.

Zlínská jednadvacítka – Hobit: Tam a zase zpátky

2014

29. 4. – 3. 5. 2015
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Setkání se uskuteční 29. 4. – 3. 5. 2015, ubytování je zajištěno ve dvou až pětilůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením v horském hotelu
Moravice v srdci Jeseníků:
•
•
•

400 Kč za osobu a noc ubytování s polopenzí
(dospělá osoba nad 12 let)
304 Kč za osobu a noc ubytování s polopenzí
(dítě do 11,9 let)
Dítě do 2,9 let bez požadavku na lůžko a stravu je zdarma

Pro zájemce je k dispozici také 20 lůžek v přilehlém hotelu Kamzík – dvou až čtyřlůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením a TV na pokoji:

•
•
•

600 Kč za osobu a noc ubytování s polopenzí
(dospělá osoba nad 12 let)
400 Kč za osobu a noc ubytování s polopenzí
(dítě do 11,9 let)
Dítě do 2,9 let bez požadavku na lůžko a stravu
je zdarma

Registrační poplatek: činí 150 Kč (děti do 15 let
neplatí), nečlenové +100 Kč. Včasná registrace je
do 31. 1. 2015.
Program: dobrovolný a bude obsahovat jako obvykle soutěže, hry, bojovku a výlety po okolí.
Podrobné informace najdete a přihlásit se můžete na webu akce.mensa.cz.

19. 12.

Redakce a Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz

Třetí díl příběhu o putování Bilbo Pytlíka, přihlašujte se na http://www.mensa.cz/volny-cas/detaily
-akce?&id_a=5129.

Pražský deskoherní silvestr

31. 12.
Redakce a Martina Magdová, tresserhorn@post.cz

Pravidelné setkání mensanů s hraním deskových her. Tentokrát výjimečně ne v úterý, ale ve
středu a bude se hrát celou silvestrovskou noc! Při-

hlašujte se na: http://www.mensa.cz/volny-cas/de.tail-akce?&id_a=5794.

Valná hromada MS Zlín

9. 1.

Redakce a Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz

Srdečně jste zváni na schůzku – valnou hromadu MS Zlín, přihlašujte se na http://www.mensa.cz/volcny-cas/detail-akce?&id_a=5734.

Postnovoroční brunch v Café Savoy 11. 1.
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Rád bych Vás pozval na tradiční zahájení mensovního
roku ve vyhlášeném Café Savoy na neděli 11. ledna od 11:11.
Přihlašujte se na http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akh
ce?&id_a=5906.

POZVÁNKY

Valná hromada MS Karlovy Vary
Ronald Němec, ronald.nemec@mensa.cz

MS Karlovy Vary Vás srdečně zve na svoji valnou
hromadu, která se uskuteční 23. 1. 2015 od 19.00
hodin na adrese Jasmínová 10, Karlovy Vary.

Nabízím individuální výuku/doučování německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé.
Mám zkušenosti s výukou dětí a mládeže. Narodila jsem se a vyrůstala v SRN. Výuka by probíhala na Praze 1, Staré Město. Cena 150,- Kč /
60 min. Pro bližší informace, prosím, napište na
e-mail iveta.zvolenska@gmail.com.

Dovolená na horách ve
všech ročních obdobích
 ubytování v Jeseníkách,
v Bělé pod Pradědem
 apartmán až pro 4 osoby
 chaloupka až pro 8 osob
 cena od 200 Kč za osobu

Ubytování U Netopilů
http://www.unetopilu.eu
telefon: 777 231 947
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Literární Anglie

2014

srpen 2015
Iva Berčíková, Iva.Bercikova@mensa.cz

Foto: www.imdb.com

Už delší dobu mám nápad na akci
nazvanou „Literární Anglie“, určenou
pro fanoušky filmů o Harry Potterovi
a poslední verze filmu Pýcha a předsudek. Chtěla bych se vypravit do
míst, kde byly tyto filmy natáčeny.
Cestou bychom mohli řešit úkoly spojené s tématem Harryho a Jane Austenové. Než se ale pustím do přípravy,
chtěla bych zjistit, zda by o takovou
akci byl zájem. Uskutečnila by se
v srpnu 2015. Pište mi, prosím, na
můj mail Iva.Bercikova@mensa.cz.

Korea 2015

21.–31. 8. 2015
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz,Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Rádi bychom Vás pozvali na další mensovní zahraniční zájezd, tentokrát to bude trochu na východ, a to konkrétně Jižní Korea. Zájezd plánujeme
na 21.–31. 8. 2015. Kromě klasického turistického
programu opět navštívíme mensovní setkání, a to

POZVÁNKY

asijské, které se na sklonku léta koná v Soulu. Naší
průvodkyní bude Maruška Cibulková, která vystudovala koreanistiku a v Koreji také byla. Podrobnější informace a přihlášku najdete zde: http://
www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?id_a=5888.
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Kalendář akcí na rok 2015

Květná zahrada

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Lukostřelba

Předkládáme Vám přehled akcí plánovaných na rok 2015. V průběhu roku organizátoři desítky dalších
akcí vymyslí a také se některé z plánů nepodaří naplnit. Každopádně už teď víme, že se máme nač těšit.
K tomu si přidejte pravidelné schůzky místních skupin a mnohé akce SIGů. A to vše vždy najdete v kalendáři na webu http://www.mensa.cz/volny-cas.

ZIMA

LÉTO
Valná hromada místní skupiny Zlín
Lenka Stodůlková, 9.leden, Zlín

Ping-pong

Postnovoroční brunch v Café Savoy
Tradiční zahájení mensovního roku ve vyhlášeném Café Savoy.
To m á š K u b e š , 1 1 . l e d e n , P r a h a

Konference Mensa pro rozvoj nadání
Odborné přednášky o vzdělávání nadaných dětí
i praktické ukázky z klubů ND i NTC školek.
To m á š B l u m e n s t e i n , H a n a K a l u s o v á , L e n k a Š n a j d r o v á ,
jaro, Praha

Setkání MS Praha
Tradiční setkání místní skupina Praha, vždy každé třetí úterý v měsíci.
20. leden, Praha
Lyžování pro rodiny s dětmi
Přes den lyžování na Kohútce, večer deskové hry.
M i l a d a P y t e l o v á , 24 . – 3 1 . l e d e n , B e s k y d y
Grand Restaurant Festival
Vydejte se spolu se SIGurmán poznávat nové restaurace v rámci GRF.
S I G u r m á n , l e d e n a ú n o r, P r a h a

JARO

Rampouchový memoriál
Již 45. ročník týmové outdoorové trampské soutěže s procházkou po zasněžených zalesněných kopcích s plněním různých úkolů.
SIG Outdoors – Zdenka Pániková, únor
Eigasai
Návštěva festivalu japonských filmů.
Václav Brázda a SIG Nihongo, 13.–15. březen, kino Lucerna, Praha
Víkend dobrovolníků
Akce plná mensovních diskusí a workshopů.
To m á š B l u m e n s t e i n , b ř e z e n
Převážně nevážná přednáška o tom, jak se
seznámit s opačným pohlavím
Zábavný večer stylizovaný do humoru známého
z televizní série The Big Bang Theory.
To m á š K u b e š , j a r o , P r a h a
POZVÁNKY

Hana Vantuchová, březen, Ostrava

MS Zlín, květen, Kromě ří ž
Ladislav Frankl, k věten, Prostějov

Jarní cyklovýlet
Jarní cyklování kolem Mariánských Lázní. Letní
cyklovýlet byl v Teplicích nad Bečvou, na jaře si
třeba vyjedeme do Bečova nad Teplou.
V í t Š v a c h o u č e k a S I G C y k l i s t i k a , 2 0 . – 24 . k v ě t e n , D r m o u l
Valná hromada
Výroční valná hromada, přednášky, vyhlášení
Čestného uznání s předáním pamětního listu
a vyhlášení výsledků voleb.
To m á š B l u m e n s t e i n a R a d a M e n s y Č R , 1 3 . č e r v e n , P r o s t ě j o v
Rybaření na Jestřabici
Lenka Stodůlková, 19.–21. čer ven, Kor yčany

Jarní lyžování v Dolomitech
Lyžování a snowboarding pro všechny mensany,
jejich rodiny a přátele.
Aleš Vencko, 28. březen – 4. duben, Val di Fiemme, Itálie

Brněnské kolečko
V roce 2014 jsme si na kole objeli Prahu, v roce
2015 si objedeme Brno.
Ví t Švachouček a SIG Cyklistika, 18. červenec, Brno

Toulky Prahou
Praha známá i neznámá.
SIG Outdoors – Zdenka Pániková a Marie Cibulková, duben

Koupání, lodičky, šlapadla
MS Zlín, červenec, Luhačovice

Kuřimský aprílový pochod
4. ročník tradičního jarního pochodu přírodou
v okolí Kuřimi a Brna s podporou SIGu Outdoors.
KAP – Václav Brázda, 11. duben, Kuř im
Exkurze do laboratoří VŠCHT
Eliška Anna Kubičková, duben, Praha
Beseda se spisovatelem René Nekudou, autorské čtení
Eliška Anna Kubičková a SIG Literární tvorba, jaro, Praha
Badminton

Hana Vantuchová, duben, Ostrava

Jarní celostátní setkání Dětské Mensy
Velká akce pro nadané děti a jejich rodiny.
Dana Havlová, jaro
Jarní celostátní setkání
Akce plná výletů, soutěží, týmovek, deskových
her a dalšího programu.
MS Ostrava, 29. duben – 3. květen, Malá Morávka

Letní camp pro nadané děti
Letní camp pro děti od 8 do 16 let.
Dana Havlová, 18.–25. čer venec, Zbraslavice
Tábor Logické olympiády
Letní tábor zaměřený na logiku a matematiku.
Pavla Procházková, 18.–29. čer venec, Krkonoše
Sportovní desetiboj
Badminton, voda, brusle, pétanque, ping-pong,
oheň a další.
To m á š B l u m e n s t e i n , l é t o , P r o s t ě j o v
European Mensas Annual Gathering
Pět dní přednášek, exkurzí, prohlídek, workshopů
i zábavy.
Mensa Německo, srpen, Berlín, Německo
Minigolf

2014

Korea
Další mensovní zahraniční exkurze, tentokrát
spojená s asijským mensovním setkáním v Soulu.
H a n a K a l u s o v á a To m á š B l u m e n s t e i n , 2 1 . – 3 1 . s r p e n ,
Korejská republika
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Po stopách blanických rytířů
Toulky krajem kolem Vlašimi a Blaníku.
SIG Outdoors – Zdenka Pániková a Marie Cibulková, zá ří
IBD meeting
Mezinárodní rada Mensy International.
Mensa International, zá ří, Novi Sad, Srbsko
Logická olympiáda
Registrace, nominační a krajská kola, finále soutěže.
tým LO, zá ří–listopad
Podzimní celostátní setkání Dětské Mensy
Velká akce pro nadané děti a jejich rodiny.
Dana Havlová, podzim
Podzimní celostátní setkání Mensy
Spousta společné legrace, honby za poznáním,
tradiční bojovka a veškerá další klasika mensovních setkání doplněná o přednášky, diskuse a promítání na téma „Člověk ve světě technologií“.
tým MS Praha, ří jen, Středočeský kraj
Konference Mensa pro rozvoj nadání
Odborné přednášky o vzdělávání nadaných dětí
i praktické ukázky z klubů ND i NTC školek.
To m á š B l u m e n s t e i n , H a n a K a l u s o v á , L e n k a Š n a j d r o v á ,
listopad, Prostějov
Talent základek
Soutěž navazující na Logickou olympiádu pro nejlepší řešitele nominačního kola z Prahy 5, 6, 13 a 17.
Mensa gymnázium, listopad
Hobit
Bowling

MS Zlín, prosinec
Hana Vantuchová, prosinec, Ostrava

Hana Vantuchová, srpen, Ostrava

Předvánoční lyžování za hubičku
A l e š V e n c k o , 5 . – 1 2 . a 1 2 . – 1 9 . p r o s i n e c , O r o b i j s k é A l p y, I t á l i e

Turistický výlet na Slovensko
Turistický výlet po slovenských krajích.
SIG Outdoors – Zdenka Pániková a Marián Zahradní k, srpen

Vánoční besídka
Každoroční příjemné předvánoční posezení.
To m á š B l u m e n s t e i n , p r o s i n e c , P r o s t ě j o v
POZVÁNKY

ZIMA
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Logická olympiáda v Královéhradeckém kraji

Logická olympiáda v Karlovarském kraji

Marta Heřmanová, marta.hermanova@mensa.cz

Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, zkráceno

Semifinále Logické olympiády se letos konalo 7.
11. v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary
a postoupilo do něj 44 nejúspěšnějších řešitelů
v každé kategorii. Pro 20 nejlepších řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – deskové
hry jako např. Osadníci z Katanu, Poker, Ubongo,
Abaku a mnoho dalších. Odměny pro soutěžící se
podařilo získat díky sponzorům, kterými byli Karlovarský kraj, město Horní Slavkov, město Sokolov
a firma Albi. Za pomoc s pronájmem děkuji pracov-

2014

níkům krajského úřadu. Velké poděkování patří
studentům Gymnázia, základní školy a mateřské
školy Mánesova ze Sokolova, kteří jako každý rok
s organizací semifinále pomáhali. Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Karlovarského kraje
PaedDr. Josef Novotný. Za skvělou připravenost
žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám a především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají
rozvíjet jejich logické schopnosti.

V pátek 7. listopadu se v Královéhradeckém kraji,
stejně jako ve zbytku republiky, konalo krajské kolo
Logické olympiády. Od rána v něm postupně ve třech
kategoriích soutěžilo celkem 150 účastníků, kterým
se podařilo uspět v konkurenci 2 555 registrovaných
žáků a studentů z celého kraje. Základ organizačního týmu tvořili již ostřílení členové místní skupiny Hradec Králové, kteří se do organizace soutěže zapojili již v předchozích letech.
Vzhledem k tomu, že jsme se i letos rozhodli
pro náročnější variantu soutěže s vyhlášením
výsledků přímo na místě, navázali jsme na
loňskou úspěšnou spolupráci s Univerzitou
Hradec Králové a posílili náš tým o skupinku
studentů fakulty informačního managementu,
kteří značnou měrou přispěli ke zdárnému
průběhu krajského kola. Díky dotacím Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové se pak vítězové v každé kategorii
mohli radovat nejen ze svého úspěchu v soutěži, ale i z nového tabletu; dalším soutěžícím,
kteří skončili do pátého místa, jsme pak udělali radost elektronickými čtečkami, externím

harddiskem a deskovými hrami. Královéhradeckému
kraji pak děkujeme rovněž za poskytnutí prostor pro
konání krajského kola. Poděkování patří také společnosti NATURA DK, a. s., jejíž peněžní dar nám umožnil poskytnout soutěžícím drobné občerstvení.

Královéhradecký kraj, foto: Miloslav Ryba

Logická olympiáda v Olomouckém kraji
Dušan Fürst, dufu@volny.cz, redakčně upraveno

Karlovarský kraj, foto: Petr Čavojský

Logická olympiáda v Českých Budějovicích
Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz

Také v jižních Čechách proběhlo v pátek 7. 11.
2014 krajské kolo Logické olympiády. I když přípravy byly v letošním roce hektické, nakonec se celá
akce myslím velice vydařila, a to hlavně díky výbornému týmu lidí, kteří pomáhali s testovými
otázkami a v den soutěže i s celou organizací. Chtěla bych jim tímto velice poděkovat.
Chtěla bych také velmi poděkovat sponzorům,
díky kterým si děti mohly odnést ze soutěže opravdu krásné ceny. Pro vítěze kategorie A a B byly připraveny tablety a pro vítěze kategorie C robotická
koule. Kromě toho získali vítězové a všichni postuLOGICKÁ OLYMPIÁDA

pující do finále i mnoho dalších cen a všichni účastníci si odnesli domů alespoň malou odměnu. Sponzoři, kteří letos finančně podpořili jihočeské kolo
Logické olympiády, byli: město České Budějovice,
firma JihoTech, spol. s r. o., a manželé Bartoňovi.
Věcnými dary podpořili krajské kolo: Jihočeský
kraj, firma Bosch, spol. s r. o., Plojhar, s. r. o., skupina ČEZ, Besip, Coop Terno, Zoo Ohrada, Engel,
Madeta, Vidox, Good Agency, Papírnictví Jaukerovi, Pekárna Srnín a knihkupectví Dobrovský. Všem
sponzorům ještě jednou velice děkuji.

Krajské kolo Logické olympiády proběhlo 7. 11.
i v Olomouckém kraji. Vše začalo v sedm hodin ráno
srazem organizátorů – dobrovolníků, kteří obětovali
svůj čas a někteří i den dovolené. Od půl desáté se
pak do Národního domu začalo hrnout téměř sto padesát dětí s doprovodem rodičů či pedagogů. U menších se projevovala tréma, naopak z těch větších –
středoškoláků – čišela dobrá nálada a klid.
Těsně před desátou ještě několik soutěžících hledalo svá místa v sále a chvíli poté už
mohl Tomáš Blumenstein přivítat Miroslava
Pišťáka, primátora Prostějova – jednoho ze
sponzorujících měst, který poskytl krajskému
kolu svou záštitu. Po krátkém přivítání a popřání úspěchů Tomáš zahájil soutěž, vysvětlil
zadání a vydal startovní povel. Sto padesát
hlav a hlaviček se pak půl hodiny namáhalo
s řešením první části testů. Následovaly zábavné úlohy, interaktivní úlohy a oběd.
Po shrnutí a překontrolování výsledků
byly po čtrnácté hodině, už zase za přítom-

nosti rodičovského a pedagogického doprovodu, vyhlášeny výsledky – respektive pět nejlepších soutěžících z každé kategorie. Tito pak dostali blahopřejné
listy a ceny od hlavolamů po tablety. Jeden z tabletů
získal i Ondřej Motlíček ze Šumperka, vítěz celostátních kol dvou předchozích ročníků Logické olympiády – předloni v kategorii B a loni už v kategorii C.

Olomoucký kraj, foto: Ladislav Frankl
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
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Logická olympiáda v Pardubickém kraji
Jana Hřebíčková, jana.hrebickova@mensa.cz

Krajské kolo v Pardubicích proběhlo stejně jako
vloni na krajském úřadě s podporou města Pardubice a Pardubického kraje, pod záštitou hejtmana
Martina Netolického a radního Pavla Šotoly. Díky

celému týmu spolupracujícímu na zajištění krajského kola vše proběhlo hladce, a proto bych všem zúčastněným velice ráda poděkovala za jejich nasazení a za báječnou atmosféru.

Telegrafická zpráva o Logické olympiádě v Liberci
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

Liberecký kraj, foto: Hana Kotinová

Pocet ucastniku (152) stop Pocet pomocniku (7)
stop Misto konani ZS U Skoly (dekujeme) stop Hlavni sponzor Liberecky kraj (dekujeme) stop Pocet
ziskanych bodu (mnoho) stop Pocet hodin stravenych tvorbou uloh, zarizovanim, opravovanim
(mnoho) stop Pocet postupujicich (3+2+4) stop Na
shledanou na finale nebo za rok opet na krajskem
kole stop.

Jen Vám šestnácti
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Jen Vám šestnácti – Věro Hellerová, Ivo Berčíková, Magdaléno Tydrichová, Zuzano Poláková,
Lucie Malechová, Pavlo Pechová, Hano Kotinová, Zuzano Šimůnková, Marto Heřmanová, Jano
Hřebíčková, Lenko Šnajdrová, Lenko Stodůlková, Petře Čavojský, Dalimile Keršlágere, Tomáši
Blumensteine, Jiří Šmachu – Vám a ještě Vašim
týmům opravovačů, kontrolorů, dozorců, fotografů, měřičů času a všech jiných potřebných profesí
je určeno toto poděkování.
Děkujeme Vám, že i letošní krajská kola Logické
olympiády skončila úspěšně. Díky Vaší obětavosti

a úsilí si mohlo více než 2 000 soutěžících ve třech
kategoriích užít soutěžení a utkat se o postup do
celostátního kola. Zvládli jste zajistit a zorganizovat vše potřebné, podle posledních zpráv proběhla
všechna krajská kola bezproblémově. I když – musím připustit, že některé problémy jste mi způsobili. Není totiž úplně jednoduché vymýšlet nová
a nová poděkování a neopakovat se.
Děkuji za sebe i za organizační tým Logické
olympiády 2014.

ní, ale i samostatný a kreativní přístup k řešení
problémů, pohotové rozhodování, krátkodobou paměť či prostorovou představivost. Během soutěže
tak účastníci museli nejen doplňovat nejrůznější
logické řady, ale třeba i rozhodovat o optimálním
rozložení fontánek v zámecké zahradě, dělit plchy
do ohrádek za použití omezené délky plotu, hrát si
se sirkami, skládat krychle, řešit přesmyčky, počítat uši nebo si zapamatovat promítnuté obrázky
a následně odhalit, který přibyl navíc.
Klasický papírový test sice byl jednou z hlavních částí soutěže, ale množství úloh bylo soutěžícím promítáno přímo na plátno v sále a oni tak na
zadání museli reagovat zcela bezprostředně. K záznamu a vyhodnocení takového typu úloh pak
sloužila moderní elektronická hlasovací zařízení.
„Snažíme se zajistit maximální rozmanitost
úloh, a to jak typově, tak i formou. Chceme, aby
řešení úkolů bylo pro soutěžící nejen výzvou, ale
i zábavou,“ říká Tomáš Blumenstein, předseda
Mensy, koordinátor Logické olympiády a mimo
jiné také moderátor finálového kola. Právě pod
jeho taktovkou celé soutěžní klání letos probíhalo.
Účastníci soutěže strávili v míčovně celý den,
zajištěno pro ně bylo stravování i program pro

chvíle volna – jako
obvykle se připravené společenské hry,
skládačky a hlavolamy těšily velké
oblibě.
Po absolvování
všech částí soutěže čekaly soutěžící ještě prezentace sponzorů Logické olympiády – Kellner Family
Foundation a základní školy a gymnázia Open Gate
– a následně i prezentace Mensa gymnázia.
Vyhlášení výsledků a předání cen následovalo
vzápětí – oceněno bylo celkem třicet nejúspěšnějších soutěžících, jimž byly předány ceny od sponzorů. Ty nejhodnotnější ceny pak čekaly na vítěze,
kteří odjížděli se zbrusu novým notebookem v náručí. Ani méně úspěšní účastníci ovšem neodešli
s prázdnou, každý dostal drobné dárky za to, že se
probojoval až do finále.
Na konci úspěšného dne si jistě oddechli nejen
soutěžící, ale i organizátoři, kteří přípravě Logické
olympiády věnovali spoustu času a energie. Jistě si
zaslouží dík za svoji vytrvalou práci a zároveň i povzbuzení do příštího ročníku, na který se určitě už
teď mnozí z nás těší.

Finále Logické olympiády
Zuzana Novotná, zuzana.novotna@mensa.cz

V Míčovně Pražského hradu se 1. prosince konalo celostátní kolo již 7. ročníku Logické olympiády.
Ze všech koutů České republiky se na něj sjelo více
než 190 soutěžících, kteří spolu soupeřili v řešení
nejrůznějších logických úloh, hlavolamů a rébusů.
Soutěžící se utkali ve třech kategoriích, A, B
a C, rozdělených podle věku účastníků.
Logická olympiáda se v posledních letech těší
vzrůstající oblibě; v letošním roce se do kvalifikačLOGICKÁ OLYMPIÁDA

ního kola zaregistrovalo 49 035 soutěžících z 2 056
škol z celé České republiky. Jedná se o soutěž svým
konceptem unikátní, netestuje totiž vědomosti, ale
především schopnost samostatného logického uvažování; šanci uspět tedy mají všichni, bez ohledu
na kvalitu dosaženého vzdělání či sociálního prostředí, z něhož pocházejí.
Soutěžní testy celostátního kola sestávaly z několika částí, které testovaly nejen logické uvažová-

Pohled do sálu
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
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Poděkování
Tomáš Blumenstein, koordinátor Logické olympiády 2014

Štěpán, Pavel a Václav

Rozhovor s nejlepšími
Autorkou rozhovorů je Eva Erbsová

Jaké jsou vaše pocity a dojmy?
Štěpán: Dobrý, vůbec jsem to nečekal.
Václav: Jsem překvapen a velmi rád, že se mi povedlo školu tak dobře reprezentovat.
Pavel: Jsem překvapený a zároveň neuvěřitelně
šťastný a vůbec jsem to nečekal.
Kdo se s vámi bude radovat z vašeho úspěchu?
Štěpán: Máma, paní učitelka ve škole, brácha, kamarádi.
Václav: Určitě se budou radovat všichni, ve škole
i v rodině. Je těžké jmenovat někoho konkrétního.
Pavel: Určitě se budou radovat rodiče a snad i spolužáci a učitelé ze školy.
Líbí se vám počítač jako odměna za výhru?
Štěpán: Ano, moc!
Václav: Musím říci, že jsem s tím nepočítal, ale určitě se mi bude hodit.
Pavel: Dostal jsem poukázku ve výši 10 000 Kč
a pravděpodobně ji využiji za nějaké elektronické
zařízení.

V pondělí 1. 12. 2014 proběhlo v Míčovně Pražského hradu finále sedmého ročníku Logické olympiády. Rád bych pogratuloval všem vítězům i účastníkům, kteří byli letos zase tak skvělí jako
v předchozích ročnících. Velký dík patří všem partnerům a sponzorům. Především bych však chtěl poděkovat celému týmu, který soutěž organizoval.
Nejvíce Pavle Janovské a Janě Komaňské za přípravu soutěžního zadání i všem těm, kteří posílali logické úlohy. Poděkování patří také Zuzaně Polákové, která koordinovala celou vnější i vnitřní
komunikaci soutěže, i Petru Mazalovi, který zajišťoval technické zabezpečení a koordinaci 14 krajských kol, která proběhla díky 14 zkušeným krajským týmům také výborně. V neposlední řadě bych
rád poděkoval i Haně Kalusové, která měla na starosti ekonomiku a propagaci, a zkrátka všem téměř
200 dobrovolníkům, díky kterým můžeme Logic-

kou olympiádu jako asi největší mensovní aktivitu
na světě realizovat. Ročník 2015 povede Petr Mazal.

Kontrola a zadávání výsledků

Kdo letos zachránil LO?
Tomáš Blumenstein, koordinátor Logické olympiády 2014

Při organizaci letošní Logické olympiády jsme
měli problémy s přípravou soutěžních zadání – jak
se získáním dostatku kvalitních úloh, tak s jejich
následným zpracováním. Na opakované prosby
o pomoc reagovala řada členů a zaslala své návrhy
úloh, přes deset pomocníků pak přijelo na víkend
zorganizovaný k tomuto účelu. Největší břímě však
nakonec padlo na Pavlu Janovskou a Janu Komaňskou. Po ostýchavém příslibu pomoci a nakonec
s podporou MS Plzeň sestavily kompletní zadání
všech kol. Patří jim proto nejen velký dík, ale především velké uznání!
Pavla Janovska

Jana Komaňska

Jak se Vám líbí časopis? Hlasujte v anketě na adrese http://goo.gl/dC6mBE,
pro 10 vylosovaných máme poukaz na 300 Kč do Mensashop.cz!

Grafika: Eva Erbsová
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VÍTĚZOVÉ LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2014
Kategorie A: žáci prvního stupně základních
škol (1.–5. třída)
1. Štěpán Navrátil, Fakultní ZŠ Olomouc
2. Šimon Andrš, ZŠ Praha 6 – Břevnov
3. Ondřej Chmelík, ZŠ a MŠ Stod
4. Martin Kosprd, ZŠ Havlíčkův Brod
5. Veronika Jiravová, ZŠ Hlučín – Rovniny
6. Matěj Čapka, ZŠ Ořech Ořech
7. Michal Kolář, ZŠ Bohumila Hrabala Praha 8 –
Libeň
8. Vojtěch Marek, ZŠ Brno
9. Marek Soldán, ZŠ Kroměříž
10. Filip Brecher, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
Praha 13 – Lužiny
Kategorie B: žáci druhého stupně základních
škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
1. Václav Trpišovský, Open Gate School Říčany
2. Anna Kovárnová, Gymnázium České Budějovice
3. Filip Brukner, Gymnázium Kladno
4. Jakub Kislinger, Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
5. Jakub Petr, Gymnázium Jana Keplera Praha 6
6. Luboš Bartík, Gymnázium a SOŠ zdravotnická
a ekonomická Vyškov

Ondra Metelka, Biskupské gymnázium Bohuslava
Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Hradec Králové
8. Vojtěch Nováček, Masarykova ZŠ Horní Bříza
9. Dominik Stejskal, Gymnázium Krnov
10. Tomáš Laube, Gymnázium Roudnice nad Labem

7.

Kategorie C: studenti všech druhů středních
škol, v případě víceletých gymnázií poslední 4
ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let
1. Pavel Hudec,
Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Praha 1
2. Daniel Borák,
Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5
3. Michal Preclík,
Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové
4. Radovan Švarc, Gymnázium Česká Třebová
5. Václav Rozhoň,
Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice
6. Stanislav Kruml, Gymnázium Chotěboř
7. Tomáš Kuchař,
SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava
8. Mikuláš Plešák, Open Gate School Říčany
9. Jan Petr, Gymnázium Jana Keplera Praha 6
10. Jakub Jelen, Biskupské gymnázium Bohuslava
Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Hradec Králové

Vítězové Logické olympiády, foto: Tomáš Kubeš
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
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Srdečně děkujeme partnerům

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

2014

Logické olympiády 2014

Město Prostějov

advokátní kancelář Ronald Němec Legal
ALBI Česká republika
AQUACOMP HARD
AV MEDIA
BESIP
Bosch ČR
CYBERSALES
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
EKO GYMNÁZIUM PRAHA
ENGEL
Good Agency
Havlíčkův Brod
Institute of Applied Psychology
Jihočeský kraj
KLASA
knihkupectví DOBROVSKÝ
Krajská knihovna Vysočiny
Madeta
LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Mephit Entertainment
Monika Bartoň
Nakladatelství FRAGMENT
NATURA DK
Papírnictví a tapety, Hana a Milan Jaukerovi
Pekárna Srnín – K III
Plojhar
Polabské mlékárny
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Puzzle-prodej.cz
skupina ČEZ
Terno
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
VIDOX
VITAR
VZP
zlatí členové Mensy
Zoo Ohrada
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
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Mozek ve skříni
počítače
Z originálu „Brain in a Box“, Mensa World Journal, June 2013, str.
4 přeložil Petr Psutka, článek původně vyšel v Mensa Magazine
(časopis Mensy UK), editor Brian Page

„Neexistuje nic, co by se spletitostí nebo složitostí blížilo lidskému mozku – ten se všemu propastně vzdaluje.“
Je to ten nejpropracovanější umělý ,mozek‘,
jaký byl kdy vytvořen, a na rozdíl od mnoha předcházejících modelů se dokáže chovat spíše ,lidsky‘
nežli jako stroj. Model známý jako ,Spaun‘ (zkratka
Semantic Pointer Architecture Unified Network –
jednotná síť s architekturou sémantického ukazatele) je schopen simulovat složité chování mozku,
a jak tvrdí jeho tvůrci, dokáže myslet, vybavovat
si, vidět a na podněty prostředí reagovat s použitím
mechanické ruky.
Spaun v současnosti existuje v simulovaném
světě skrytém uvnitř počítače, vědci však v podstatě nepochybují o tom, že jde o dosud nejpromyšlenější techniku, která se blíží vytvoření modelu,
jenž by rozuměl lidskému myšlení. Na rozdíl od
předchozích modelů mozku, které se vyznačovaly
rozsáhlými sítěmi neuronů s omezenými funkcemi,
je Spaunových 2,5 milionu neuronů navrženo tak,
aby napodobovaly strukturu lidského mozku
s prefrontálním kortexem, bazálními ganglii a thalamem, který dovoluje ,přemýšlet‘ o prostředí,
v němž funguje, a reagovat na struktury, s nimiž se
setká. Model je výsledkem práce týmu výzkumníků
z University of Waterloo v Kanadě vedeného profesorem Christopherem Eliasmithem.
Za svůj vznik vděčí do značné míry širokému
okruhu zájmů profesora Eliasmithe i jeho profesní
kvalifikaci – má jak diplom inženýra, tak i neurologa (nemluvě o troše filozofie, přidané jako přívažek).
Funkční model Spaunu tedy vznikl jako přímý
výsledek této zajímavě namíchané kombinace profesí.
Když profesor Eliasmith, který již dříve publikoval práce o možnostech vytvořit umělý ,mozek‘,
psal knihu o své nejnovější teorii, rozhodl se, že
nejlepší způsob, jakým demonstrovat své nápady,
bude skutečně vytvořit funkční model. „Chystal
jsem se publikovat knihu a pak mě napadlo, že jediVĚDA

ný způsob, jak dosáhnout, aby mi lidé uvěřili, bude,
že jim to názorně předvedu,“ říká.
Profesor Eliasmith potom sestavil tým pracovníků z University of Waterloo, který měl vytvořit
Spauna, „největší simulaci fungujícího mozku na
světě.“ Výjimečné na tomto modelu je, že ačkoli několik jiných projektů po celém světě pracuje na velkých modelech mozku, tyto modely nedokáží „vidět,
zapamatovávat si ani ovládat údy,“ říká profesor Eliasmith a dodává, že jeho tým se vydal cestou využití
počítačů k simulaci všeho, co uvnitř mozku probíhá,
včetně aspektů neuroanatomie a neurofyziologie
a rovněž i psychologického chování. Spaun simuluje
biologické funkce reálných neuronů i s elektrickým
napětím generovaným v buňkách a se signály prohánějícími se různými částmi mozku.
„Všechno je to ve stroji, ale my opravdu simulujeme všechna tato napětí a proudy detailně až do
úrovně věcí, které je možné měřit ve skutečných
buňkách,“ dodává profesor Eliasmith.
Co tedy dokáže Spaun skutečně dělat? Je v zásadě tvořen dvěma částmi volně odvozenými z mozkové kůry a z bazálních ganglií a je vybaven virtuálním okem a reálně fungující robotickou paží. Na

základě vizuálních informací, které dostává, umí
směrovat data do různých částí kůry, a to do těch,
které jsou nejvhodnější pro plnění dané úlohy. Je
naprogramován tak, aby reagoval na osm typů požadavků, včetně kopírování obrazu, který vidí, rozpoznávání čísel napsaných různým rukopisem, zodpovídání otázek na skupiny čísel a doplňování
obrazců na základě zhlédnutých příkladů. Podle
zprávy profesora Eliasmithe uveřejněné v časopise
Science zvládne dokonce i některé základní položky
z IQ testu. Přestože má Spaun některé téměř dojemné podobnosti s lidským mozkem – chvíli váhá, než
odpoví na otázku, a má-li se učit nazpaměť seznamy
pojmů, jde mu to lépe na jejich začátku a na konci
nežli uprostřed – zůstává, jak říká profesor Eliasmith, ještě dlouhá cesta k tomu, aby byl schopen se
vyrovnat svému lidskému protějšku. „Lidské chování má některé velmi jemné detaily, které model zachytí,“ vysvětluje. „To dodává spoustě různých věcí,
které mozek dokáže dělat, zvláštní příchuť.“
Avšak, jak dodává, jeho tým má stále ještě daleko k tomu, aby byl schopen napodobovat všechny
druhy úloh, které dokáže vykonávat lidský mozek.
„Lidé jsou nesrovnatelně složitější,“ říká. „Neexistuje nic, co by se spletitostí nebo složitostí blížilo lidskému mozku – ten se všemu propastně vzdaluje.“
To však už nemusí platit příliš dlouho. Profesor
Eliasmith a jeho tým se nyní zaměřují na spolupráci s dalšími vědci ve Spojených státech a Velké Británii (očekává se, že by se mohli zapojit výzkumníci v Manchesteru), aby společně zdokonalili
samotný model i jeho schopnosti.
Zvláště se pak chtějí zaměřit na snížení kapacity
počítačového výkonu, který provoz Spaunu vyžaduje.
Provést s umělým mozkem třeba jen malé úlohy spotřebuje ohromné množství výpočetní kapacity. K simulaci pomocí Spaunu v trvání pouhé jedné sekundy
je třeba dvou hodin počítačového času. Nejbližším
dalším důležitým úkolem proto bude vyvinout hardware, který dovolí modelu pracovat v „reálném čase“.
Profesor Eliasmith je přesvědčen, že patřičné
úsilí přinese nejen teoretické výsledky, ale i velký
praktický užitek. Jeho tým nedávno provedl experiment, při němž výzkumníci zkoušeli, co se stane,
jestliže „zabijí“ syntetické neurony podobným způsobem, jakým je degenerativní onemocnění zničí
v lidském mozku. Je naděje, že by pomocí těchto
a podobných experimentů mohl Spaun – svým jedinečným napodobováním (imitováním) buněčného
charakteru lidského mozku – umožnit nahlédnout
do procesů, které v mozku probíhají, jsou-li jeho
části poškozeny chorobou a přestávají fungovat.

2014

Spaun tak umožní experimenty, které by bylo
neetické provádět na živém lidském mozku, a otevře tak výzkumníkům v lékařské vědě nekonečnou
škálu možností. Využitím, které se nabízí jako první, je pro vědce možnost simulovat určité choroby
mozku a poté sledovat, jak na ně lze nejlépe působit
určitými léky.
„S použitím těchto postupů můžete nejenom přistupovat k hluboce filozofickým otázkám, jako např.
jak dokáže mysl vystihnout reálný svět, ale jsou tu
i čistě praktické otázky, které je možno klást, např.
o poškození mozku chorobou,“ vysvětluje Eliasmith.
„Jsem přesvědčen, že ze základního výzkumu tohoto druhu vyplynou zásadní inovace. Nedokážu
předpovědět, které konkrétní obory nebo firmy tuto
práci skutečně využijí a jakým způsobem, ale dokážu uvést spoustu takových, které by ji využít mohly.“
Jednou z nejzajímavějších vyhlídek, jak by se
mohla výzkumná práce týmu z University of Waterloo prakticky aplikovat, je zcela logicky samotný
svět umělé inteligence. Experiment se Spaunem
možná způsobí posun v metodách vytváření umělých ,mozků‘, může však také vytvořit nový obzor
robotiky. A je zajímavé, že podle Eliasmithe možná
v budoucnu lidé najdou v robotických asistentech
chyby podobné těm lidským, které do nich byly
úmyslně zakomponovány… a které jim budou dodávat nádech srdečnosti a jakéhosi klidu.
Kniha How to Build a Brain: A Neural Architecture
for Biological Cognition popisující použitý programový
model, zdroj: Amazon.com

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

VĚDA

35

36

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2014

Nadaní,
leč bez
titulu
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Studie zaměřená na vnímání
příčin
a
dlouhodobých
dopadů
špatných školLucie Peláková, redakce@mensa.cz
ních výsledků
u
dospělých
s nadprůměrně
vysokým IQ, o níž jsme vás informovali v časopise
Mensa v dubnu 2010 (článek Nadaní, leč bez titulu,
str. 24), je dokončena. Autorka výzkumu Anne Favier-Townsend, členka Mensy a nyní přednášející
Hertfordshirské univerzity, obhájila v září tento
projekt jako svoji disertační práci. Po dokončení
úprav a zapracování připomínek chce finální verzi
své studie nabídnout odborné i laické veřejnosti.
K zahájení výzkumu vedla autorku zkušenost
s jejím synem, který i přes své schopnosti a vysokou inteligenci rezignoval na formální vzdělávací
proces. To ji přimělo k zamyšlení,
proč někteří velmi
nadaní jedinci nedosahují adekvátního vzdělání, jež by
odpovídalo jejich
schopnostem. Od
ostatních
prací,
které zkoumají především problémy
nadaných
žáků
a studentů, se tato
studie liší svým zaměřením na již dospělé respondenty.
Dotazníky pro účely výzkumu vyplnilo 158 členů britské
Mensy, kteří měli
navzdory
svému
nadání zkušenost
se špatnými školními výsledky. Padesát z nich pak vypl-

nilo další dotazník, zaměřený na osoby, které své
akademické vzdělání získaly až se zpožděním v dospělém věku. Deset respondentů se pak v zájmu
hlubšího výzkumu dané problematiky zúčastnilo
podrobnějších polostrukturovaných rozhovorů.
Ze závěrů studie vyplývá, že vrozená vysoká inteligence se v průběhu času může stát i nevýhodou,
pokud není vhodně rozvíjena, a že nedostatečná
péče o speciální potřeby zvláště nadaných dětí
může být považována za intelektuální zanedbávání. Jeho následkem mohou být, podobně jako u fyzického či psychického zanedbávání, ohrožení duševního zdraví, deprese i pocity méněcennosti.
Očekáváme, že jakmile bude práce Anne Favier-Townsendové k dispozici (během roku 2015), vrátíme se k ní na stránkách časopisu Mensa. Pokud se
mezi čtenáři najde dobrovolník, který by pomohl práci pro časopis zpracovat (tedy přeložit a zkrátit),
nechť se prosím ozve redakci.

Studenti při promoci, zdroj: Wikimedia, Grads Absorb the News
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Učte se v rytmu: nervové buňky
pracující jako metronomy jsou
nezbytné pro určité paměťové procesy

Z originálu Learn to the Rhythm: Nerve Cells Acting as Metronomes Are Necessary for Certain Memory Processes (MWJ 1/2014, str. 7)
přeložily Jitka Nováková a Hana Druckmüllerová

Obvykle spojujeme rytmy s tancem a hudbou.
Ale hrají také důležitou úlohu v mozku. Když miliardy neuronů navzájem komunikují, vznikají určité
vzorce rytmických aktivit. Rytmus této souhry
udávají nervové buňky, které nepředávají vzruchy
jiným buňkám, ale naopak jejich činnost utlumují.
Jeden typ těchto inhibičních buněk působí
zvlášť rychle a efektivně a jsou proto považovány
za rozhodující pro formování paměti a zpracování
informací v neuronových sítích. Vědci z Freiburgu
a Spojeného království dokázali specificky vypnout
tento typ buněk a pozorovat dopad na paměť. Ke
svému překvapení zjistili, že naše krátkodobá (pracovní) paměť tyto buňky potřebuje, zatímco paměť
prostorová může fungovat i bez nich. V časopise
Nature Neuroscience popisují Marlene Bartos
z Ústavu pro fyziologii I a Bernsteinova centra University Freiburg a její kolegové Peer Wulff z Univerzity Aberdeen a William Wisden z Imperial College
London, jak byli schopni specificky vypnout tyto
rychle inhibiční „interneurony“ v hipokampu myší.
Tato část mozku je klíčová při vzniku prostorových
vzpomínek. Pokud byl výstup interneuronů vypnutý, myši se chovaly úplně normálně.

Pouze tehdy, když vědci předložili zvířatům
úkol zahrnující prostorovou orientaci, který zahrnoval využití pracovní paměti, poruchy se projevily. Myši se musely naučit dosáhnout cíle v rámci
bludiště tvaru Y. Zvířata s deaktivovanými interneurony dělala podstatně více chyb než jejich kolegové z kontrolní skupiny s nepozměněnými hipokampy. Směřovala častěji do nesprávného ramene
bludiště, ačkoliv tam už předtím byla. To ukázalo,
že pracovní paměť byla ovlivněna tím, že chyběly
rychlé inhibiční buňky. Je pozoruhodné, že prostorová paměť, která se tvořila během několika dní
tréninku, nevykázala žádný takový pokles výkonu.
Až do teď bylo zhoršení pracovní paměti, časté
u schizofrenie, přičítáno dysfunkčním inhibičním
neuronům v prefrontální kůře. Nové výsledky Bartosové, Wisdena a Wulffa ukazují, že příčiny tohoto
onemocnění můžeme shledávat až ve změně funkce
rychlých inhibičních buněk v hipokampu.
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2011, February 24). Learn to the rhythm: Nerve cells acting as
metronomes are necessary for certain memory processes. ScienceDaily.

Vztah mezi inteligencí a chováním
Z originálu The Relationship between Intelligence and Behaviour (MWJ 6/2014) přeložila Pavla Janovská, pavla.janovska@mensa.cz

Před tím, než člověk zareaguje na nějakou situaci nebo se určitým způsobem zachová, nejprve provádí rozhodovací procesy, které tomuto úkonu předcházejí. Některá naše rozhodnutí jsou vědomá nebo
alespoň částečně vědomá, jiná jsou čistě nevědomá.
Složité rozhodovací procesy nevyžaduje pouze refle-

xivní a instinktivní chování, protože jeho aktivace
je biologicky naprogramována. Většina rozhodnutí
je tedy založena na konkrétním závěru, vycházejícím z osobních zkušeností, zásad a přesvědčení bez
ohledu na to, zda tento závěr byl zformován těsně
před potřebou se rozhodnout, nebo již dříve.
VĚDA
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Když se zamyslíme nad tím, jak inteligence ovlivňuje rozhodovací proces člověka, mohli bychom nesprávně předpokládat, že výsledné chování přímo závisí na
míře inteligence. Proces uvažování totiž probíhá následovně: uvažování – závěr – rozhodnutí – chování. Ale to
platí pouze pro zpracování neutrálních informací nebo
malého množství jednoduchých informací. V ostatních
případech je tento úhel pohledu nesprávný, protože není
dostatečně komplexní a nebere v úvahu vliv mnoha vzájemně propojených dat, která máme v mozku uložena.
Některé chování nevyhnutelně závisí na inteligenci
a schopnosti logického myšlení, ale naše konečné závěry (a tedy i chování) jsou přímo ovlivněny i dalšími faktory, a nejen logickou inteligencí. V první řadě jsou tu
naše emoce a city, které jsou vždy subjektivní. Doplňuje
je motivace a všeobecné znalosti a dovednosti. Musíme
vzít v úvahu také naše aktuální rozpoložení a osobní
žebříček hodnot. Emoce a motivace jsou různé části
osobnosti a spolu s vůlí představují celkový psychologický život jedince. Je nepředstavitelné, že by emoce a motivace nehrály žádnou roli v rozhodovacím procesu
a chování, které z něj vyplývá.
Je třeba zdůraznit, že vědomosti nejsou to samé jako
inteligence. Je zřejmé, že dva lidé s obdobným intelek-
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tem mohou mít velmi rozdílné schopnosti, znalosti
a také emoční vybavení, a proto mohou ve stejné situaci
dojít k různým závěrům.
Z těchto důvodů se nedá očekávat, že člověk bude
jednat moudře a docházet ke správným a užitečným závěrům pouze proto, že je inteligentní. Bylo by logické
předpokládat, že takoví lidé budou mít o něco větší šanci vytvářet správné závěry a chovat se rozumně. Vyšší
inteligence však znamená pouze vyšší potenciál (možnost, pravděpodobnost), ale zárukou správného rozhodnutí není. Aby bylo možné lépe pochopit chování lidí
nebo se pokusit předvídat jejich další kroky, musíme vzít
v úvahu nejen jejich intelektuální potenciál, ale také jejich emoční dispozice, zkušenosti, motivaci a osobní
přesvědčení. Tyto kategorie jsou pro pochopení komplexního chování a procesu rozhodování stejně důležité
jako inteligence.
O autorovi: Fedor Munizaba žije a pracuje v Bělehradě. V letech 2005–2012 byl členem a poté i místopředsedou srbské Mensy, od roku 2013 je přímým členem
Mensy International. Kromě práce kameramana pro televizní stanici RTS provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.

Měření digitální inteligence organizací
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, redakčně zkráceno

Pojem digitální inteligence zavedla mezinárodní poradenská společnost PricewaterhouseCoopers
(PwC), která ji definovala jako „schopnost organizace využívat digitální trendy, zhodnotit je a inovovat na jejich základě“.
Stejně jako se inteligence člověka měří známými IQ testy, měří se organizacím digitální IQ rozsáhlým průzkumem. Ten je rozdělen na čtyři oblasti, které přímo souvisí s využitím moderních
digitálních technologií. Jsou to: investice do mobilní infrastruktury a využívání mobilních technologií, investice do oblasti sociálních médií, objem investic do technologií internetové bezpečnosti
a úspěšnost realizování strategických IT iniciativ.
Samotný průzkum je prováděn globálně i lokálně,
respondenty průzkumu jsou ředitelé IT, techničtí
ředitelé, generální ředitelé i členové představenstev odpovědných například za marketing, strate-

gii, lidské zdroje nebo obchod. Poslední globální
průzkum zahrnoval 1 500 respondentů z 38 zemí.
Organizace s vysokým digitálním IQ se vyznačuje
tím, že technologie a digitální trendy jsou významnou a nedílnou součástí její kultury a obchodního
modelu, úspěšně komunikuje prostřednictvím sociálních technologií, umožňuje mobilitu, využívá cloudu
a dokáže i analyzovat „velká data“ („big data“).
Výsledkem měření digitální inteligence organizací je globální roční zpráva a dílčí hodnotící zprávy k jednotlivým státům a odvětvím.
•
•

Report pro ČR: http://www.pwc.com/cz/cs/stup
die-analyzy/pwc-digital-iq-2014-ceska-republika-slovensko.pdf
Globální zpráva: http://www.pwc.com/us/en/
advisory/digital-iq-survey/assets/6th-annual-digital-iq.pdf

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.
VĚDA
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Jak
šel rok 2014 v Dětské Mense?

Great
Idea!

Dana Havlová dana.havlova@mensa.cz

Nabídka aktivit Mensy pro nadané děti, vzdělávaidea
cích akcí pro rodiče, učitele i veřejnost se každým rokem rozšiřuje a zkvalitňuje. Výrazně se také zvyšují počty účastníků jednotlivých akcí.
Díky vynikajícímu vyznění tradiční podzimní konference pořádané již několik let v Prostějově, jsme vyhověli poptávce a uspořádali první jarní konferenci v Praze. V poslanecké sněmovně k tématu nadaných dětí
promluvilo mnoho vynikajících odborníků a přijel
i vzácný host, pan Ranko Rajović, aby nás seznámil
s novými trendy ve své metodě NTC Learning system.
Počet účastníků na obou konferencích se dohromady
přiblížil téměř čtyřem stům.
Také letos proběhla dvě setkání členů a příznivců Dětské Mensy. Jarní setkání se uskutečnilo v Podlesí a mimo
tradičních aktivit – přednášek, her, šifrovací výpravy do
přírody a všeobecného probírání radostí i strastí života
s nadanými dětmi – jsme absolvovali i 4hodinový seminář s psycholožkami společnosti Mansio. Podzimní setkání bylo tentokrát netradičně v budově a 110 zájemců si
během něj přijelo do Liberce užít nabídku pestrého vyžití
v centru Babylon. Vzhledem k rozsáhlosti areálu a pestrosti nabídky jsme se trochu méně užili navzájem, ale
děti si maximálně vychutnaly IQ park, IQlandii, Lunapark i AQUApark. Rodiče si zase v hojném počtu vyslechli povídání o nadaných dětech od Dany Havlové a hlavně
přednášku paní Magdy Čavojské o nadaných dětech ve
škole a možnostech školy. Příští setkání zase pojedeme do
přírody a opět budeme trochu více spolu.
Léto bylo ve znamení kempů v přírodě i kempů příměstských. Mimo tábora LO, který má již delší tradici,
jsme uspořádali letní kemp ve Zbraslavicích a příměstský kemp v Brně. K letošním téměř 200 spokojeným
účastníkům se možná v příštím roce přidají i další, protože uvažujeme o uspořádání příměstského kempu na
severní Moravě. Nemáte také chuť věnovat týden nadaným dětem ve vašem regionu? Pomůžeme vám. ;-)
Skupina starších účastníků kempů se rozhodla potkávat se častěji, a tak od léta každých 6 – 8 týdnů pořádáme
v Rousínově víkendová setkání, kde se tito „náctiletí“ potkávají, plánují akce, hrají deskové hry a prostě se baví.
Program si připravují podle svých představ a zájmů.
Intenzivně se věnujeme také spolupráci se školami.
Pořádáme ukázky deskových her, besedy s rodiči, přednášky pro učitele. Zakládáme nové kluby nadaných dětí,
kde mají tyto děti možnost se potkat a rozvíjet své zájmy,
a také podporujeme kluby stávající. I počet spolupracujících škol utěšeně roste, což nás velmi těší. Víte-li o škole
ve vašem okolí, kde by byla možnost práce s nadanými
dětmi a také trocha nadšení, pokuste se je inspirovat

k navázání spolupráce. Jsme
vděční za každého dobrovolníka, který se k této práci přidá.
Pro děti předškolního
věku, jejich rodiče a mateřské
školy jsme vydali publikaci
NTC SYSTÉM UČENÍ, kterou
je možné si objednat. Ve spolupráci s Centrem nadání pořádáme kurzy a provedli jsme
nutnou změnu stanov, abychom mohli připravit akreditaci kurzů přímo pro Mensu ČR. Podmínky pro navázání spolupráce naleznete na webu deti.mensa.cz.
Na Mensa gymnáziu v letošním roce studuje 180
studentů. Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží, konferencí i veřejného života v oblasti. Studijní výsledky,
úspěšnost u maturitních zkoušek a u přijímacích zkoušek na vysoké školy je výborná. Velmi pestrá je i nabídka volitelných předmětů a seminářů. Samozřejmostí je
individuální přístup.
Velkou radost nám dělá Logická olympiáda. Letošního ročníku se zúčastnilo cca 49 000 dětí a studentů. Téměř 2 000 z nich postoupilo do krajských kol a nejlepších 200 pak do finále v Míčovně na Pražském hradě.
Velkým pomocníkem k tomu, aby vše zmíněné úspěšně fungovalo je web deti.mensa.cz. Zde se dočtete vše
o Klubech nadaných dětí, spolupracujících školách a školkách, NTC, pořádaných akcích a novinkách v tomto oboru. Pokud se přihlásíte k odběru zpráv, pošleme vám cca
1x měsíčně upozornění na akce (nejen pořádané Mensou), zajímavé články, konference, setkání a další.
Vše, co pro děti pořádáme, organizačně zajišťují
dobrovolníci nejen z řad našich členů. Všem bych za jejich práci moc ráda poděkovala. Jsou to ročně stovky
a tisíce hodin nezištné práce bez nároku na finanční odměnu. Jedinou odměnou je dobrovolníkům dobrý pocit.
DĚKUJI VÁM.
Pokud máte chuť se k nám přidat, ozvěte se, jste vítáni.

NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ

Jarní setkání rodin s nadanými dětmi - Podlesíčko, foto: Petr Čavojský
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Mensa gymnázium, o.p.s., je neziskovou organiidea
zací. 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 semi-

•
•
Marcela Fatrová, fatrova@mensagymnazium.cz

nárních prací. Výuka některých předmětů (matematiky, cizích jazyků, volitelných seminářů) probíhá ve 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.
Specifika školy
• rodinné prostředí umožňující individuální přístup
• 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 sbor, 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

•

•

•

Obnova exteriéru a interiéru školy, zdroj: autorka

vlastní systém hodnocení (písemné slovní,
bodové, ocenění pomocí stipendií, komplexní
bodové hodnocení)
péče o studenty se specifickými poruchami
učení (IVP, speciální
pedagožka, školní psycholožka, speciální poGYMNÁZIUM
můcky i pochopení vyškolených pedagogů)
vytváření specifických podmínek pro výuku
mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým syndromem (asistenti pedagoga, spolupráce s APLA
aj.)
doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.
tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů
při neformálních akcích (vánoční besídka,
Buďánkovský slunovrat aj.)

MENSA

•

Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz
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Úspěchy
a akce školy

Great
Idea!

Marcela Fatrová, fatrova@mensagymnazium.cz, redakčně zkráceno

V loňském a letošním roce se škola pozitivně preidea
zentovala na několika akcích, z nichž některé sama
pořádala. Šlo především o každoroční Dny otevřených dveří. Vedení školy diskutovalo o vzdělávání
nadaných dětí v TV Metropol, a přednášelo na mnoha konferencích např. v Bratislavě, Budapešti nebo
v Ostravě. V odpoledních hodinách a o víkendu jsou
prostory školy využívány Pražskou polymerovou
společností (výroba z Fimo hmoty) nebo se zde pořádají celopražské šachové turnaje pro žáky ZŠ. Škola
se zapojila do několika charitativních akcí, např. věnovala výtěžek z oslavy 20letého výročí školy nadaci Dobrý anděl a zapojila se do akce Srdíčkový den.
Studenti školy spolupracují s Klubem seniorů, učí
seniory sudoku a jiné logické hry a hlavolamy.
Podařilo se zorganizovat několik akcí pro studenty – adaptační kurz Prima seznamka, lyžařský
a snowboardový výcvikový kurz, poznávací zájezd
do Velké Británie, školy v přírodě či maturitní ples.
Z mimořádných akcí to byl výšlap na Sněžku, astronomická expedice a zájezd do Muzea hygieny
v Drážďanech.
NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ
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Úspěchy studentů
V uplynulém školním roce naši studenti dosáhli
mnoha úspěchů, a to jak ve vědomostních soutěžích
a olympiádách, tak ve sportu a dalších disciplínách.
Zde jsou asi nejvýznamnější úspěchy studentů:
• Studentka Lenka Svobodová připravila spolu
s dalšími studenty školy a kolegy z jiných škol
muzikálové představení Démoni na slunci, které
mělo premiéru v červnu v divadle Za plotem.
• Student David Labský získal 2. místo v celostátní soutěži v programování s názvem Bobřík informatiky.
• Student Martin Sedmera získal Ocenění Scio za
nejlepší výsledek v Praze v testování matematiky šestých tříd mezi žáky víceletých gymnázií.
• Studentka Kristýna Šmídová se zapojila do soutěže Umíš učit? Ukaž se!, kterou pořádá Khanova škola. Principem soutěže je natočit výukové
video na nějaké téma.
• Student oktávy se dostal pod pseudonymem Jakub Ondra do povědomí veřejnosti díky svému
hudebnímu talentu. Od příležitostného zpívání
NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ
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na ulici se dostal na přední příčky hudebních
hitparád a natočil již druhý singl.
Školní šachový kroužek se umístil na 5. místě
v celopražském šachovém turnaji škol.
Student Vašek Polák se umístil na 1. místě v krajském kole SOČ v oboru Tvorba učebních pomůcek.
Karolína Savincová se umístila na 1. místě
v krajském kole SOČ v oboru Teorie kultury,
umění a umělecké tvorby.
Amálie Hilgertová se umístila na 1. místě na MS
juniorů 2013 v kanoistice, dále na 1. místě na MS
juniorů 2013 v kanoistice v hlídkách, dále na 1.
místě na ME juniorů 2013 v kanoistice v hlídkách a na 1. místě na MČR juniorů v kanoistice.
Jiří Rambousek zvítězil v kategorii junior v českém poháru v autoslalomu.
Philip Hladký byl vyhlášen nejlepším gólmanem v republice v boxlakrosu v kategorii junior
za rok 2014 a dále nejlepším gólmanem na ME
v boxlakrosu v kategorii junior.

•

Lukáš Dvořák vybojoval 1. místo na MČR v biatlonu (dorostenci A), dále byl první na OLYMPIC HOPES 2014 (CEC) (dorostenci A), dále získal 1. místo v celkovém hodnocení ČP pro rok 2013/2014
(dorostenci A) a v neposlední řadě vyhrál na MČR
v biatlonu na kolečkových lyžích (dorostenci B).

Úspěchy učitelů
Naši učitelé jsou především velmi zajímavé osobnosti
a nezřídka i velmi úspěšní v oblasti své činnosti. Chtěla
bych vyzdvihnout alespoň některé z nich: PhDr. Eva Patáková, Ph.D., PhDr. Tomáš Kočí, PhDr. MgA. Veronika
Riedlbauchová, Mgr. Jan Kratochvíl, Mgr. Martin Kulhánek, Martin Kalivoda a Mgr. Mária Kuková, Ph.D.
Myslíme si, že naše škola má skvělé učitele, kteří jsou
vynikající odborníci ve svém oboru a zároveň skvělí lidé,
kteří dokážou své nadšení pro svůj obor přenášet na studenty, a díky tomu mají i studenti skvělé výsledky. Zároveň
jsou učitelé pro studenty partnery a díky tomu vládne na
škole velmi přátelská a pozitivní pracovní atmosféra.

$
Génius
za volantem. Odpoledne závodí, v noci píše úkoly

Great
Idea!

Rozhovor Zuzany Hronové se studentem ze serveru Aktuálně.cz (zkráceno) ze dne 21. 10.

Praha – Osmnáctiletého Jiřího Rambouska škola
idea
baví, ale jeho svět jsou auta, automobilové závody
a konstruování závodních aut. Mensa gymnázium,
které navštěvuje, mu vychází maximálně vstříc, aby
mohl naplno rozvíjet svůj talent a zaměření.
Individuální či nějak modifikovaný studijní program tu má každý druhý. Škola si totiž zakládá na
tom, že nerozvíjí jen vědomosti, ale celou osobnost
studenta. A o osobnosti tu tudíž není nouze. Skloubit jejich nabité denní programy není jednoduché.
Najdeme tu reprezentační kajakářku, mladého herce, jenž jde z role do role, ochránce přírody, který
musí ráno přenášet žáby přes silnici. A také automobilového závodníka, který vedle školy musí stíhat závody i konstrukci aut v mimopražské dílně.
Učení zvládají, na Mensa gymnázium totiž může jít
pouze ten, kdo má IQ 130 a více.
Škola vychází Jiřímu Rambouskovi natolik
vstříc, že na školním dvoře dokonce může mít zaparkovaný obytný vůz s přívěsem a závodním autem k opravě. Zavádí mě k němu. „To tady můžeš
mít takhle zaparkovaný?“ ptám se.
„No jasně,“ nechápe můj podiv. „Dílnu mám až
v Roudnici, takže to mám tady z Řep blíž než z domova na Smíchově. Už takhle to moc nestíhám.“
Svému peugeotu upravil motor, převodovku, dal
závodní pneumatiky, jiný rám i sedačky. Předělávat
umí v podstatě jakékoliv staré auto na závodní.
NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ

Jak toto všechno dokáže, když nestuduje na učňáku na automechanika, ale na gymnáziu pro mimořádně nadané studenty? „Zdědil jsem to po taťkovi. Koukal jsem se mu pod ruce, pomáhal mu
a postupně to dělal sám. No a pak taky chodím na
praxi do autodílen.“
V ročníkové práci se věnuje alternativním palivům. „Nemusím chodit do žádné knihovny čerpat
informace, všechno to mám z praxe.“

Automobilový závodník, konstruktér a mimořádně nadaný
student Jiří Rambousek se svým závodním peugeotem, momentálně v rekonstrukci, foto: Zuzana Hronová, Aktuálně.cz
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Nadace The Kellner Family Foundation podpoří
57$studentů na nejlepších univerzitách světa

Great
University of Oxford, University of Cambrige,
Idea!
Yale
College či Massachusetts Institute of Technolo-

gy (MIT) – i na takové univerzity zamířili studenti,
kteří získali stipendia v rámci projektu UNIVERZIidea již šestým rokem organizuje Nadace The
TY, který
Kellner Family Foundation. Převážně na zahraničních univerzitách může v novém akademickém
roce díky stipendiím Nadace studovat 57 studentů
z České republiky.
Z projektu UNIVERZITY poskytuje Nadace stipendia těm studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim
komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Na stipendia z tohoto projektu poskytne letos Nadace The
Kellner Family Foundation přibližně 11 mil. Kč.
„O stipendium z projektu UNIVERZITY žádá každoročně řádově stovka českých studentů. Každý
z nich dosahuje výjimečných studijních výsledků,
každý z nich má odhodlání patřit ve zvoleném oboru studia ke špičce. Výběr šestnácti studentů, kteří
byli letos do projektu nově přijati, proto nebyl vůbec snadný,“ uvádí PhDr. Hana Halfarová, ředitelka
projektů UNIVERZITY a Open Gate v Nadaci The
Kellner Family Foundation. Finanční příspěvek na-

Tkadlecová Jitka, tkadlecova@kellnerfoundation.cz

dace ale většinou není jediným zdrojem na pokrytí
nákladů spojených se studiem.
„Studenti získají nejen dobré vzdělání, ale i cennou zkušenost se životem v zahraničí. Nejčastěji
míří na univerzity ve Velké Británii, USA, Německu, Nizozemí a v dalších zemích; někteří pokračují
ve studiu v České republice,“ dodává Hana Halfarová. Velmi různé jsou i zvolené obory studií. Studenti volí matematiku a fyziku, chemii, ekonomii
a právo, žurnalistiku, politologii, ale i umělecké
obory, například grafiku či hru na hudební nástroj.
Žádost o grant z tohoto projektu předkládají
uchazeči správní radě nadace do konce května každého roku.
Žádost by měla obsahovat dosavadní studijní
i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových
znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo
uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké
škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající žadatelovu současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro
jeho okolí i celou společnost.

Setkání studentů, kteří jsou zapojeni do projektu Univerzity Nadace The Kellner Family Foundation, archiv autorky
NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ
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Báječný
život po
smrti

K

Jednou nás zastavilo policejní auto, vzali si nás oba
dovnitř a: Kde máte doklady? Řekl jsem, že pas
mám doma. Strčili mě do cely, vzali mi otisky prstů. Vyzvídali, jak dlouho jsem tady, řekl jsem, že
asi rok a půl. Neměl byste být víc jak tři měsíce,
pojedete zpátky do Austrálie.
Proč zrovna do Austrálie?
Neměl jsem s sebou žádné doklady, nic, tak jsem
jim dal australský pas, který jsem našel. Já nevím,
co mi to vjelo do hlavy. Ty se tomu teďka směješ,
ale to byla kravina na n-tou.
Čí ten pas byl?
Ten člověk se jmenoval Kurt Hamán. Mluvil jsem
s ním jednou, to bylo ještě v Rakousku. Našel jsem
ledvinku s pasem, tak jsem zavolal na německou
ambasádu. Za chvilku mi zvonil telefon, nějaký
Australan: To jsem rád, že
jsi našel ten pas. Za čtrnáct dní se pro něj stavím.
Tři týdny, čtyři týdny, dva
měsíce se nestavil…

Rozhovor připravila Nicole Rebeka Snová

dybyste viděli filmovou adaptaci nepsané biografie Martina Radvanského, asi byste jen těžko uvěřili,
že se příběh zakládá na pravdivých událostech. Vášnivý tanec, profesionální vzplanutí a zrada zhrzené ženy, to samo o sobě jako zápletka stačí. Přidejte k tomu ještě nalezený pas, vyhoštění na druhý
konec světa a kulinářské umění a dostanete obrázek jednoho sympatického pětačtyřicetiletého
mensana. Tedy, téměř – předtím ho musíte oficiálně usmrtit a vzkřísit.

Můžeš nám v krátkosti popsat, jak vypadal tvůj
život před odchodem do ciziny?
Vyučil jsem se zámečníkem, čtyři roky s maturitou.
Pak jsem šel studovat hydrauliku. Závodně jsem
tancoval – tancování bylo můj život. Hlavně proto
jsem nastoupil na vejšku, abych nemusel na vojnu,
protože jinak bych ztratil dva nejlepší roky života.
S partnerkou jsme byli nejmladší pár mezinárodní
třídy v Česku, jenže naše partnerství se rozpadlo.
Ve stejné době jsem se rozešel s přítelkyní. Bylo to
hodně věcí najednou a já se prostě sebral, nikomu
nic neřekl a šel jsem.

Proč ses neozýval?
Je těžké vžít se do kůže dvacetiletého kluka. Celých
těch sedmnáct, osmnáct let jsem na to myslel každý
den. Doma jsme neměli ani pevnou linku, chodili
jsme přes ulici k sousedům. Nevím, jestli jsem se
styděl. A ono se to protahovalo, protahovalo, až to
došlo k bodu, ze kterého nebylo návratu. Ten bod
nastal, když jsem přijel do Austrálie.

Šel jsi kam?
Nejdřív jsem jezdil stopem po celé Evropě. Ve Švýcarsku jsem měl kamaráda, bydlel v Lausanne. Na
místo jsem ale přijel pozdě v noci a nikdo mi nechtěl zastavit. Stopoval jsem asi šest hodin. Když
u mě konečně zabrzdilo první auto, seděl v něm
kluk s holkou a ptali se: Kam jedeš? Je pozdě, spíš
u nás. To spaní u nich se protáhlo na tři týdny. Jezdili jsme po horách a jednou mě vzali do takové
malé hospůdky. Tam jsem se dozvěděl, že je v blízkosti makrobiotické centrum, kde se příští týden
pořádá celosvětový kongres, a že potřebují pomoct
s organizací. Kdybych náhodou měl čas. Nakonec
jsem zůstal tři roky. Asi zjistili, že mám něco
v sobě, a nabídli mi práci.

Deportovali?
V tom makrobiotickém centru pracovali lidé z celého světa: Američani, Kanaďani, Francouzi, Španělé
… a nikdo neměl pracovní povolení. Dávali nám
pouze kapesné jako symbolickou částku, zbytek šel
na kredit, za nějž jsme mohli absolvovat tamější
kurzy. Někdy jsme si zašli do města na pizzu, protože makrobiotická strava je úplně veganská. Kolegové chodili do taneční školy naproti, tak jsem šel
jednou s nimi. A učitel mi říká: Vy už jste někdy
tancoval, že jo? Hele, my tady máme holku… No, já
to zkrátím. Prostě jsem začal chodit dvakrát týdně,
trénovali jsme spolu, jezdili na soutěže a ty jsme
většinou vyhrávali. Získávali jsme stále vyšší a vyšší třídu, až chtěla jít studovat do většího města, do
lepší taneční školy. Tak jsme jeli do Bernu. Jenže to
naštvalo šéfku naší taneční školy. Věděla, že ve
Švýcarsku pracuju nelegálně.
Co se stalo?

A po dobu těch tří let o tobě vaši neměli žádné zprávy?
Ne, vůbec.
ROZHOVOR S MENSANEM
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Jeden krystal. Já miluju krystaly. A pak takovej
malinkej batůžek, do kterýho jsem dal náhradní
ponožky. V kapse jsem měl dvacet dolarů.
Muselo to být zvláštní, ocitnout se v Austrálii
a bez prostředků.
V Evropě bych stopoval domů, ale odtud? Vážně
jsem tehdy uvažoval: V Austrálii jsou velký pouště.
Vlezeš do ní, sundáš si šaty, dáš si flašku vodky…
Ale místo toho…
V tom makrobiotickém centru jsem poznal jednu
holku, která v Austrálii žila, a ona mě zvala, kdybych náhodou někdy přijel, ať se stavím. Volal jsem
jí, ale nezvedala to. Z letiště do Sydney stojí autobus dvanáct dolarů, tak jsem se rozhodl, že půjdu
pěšky. Do centra to bylo daleko, šel jsem asi tři hodiny. Můj první dojem byl: Ty brďo, to je velký měs-

Nedalo se té mýlce nějak
zabránit?
Je nezajímalo, že jsem
Čech! Tady máte australský doklad, jedete do Austrálie.
A odletěl jsi…
V sedm hodin ráno. V šest
mě přivezli na letiště, posadili do letadla a já si říkám: Ty idiote, co teďka
budeš dělat? Letíš s falešným pasem.

A jak ses v prvé řadě do Austrálie dostal?
Já říkám, že letadlem. Ale pravda je, že mě tam deportovali.

Foto: Martin a Radegast, foto: Tomáš Kubeš

44

Při letištní kontrole si ničeho divného nevšimli?
Samozřejmě
skenovali
pas. Hey, that passport has been probably stolen.
Odpověděl jsem, že nový pas jsem si nechal u holky
v Rakousku, a tak jsem si vzal ten starý, protože
tam mám razítka a že mám rád razítka. You can’t
have two passports. Na to jsem řekl: Sorry. Asi půl
hodiny mě zpovídali: Jak se jmenovala matka za
svobodna? Michnová. That’s not what my computer
says. Simpson. Rings a bell? Já: Simpson? No. Dívali se na mě jak …
Vezl sis s sebou něco?

Péče o sad, zdroj: archiv autora

to.
Co jsi dělal pak?
Nejdřív jsem si zašel na pivo. Sedl jsem si a trošku
popřemýšlel, co dál. A pak jsem šel kolem jedné
vitrínky s nápisem „Makrobiotická restaurace hledá kuchaře“. V té restauraci jsem zakotvil, začal
jsem škrábat brambory, loupat cibuli a takové věci.
O dva týdny později mi dali první plat, tři roky na
to jsem tam byl šéfkuchař.
Páni!
Vždycky mi to pálilo a rukama umím celkem dost.
ROZHOVOR S MENSANEM
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Jak dlouho jsi v té restauraci pracoval?
Asi sedm let.
Po rodině se ti nestýskalo? Pokusil ses je zkontaktovat?
Ani jsem nevěděl, jestli naši žijou a jestli bydlí tam,
co bydleli. Nechtěl jsem jim psát dopis, aby je po
otevření neklepla pepka. Přes moji zachránkyni
v Anglii jsem získal kontakt na svého dobrého kamaráda, kterého jsem neviděl dvacet let. Nakonec
jsem se dokopal k tomu, abych mu zavolal. Když to
vzal, mluvil, jako bychom se neviděli čtrnáct dní.
Že prý to vysonduje. Hnedka volal kamarádce, která tehdy bydlela v Holandsku, a ona za dvě hodiny
sedla na autobus a jela k našim. O den později mi
volala zpátky, že má pro mě dobrou a špatnou zprávu. Špatná zpráva byla, že tatínek umřel, a dobrá,
že se na mě všichni těší. Protože můj český pas propadl, šel jsem si vyřídit na ambasádu v Sydney
nový. Doložil jsem všechny papíry, kdy jsem byl narozen, kde jsem chodil do školy … Všecko. A oni,
že všechno souhlasí kromě toho, že jsem mrtvý.
Jak je to možné?
Naši mi spořili od malička po padesáti korunách.
K těm penězům jsem se mohl dostat jedině já,
a kdybych si je v pětatřiceti nevybral, propadly by
zpátky spořitelně. Rodiče se byli poradit s právníky
a ti jim řekli: Jediný způsob, jak je dostat, je prohlásit vašeho syna za mrtvého.
Jak danou situaci řešili?
Nevěřili mi. Kdo ví, kdo to je. To musíme mít nějaké
důkazy. Takže fotky, rozbor písma, …, test DNA. Měl
jsem záchvaty úzkosti: Všecko, co bylo tolik let
vevnitř, najednou vyšlo ven… Za čtyři měsíce dostanu dopis, že musím na testy znova, protože zapomněli
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vyplnit jeden formulář. Zase další stres! Cestoval
jsem tam a zpátky asi dva tisíce kilometrů. Uplynuly
tři měsíce, šest měsíců, devět… nic. Po roce a půl potvrdili 99,99 % pravděpodobnost, protože v krvi
mamky našli nějakou zvláštní látku, která se vyskytuje v jednom ze sta tisíc případů. Já ji mám taky.
Co se dělo dál?
Dali mi pas a pak mi trvalo možná dva měsíce, než
jsem se odhodlal odletět domů. Strašně jsem se bál,
aby mě nezabásli. Na imigračním mi řekli, že nemají žádné záznamy o mém příjezdu do Austrálie,
a ptali se: Jak dlouho jste tady? Čtyři roky. Kdybych řekl, že čtrnáct let, tak by mě asi střelili do
hlavy. Venku můj nejlepší kámoš s přítelkyní tři
hodiny nervózně čekali, jestli se neozvu, že mají
volat právníka. Nakonec mi jedna úřednice říká:
Vy chcete odletět? Dobře, tak já vám dám razítko,
ale nesmíte se tři roky do Austrálie vrátit.
A vrátíš se ještě někdy?
Rád bych, mám tam spoustu přátel. Bál jsem se, že
se na mne budou dívat skrze prsty, ale ne. Všichni
zůstali po mém boku a fandili mi.
Nelituješ někdy?
Každý dělá v životě chyby, já jsem dělal obrovský.
Kdybych mohl to rozhodnutí změnit, neváhal bych.
Ale nejsem ten typ člověka, který by brečel nad
rozlitým mlékem. A bez toho, co jsem prožil, bych
nebyl tím, kým jsem teď.
Jak ses dostal do Mensy?
Během sledování hokeje jsem si zběžně udělal on-line test
IQ. Měl jsem otevřenou lahvičku vína, už jsem byl skoro
u konce. Dívám se na vyhodnocení, sto čtyřicet. Říkám si:
To je nějaká blbost, ne? Tak jsem si zašel na oficiální test
a tam mi vyšlo něco podobného.
Akcí Mensy se účastníš?
Dlouho jsem se neúčastnil, protože když
jsem si přečetl „Večer hraní stolních her
a povídání si“, tak jsem si říkal: To bude
banda šprtů, co já tam budu dělat? Ale
nakonec jsem se teda hecnul a šel na
bowling. Nikoho jsem tam neznal, ale
hned jsem se seznámil s Káťou, Janou,
Tomášem a druhým Tomášem a se všema jsme si hnedka sedli.

Na farmě paprik (Stanthorpe), zdroj: archiv autora
ROZHOVOR S MENSANEM

Rozhovor má sloužit spíš jako taková
ochutnávka. Martin Radvanský uvažuje
o sepsání svého příběhu a jeho knižním
vydání.
INZERCE

47

2014

Celkem rozdáno
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Nejlepší účástníci dle jednotlivých disciplín
44,5 Pavel Valenta, Helena Valentová / Odhad vzdálenosti / 37 Vít Švachouček / Dopravní kvíz / 13 Vít Švachouček / Rozcvička / 28,5 Martin
Hladík, Magdaléna Tydrichová / Deskohrátky / 50,5 Martin Hladík, Blanka Brožová, Tomáš Nováček, Jaroslav Kopal / Noční bojovka / 54 Lenka
Šnajdrová / Průběžná soutěž / 37,5 Magdalena Čavojská, Martin Sedláček, Petr Čavojský, Zdeněk Pytela / Soutěž Jan Gruber

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM
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Bodů za tým

šméčkaři

ŠMÉČKAŘI

Magdalena Čavojská
Martin Sedláček
Petr Čavojský
Vlastimil Daněk
Vít Švachouček
Ladislav Frankl
Blanka Brožová
Jan Heller
Martin Hladík
Magdaléna Tydrichová
František Tydrich
Pavel Valenta
Jaroslav Grepl
Marta Heřmanová
Věra Hellerová
Tomáš Nováček
Charlotte Vlková
Jarmila Blahová
Michal Blümel
Ondřej Čavojský
Zuzana Novotná
Kristina Balogová
Jakub Linhart
Milena Zvědělíková
Jana Hovorková
Dominik Horký
Tomáš Novotný
Pavel Beran
Petr Mazal
Eliška Valentová
Lenka Šnajdrová
Jan Walla
Dagmar Hladíková
Helena Valentová
Irena Kubicová
Petr Kras
Aleš Buchnar
Petr Luhan
Kateřina Bernatíková
Václav Soukup
Lea Jelínková
Markéta Sedláčková
Dana Blumensteinová
Petr Janovský
Vojtěch Čavojský
Michal Lounek
Zdeněk Pytela
Jan Gruber
Jan Svoboda
Jaroslav Kopal
Alena Pytelová
Martin Pytela
Jan Pokorný
Hana Blumensteinová
Baltazar Blumenstein
Eva Sedláčková
Kristýna Holíková
Milada Pytelová
Jan Pytela
Lucie Šímová
Eva Marie Tobiášová
Pavla Janovská
Miloslav Ryba
Marta Kubánková
Zuzana Poláková
Adam Sedláček
Iva Berčíková
Vladimíra Plhoňová
Vladimír Malina
Alena Šnajdrová
Eva Vopálková
Kamila Poláková
Martin Kovařík
Jiří Šmach
Henrieta Greplová
Jana Gruberová
Hana Kotinová
Ondřej Vít
Radka Nezvalová
Vojtěch Nezval
Laura Nezvalová

Bodů celkem
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teď se mi stýská po nocích strávených hromadným
zahazováním karet pod stůl a po ochraptělém pění
Přátel zeleného údolí v půl páté ráno.
Vzato kolem a kolem – nemám, co bych vytkla.
Dokonce je toho tolik, co bych ještě ráda ocenila
nebo aspoň zmínila, že se to sem snad ani nemůže
vejít – již tradiční exkurze, různé přednášky, individuální soutěže (mezi jinými opět dopravní test –
stává se z toho poněkud nepříjemná tradice, tady
ten řidičák některým dokonce opravdu chtěli
brát...), degustace medovin či snad dražba cen na
závěr setkání – opět zábavná a vtipná, tentokrát
však výrazně svižnější než na setkání jarním a snad
proto i o poznání kladněji přijímaná.
Na závěr mi to přeci jen nedá a musím podotknout, že organizátoři dost možná vůbec netušili,
jaké terno je penzion s několika houpačkami hned
před vchodem – minimálně má duše dítěte nad
nimi plesala většinu pobytu. Organizátorům patří
můj dík (a to nejen za houpačky). Bylo poznat, že
plánování a organizaci setkání věnovali spoustu
času a energie – a stálo to za to.
Už teď se těším na setkání příští, jarní – snad se
vydaří právě tak.

Tým

Zuzana Novotná, zuzana.novotna@mensa.cz

Jméno

Podmitrov 2014
I na letošním podzimním setkání jsem pokračovala v trendu nastoleném na setkáních předchozích
– ani jednou jsem se pro samou zábavu nedostala
do postele před půlnocí a spánkový deficit jsem dospávala celý následující týden. A opět toho ani trochu nelituji.
Setkání mi přineslo spoustu báječných zážitků,
na které budu vzpomínat ještě dlouho. Z hlavy určitě jen tak nedostanu uvítací seznamovací aktivitu, při níž se mě organizátoři snažili přesvědčit, že
jsem současně Pavel Terber a Petr Čavojský; řízené
noční klopýtání lesním podrostem, zpestřené motivačními cedulkami na stromech (s obsahem typu
umrlec, krev, vlkodlak či úchylák), mě také do určité míry poznamenalo a rozhodně budu ještě dlouho
vzpomínat na svůj úžasný světlebleděmodrý tým
s proklatě nízkým věkovým průměrem a nepřekonatelným týmovým duchem – na to, jak jsme se
snažili s šátkem přes oči a enormním entuziasmem
stvořit z provazu na poli čtverec, jak jsme ze sebe
zoufale potili všechny disciplíny desetiboje do
sportovního kvízu a jak jsme si bez sebemenších
znalostí o sňatcích slavných tenistů v témže kvízu
hráli na dohazovače a stříleli jména od boku (bůhví, koho vlastně jsme nakonec s kým oženili)... A už

2014

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Odhad vzdálenosti
/ 45

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Pořadí

48

10
4,5

8
6
1,5
39
32

6

7

14
39

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM

49

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2014

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Kterak se z oddílu skautíků stal dream team

AKCE=REAKCE

Setkání v Podmitrově jsem se neúčastnila od začátku, což se mi stalo poprvé, a to i přesto, že bylo
pro mě jubilejní, desáté. Každé na mne něčím zapůsobilo a něčím se mi vrylo do paměti. To letošní, ač
zkrácené, se ponese v duchu vzpomínek na můj
„dream team“.
Když jsem přijela v pátek v podvečer (po výletě
na Pernštejn) do Podmitrova, čekaly mě potutelné
a lehce škodolibé hlášky, že tu na mě čeká skautský
oddíl. Tahání gumových náramků mě totiž zařadilo
do týmu se sedmi hochy ve věku cca od 13 do 26 let
a Zuzkou Novotnou. Mrzelo mě, že jsem dorazila
po skončení malých týmových soutěží a čekala mě
už jen společná bojovka. A co teprve když jsem svůj
tým v sobotu ráno uviděla a zažila při již zmíněné
bojovce… Tolik pozornosti, pohody, mladické nerozvážnosti a entuziasmu, nespoutanosti a vtipu
jsem opravdu dlouho nezažila. Krásně jsem se pobavila a odpočinula si. Počasí nám též vyšlo, úkoly
nebyly příliš obtížné, aby nás znechutily a unavily,
ale přitom všechny náležitě zaměstnaly, a zmokli
jsme jen mírně až při závěrečné střelbě.

Eva Marie Tobiášová, laura.teddy@seznam.cz, redakčně upraveno

Mensovní setkání se pro mne stala zajímavou příležitostí, jak poznávat naši republiku a nebýt přitom
sama. A tak jsem se přihlásila i na to podmitrovské.
Předem jsem koukla na internetu do map, nastavila do navigace udané souřadnice a směle vyrazila směr moravská zem. Pražský okruh mám natrénovaný i bez navigace, dálnice D 1 také celkem
pohoda, až na opravovaná místa, ale i toto úskalí
jsem bez ztráty laku překonala. Zbýval tedy poslední úsek, sjet z dálnice na Velké Meziříčí a pak
na Podmitrov.
Podle map to nevypadalo na žádný problém.
Před Martinicemi jsem neodolala své fotografické
vášni – fotit západ slunce kdykoli a kdekoli, však
Podmitrov měl být už někde za humny. Prostě pohoda, proč se vzrušovat, když cíl je blízko. Leč chybička se vloudila…
Neznajíc příliš tyto končiny a důvěřujíc navigaci, zaváhala jsem ve Strážku a nedala na ceduli
ukazující k Lesnímu penzionu Podmitrov. Záhy
jsem o svém rozhodnutí začala pochybovat, ale to
OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM

Lea Jelínková, leontyna@seznam.cz, redakčně přepsáno

Takže díky, kluci, díky, Zuzko, a děkuji i boží
ruce organizátorů, že mi nalosovala tak skvělý
tým! A abych nadpisu článku učinila zadost, po návratu jsem místo vstupních škodolibostí četla na
facebooku ohlasy obdivné.

Kudy do Podmitrova
už byla docela tma, točit se na úzkých okreskách
není mé hobby, nezbylo, než se řídit pokyny navigace. S povzdechem, že vlastně řídím ráda, jsem odevzdaně pokračovala v jízdě potemnělou krajinou.
A tak mi cesta ze Strážku do cíle trvala místo několika minut více než půl hodiny.
Naštěstí na setkáních na opozdilce pamatují –
nepřišla jsem o večeři ani o zahajovací informace.
A tu kratší cestu jsem pak objevila a bez problémů
projela. I technika má někdy své dny…

Západ slunce, foto: autorka
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Marta Kubánková, za tým světlebleděmodrých, redakčně upraveno

Foto z archivu autorky
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K výpravě PRE-EMAG-TOUR jsem se přidala
jako poslední, když jsem před půlnocí v Plzni doplnila pětičlennou posádku Tomášova „mensovního
autobusu“ – Evasu. Cestou jsme se zastavili v Livignu a nocovali jsme v krásné chalupě „Alte Sennerei“
nad Churem. Pobyt nám zpříjemnila čerstvá maxivánočka, pozornost od majitelů, a oheň v krbu.
Ráno jsme vyrazili směr ledovec. Cestou nás čekaly úžasné scenerie, dechberoucí pohledy na horské masivy i krávy s jejich cinkajícími zvonci. Zastávka u ledovce a pramene řeky Rhôny zahrnovala
také prohlídku dvou ledových tunelů. Další tři noci
jsme strávili v hotelu Hasliberg, odkud jsme podnikali výlety do okolí.
V sýrárně v údolí řeky Emme jsme na vlastní
oči viděli, jak se vyrábí světoznámý sýr. Navštívili
jsme hlavní město Švýcarska Bern. Jedním ze zlatých hřebů výpravy, alespoň pro jednoho nejmenovaného člena, byla potom návštěva městečka s názvem Blumenstein.
Z Luzernu, kde jsme v galerii Rosengard obdivovali díla Pabla Picassa, Clauda Moneta, Paula Gaugaina, Chagala a mnoha dalších, jsme dojeli do Curychu,
místa konání výročního setkání evropských Mens.
V Curychu jsme si vychutnali atmosféru švýcarského státního svátku. Ohňostroje blýskající celé
hodiny okolo jezera, lidé posedávající v parku při
pikniku, hudba, tanec, i pár otužilců koupajících se
v jezeře se našlo. Na následující sobotní Streetparade přijelo asi milion návštěvníků z různých evropských států. Nás pak večer čekal Galladinner, slavnostní zakončení EMAGu ve staré Střelnici nad

AKCE=REAKCE

Tři ženy ve člunu?, autor: Lea Jelínková

městem. Program i večeře byly velkolepé, zábava,
zpěv a tanec nás provázely až do ranních hodin.
Jsem opravdu moc ráda, že jsem se PRE-TOUR
a EMAGu 2014 mohla zúčastnit, a děkuji pohodovým
spolucestovatelům Jitce, Pavle, Věrce, Petrovi i Tomášovi za úžasné okamžiky, pohodu, legraci a skvělou náladu, které nás po celých 3 112 km provázely.

Blumenstein² :-) , autor: Lea Jelínková

Přednáška Ing. Dany Drábové
Jarmila Syslová, JarmilaSyslova@seznam.cz

Beseda s paní Ing. Danou Drábovou byla ukázkou kvalitně stráveného času, kombinací zábavy
a nových informací ve společnosti zajímavého člověka. Přednáška ideálně spojující teorii s praxí
upoutala i laiky, kteří nedisponují vzděláním v oblasti fyziky. Viděli jsme fyziku živou, vstupující do
našeho světa. Uvědomili jsme si, že fyzika neznamená jen vzorce a počítání, ale především moderní
život se všemi jeho složitostmi. Mimochodem, když
jsem viděla paní Drábovou 28. října při předávání
vyznamenání na Hradě, byla jsem si jista, že v jejím případě o opodstatněnosti tohoto kroku nikdo
pochybovat nebude.

Na přednášce, autor: Tomáš Kubeš
REAKCE NA AKCE
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Výlet za letadly

AKCE=REAKCE

PlŠi

Zuzana Novotná, zuzana.novotna@mensa.cz

U příležitosti celostátního setkání podnikla
místní skupina Plzeň výpravu do kunovického leteckého muzea a do výrobny letadel Aircraft Industries.
Role průvodce se ujal odborník na slovo vzatý,
pan Otomar Šimák, zaměstnanec výše zmíněného
podniku, jemuž se letadla stala nejen profesí, ale
i celoživotním koníčkem. Jakmile pan Šimák začal
povídat, k naší skupině se nenápadně připojovali
ostatní návštěvníci muzea. Dokonce se mezi nás
vmísil i pán z pokladny, aby si poslechl, co všechno
ještě neví.
Dozvěděli jsme se úplně všechno, co jsme o letadlech vědět chtěli, a ještě mnohem víc. Nikdy by
nás nenapadlo, že letadla mohou být tolik zajímavá. Od historie přes technické parametry až po
anekdoty ze života letců nebo ze samotné výroby
letadel… Měli jsme možnost nahlédnout do několika strojů a do některých dokonce i vlézt, čehož
jsme pochopitelně využili, a tak jsme obsadili půlku letadla, jako bychom očekávali, až se stroj vznese. Při odchodu z muzea nás míjeli čerstvě příchozí
návštěvníci s povzdechem: „Přišli jsme pozdě. Takový výklad tak mít…“ A skutečně bylo co závidět.

Zajímavé exponáty, autor: Zuzana Novotná

V letadle, autor: Zuzana Novotná

Příval zajímavých informací se nezastavil ani ve
výrobě letadel, kterou jsme sledovali od frézování
a ražení jednotlivých komponentů přes kontrolu
kvality, pečlivé sestavování trupů, přípravu elektroniky a kabeláže až po finální kompletaci a hotová letadla. Náš průvodce nás seznámil s přísnými
standardy leteckého průmyslu a my žasli nad tím,
že každý, i ten nejelementárnější díl, musí být vyrobený s přesností na setinu milimetru, jinak se nesmí použít. I taková kuchyňka musí splňovat tytéž
regule jako zbytek letadla. Na tomto místě nám organizátorka akce Dáša Hladíková s tajemným výrazem přislíbila, že bude šance dozvědět se víc. Vypadá to tedy, že se do budoucna máme na co těšit…
Na závěr jsme si prohlédli hotová letadla připravená k předání a setkali jsme se s pracovníkem oddělení testování letadel, který nám přiblížil průběh
testovacích letů i další normy leteckého průmyslu.
Bylo po pracovní době, všichni dělníci už byli
pryč, když jsme pozvolna odcházeli z továrny, vyčerpaní z množství informací, ale spokojení a nesmírně vděční. S naším milým průvodcem jsme se
ještě půl hodiny zapovídali na parkovišti, věděl
toho zkrátka tolik, že jsme se nemohli odtrhnout.
Za báječnou prohlídku s erudovaným výkladem
patří panu Šimákovi velký dík. Vzhledem k tomu,
že nám zdaleka nestihl sdělit vše, co je o letadlech
k vědění, i vzhledem k nadšení účastníků je docela
dobře možné, že toto setkání nebylo poslední.

Zuzana Novotná, zuzana.novotna@mensa.cz

MS Plzeň rozšířila repertoár svých akcí a jedné
říjnové noci se zúčastnila Plzeňské šifrovačky, zvané zkráceně PlŠi. Již název sliboval kvalitní zábavu, start v pět hodin večer a plánované ukončení
v sedm hodin ráno pak lákavost celé akce ještě
podpořily.
Do luštitelsko-turistického klání byly nasazeny
dva špičkové týmy. Tým MXY, sestávající výhradně
z mužů, byl pověřen úkolem šifrovačku se ctí dokončit a pokud možno vyhrát. Tým MXX, vycházkový a převážně dámský, měl poskytovat prvnímu
týmu morální podporu a neodpadnout jako první.
Oba týmy se svého poslání zhostily se ctí. Tým výherní projevoval obrovské nasazení, neváhal za
chladného deštivého večera pro nápovědu přeplavat jezírko ani v půl čtvrté v noci lézt po stromech.
Soutěží postupoval rychle a efektivně. Tým vycházkový pak k jednotlivým stanovištím se šiframi
přistupoval velice procítěně. Ačkoliv zpočátku byla
většina členů vůči akci poněkud skeptická, záhy
i v MXX převládl soutěžní duch, tým odhodlaně
lezl do bažin, sklepení, na půdu kostela či na vrcholky kaolinových velehor a schovával se před Širokem, děsivou postavou s červeným světýlkem
a píšťalkou, jež děsila nebohé týmy a kradla nápovědy. Ovšem tým MXX mu mohl s přehledem konkurovat, alespoň co do děsivých zvuků. Jeden ze
členů týmu se totiž na celonoční pochod vybavil
pouze malou baterkou na kličku, takže většinu cesty doprovázel kolísavým zzzzz-ZZ-zzz..., jiný zase
neustále sténal, že ho bolí nožičky.

Máte připomínku k časopisu, našli jste chybu, líbí nebo nelíbí se Vám něco? Napište šéfredaktorovi
Tomáši Kubešovi: tomas.kubes@mensa.cz.
E-mailovou adresu v doméně mensa.cz si snadno aktivujete prostřednictvím intranetu: https://intrarnet.mensa.cz/. Můžete zvolit plnohodnotnou e-mailovou schránku nebo přesměrování příchozí pošty
na některou z Vašich existujících adres.
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Šifrování v akci, autor: Zuzana Novotná

Bloudění ve tmě, autor: Zuzana Novotná

Navzdory očekávání urazil tým MXX podstatnou část trasy. Na stanovišti v Ledcích u Plzně ovšem chybně vyluštil šifru a po krásné hodinové
procházce při měsíčku naprosto špatným směrem
svou motivaci a nasazení ztratil. Dva členové soutěž krátce po druhé hodině ráno vzdali, další se ve
své hrdosti dobelhali ještě na jedno stanoviště.
Pouze jeden ze členů toužil pokračovat, a tak se
jako šedá eminence připojil k týmu
MXY, který byl o tři stanoviště
před MXX. Vyšlo to včas, aby stihl
stanoviště ve starém kaolinovém
dole, které prý opravdu stálo za to.
Tým MXY do cíle, tedy tělocvičny základní školy v městě
Touškov, došel v 5:49:50 jako osmý
z celkového počtu 35 týmů, po
více než dvanácti hodinách a třiceti kilometrech od startu. Tým MXX
se pak umístil také osmý, ovšem
počítáno z druhého konce žebříčku.
Všichni zúčastnění si akci chválili, jen některé prý nožky bolely
ještě několik dní. Navzdory tomu
se členové MS Plzeň hodlají zúčastnit i příští rok.
REAKCE NA AKCE
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Profesionálové: „Kvalitní komunikace je základ"

J

e mi potěšením, že
vám mohu představit
dva členy Mensy, kteří
svůj pracovní život zasvětili managementu a předávání bohatých zkušeností
získaných v nadnárodních
společnostech. Prvním z nich
je výkonný manažer a profesionální kouč Ing. Eduard
Bermann z podniku Danone.
Jeho pracovní náplní je výběr kvalitního mléka
z celé Evropy do známých mléčných výrobků a také
plnohodnotný interní koučink manažerů. Druhým je
Ing. Jaroslav Kopal. V současnosti lektor, trenér
a kouč, který mnoho let získával cenné zkušenosti na
různých manažerských pozicích v podniku CANON,
aby se posléze vydal na sólovou dráhu. Jeho dynamicky se rozvíjející firma 4management již pátým
rokem nabízí koučink, školení v různých podobách
a v neposlední řadě i služby externího managementu. Oba pánové se nyní aktivně podílí na přednáškách, které pro vás dlouhodobě pořádá SIG Manager.

Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, redakčně upraveno

Eduard Bermann: Leader jako kouč
Co je to koučink a co vám může nabídnout? Jde
především o efektivní nástroj osobního rozvoje, pomáhající při hledání nejlepšího řešení nebo motivace ke změnám. Podstata koučování spočívá ve
správně kladených otázkách koučovanému, který si
tím dělá doslova jasno. Nejprve je potřeba, aby se
potenciální zájemce o koučování dozvěděl, co může
od této metody očekávat. Jakmile je s metodou důkladně srozuměn, může si najít cíle koučinku. Ty si
volí podle potřeby sám, v případě interního koučování v rámci firmy se může poradit se svým nadřízeným. Poté kontaktuje vhodného kouče. Jak ho
pozná? Pomocí zveřejněného profilu kouče a jeho
certifikace na internetu. Je třeba podotknout, že
kouč není mentorem, ale partnerem. Proto mezi
koučem a koučovaným musí nutně fungovat partnerská důvěra. K tomu dopomáhá etický kodex
a závazek mlčenlivosti. Protože při koučování jde,
stručně řečeno, především o vedení formou kladení
správných otázek, je základním předpokladem
úspěchu kvalitní komunikace. Kouč vede koučovaného tak, aby dokázal odhalit cestu ke svému cíli,
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optimální postup řešení a motivaci. Výsledkem je
ve finále lepší rozhodování, přispívající k vyšší kvalitě i kvantitě pracovních výsledků při zachování
stávající výkonnosti. Koučovanému se investice
vrátí v podobě vyšší produktivity práce, tím i vyšší
mzdy a motivující radosti z lépe odvedené práce.

stanou se z vás mistři a snadněji se vyhnete podobnému faux pas, jakým se stala slova jednoho prezidenta:
„Vím, že věříte, že rozumíte tomu, co si myslíte, že
jsem řekl, ale nejsem si jistý, jestli si uvědomujete, že
co jste slyšeli, není to, co jsem
myslel...“

Jaroslav Kopal: Komunikace a její pravidla
Chtějí-li lidé získat nebo předat potřebné informace,
musejí komunikovat. Proto se vyplatí znát základy
osobní komunikace a umět s nimi pracovat. Komunikační dovednosti a zdravé sebevědomí manažera jsou
pro dosažení úspěchu v jednáních nejpotřebnější. Ve
skutečnosti totiž nelze nekomunikovat. Jak říká teta
Kateřina ve známém románu Saturnin: „Žádná odpověď je také odpověď.“ S ní by pravděpodobně souhlasil
i světově uznávaný guru managementu Peter F. Drucker, který zašel ještě dál a tvrdil: „Nejdůležitější věcí
v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ Běžně platí, že forma je stejně důležitá jako obsah sdělení, a proto je dobré znát celý komunikační proces, tzv. komunikační sendvič. Sendvič se skládá z následujících prvků:
motivace mluvčího, záměr, smysl sdělení pro mluvčího, kódování, vlastní promluva, dekódování příjemcem, smysl sdělení pro příjemce, odhad záměru a efekt
sdělení. Pokud znáte sendvič, nic vám nebrání v samotné přípravě, což je klíčový faktor úspěchu. A když
budete své komunikační dovednosti poctivě trénovat,

Slovo na závěr
Chcete se dozvědět více?
Kontakt na oba mensany najdete v intranetu Mensy, Ing.
Eduard Bermann sídlí v Praze a Ing. Jaroslav Kopal
v Brně. SIG Manager pro vás
pořádá přednášky každý
měsíc, přičemž následující
témata jsou Metody a techniky vyjednávání,
Knowledge management, Trendy moderního managementu, Asertivita v praxi, Teambuilding a týmové role. Na úplný závěr chci jménem koordinátora poděkovat mensanům, kteří se podílí na chodu
SIGu Manager, a vám všem přeji hodně úspěchů
v novém roce 2015.
Foto vlevo:

Profesionální kouč Ing. Eduard Bermann,
autor: Stanislav Wolf
Foto vpravo: Profesionální kouč Ing. Jaroslav Kopal,
autor: Stanislav Wolf

Kdo nezažil, neuvěří
Hana Vlčková, Hana_V@seznam.cz, redakčně upraveno

Na sobotu 11. října zorganizovala Iva Berčíková báječné odpoledne. Skupinka Ústečanů se sešla
s dalšími mensany v Praze, aby v Divadle Na Fidlovačce zhlédli představení Eva tropí hlouposti.
Kdo neviděl, nechť lituje. Představení je úžasné,
stejně jako slavný film pro pamětníky.
Vypadalo to, že se naše dámská sestava po
krásném kulturním zážitku vrátí v poklidu

Účastníci přednášky, zleva Vladimír Kutálek, Petra Glassova, Jaroslav Kopal, Jiří Rak a Stanislav Wolf, foto: archiv Stanislava Wolfa

REAKCE NA AKCE

domů. Dle instrukcí jsme včas nasedly do předního vagonu vlaku EC, v pohodě probraly kdeco
a kdekoho. Před Ústím jsme se zaradovaly, jak
nám to uteklo, a pokračujíce v hovoru jsme nakonec zapomněly vystoupit. To je tak, když se
ženské zakecají. P. S. Do Německa jsme nedojely.

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

SIGHT – Buenos Aires
Zuzana Poláková, SIGHT koordinátor, sight@mensa.cz

SIGHT (z anglického Service for Information,
Guidance and Hospitality to Travellers) je mezinárodní aktivita Mensy, jejímž cílem je možnost setkání a seznámení se s mensany z celého světa. Informace o SIGHT najdete na webu www.mensa.cz
v části o Mense. Tam je obecný popis programu,
zkušenosti českých mensanů i rady hostitelům
a hostům. Další články a zkušenosti českých
mensanů jsou průběžně zveřejňovány v časopise.
SIGHT pro cestovatele funguje tak, že se já, jako
SIGHT koordinátor, obrátím na příslušného koordinátora v zemi, která Vás zajímá, a tomu potvrdím,
že řádný člen Mensy ČR žádá o informaci. Cestovatele poprosím o vyplnění standardního formuláře.
Vždy uveďte, s čím chcete pomoci a zda máte zájem
o účast na schůzkách místních mensanů. Ideální
načasování je přibližně měsíc před Vaší cestou.

Další komunikace už obvykle probíhá mezi koordinátorem v dané zemi a cestovatelem. Nebojte se
připomenout, pokud se Vám koordinátor včas neozval, občas se to stává a určitě najdeme v dané
zemi fungující spojení.
SIGHT pro hosty realizujeme přes intranet. Pokud si v něm nezakážete příjem SIGHT zpráv, budete dostávat prosby hostů. Můžete je provést po městě, vzít na setkání místní skupiny, zajít s nimi na
kávu či pivo, případně, pokud máte vhodné podmínky, ubytovat je.
Velice ráda bych poděkovala každému, kdo se
do programu SIGHT zapojil. Každému, kdo hosty
ubytoval. Každému, kdo s hosty vyrazil do centra
města. Díky Vám všem. Díky programu SIGHT se
každý může seznámit se zajímavými lidmi z různých zemí.

Francouzi v Praze
Jitka Nováková, Jitka.Novakova@mensa.cz, redakčně upraveno

Francouzští mensané Catherine a Franck měli
v Praze většinu programu se svou turistickou skupinou, ale díky programu SIGHT se zkontaktovali
se mnou a mohli jsme tak strávit chvilky společnou
konverzací ve Valdštejnské zahradě, v Královské
zahradě u Belvedéru
a v letohrádku Hvězda.
Sešli jsme se na Malostranské, prošli si zahrady a pokračovali do
Hvězdy. V letohrádku
nám kustodi pustili video, jehož obsah jsem
překládala,
francouzskou verzi kupodivu neměli. V suterénu se naskytla
příležitost
pohovořit nad modelem
bitvy o vzdoru proti katolíkům a jak to ovlivnilo naši současnost (fakt,
že u nás přišla reformace
téměř o století dříve
a byla krvavě potlačena,
není příliš znám). V prvém patře jsme si prohlíželi obrazy a objekty na
SIGHT A MENSA V ZAHRANIČÍ
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téma Rozpravy o geometrii. Ty nepotřebovaly moc
překladu, jen při vysvětlování názvu „Nápověda“
jsem trochu narazila – asi si ve škole nenapovídali.
Prohlídku jsme zakončili posezením na sluníčku
v zahrádce kavárny u letohrádku.

Letohrádek Hvězda, zdroj: Wikipedia, Adam Zivner

Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz, redakčně zkráceno

Přestože ve španělštině, která je v Argentině
úředním jazykem, znamená menso hloupý, má
i tato země své Mensa členy! Ovšem není jich mnoho – oficiálně asi 250, přestože má Argentina čtyřikrát více obyvatel než Česká republika a rozlohou je
čtyřicetinásobně větší. V Argentině jsem strávil týden na mezinárodní konferenci. Sice nebylo mnoho
času cestovat, ale většina členů argentinské Mensy
žije právě v Buenos Aires, takže to byla skvělá příležitost k setkání s nimi. Mimo hlavní město je občas
(s hustotou zalidnění 14 obyvatel na kilometr čtvereční) problém potkat kohokoli, natož mensana.
Proto jsem neváhal a zkontaktoval se přes SIGHT
s místními členy, nakonec jsem se setkal se dvěma.
I když je Argentina od Česka vzdálená, naturel
místních mensanů se příliš neliší od českých, a tak
obě setkání byla velmi příjemná. Alejandro mi věnoval celé odpoledne a připravil prohlídku města na
kole. Současný starosta Buenos Aires zavedl službu
EcoBici: kdokoli, dokonce i cizinec si může půjčit
v centru města kolo na hodinu zdarma. Takže jsem
neodolal a objížděl město na kole už dopoledne
a odpoledne potom znovu s Alejandrem a jeho odborným výkladem. 60 kilometrů na kole a pěšky byl
skvělý sportovní a kulturní zážitek.
Množství zhlédnutých památek značně přesahuje kapacitu článku, tak zmíním několik nejzajíma-

vějších míst: planetárium, které vypadá jako obrovský mikrofon, nádraží, vedle kterého je chudinský
slum, totem, který věnovali Kanaďané, čtvrť boháčů Porto Madero a samozřejmě parlament a hlavní
náměstí Plaza del Mayo. Tady jsem konečně pochopil, proč mi Argentinci rozumějí, kdežto já jim vůbec: Plaza del Mayo (španělská výslovnost placa del
majo) se totiž v Buenos Aires vysloví plašademaš) –
místo ll a y říkají š. Místní nářečí vzniklo z jazyka
italských vězňů, kteří byli do Argentiny vyhoštěni.
Alejandro mě nakonec pozval i k sobě domů, kde
jsem ochutnal další místní specialitu milanesa. Večer utekl v příjemném rozhovoru s rodinou a byl
završen objednávkou donášky zmrzliny asi hodinku
po půlnoci.
K druhému setkání mě pozval Juan Manuel
(dále Honza) a proběhlo v reprezentativní čtvrti milionářů a firem, v Porto Madero. Honza má českou
přítelkyni (ředitelku česko-argentinské firmy), která se k nám přidala, takže informačně bylo toto setkání velmi přínosné. A protože Buenos Aires je
město tanga, další večer se mnou Honza navštívil
lidový tango klub La catedral.
Nepotkat tyto argentinské členy Mensy, dozvěděl bych se o Buenos Aires mnohem méně
a užil si mnohem méně zábavy. Velké díky, bylo
to skvělé!

Planetárium, zdroj: Wikipedia, Angiebri
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Místní skupiny
Deset a více členů, kteří žijí či pracují na jednom
území, 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 svoji
konferenci v intranetu Mensy.

MS Brno

Pavel Terber, radní zodpovědný za místní skupiny

MS České
Budějovice

Předseda:
Pavel Terber
Kontakt:
brno@mensa.cz, 604 750 324
Web:
http://brno.mensa.cz
Konference: ms-brno@mensa.cz, 219 odběratelů, 73 zprávy za rok
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
V letošním roce brněnská skupina
organizovala podzimní celostátní setkání (na němž se všem zúčastněným
určitě líbilo) a spoustu dalších akcí.
Kromě pravidelných herních předvečerů jsme uspořádali grilovací setkání,
celovečerní deskové hry, exkurze, ale
i sportovní či kulturní akce. Spousta

členů se zapojila do organizování krajského kola Logické olympiády v Brně,
za což jim všem náleží velké díky!
Zájemci o místní aktivity se mohou
přihlásit do konference MS Brno nebo
sledovat stránky http://brno.mensa.
cz.

Předsedkyně: Lucie Malechová

Kontakt:
budejovice@mensa.cz, 607 591 599
Web:
http://budejovice.mensa.cz
Konference: ms-budejovice@mensa.cz, 56 odběratelů, 7 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
Každé první úterý v měsíci od 17.30 v Pizzerii Regina v Krajinské ulici v Českých Budějovicích
Každou třetí středu v měsíci pořádáme odpoledne plné her na Gymnáziu České Budějovice, Česká 64

V roce 2014 uspořádala MS České Budějovice tři velice zajímavé
přednášky.
Začali jsme přednáškou o Indii, pokračovali přírodovědnými
pokusy s minimálním
vybavením a zakončili povídáním o Afghánistánu.
Všechny
přednášky byly uspořádány pro širokou veřejnost.
Kromě toho jsme každou třetí středu v měsíci organizovali odpoledne plné her, kde jsme se seznámili
MÍSTNÍ SKUPINY

Za činnost místních skupin a podporu při zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu
Mensy odpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou či 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=m
men20.2.0.0.

s nejrůznějšími hrami – deskovými, karetními,
strategickými i hrami pro jednoho hráče. Naučili
jsme se hrát i nejstarší hru go a objevili půvab nepálské hry Bagh Chal. V této aktivitě bychom rádi
pokračovali i v příštím roce. Herní odpoledne jsou
opět přístupna široké veřejnosti. Někteří členové
naší MS se zúčastnili organizace Budějovické šifrovačky, jiní si v této hře i zasoutěžili. Také jsme vypomáhali na dni dětí na letišti Hosín. O listopadových nedělích se členové naší MS zúčastnili
workshopů na podporu nadace Ovečka, o. p. s.
V lednu/únoru bychom chtěli uskutečnit přednášku o Tanzanii pro širokou veřejnost. Na jaře připravujeme prohlídku Sladovny Písek. A jako každý

rok, i letos bychom se chtěli zúčastnit organizace
dětského dne a šifrovačky v Českých Budějovicích
– květen, červen. V listopadu podpoříme nadaci

MS Hradec
Králové

Ovečka, o. p. s., na předvánočních dílnách – každou listopadovou neděli. Závěr roku si zpestříme
bowlingem nebo jinou sportovní aktivitou.

Předsedkyně: Věra Heřmanová
Kontakt:
hradec@mensa.cz, 721 333 979
Web:
http://hradec.mensa.cz
Konference: ms-hradec@mensa.cz, 52 odběratelé, 29 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
každé první úterý v měsíci v restaurantu Satchmo; náplní je hraní deskových her, debaty na aktuální témata a plánování dalších společných aktivit

Kromě
pravidelných schůzek v restaurantu Satchmo jsme
v roce 2014 podnikli
různé akce. Začátek letošního roku jsme měli
ve znamení různě velkých kuliček – v lednu
jsme vyrazili na bowling a v únoru na kulečník. Na jaře jsme ve
spolupráci s MS Pardubice a SIGem Outdoors zahájili putování za rodáky Královéhradeckého a Pardubického kraje. V březnu jsme vyrazili za Karlem Jaromírem Erbenem do Miletína, v dubnu za Emilem
Holubem do Holic, v květnu za Karlem Poláčkem do
Rychnova nad Kněžnou, v červnu do Poličky za Bohuslavem Martinů a v září za Bedřichem Smetanou

MS Karlovy
Vary

2014

do Litomyšle. Protože jsme v letošním roce nezavítali za všemi významnými rodáky obou krajů, máme
v plánu v tomto cyklu pokračovat i napřesrok. Ani
v letošním roce jsme neopomněli koncem června vyrazit na festival Divadlo evropských regionů. Pro
velký úspěch jsme zavítali rovnou na dvě představení. K další tradiční akci hradecké MS patří návštěva
indické restaurace v průběhu léta. Tuto tradici jsme
v roce 2014 neporušili a první srpnové úterý jsme
vyrazili opět ochutnat speciality této asijské kuchyně. V srpnu jsme krom indické kuchyně prozkoumali
taje a zákulisí zámků v Častolovicích a Kostelci nad
Orlicí. Začátkem listopadu jsme organizačně zajistili
krajské kolo Logické olympiády. Na pravidelných
i mimořádných akcích rádi uvidíme nové tváře
z Hradce Králové i z bližšího či vzdálenějšího okolí.
Zájemci o aktivity hradecké MS mohou získat informace odebíráním konference MS Hradec Králové.

Místopředseda: Petr Čavojský
Kontakt:
vary@mensa.cz, 603 971 171
Web:
http://vary.mensa.cz
Konference: ms-vary@mensa.cz, 31 odběratel, 4 zprávy za rok
Schůzky:
nahodile, napište předsedovi, valná hromada 23. 1. 2015
Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při společných
chvilkách.
Úspěšně
pokračovala spolupráce s MS Plzeň
navázaná při organizování celostátního setkání Mensy ČR v Železné
Rudě. Velmi se dařila organizace Logické olympiády, kdy se díky aktivitě
členů dařilo do soutěže zapojovat
více základních a středních škol. Ke
konci roku 2014 – po 16 letech ve

funkci – rezignuje na funkci předsedy MS Karlovy Vary Ronald Němec.
Tímto mu, jistě nejen já, děkuji za
vše, co pro Mensu udělal a jistě i nadále dělat bude, např. pomoc při organizování Logické olympiády a organizování úžasných grilovacích
akcí. Těším se na všechny při akcích
zorganizovaných v roce 2015.

MS Karlovy Vary Vás srdečně zve na svoji
valnou hromadu, která se uskuteční 23. 1. 2015
od 19.00 na adrese Jasmínová 10, Karlovy Vary.

Zapomněli jste heslo do intranetu? Nastavte si nové na adrese https://intranet.mensa.cz/show.php?N
pg=lost_pwd.
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Předseda:
Dušan Fürst
Kontakt:
olomouc@mensa.cz, 724 593 140
Web:
http://olomouc.mensa.cz
Konference: ms-olomouc@mensa.cz, 66 odběratelů, 36 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
vždy druhé úterý v měsíci od 18 hodin v salonku restaurace Grand Zora klub, U Stadionu 6, Olomouc

Snažíme se olomouckou skupinu vykřesat z popela předchozích
pokusů.
Optimisté i pesimisté
budou muset uznat, že
se to daří, byť to jde pomalu. Na schůzkách se
nás schází obvykle
méně než deset, ale především – tendence je rostoucí. Mimo pravidelná setkání jsme v březnu navštívili komentovanou výstavu

MS Ostrava

tvorby Káji Saudka, v dubnu jsme vyslechli povídání
paní Půlpánové o pečení a o lupinové mouce a v srpnu
jsme uspořádali exkurzi u Městské policie v Olomouci.
V prosinci hodláme porušit každoměsíční pravidelnost
a povečeříme spolu nejspíše opět v osvědčené restauraci U Drápala. V příštím roce bude místo pravidelných
schůzek stejné. Z plánovaných akcí bych zmínil výstavu ve tmě „Neviditelná Olomouc“, kterou chceme navštívit v lednu, a někdy zjara (o jarních prázdninách?)
prohlídku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Věkový průměr v MS Olomouc se mírně snižuje, další
mladí mensané jsou vítáni s otevřenou náručí!

Předsedkyně: Hana Vantuchová, 737 903 740
Kontakt:
ostrava@mensa.cz
Web:
http://ostrava.mensa.cz
Konference: ms-ostrava@mensa.cz, 90 odběratelů, 26 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci od 18.00 v Čajovně u Sýkorova mostu, 28. října 2, Ostrava
V roce 2014 uspořádala MS Ostrava řadu pravidelných akcí (březen
– ping-pong, duben – badminton,
červen – cyklovýlet, srpen –
minigolf, na prosinec je plánován
bowling). Dále se konaly mimořádné
akce: duben – curling, červen – laser
game, srpen – noční prohlídka zoo.

MS Pardubice

Předsedkyně: Jana Hřebíčková
Kontakt:
pardubice@mensa.cz, 602 465 747
Web:
http://pardubice.mensa.cz
Konference: ms-pardubice@mensa.cz, 60 odběratelů, 40 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18.00 v klubovně Evropského spolkového domu na
Pernštýnském náměstí v Pardubicích

Letošní rok probíhal v Pardubicích zejména ve znamení putování
za
rodáky
Pardubického a Královéhradeckého
kraje
pořádaného společně
s hradeckou místní
skupinou. V lednu jsme
navázali na loňské ochutnávání mezinárodních kuchyní v indické restauraci Ganga v Pardubicích, na
MÍSTNÍ SKUPINY

Na rok 2015 jsou plánovány
všechny pravidelné akce jako v tomto
roce. V dubnu se bude konat valná
hromada MS a nepochybně vymyslíme i nějaké mimořádné akce. MS Ostrava pořádá na přelomu dubna
a května celostátní setkání. Těšíme se
vždy na všechny známé i nové tváře.

únorové schůzce jsme oslavili svatého Valentýna
a zúčastnili se Rampouchového memoriálu v České
Třebové pořádaného SIGem Outdoors. V březnu vypukla první akce v rámci putování za slavnými rodáky, která byla zahájena v Miletíně pod taktovkou
hradecké MS – navštívili jsme rodný domek Karla
Jaromíra Erbena, prošli naučnou stezku a jako bonus ochutnali báječné miletínské modlitbičky. Duben patřil Emilu Holubovi a exkurzi v Africkém muzeu v Holicích. Kromě toho jsme dostali možnost
navštívit prostory místního moderního gymnázia

a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací
z historie Holic. V květnu jsme opět využili pozvánky na akci spřátelené MS Hradec Králové a společně
s nimi navštívili zámek, muzeum hraček, židovské
muzeum a muzeum Karla Poláčka v Rychnově nad
Kněžnou. V červnu jsme vzdali hold hudebnímu
skladateli Bohuslavu Martinů a v Poličce jsme si prohlédli jeho rodnou světničku ve věži a také monumentální městské hradby. Kromě toho jsme stihli
ještě ugrilovat pár kousků vepřového v Chrudimi.
Srpnový výlet opět zajistili naši hradečtí kolegové,
a to na malebný zámek do Častolovic. Září bylo zno-

MS Plzeň

2014

vu ve znamení hudby, tentokrát jsme se věnovali
pravděpodobně nejslavnějšímu rodákovi našeho kraje, Bedřichu Smetanovi. V Litomyšli jsme si kromě
jeho rodného domu nenechali ujít návštěvu jedinečného zámku a nesměla chybět ani místní cukrárna.
V říjnu už jsme se věnovali hlavně přípravě krajského kola Logické olympiády a do konce roku nás ještě
čeká tradiční předvánoční schůzka v Pardubicích.
Pokud se s námi chcete sejít, najdete nás každý druhý pátek v měsíci od 18.00 v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Předsedkyně: Věra Hellerová
Kontakt:
plzen@mensa.cz, 604 537 994
Web:
http://plzen.mensa.cz
Konference: ms-plzen@mensa.cz, 80 odběratelů, 273 zprávy za rok
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

Místní skupina Plzeň byla v minulém
roce nevídaně aktivní.
Nejen, že jsme důsledně pokračovali v pravidelných povídacích
a deskoherních měsíčních schůzkách (o ±14
účastnících), ale proběhla i kompletní rekonstrukce našich webových stránek (viz výše),
zřídili jsme novou funkci buditele, začal vycházet
Plzeňský mensovní samizdat (v elektronické verzi
k nalezení na našem webu) a místní skupina má nového maskota (slavnostní ceremonie odhalení
adoptovaného plcha proběhne koncem roku). Kromě toho jsme se zúčastnili řady rozmanitých akcí
a exkurzí:
I letos jsme několikrát navštívili spřátelenou
čajovnu a kavárnu Seraf, která kupodivu zůstala
spřátelenou navzdory našim neustálým dotěrným
dotazům během dvou proběhnuvších degustací
čajů a čokolád. V dubnu se někteří ze členů vydali
do oprámu v Horní Bříze strčit nos do kaolínu, zatímco jiní dali přednost již tradičnímu velikonočnímu turnaji ve hře Bang!, ať už jako organizátoři,
nebo jako hráči. Květnový pokus o hromadné utopení během projachtaného víkendu na Boleveckém
rybníku byl neúspěšný, takže si někteří z nás mohli
o měsíc později při chuchelském dostihovém klání
na vlastní kůži vyzkoušet kouzlo hazardu. Koně
jsme navštívili ještě jednou, u příležitosti dnešického rodea, kam jsme se vydali okukovat hezké kovboje a dobře stavěná telata. A rozhodně nesmím

zapomenout zmínit výjezdní akci za plzeňská humna – exkurzi v letecké továrně v Kunovicích, která
opravdu stála za to, a účast dvou elitních mensanských týmů v PlŠi (noční Plzeňské šifrovačce).
A pochopitelně i v letošním roce se listopad nese ve
znamení Logické olympiády; na organizaci krajského kola se stejně jako vloni bude podílet velká část
aktivních členů MS.
Ochotně mezi sebou uvítáme nové členy nebo
i členy spící a právě probuzené. Nebojte se přijít, ať
už na pravidelnou měsíční schůzku, nebo na kteroukoliv z pořádaných akcí a exkurzí. Rádi Vás uvidíme.
Autorka textu: Zuzana Novotná
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Předsedkyně: Jana Veličová, jana.velicova@mensa.cz
Kontakt:
praha@mensa.cz, 731 882 361
Web:
http://praha.mensa.cz
Konference: ms-praha@mensa.cz, 390 odběratelů, 53 zprávy za rok
Pravidelné schůzky: každé třetí úterý v měsíci od 19 hodin v restauraci Vidličky a nože (Vodní 11, Praha 5)

I rok 2014 byl v MS
Praha v duchu dobré
nálady. Ani změna
místa pravidelných setkání z holešovického
Kumbalu na větší smíchovské
Vidličky
a nože (s malou zajížďkou v podobě dejvické
Cesty časem) neodradila pražské mensany
v posezení nad dobrým jídlem a dobrým pitím se
(snad) dobrou společností, a tak se opět často stává,
že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, protože nemá
kde sedět. Hledání nového místa tedy opět začíná…
Dle řádstva a neřádstva Mensy jsme také byli
nuceni zvolit nové vedení MS, což jsme spojili s pří-

MS Prostějov

Předsedkyně: Jarmila Blahová
Kontakt:
prostejov@mensa.cz, 731 386 951
Web:
http://prostejov.mensa.cz
Konference: ms-prostejov@mensa.cz, 63 odběratelé, 41 zpráva za rok
Pravidelné schůzky: jsou-li vypsány, pak zpravidla na pátek od 19.00 hodin; místo a náplň bývají
upřesněny (prostřednictvím ms-prostejov@mensa.cz)
Bylo, je a bude…
stejně tak i MS Prostějov! :) Akce dní minulých (bowling, lukostřelba,
desetiboj
místních skupin a další) jsou uvedeny na
našem webu; akce budoucí (zejména (ne)

MS Ústí
nad Labem

jemnou hrou kuželek. Ač by to možná bylo zajímavé, žádný puč se nekonal, takže předsedkyní zůstala Jana Veličová a místopředsedou Tomáš Nováček,
který se zároveň stal novým vítačem. Také jsme
zavedli novou funkci nástěnkáře, které se ujal Jan
Česal a mohl hned napsat o divoké volbě na tři
nové pozice zahradníka, které naší místní skupině
již dlouho chyběly.
Závěr roku byl ve znamení přílivu nových členů, kteří začali MS navštěvovat po dlouhé době,
kdy se na setkáních objevovaly víceméně stále stejné tváře. Tak snad bude MS Praha i v roce 2015
rozkvétat stejně pěkně jako naše fiktivní zahrada!
Čeká nás spousta práce: pražská místní skupina má
totiž na starosti podzimní setkání 2015, takže nechceme nic ponechat na náhodě a chceme se připravit včas.

Předsedkyně:
Kontakt:
Web:
Konference:

sportovní všeho druhu) budou zavčasu oznámeny
odběratelům konference. Jako předsedkyně MS
Prostějov tímto děkuji členům podílejícím se na
činnosti naší místní skupiny a Mensy vůbec za jejich nápady, nadšení pro věc a čas. Snad mluvím za
celou místní skupinu, když vyjádřím přání, aby
příští rok byl na akce a počet účastníků na nich
hojný. Těšíme se na viděnou nejen se „starými“
známými.

Iva Berčíková
usti@mensa.cz, 602 840 526
http://usti.mensa.cz
ms-usti@mensa.cz, 58 odběratelů, žádné zprávy v posledním roce

Naše místní skupina nevzkvétá,
ba naopak. Od poměrně hojně navštívené lednové valné hromady
bylo zase ticho po pěšině. Sešli jsme
se v pěti až na říjnovém divadelním
představení „Eva tropí hlouposti“,
které uvádí Divadlo Na Fidlovačce.
Naštěstí se opět našlo hodně dobrovolníků na krajské kolo Logické
MÍSTNÍ SKUPINY

olympiády, které se tentokrát nově
konalo v multifunkčním centru ústecké Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně.
Snad se ale blýská na lepší časy
– na hraní her (15. 11.) se přihlásilo 11 zájemců a Petr slíbil ještě do
Vánoc uspořádat bowlingový turnaj.

MS Zlín

2014

Předsedkyně: Lenka Stodůlková
Kontakt:
zlin@mensa.cz, 608 200 869
Web:
http://zlin.mensa.cz
Konference: ms-zlin@mensa.cz, 56 odběratelů, 53 zprávy za rok
Pravidelné schůzky: každý první pátek v měsíci v Dobré čajovně, třída Tomáše Bati 3225/59, Zlín

Členská základna
se nám ustálila, ale
doufáme v nové tváře
z podzimního testování. V čajovně jsme se
letos sešli sedmkrát
a na akci vyrazili devětkrát. Možná do
konce roku ještě stihneme dvě čajovny
a dvě ZL21 („Zlínská
jednadvacítka“ – každý 21. den v měsíci plánujeme
akci s náplní – mohou to být exkurze, přednášky,
besedy, ale také výlety či sportovní akce).
V roce 2015 očekávám „škatulata, hýbejte se“
ve vedení místní skupiny, neboť už v lednu se
bude konat valná hromada – konkrétně 9. 1. od 18

hod., již tradičně v Dobré čajovně. Na Zlínské jednadvacítky se na nás chystají hry, výlety, lehce
sportovní aktivity a jako třešinka na dortu víkend
u přehrady, kde budeme chytat ryby, stanovat, dělat oheň – prostě takové ty romantické věci. Už se
těším.
Ráda bych poděkovala Jitce, Vláďovi a Petrovi
za pomoc s organizací Zlínských jednadvacítek, Michalovi za zorganizování testování, které tu už
dlouho nebylo, a hlavně sedmi, ne, vlastně šesti
statečným, kteří v čele s Pavlem Vyhlídalem vzali
na svá bedra organizaci krajského kola Logické
olympiády ve Zlíně. Pavle, Jitko, Honzo, Pepo, Vláďo, Michale, jste báječní. Díky.
Valná hromada místní skupiny Zlín – 9. 1. 2015
v 18.00, Zlín – http://www.mensa.cz/volny-cas/de.tail-akce?&id_a=5734.

Přihlaste své známé na testování inteligence! Informace a přihlášku naleznete na http://testovani.mensa.cz/.
Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (více na http://merf.mensa.cz/) vydává časopis Mensa Ren
search 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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Zájmové skupiny – SIG
Speciální zájmové skupiny (Special Interest
Group – 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 od-

SIG Aktivní děti

stavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých
SIGů v roce 2014. Pro zajímavost letos uvádíme také
počet odběratelů zpráv z konference daného SIGu
i orientační údaj o počtu zpráv odeslaných za poslední rok (tato čísla byla aktualizována v polovině
října 2014). Máte-li zájem zapojit se do aktivit některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím jeho
koordinátora či koordinátorku.

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 (107 členů, 11 zpráv ročně)
SIG pořádal tradiční akce – silvestr
a vítání Nového roku, jarní prázdniny
pro rodiny s dětmi. Po celou dobu se SIG
snaží o větší zapojení dětí do mensovních akcí. Chceme, aby se děti z Dětské
Mensy více zapojily do běžných akcí
Mensy, a stejně tak chceme podpořit
mensany, kteří mají děti, aby je mohli
brát s sebou na mensovní akce. Mnoho

SIG Business Club

Koordinátor: Václav Janoušek, vaclav.janousek@mensa.cz, +420 721 644 636
Web:
bc.mensa.cz
Konference: sig-business@mensa.cz (231 členů, 34 zpráv ročně)
SIG Business Club má ambici podporovat osobní a profesní rozvoj. Za tím
účelem jsme uspořádali setkání se zajímavými osobnostmi, jako byl večer
s podnikatelkou Margaretou Křížovou,
sociologem Fedorem Gálem či národním koordinátorem pro přijetí eura
prof. Oldřichem Dědkem. Několikrát
jsme se také sešli, abychom diskutovali

SIG Chci pomoci
Mense

organizátorů již s účastí dětí na akci počítá, v Prostějově na desetiboji byly děti
velmi důležitou součástí týmů, velmi
úspěšné bylo v tomto směru také podzimní setkání Mensy, kterého se účastnilo asi 15 dětí školního věku. Věříme,
že tento trend zůstane zachován a že se
s dětmi potkáme i na akcích v příštím
roce.

další směřování klubu, přičemž bychom
se rádi více orientovali na podporu nápadů, podnětů, myšlenek, případně
i podnikatelských projektů. Uvítáme
proto jakékoliv aktivní zapojení dalších
mensanů a mensanek, zejména pak návrhy na zajímavé hosty, diskusní témata, podnikatelské nápady či jiné společné aktivity.

Koordinátor: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/
Konference: sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz (96 členů, 1 zpráva ročně)
Pokud máte chuť se zapojit do
mensovní práce, je tento SIG určen
právě pro Vás. Rádi bychom Vás
pozvali do souboru http://akce.
mensa.cz/pomoc.htm, kde je sem
-

znam možných činností, kterých se můžete chopit. Můžete tak získat cenné
zkušenosti a zapojit se do řady velmi
zajímavých aktivit.

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 (143 členů, 4 zprávy ročně)
sig-outdoors@mensa.cz (95 členů, 16 zpráv ročně)

Tyto zájmové skupiny
jsou svým zaměřením šité
na míru všem, kdo mají rádi
různorodé aktivity na čerstvém vzduchu a poznávání
nových zákoutí. Vytvořili
jsme korporativní koalici
s MS Pardubice a MS Hradec Králové, která je charakteristická svojí pohodovou atmosférou. Akce se
vyznačují značnou rozličností hlavně proto, že je
více organizátorů, jmenovitě Vítek Švachouček,
Jana Hřebíčková, Věrka Heřmanová, Maruška Cibulková, Vlastík Daněk, Marián Zahradník a Alenka
Kudláková, kteří se aktivně zapojili do organizace
akcí, a proto každá aktivita má svůj specifický rukopis. A že jich bylo, posuďte sami: procházka po pražských věžích hned ve dvou různých verzích, a to
v prosinci a v květnu (Maruška), v únoru Rampouchový memoriál (pod taktovkou Alenky), v březnu
cesta za K. J. Erbenem do Miletína (Věrka), v dubnu
jsme měli rovnou v jednom víkendu souběh dvou
akcí – účast na Kuřimském aprílovém pochodu
a cesta za E. Holubem do Holic (Jana), na Velikonoce jsme navštívili akci Mensy SK – Slovenský ráj.
V květnu se putovalo za K. Poláčkem do Rychnova
nad Kněžnou (Věrka), v červnu zase za Bohuslavem
Martinů do Poličky (Jana). V červenci jsme měli
možnost prozkoumat jeskyně v Českém ráji (Vlastík), v srpnu byl výlet na zámek Častolovice (Věrka),

SIG Dračí doupě

2014

návštěva akce Mensy SK v Bratislavě (Marián) a cyklo-outdoors výlet do Hranického krasu, v souvislosti
s nímž bych chtěla jménem všech účastníků poděkovat Mense ČR za finanční příspěvek. V září pokračoval tour za slavnými rodáky našeho kraje, tentokrát
za Bedřichem Smetanou do Litomyšle (Jana). Mimo
tyto akce ještě uspořádal Vítek Švachouček dvě sólo
cyklistické akce, a to v květnu do Prčic a v červenci
po Pražském kole.
U některých akcí bylo bohužel nutné ve prospěch
kvality akce regulovat kvantitu, za což bych se chtěla omluvit všem, kteří se někam z kapacitních důvodů nedostali, budeme se snažit je v budoucnu upřednostnit. Nesmírně obdivuji entuziasmus organizátorů všech akcí. Mají můj obdiv a díky a těším se na
další naše poznávací mise.

(Devín, Slovensko, autor: Marie Cibulková)

Koordinátor: Martin Hladík , martin.hladik@mensa.cz, +420 724 420 570
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/draci-doupe/
Konference: sig-doupe@mensa.cz (64 členů, 0 zpráv ročně)
Skupina dobrodruhů známá pod jménem „Tistygrem“ před nedávnem vyplula na
své létající lodi na daleký jih do málo probádaných Černých království. Pátrá po mocném nepříteli, s kterým se již jednou utkala,
ale zcela porazit ho nedokázala. Čeká je cesta plná nebezpečí – nevyzpytatelné počasí,
záhadné ostrovy, krvelační domorodci a báj-

né nestvůry. Naleznou dobrodruzi to, co hledají? Zvítězí, nebo skončí na dně oceánu?
SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek v Praze, aby se společně vydal
vstříc novým dobrodružstvím. Rádi přivítáme nové zájemce o hru, takže pokud chcete
prožít neobyčejné příběhy a popustit uzdu
své fantazii, ozvěte se!

Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (http://merf.mensa.cz/) vznikla především proto, aby pok
skytovala podporu výzkumným institucím a jednotlivcům, kteří chtějí studovat inteligenci a nadání
nebo rozvíjet intelektuální dispozice své nebo svého okolí ku prospěchu společnosti.
ZÁJMOVÉ SKUPINY
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SIG Peníze,
SIG Ekologie,
SIG Seberozvíjení,
SIG Strategické hry
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SIG HR
Předseda:

Vladimír Kutálek , vlk@mensa.cz, +420 777 993 490

nek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na
Komunikačními kanály
zajímavé články o ekologii. V intranetové diskusi si
pro tyto SIGy je především
můžete přečíst diskuse na téma ekologie.
stejnojmenná konference,
SIG Seberozvíjení Vám může nabídnout: zajímapřihlášením k odběru zpráv
vé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé článna intranetu Mensy ČR se
ky členů Mensy v konferenci či v diskusním fóru.
automaticky stáváte členem
Občas nějakou tu zajímavou přednášku. V poslední
daného SIGu.
době přispívám především popisem reálných kauz,
Většina akcí se koná
kterým se věnuji.
v blízkosti Brna, nicméně
Pokud Vás činnost některého SIGu zaujala, rád
diskuse jsou celostátní.
Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní
Zájmová skupina (tzv.
podpora, stejně tak podpora formou příspěvků do
SIG) Peníze je v současné době počtem členů největkonference je pak víc než vítána. Četli jste např. zajíší zájmovou skupinou v Mense ČR. SIG Peníze slouží
mavou knihu? Napište do SIGu alespoň pár řádek, jak
jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde člese Vám kniha líbila. Popř. máte dokonce nápady, tipy
nům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen váža elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.
ně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách. K čemuž mám kvalifikaci
jako dlouholetý finanční poradce.
SIG Peníze SIG Ekologie SIG Seberozvíjení SIG Strategické hry
Zájmovou skupinu (tzv. SIG)
Počet členů k 5. 10. 2014
243
55
192
173
Strategické hry jsem na jaře roku
Příspěvků za poslední rok
110
30
55
15
2013 adoptoval. SIG slouží jako konhttp://www.mensa.cz/
ference případných zájemců o hraní
penize
ekologie
seberozvijeni
strategicke-hry
volny-cas/zajmove-skupiny/
her především strategického typu.
sig-penize@
sig-ekologie@
sig-seberozvijeni@
sig-strategie@
Přihlášením do konference
Konference
mensa.cz
mensa.cz
mensa.cz
mensa.cz
SIGu Ekologie získáte zdroj pozvá-

SIG EMAG

Koordinátor: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030
Konference: sig-emag@mensa.cz (93 členů, 5 zpráv ročně)
SIG byl založen v roce 2010 při organizování celoevropského setkání Mensy
v Praze v roce 2010. Maillist skupiny
pokračuje a slouží k informování o zahraničních mensovních akcích. Do Švý-

SIG Geocaching

carska na EMAG Zürich vyrazily čtyři
automobily. V roce 2015 se chystáme na
EMAG do Berlína. V roce 2016 do Krakova a v dalším roce do Barcelony.

Koordinátor: Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324
Web:
geocaching.mensa.cz
Konference: sig-geocaching@mensa.cz (91 členů, 3 zprávy ročně)
I letos se zadařilo nalézt nějaké
schované krabičky, a to jak určitě každý
individuálně, tak i společně. Například
při odlovu Zubaté žáby. Z dalších akcí
se povedl event Odpolední deskohraní

v České Třebové. Příští rok už se snad
budeme moci dostat do lesů u Ždáru
nad Sázavou a konečně také odlovit
GC3PTTR a okolí.

Koordinátor: Martin Lupa, martin.lupa@mensa.cz, +420 733 691 982
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hr/
Konference: sig-hr@mensa.cz (3 členové, 1 zpráva ročně)

Cílem tohoto nového
SIGu je vytvořit místo pro
setkávání a výměnu názorů, poznatků a zkušeností
nejenom pro HR profesionály, ale pro každého, koho
zajímá HR problematika.
Tou je myšleno vše od pracovněprávních vztahů se
zaměstnavatelem
přes
vzdělávání, tréninky, odměňování až po motivaci a vedení lidí, mentoring,
koučink atd.
Hlavní činností SIGu HR je pořádání diskusních
večerů se zajímavými osobnostmi, a to jak z velkých

SIG Hudba

2014

korporací, tak s úspěšnými podnikateli, kouči, lektory atd. V době sepisování tohoto článku máme za
sebou první setkání (dle ohlasů velmi povedené),
a to s headhunterem Romanem Molkem ze společnosti Transearch. Více než dvacítka účastníků se
mimo jiné dozvěděla, co obnáší činnost headhuntera
i co dělat, pokud bychom chtěli získat lepší práci.
V průběhu večera zazněly desítky dotazů, a kdyby
nebyla akce po dvou a půl hodinách ukončena, pravděpodobně by dotazy padaly dodnes. ☺
V rámci SIGu HR rovněž informujeme o zajímavých pracovních nabídkách, případně o možnostech
pracovní spolupráce (pro podnikatele a pracující na
volné noze) a pomáháme radou v rámci kariérního
poradenství.

Koordinátor: Magdaléna Tydrichová, magdalena.tydrichova@mensa.cz
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
Konference: sig-hudba@mensa.cz (126 členů, 19 zpráv ročně)

SIG Hudba vznikl v roce
2013 a začal se díky svým
aktivním členům velice
rychle rozvíjet. Ani letos
jsme nezaháleli, a tak jsme
se celým rokem úspěšně
prohráli, prozpívali a proposlouchali až na jeho konec.
I když se SIG specializuje převážně na klasickou
hudbu, myslím, že se nám docela daří pořádat různorodé akce. Kromě několika „klasických“ koncertů
České filharmonie jsme letos navštívili i koncert pod
širým nebem nebo jsme zašli na operu do Národního
divadla. Spolu se SIGem Outdoors, MS Pardubice
a Hradec Králové jsme se vydali do Poličky za Bohuslavem Martinů a do Litomyšle za Bedřichem Smetanou. Mnozí členové SIGu si přišli poslechnout přednášku filharmonika Martina Hilského, který nám
přiblížil život v orchestru. Asi největší akcí roku byl
turisticko-hudební výlet na operu do Verony, kde
jsme trochu nasáli atmosféru hudby v italském podání.
Co se týče vlastní hudební činnosti, na obou celostátních setkáních bylo možné si zahrát a zazpívat
s ostatními, z čehož bych chtěla vytvořit tradici. Stále funguje kapela na dálku Pavla Marušince. Letos

jsme byli poměrně aktivní a nahráli jsme hned několik písní/skladeb, z nichž některé je již možné si poslechnout na stránce SIGu, ostatní snad brzy přibydou.
Tolik shrnutí naší činnosti. A co nás čeká dál?
Stále hledáme aktivní hudebníky, kteří by chtěli rozšířit řady naší kapely. Ještě letos v prosinci by se
mělo uskutečnit předvánoční hraní koled a mým cílem do příštího roku je uskutečnit víc akcí, kde budeme sami hrát, nikoliv jen poslouchat. Ale nebojte
se, i poslechové akce budou, a bude jich dost. Pokud
chcete, přijďte ještě letos 14. 12. na adventní koncert
fagotového kvarteta. Příští rok bych se namísto opery chtěla trošku věnovat baletu a z repertoáru pražských orchestrů se vynasnažím vybrat pár zajímavých koncertů. Co se týče výletů, míst spjatých
s některým z našich hudebních velikánů nám zbývá
ještě víc než dost. A nějakou tu besedu určitě také
vymyslíme.
Možností, co dělat, je však mnohem víc. Pokud
by někdo z Vás měl jakýkoliv nápad na nějakou akci,
nebojte se ji zorganizovat. Budu moc ráda, když se
díky aktivním členům centrum dění přesune i mimo
Prahu a za hranice klasické hudby.
Závěrem bych ráda udělala to, čím jsem měla začít. SIG by nemohl existovat bez svých členů, kterých je v současnosti již 128.
Takže děkuji a na slyšenou v příštím roce!

Podívejte se na fotografie z akcí, zapojte se do diskuse nebo nalezněte mensany kolem sebe: https://intranet.mensa.cz/.
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Koordinátor: utajen, údajně dostupný na adrese radio.jerevan@mensa.cz
Web:
utajený
Konference: utajena
Činnost SIGu spočívá ve shromažďování lehce pikantních informací o členech Mensy a neméně zajímavých detailů z pořádaných akcí za účelem jejich
zveřejnění v zaručeně pravdivé a auten-

SIG Jazyky

ní článek byl zveřejněn na stránkách SIGu http://jazyky.mensa.cz/, kde se postupně objevují také
připomínky na akce i odkazy na další tvorbu členů
v časopise.
Na podzimním celostátním setkání v Podmitrově
měl v rámci představování SIGů právě tento SIG nejpropracovanější prezentaci. Nejen pro doplnění této
prezentace členové navrhli a přijali nové logo SIGu.
Do dění SIGu se zapojuje stále více členů nejen
prostřednictvím konference, ale i intranetové diskuse. Zvláště těmto aktivním členům bych rád poděkoval, protože díky nim má SIG stále co nabídnout.

Koordinátor: Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, +420 607 886 874
Web:
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
Tento SIG se zabývá zakládáním
a podporou fungování klubů nadaných
dětí nejen na jižní Moravě, ale i v Čechách. Tam, kde se najdou aktivní lidé,
kteří by se chtěli do sítě klubů zapojit
a zprostředkovat tuto možnost dětem,
se snažíme pomoci. Můžeme nabídnout
testování IQ ve škole a prvotní vytipování vhodných členů. Většinou následuje den plný her, kdy ukážeme některé
vhodné hry a uděláme reklamu nově

SIG KND
severní Morava

vznikajícímu klubu. Většinou jsme
schopni podpořit nově vznikající klub
několika hrami do začátku.
V letošním roce bylo založeno deset
nových klubů a na založení dalších pracujeme. Nové kluby vznikly v Brně,
Hradci Králové, Prachaticích, Znojmě,
Buštěhradě, Chebu či Břežanech. Máte-li zájem o založení klubu ve svém okolí,
neváhejte nás kontaktovat.

Koordinátor: Eliška Anna Kubičková, eliska.kubickova@mensa.cz, +420 604 329 451
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Konference: sig-literarni-tvorba@mensa.cz (10 členů, 12 zpráv ročně)
SIG Literární tvorba byl založen
v září 2014. Za krátkou dobu jeho existence jsme si již stačili zadat dva tvůrčí
úkoly a sejít se na schůzce spojené s prezentací vlastní literární tvorby, čtením
ukázek z klasické literatury a procvičením některých technik tvůrčího psaní.
Do budoucna chystáme zpracování rozsáhlejšího tvůrčího úkolu, autorské čtení, besedu s lektorem Literární akade-

tické podobě v dubnovém čísle časopisu
Mensa.

Koordinátor: Vít Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz
Web:
jazyky.mensa.cz
Konference: sig-jazyky@mensa.cz (179 členů, 52 zpráv ročně)

V roce 2014 SIG pokračoval v linii, která byla nastartována v minulých letech.
Ověřování členství pomocí QR kódů na průkazkách se zatím nerozšiřovalo, všechny požadované jazyky skript podporuje.
Přesto je vítána korekce stávajících jazyků a rozšíření o další.
V červnovém časopise byl uveřejněn zkrácený
článek o zdvořilostních formách v evropských jazycích, který se zabýval tykáním a vykáním. Komplet-

SIG KND
jižní Morava

SIG Literární
tvorba

SIG Logická
olympiáda

mie, publikaci vlastní tvorby a další
akce podle zájmu současných i budoucích členů SIGu, které bychom rádi pozvali do našich řad.

Koordinátor: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030
Web:
http://www.logickaolympiada.cz
Konference: sig-lo@mensa.cz (169 členů, 8 zpráv ročně)
Úkolem je organizace Logické olympiády. Celkem se do ní zapojuje asi 200
dobrovolníků, v letošním roce se zare-

SIG Lyžování

2014

gistrovalo přes 49 000 dětí a studentů
a obsáhlou reportáž v tomto časopise
nepřehlédnete.

Koordinátor: Aleš Vencko, lyze@mensa.cz
Web:
lyze.mensa.cz
Konference: sig-lyzovani@mensa.cz (132 členů, 11 zpráv ročně)
SIG Lyžování v roce 2014 pokračoval
ve své tradiční činnosti – uspořádali
jsme tři lyžařsko-snowboarďácké akce.
První ve Val di Fiemme a okolí – naše
tradiční jarní lyžování. Další dvě akce
se konají v předvánočním období (článek je psán na začátku listopadu, tedy
před konáním akcí), druhý a třetí prosincový týden. Celkem je na ně přihlášených více než 40 mensanů, jejich přátel a členů rodin. Obě akce pod názvem

lyžování za hubičku (kvůli symbolické
ceně) se konají v italské provincii Bergamo (Orobijské Alpy), v údolí Brembana, kde se nacházejí lyžařská střediska
Foppolo a San Simone. Na naši první
akci nadcházejícího roku – tradiční jarní lyžování ve Val di Fiemme a okolí – je
již nyní přihlášen dostatečný počet osob
a zbývá již jen několik volných míst. Na
našich akcích rádi přivítáme všechny
mensany, jejich rodiny i přátele.

Koordinátor: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030
Web:
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
Hlavní činností SIGu je podpora
a zakládání klubů nadaných dětí především v oblasti severní a střední Moravy.
Aktuálně se jedná o kluby v Opavě,
Frýdku-Místku, Vsetíně, Olomouci,
Uherském Hradišti, Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm, Karviné, dva v Prostějově a tři v Ostravě. Současně se podí-

líme na organizační přípravě konferencí
Mensa pro rozvoj nadání (Praha, březen
2014, 200 účastníků; Prostějov, listopad
2014, 160 účastníků). Pokud chcete založit KND ve svém městě, neváhejte se
ozvat. Spolupracujeme se SIGem Kluby
nadaných dětí jižní Morava, který zakládá KND ve zbytku republiky.
Společné absolvování skitouru Sella Ronda 30. 3. 3014, autor: Aleš Vencko
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SIG Manager

Koordinátor: Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, +420 604 623 092
Web:
manager.mensa.cz
Konference: sig-manager@mensa.cz (63 členů, 36 zpráv ročně)

Je prostorem pro předávání zajímavých informací a zkušeností z oblasti managementu
a budování osobnosti manažera. Náplní jsou pravidelné tematické přednášky doplněné
o různé testy, videoukázky,
hry a věcné diskuse, které mají
za úkol pomoci účastníkům
porozumět manažerským metodám a technikám a základům budování a rozvíjení
osobnosti manažera. Soustředíme se především na poznávání a trénink měkkých dovedností potřebných pro vedoucí pozice. Součástí aktivit zájmové skupiny jsou také
workshopy, praktická cvičení, teambuildingové aktivity,
procvičování obchodní angličtiny a přátelská poznávací
setkání u skleničky.

SIG Mensa
English Group

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.

Koordinátor: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
Web:
nihongo.mensa.cz
Konference: sig-nihongo@mensa.cz (30 členů, 18 zpráv ročně)
SIG Nihongo (日本語)
sdružuje zájemce o japonský
jazyk a studium japonštiny.
Tradicí se stala už pravidelná
návštěva festivalu japonských
filmů – Eigasai (映画祭) –
v Praze, na kterém je možné
díky bohatému doprovodnému programu potkat spousty
Japonců a Japonek, zahrát si
japonskou strategickou hru go

ZÁJMOVÉ SKUPINY

SIG momentálně hledá nového koordinátora. Pokud byste měli zájem podílet se na činnosti SIGu, prosíme, napište koordinátorce SIGů Lence Šnajdrové.

Koordinátor: Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324
Konference: sig-natura@mensa.cz (62 členů, 18 zpráv ročně)

SIG Natura spojuje mensany, kteří mají rádi naturismus, tedy se nejen rádi koupou bez plavek, ale
třeba jezdí i na „bezplavkové“ dovolené apod. SIG
nabízí společné objevování naturistických pláží,

SIG Nihongo

V roce 2014 jsme úspěšně splnili své stanovené cíle. Především jsme každý kalendářní měsíc organizovali zajímavou
přednášku. Provázeli nás jimi například Stanislav Wolf, Petra
Glassova ze společnosti Lufthansa, Radim Novák z IBM, Vladimír Kutálek a dále zkušení manažeři a profesionální koučové Eduard Bermann z podniku Danone a Jaroslav Kopal
z 4management. Uskutečnili jsme i jedno mimořádné cvičení, na kterém si účastníci mohli před kamerou zdokonalit
prezentační dovednosti. A samozřejmě jsme také přispívali
zajímavými články do různých rubrik časopisu Mensa. Naše
celoroční hladké fungování mohlo proběhnout jen a pouze
díky většímu či menšímu přispění našich členů, hlavně těch
stálých a obzvláště těch, kteří se odhodlali ujmout některé
z přednášek a vytvořit pro své kolegy zajímavý program.
Touto cestou bych jim všem chtěl poděkovat.
Pokud jsme Vás zaujali a chcete se o nás dozvědět více,
podívejte se na naše internetové stránky a/nebo rovnou
přijďte mezi nás. Jste srdečně vítáni.

Koordinátor: SIG hledá nového koordinátora
Web:
meg.mensa.cz
Konference: sig-meg@mensa.cz (149 členů, 9 zpráv ročně)

SIG MEG offers you an opportunity to join us for a friendly English conversation, usually starting after interesting lecture on the beginning of the evening. The goal of
MEG is to have fun together while speaking (only) English.

SIG Natura
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(碁), skládat origami (折り紙) či zamávat si samurajským
mečem (刀) (pozor, letos nebude Eigasai jako dříve v lednu, ale uskuteční se až v polovině března). Dále se věnujeme cvičení bránice při fraškách Malého divadla kjógenu
v Brně a také návštěvám restaurací, kde se podává typické japonské jídlo a pití. Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské
jídlo, neváhejte se připojit k SIGu Nihongo. V konferenci
SIGu Nihongo je aktuálně asi 30 členů, takže chystáme
na příští rok blíže neurčenou monstrózní společnou akci
a on-line výukový most s Japonskem.

SIG PARENT

Koordinátor: Jitka Fořtíková, jitka.fortikova@mensa.cz
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent/
Konference: sig-parent@mensa.cz (48 členů, 0 zpráv ročně)

SIG PARENT sdružuje
osoby spojené s Mensou při
vytváření aktivit pro rodiče předškolních dětí a děti
samotné. V roce 2014 jsme
uspořádali v součinnosti se
SIGem několik akcí. Ve
spolupráci se Školičkou
MH a její aktivní buňkou –
Bc. Magdalenou Halžovou
– v Praze 6 to byly dvě
akce.
První
proběhla
29. ledna v rámci dne otevřených dveří hudební
školy MH v Praze. Od 14 hodin začaly soutěže pro
děti ve věku od 3 do 10 let: a to nejenom logické,
ale také hudební. Na závěr si přišli na své také rodiče, pro něž byl připraven jam session lektorů MH
music Lukáše Pavlíka a Jakuba Antla.
11. února proběhl již tradiční den plný her – zábavné odpoledne pro děti od 3 do 10 let. Vyzkoušeli jsme si nepřeberné množství smart her, hlavolamů, hádanek a logických úkolů. Dále jsme se
seznámili s novými vzdělávacími aplikacemi na
iPadu od firmy Lipa Learning. Novinkou byla malá
šifrovačka pro školáky v areálu Školičky MH. Mense jistě přibyl po náročném odpoledním testu IQ
nejeden člen navíc.
V roce 2014 se také podařilo obnovit spolupráci
na kurzech Mensa NTC systém učení. Kurzy pro učitele mateřských škol realizujeme ve spolupráci
s Centrem nadání, o. p. s., již od roku 2009. V letošním roce Mensa vydala tištěnou verzi metodiky Dr.
Rajoviće – autora metody – a pozvala jej jako hlavního hosta březnové konference Mensa pro rozvoj
nadání. Tato iniciativa spolu s obnovením lektorské-

SIG Psychologie
a komunikace

2014

ho týmu metody (nově se do přednáškových aktivit
zapojila MUDr. Zuzana Ludvíková – aktivní členka
Mensy a ředitelka Ostrova objevů) vedla k výraznému zvýšení zájmu o tyto kurzy. Mensa navíc převzala spoluorganizaci a marketing kurzů do svých rukou. Ve spolupráci s Dr. Šnajdrovou a Ing. Kalusovou
se daří mnohem lépe oslovovat zájemce o kurzy
a komunikovat s nimi při přihlašování. Od června
do začátku listopadu 2014, kdy jsme kurzy znovu
spustili, jimi prošlo více než 200 učitelů. To je výsledek, který jsme v minulosti neměli za celý kalendářní rok!!! Jsem ráda, že jsem součástí těchto aktivit.
Rozvíjení rozumových schopností nejmenších je
nadále prioritou SIGu. V neposlední řadě se pochlubím 6. listopadem 2014, kdy vychází tiskem moje
nová publikace – „Rozvoj rozumových schopností
u dětí MŠ“ v nakladatelství Portál. Věřím, že spolu
s publikační činností a lektorskými aktivitami budeme nadále aktivně oslovovat učitele mateřských
škol ke spolupráci nejen se SIGem PARENT, ale
s Mensou obecně.

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 (159 členů, 0 zpráv ročně)
SIG Psychologie a komunikace působí ve Vsetíně v prostorách střední školy
a jeho činnost je orientována především
do oblasti přednášek o ontogenezi lidské psychiky na úrovni středoškolské
mládeže. Součástí činnosti SIGu jsou ovšem i exkurze a stáže zaměřené na poznávání nejrůznějších oblastí.
V roce 2014 navštívili členové SIGu
Palackého univerzitu v Olomouci, absolvovali exkurzi do Prahy, ale vyjeli i do
zahraničí – navštívili muzeum Salvado-

ra Dalího ve Figueres a posledním zahraničním výjezdem byla říjnová odborná exkurze ve švýcarském CERNu
(Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě). Pod názvem
Expedice CERN 2014 se účastníci stali
na pár hodin součástí zvláštního světa
částicové fyziky a prohlédli si obří
urychlovač částic LHC (Large Hadron
Collider) o délce 27 km, umístěný 150 m
pod úrovní země na hranicích Švýcarska
a Francie. Setkali se s českými vědci
ZÁJMOVÉ SKUPINY

71

72

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2014
a diskutovali s nimi mimo jiné o výzkumu temné hmoty a antihmoty, o lidském
vědomí a myšlení, o vztahu částicové
fyziky a hmotného světa apod.
SIG Psychologie a komunikace nemá
velké výukové cíle, ale snaží se získat
středoškoláky pro studium humanitně
orientovaných disciplín. Většinou se to
daří, po jednom ze seminářů napsala do
školního magazínu studentka Katka Byrtusová, studentka 4. ročníku: „Našla
jsem v sobě touhu poznat hlouběji psy-

SIG Queer

ZÁJMOVÉ SKUPINY

à taire (Láska, o které se mlčí; 2005,
ČSFD 86 %) pojednávající o osudu dvou
gayů za 2. světové války. Posledním
snímkem byla veselá komedie o homoparentalitě Snídaně se Scotem (Kanada,
2007, ČSFD 74 %), která byla jistě příjemným odlehčením po předchozích
dvou náročných dramatech.
Zaujala Vás tato témata? 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 (83 členů, 0 zpráv ročně)
Cílem SIGu Rozvoj je vyhledávání,
vymýšlení a startování různých nových
mensovních aktivit. Dlouhodobě se
ukazuje, že nápadů je spousta, ale rea-

SIG Technologie,
programování
a matematika

chologii a filozofii – disciplíny, které
mne dříve nijak zvlášť nezajímaly. A protože právě ony byly náplní dopoledních
seminářů, každý si z nich mnohé odnášíme. Uvědomili jsme si třeba, že stačí vyjít ven, rozhlédnout se kolem sebe a člověk, který chce vidět, si hned uvědomí,
že svět je něco báječného a nádherného.“
Protože byla nyní ve Vsetíně otevřena vysoká škola, je cílem SIGu získat
pro spolupráci vedle středoškoláků i vysokoškoláky.

SIG Zlaté ručičky

lizátorů podstatně méně. Přijďte tedy
nejen s rozvojovými myšlenkami, ale
také s elánem na nich pracovat.

Koordinátor: Lukáš Čihák, lukas.cihak@mensa.cz, +420 739 112 620
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologie-programovani-a-matematika/
Konference: sig-tech@mensa.cz (76 členů, 14 zpráv ročně)
Nedávno vzniklý SIG Technologie, programování a matematika pracuje na on-line
bázi, tj. formou informativních e-mailů prostřednictvím konference. V těchto e-mailech
představujeme různé novinky, matematické
a logické problémy či problémy týkající se
rozličných programovacích jazyků. Na základě těchto e-mailů je pak vedena diskuse
na intranetu Mensy či přímo formou odpovědí a e-mailových reakcí na daný problém.
Mnoho členů například sdílí i své názory
a velice cenné zkušenosti z rozličných oblastí.

Mezi členy Mensy se dozajista nachází
hodně lidí, kteří pracují nebo se alespoň
zajímají o oblast IT nebo matematiky. Proto bychom chtěli vyzvat ty z Vás, kteří mají
zájem o členství, aby se přihlásili.
Každý je u nás vítán a doufáme, že jistě
naleznete v našich řadách kolegy/kolegyně, kteří sdílí s Vámi společné zájmy, a tak
se postupně rozvinou zajímavá odborná
témata, která zde budeme moci diskutovat.
Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“

SIG Zpěv

v plánu zopakovat akci z loňského roku
– tvorbu vánočních hvězd. Jestli si
chcete tvořivě odpočinout, jste vítáni!

Koordinátor: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz
Web:
zpev.mensa.cz
Konference: sig-zpev@mensa.cz (61 členů, 6 zpráv ročně)

Myšlenka na společné
mensovní zpívání předcházela založení SIGu o mnoho let. V adventu roku
2010 se konečně objevil
dostatek zpěváků, aby stálo za to se o založení pokusit, a tak vznikl tento SIG.
Logistické zajištění nebylo
jednoduché, a tak se první
společné zpívání zorganizovalo až 29. 3. 2011.
V květnu téhož roku proběhla schůzka s kytarovým hraním, na podzim vánoční „kytarování“. Bohužel se ale od té doby postupně začala projevovat časová vy/pře-tíženost
mensanů – na ukázku vybírám z jejich odůvodně-

SIGLego

2014

Koordinátor: Ludmila Čaňková, ludmilacankova@gmail.com
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/
Konference: sig-zlate-rucicky@mensa.cz (56 členů, 3 zprávy ročně)
SIG Zlaté ručičky bychom měli přejmenovat na Úžasný relax. V letošním
roce se nám povedla tři pohodová setkání. Na konci ledna jsme obšívali korálky Swarovski, vznikly tak úžasné
náušnice. V březnu jsme fimovali
a z vlastnoručně upečených korálků
a drhané šňůrky pak tvořili šik shamballa náramek. V září jsme si vyzkoušeli, jak je jednoduché z gumiček umotat
vlastně cokoliv. A na prosinec máme

Koordinátor: Martin Felgr, martin.felgr@mensa.cz
Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer/
Konference: sig-queer@mensa.cz (35 členů, 19 zpráv ročně)
Chcete blíže poznat všední život
a běžné problémy lidí s odlišnou sexuální orientací? SIG Queer má za sebou rok
své existence a za tu dobu již stihl uspořádat troje promítání filmů s queer tematikou. Prvním snímkem byly Modlitby za Bobbyho (USA, 2009, ČSFD
86 %), jehož námětem bylo poutavé drama natočené podle skutečné události,
konkrétně coming out mladého chlapce
v silně katolické rodině. Druhým filmem bylo francouzské drama Un amour

SIG Rozvoj
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ní, proč to vzdávají: „Nepočítám, že bych mohl
chodit – moc práce, málo času (pracuju stále i o víkendech).“ „Bohužel jsem špatně odhadla svůj volný čas a na zpěv už nemám volný večer. Přednost
musím dát práci, rodině a studiu“. Některé členky
měly mnoho práce před maturitou, jiné porodily.
Výsledkem je spící SIG, který čas od času popichují
koordinátorky a neúspěšně se ho snaží probudit.
Příjemně mne proto překvapil nedávný zájem dvou
členek Mensy o náš SIG, a tak když jsem byl požádán o zprávu o činnosti SIGu Zpěv, převážil jejich
zájem nad frustrací z všeobecného nedostatku
času a nevzdávám se myšlenky na opět probuzený
SIG. Pokud se najde ještě pár mužských hlasů, které s námi již zpívaly, nebo se rozhodou dát sborovém zpěvu šanci další, nebude muset SIG zaniknout.

Koordinátor: Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz
Web:
siglego.mensa.cz
Konference: siglego@mensa.cz (62 členů, 7 zpráv ročně)
Letos jsme si dávali hodně odpočinku, ale i přesto se podařilo postavit několik modelů do dvou soutěží. První
soutěž měla téma vize budoucnosti.
Náplní druhé soutěže byly deskové či
logické hry. Hezky si s tímto tématem
poradila Hana Kotinová, která postavila Lego verzi hry od Smart Games, Piráti: Hledej a najdi. Myslím, že jí právem náleží odměna – Lego hra
Creationary. Po Novém roce bych ráda

vyhlásila již čtvrtou stavitelskou soutěž, jejíž téma mi už delší dobu leží
v hlavě. A už se hlavně těším, až si
daný model postavím. Prvky budou
voda, obydlí, zeleň. Nechci to více specifikovat, abych neomezila Vaši fantazii. Konec souteže bude již tradičně
před Vánocemi.

ZÁJMOVÉ SKUPINY
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SIGurmán

Koordinátor: Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz, +420 603 737 333
Web:
gurman.mensa.cz
Konference: sig-gurman@mensa.cz (209 členů, 46 zpráv ročně)
Cílem SIGurmánu je pořádat přátelská posezení v restauracích, které jsou
zajímavé a jejichž návštěva může nabídnout něco nového. Nemusí to být restaurace, kam byste zašli každý den, možná
právě naopak, SIGurmán by Vám měl
nabídnout možnost podívat se do míst,
kam byste rodinu nebo kolegy nebrali.
V roce 2014 jsme uspořádali deset
akcí – od tradičního postnovoročního
brunche a obligátních návštěv v rámci
Grand Restaurant Festivalu (mile překvapila La Truffe) přes víkendovou návštěvu vinařství Karlík až po besedu se
zakladatelem úžasného projektu varia
me.cz (který byl k našemu velkému
smutku bohužel později zrušen).

Výtvarný SIG

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do naší
konference sig-gurman@mensa.cz. Rád
bych nakonec srdečně poděkoval všem
organizátorům a spoluorganizátorům
za pomoc.

2014

Výsledky soutěže z minulého čísla
Bystřílna, bystrilna@mensa.cz

Z úspěšných řešitelů minulé soutěže byli vylosováni tito výherci, kterým velice gratulujeme:
Oldřich Crhonek, Brno
Eva Maříková, Sezimovo Ústí I.
Daniela Novotná, Praha 4

Správná řešení soutěže z minulého čísla:
1) 53

2) F (černé tečky se po kříži posouvají vždy o jednu pozici dolů, bílé o jednu pozici nahoru. Pokud dosáhnou konce, začínají ve stejném směru opět zdola. S bílým nosem má obrazec veselý úsměv, s černým smutný úsměv, bez nosu je bez úsměvu). Akceptována rovněž odpověď D.
3) Dů t k y, s k ř i p c e, š p a n ě l s k é b o t y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Koordinátor: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz
Web:
sig-vytvarny.mensa.cz
Konference: sig-vytvarny@mensa.cz (89 členů, 4 zprávy ročně)
Více informací: http://www.
mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/

Před třemi stoletími, takže přičteme trojku, abychom se dostali do století současného. Tedy co nás také
možná umučí?
BYSTŘILN?
Zbývá písmeno A. To je pozice 15. Tedy o tři století zpět získáváme řešení: 12

Symboly
Z originálu Symbolrätsel, MinD-Magazin (Mensa Německo),
duben 2014, str. 39 přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

Dušan Škaloud, dusan.skaloud@centrum.cz

Kdo začne, dá pomocí nasazení figurek z ruky
rychle dvoutahový mat.

Zadání 1

Každý symbol v rovnici představuje jednu číslici. Jak vypadají numerická řešení těchto úloh?
(Jedná se o dvě vzájemně nesouvisející zadání.)

Dvakrát bughouse šach

SIG beze jména

Koordinátor: Hana Druckmüllerová (hana.druckmullerova@mensa.cz, +420 737 827 808)
Název SIGu měl znít „SIG Ombudsman“, tento název však RM neschválila a SIG do doby
uzávěrky nepožádal o jiný. – pozn. redakce
Čerstvý SIG hledá nové a hlavně aktivní členy. Nemá zatím založenu konferenci ani web, v době psaní tohoto textu nebyl název schválen RM, pokud je
mi známo. Má ovšem vlákno v diskusním fóru https://intranet.mensa.cz/
i n d e x . p h p? m e n=m e n 5 . 3 . 0 . 0 & f=9&t=375. V SIGu bychom rádi
sdružovali členy, kteří mají zájem
o dění v Mense ČR a z pozice řádných
členů by vyjadřovali názory na dění

ZÁJMOVÉ SKUPINY

v Mense. Cílem SIGu v krátkodobém
horizontu bude čistit vzduch v Mense
a nabídnout transparentní způsob, jak
méně smělým členům dát možnost
sdílet své zkušenosti/pocity a případně problémy a hledat jejich řešení. Cílem SIGu z dlouhodobého hlediska
bude sdružení členů, potenciálních
kandidátů na pozici revizního orgánu
Mensy ČR, bude-li někdy zřízena.

Zadání 2
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Tabulkové poselství

Soutěž o ceny

Podle Knobelsatz, MinD-Magazin (Mensa Německo), duben 2014, str. 39 vytvořil Michael Kalný, michaelkalny@gmail.com

V barevné mřížce je ukryta věta, kterou máte za
úkol vyluštit. Uvedená čísla dole na okraji udávají
součet tří políček nad nimi. Každé písmeno je tedy
zastoupeno hodnotou: A = 1, B = 2, ..., Z = 26.

Hitori

Barvy v políčkách mají rovněž svůj význam. Zelená
barva značí souhlásku, žlutá samohlásku a fialová
mezeru mezi slovy. Příjemné luštění!

Bystřílna, bystrilna@mensa.cz

Soutěžní úloha 1
Na začerněném poli uprostřed nevšední šachovnice stojí šachová figurka jezdce. Dostaňte se jezdcem na každé políčko šachovnice právě jednou, aby výsledná sekvence
po sobě navštívených písmen dávala smysluplnou větu. Jezdec se smí pohybovat
o dvě políčka ve svislém či horizontálním
směru a o jedno políčko kolmo na tento
směr (jedná se tedy o pohyb ve tvaru L).

Soutěžní úloha 3

Kakuro

Z originálu Hitori, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 5/12, str.
29 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Z originálu Kakuro, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 5/12, 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.

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.

BYŘ L A
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Soutěžní úloha 2
Co vznikne vyluštěním následující řady?
5
0
+1
+4
–5
–2
+4
+4
–3
–1
+3
+3
–2
–1
+3
+3
–1
+0
+2
+2
–1
+2
–2
+1
+2
+1
+1
+2
+1
–2
+2
–1
–2
–1
–1
–2
+2
–2
–1
+0
+3
–3
–2
+1
+3
–3
–3
+1
+4
–4
–5
+2
+1
–4

Pravidla soutěže
Zasláním správných odpovědí na otázky v soutěži o ceny na e-mail bystrilna@
mensa.cz do 6. 1. 2015 mají tři z Vás možnost
vyhrát drobné ceny od Mensy.
1. Soutěž pořádá Mensa ČR.
2. Své odpovědi zasílejte elektronickou
poštou na adresu bystrilna@mensa.cz
nejpozději do 6. 1. 2015.
3. Účast v soutěži není podmíněna členstvím v Mense, je však podmíněna způsobilostí k právním úkonům.
4. Do e-mailu 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 e-mail s odpověďmi na adresu bystrilna@mensa.cz
maximálně jednou.
7.
E-maily nesplňující výše uvedené podmínky nebo obsahující chybná řešení
budou bez náhrady smazány a nebudou
zařazeny do slosování.
8. Tři výherci budou náhodně vylosováni
z úspěšných řešitelů všech soutěžních úloh

a vyhlášeni v následujícím časopise. Výhru obdrží poštou do měsíce od vyhlášení.
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 e-mailu, vyjadřuje účastník souhlas
s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zasláním e-mailu
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.
9.
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Sudoku

Test

Z originálu Sudoku, Mensanytt
(Mensa Norsko), Nr. 5/12, str. 29 přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

2014

Výroční křížovka s humornou tajenkou

Z Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 5/12, str. 28 vybrala
Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Sudoku snad netřeba představovat. Úkolem je
vyplnit políčka sudoku číslicemi od 1 do 9 tak, aby
se v každém sloupci, každém řádku a každém vyznačeném čtverci 3 x 3 vyskytovala každá číslice
právě jednou.

Připravil Ivo Kučera, redakce@mensa.cz

Tajenku tvoří výrazy psané italikou a ohraničené otazníky. Do políček tajenky a do políček poloviční velikosti (např. první políčko řady A) patří

vždy jedno písmeno. U všech ostatních políček platí vždy pravidlo dvě písmena na jedno pole.

VODOROVNĚ

Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy. Vyhotovení daň. přiznání a přehledů. Zástup na úřadech, správa
dat. schránky. Důvěra, spolehlivost, individuální přístup, 20 let praxe. Více na http://jirako.
cz. Kontakt: veronika.jirakova@jirako.cz

LITS

A. Vztah mezi tlakem a objemem plynu; japonské platidlo. – B. ?Svod z okna?; ?mladá kráva šlechtického původu?. – C. Spojka; obyvatelé jižní části východní polokoule; trhavina; uzlík v tkanině; japonská lovkyně ústřic; ostrov Francouzské Polynésie; německý hudební skladatel; papoušek. – D. Sibiřská řeka; okraj; domácky Adolf; symetrála; ovčák; ecuadorská letecká společnost; objemová míra JAR; aromatická látka používaná v lékařství. – E.
Tím spíše; unifikovaný stavebnicový systém elektronických přístrojů; Shakespearův hrdina; mužské jméno. – F.
Slovenská předložka; náš olympionik; opice. – G. Anglicky „vyplacení“; dívčí jméno; německý geograf a geomorfolog (1858–1945). – H. Domácky slovensky Pavlína; mezinárodní divadelní ústav (angl. zkr.); akvarijní ryba;
pravý přítok Popradu. – I. Americký spisovatel; dobrý nápoj; postava románu Mladá garda; pobíjet. – J. Šlágr;
makléř; válečný pokřik starých Řeků; tahitské sídlo. – K. V pravém úhlu; ostravský herec; hlavní město Asýrie;
španělské město. – L. Náš politik; český fotbalový trenér; italské platidlo; radioaktivní prvek; meč; korkové dřevo.
– M. Biblická hora; schopnost chápání; ?rozloučení s pacientem psychiatrie?. – N. Etiopská váhová jednotka; spisy; angl. „lama“; indické město; dusičnan sodný.
SVISLE
1. Ženské jméno; umělecký sloh 17. stol. – 2. Osobní zájmeno; vojenský pakt; muzikál Johna Kandera. –
3. Africký kmen; nepravda; brněnský dirigent; útok. – 4. Jednobuněčná řasa; jednotka informace; být schopen;
inský bůh slunce. – 5. Africká tráva; italská délková míra; aromatická bylina; švýcarský národní hrdina. – 6. Ztráta občanských práv antického Řecka; ?povzdech slovenského strojvůdce nad vyhaslou lokomotivou?. – 7. Ženské
jméno; od začátku (hud.); léčivá bylina; zelenina; hádanka. – 8. Souhlas; závodní loď; zisk; pestis; Wagnerova
opera. – 9. ?amputace dětské ruky?; řecký filozof. – 10. Matka představená; ?údiv nad dobře vybavenou koupelnou?. – 11. Temno; etiopské sídlo; gól; francouzský spisovatel; kód Svatého Tomáše a Princova ostrova. – 12.
Software pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla; bonbon; bojová sestava jezdectva; Filipíňan. – 13.
Jedna ze tří Grácií; duchaplnost. – 14. Africká bohyně plodnosti; hvězda v souhvězdí Velkého psa. – 15. Dvojuchá
antická nádoba; německý film H. Käutnera. 16. Anglická zkratka velkoadmirála; citoslovce hudby (valčíku); úryvek biblického textu čtený při bohoslužbě; ke koupeli (latin. zkr.). – 17. Kříženec velbloudů; mříž; domácky Vincenc; ostrov u Sicílie; možno. – 18. Aksamitník; ?oslava popravčího?.
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Zadání 1

Zadání 1
Zadání 4

Řešení

Zadání

Začerněte některá políčka diagramu tak, aby
byla v každé vyznačené oblasti vybarvena právě
čtyři se sebou sousedící políčka. Všechna černá políčka se musí dotýkat vodorovnou nebo svislou hranou a žádná oblast 2 x 2 nesmí být začerněna celá.
Začerněná políčka mají tvořit tvar tetromin (tedy
čtyřpolíčkových oblastí ve tvaru L, I, T, S), která
mohou být jak otočená, tak převrácená. Tetromina
stejného tvaru (na převrácení/otočení nezáleží) se
nesmí dotýkat ani vodorovně, ani svisle (přes hranu je dotyk povolený), tetromina různých tvarů se
mohou dotýkat libovolně.

Zadání 3

Z originálu LITS, MinD-Magazin (Mensa Německo), srpen 2014, str. 41 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz
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Sudoku

Hitori
(z vydání Nr. 5/12, str. 38)

Kakuro

(z vydání Nr. 5/12, str. 38)

Dvakrát bughouse šach
(z vydání Nr. 5/12, str. 38)

Bílý na tahu: 1. B@c8+Kc6 (i Kd6) 2. Q@c5#.
Černý: 1. -P@h4+ 2. Kh3 B@g2#

Symboly
257 + 303 = 560
+ + +
278 + 144 = 422
= = =
535 + 447 = 982
812 – 471 = 341
– – –
450 – 297 = 153
= = =
362 – 174 = 188

Tabulkové poselství

Test
(z vydání Nr. 5/12, str. 38)

1) C

ŘEŠEN Í

2) E

Anglická slovíka
Slovní zásoba
etba

Hry

Fráze

Testy

Pomcky

Uživatelské slovníky Frázová slovesa
(z vydání červen 2014, str. 94)

BYŘ L A
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Hovorová anglitina Business English

www.ajslovicka.cz

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

Administrativa
Poštovní adresa
Administrace členské základny
Administrativa testování
Administrativa ekonomiky
Kancelář Frýdek-Místek
Klubovna Dětské Mensy
Bankovní spojení
Webmaster

2014

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, 777 004 678
Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek, 595 171 519
Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 603 234 368
č. ú. 5500450000/4000 (Expobank 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 Vantuchová, Ostrava, 737 903 740, hana.vantuchova@mensa.cz
PR a grafika
Hana Kalusová, Frýdek-Místek, 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

LITS
(z vydání říjen 2014, str. 58)

Řešení 1

Řešení 2

Řešení 3

Řešení 4

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
Adéla Berčíková, Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Petr Čavojský,
Jitka Fořtíková, Kateřina Havlíčková, Dana Havlová, Jan Herrmann,
Jana Hřebíčková, Pavla Pechová, Pavla Janovská, Čestmír Kalus,
Hana Kalusová, Karel Kostka, Petr Mazal, Zuzana Poláková,
Oto Přibyl, Hana Vantuchová, Jana Votrubcová a Jan Walla
http://testovani.mensa.cz
redakce@mensa.cz (jediná adresa pro zasílání příspěvků!)
Ludmila Čaňková, Hana Druckmüllerová, Martin Felgr, Veronika Flídrová,
Čestmír Kalus, Jan Kašpar, Tomáš Kubeš (šéfredaktor), Eliška Kubičková,
Zita Nidlová, Lucie Peláková, Jitka Pourová, Petr Psutka, Nicole Snová,
Lucie Svitáková, Zuzana Šimková, Barbora Telferová, Marek Tomaštík,
Jiřina Vlková, Kateřina Zavadilová 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

Zhubněte zdravě s poradcem www.hubnete.cz/andu
Chcete si přivydělat podnikáním z domova? Volejte p. Němec +420 723 521 936
BYŘ L A
S T Í N

ŘEŠEN Í

Kontrolní komise
Členové

kk@mensa.cz
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

http://sig.mensa.cz
Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz, sig-aktivni-deti@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti/
SIG beze jména
Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz, 737 827 808
SIG Business Club
Václav Janoušek, 721 644 636, vaclav.janousek@mensa.cz,
sig-business@mensa.cz, http://bc.mensa.cz
SIG Cyklistika
Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz, http://cyklistika.mensa.cz
SIG Dračí doupě
Martin Hladík, 724 420 570, sig-doupe@mensa.cz, martin.hladik@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/draci-doupe/
SIG Ekologie
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-ekologie@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/ekologie
SIG EMAG
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz, sig-emag@mensa.cz
SIG Geocaching
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz, http://geocaching.mensa.cz
sig-geocaching@mensa.cz
SIG HR
Martin Lupa, 733 691 982, martin.lupa@mensa.cz, sig-hr@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hr/
SIG Hudba
Magdaléna Tydrichová, 722 470 742, magdalena.tydrichova@mensa.cz,
sig-hudba@mensa.cz, http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
SIG Chci pomoci Mense Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz, sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/
SIG Jazyky
Vít Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz, sig-jazyky@mensa.cz, http://jazyky.mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí j. Morava Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
SIG Kluby nadaných dětí s. Morava Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
SIG Literární tvorba
Eliška Anna Kubičková, 604 329 451, eliska.kubickova@mensa.cz,
sig-literarni-tvorba@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
SIG Logická olympiáda Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz,
sig-lo@mensa.cz, http://www.logickaolympiada.cz
SIG Lyžování
Aleš Vencko, lyze@mensa.cz, sig-lyzovani@mensa.cz, http://lyze.mensa.cz
SIG Manager
Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz, sig-manager@mensa.cz,
http://manager.mensa.cz
SIG MEG
bez koordinátora, sig-meg@mensa.cz, http://meg.mensa.cz
Mensa English Group
SIG Natura
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz, sig-natura@mensa.cz
SIG Nihongo
Václav Brázda, 777 640 556, vaclav.brazda@mensa.cz, sig-nihongo@mensa.cz
http://nihongo.mensa.cz
SIG Outdoors
Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/outdoors/
SIG PARENT
Jitka Fořtíková, jitka.fortikova@mensa.cz, sig-parent@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent/
SIG Peníze
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-penize@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/penize
SIG Psychologie
Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz, sig-komunikace@mensa.cz,
a komunikace
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace/
SIG Queer
Martin Felgr, martin.felgr@mensa.cz, sig-queer@mensa.cz
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer
SIG Rozvoj
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz, sig-rozvoj@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj/
SIG Seberozvíjení
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-seberozvijeni@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seberozvijeni/
SIG Strategické hry
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz 739 112 620, sig-strategie@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry
SIG Technologie,
Lukáš Čihák, 739 112 620, lukas.cihak@mensa.cz, sig-tech@mensa.cz,
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programování
matematika/
a matematika
SIG Zlaté ručičky

2014

http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologie-programovani-a-

Výtvarný SIG

Ludmila Čaňková, ludmilacankova@gmail.com, sig-zlate-rucicky@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/
Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz, http://zpev.mensa.cz
Lenka Stodůlková, lenka.stodulkova@mensa.cz, siglego@mensa.cz,
http://siglego.mensa.cz
Tomáš Kubeš, 603 737 333, tomas.kubes@mensa.cz, sig-gurman@mensa.cz,
http://gurman.mensa.cz
Eva Erbsová, 732 254 953, eva.erbsova@mensa.cz, http://sig-vytvarny.mensa.cz

Místní skupiny
MS Brno
MS České Budějovice
MS Hradec Králové
MS Karlovy Vary
MS Olomouc
MS Ostrava
MS Pardubice
MS Plzeň
MS Praha
MS Prostějov
MS Ústí nad Labem
MS Zlín

http://ms.mensa.cz
Pavel Terber, 604 750 324, brno@mensa.cz, http://brno.mensa.cz
Lucie Malechová, 607 591 599, budejovice@mensa.cz, http://budejovice.mensa.cz
Věra Heřmanová, 721 333 979, hradec@mensa.cz, http://hradec.mensa.cz
Petr Čavojský, 724 046 888, vary@mensa.cz, http://vary.mensa.cz
Dušan Fürst, 724 593 140, dufu@volny.cz, olomouc@mensa.cz, http://olomouc.mensa.cz
Hana Vantuchová, 737 903 740, ostrava@mensa.cz, http://ostrava.mensa.cz
Jana Hřebíčková, 602 465 747, 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, usti@mensa.cz, http://usti.mensa.cz
Lenka Stodůlková, 608 200 869, zlin@mensa.cz, http://zlin.mensa.cz

SIG Zpěv
SIGLego
SIGurmán

Mensa Business Contacts
Architektonická kancelář Ing. arch. Radka Simandlová, 776 699 184, info@bdxarch.com, www.bdxarch.com
Autopůjčovna
Jana Votrubcová, 603 559 649, info@frydotrans.cz, www.frydotrans.cz, Brno
a autodoprava
Dotační a grantové
Zita Nidlová, 777 220 625, www.zngrants.cz, info@zngrants.cz, Praha
poradenství, projektový management
Grafika, ilustrace a DTP Kristýna Mothejzíková, BEEPart, 608 337 329, www.beepart.cz
Head of Corporate,
Michal Přikryl, 773 875 757, mprikryl@csas.cz,
Cash Management www.erstecorporatebanking.cz, Praha
Erste Corporate Banking
Hudební produkce
Jiří Volf, 602 279 489, jiri.volf@csa.cz, Praha 3
Investice do firem,
Aleš Hodina, 605 551 551, mail@hodina.cz, Praha
analýzy, restrukturalizace
Poradenství ERP,
Miroslav Benda, 608 963 969, miroslav.benda@mensa.cz,
informační systémy www.abandersson.com
Překlady, korektury,
Dr Leigh Mitchell MsD, 606 489 124 SMS, Dr.Mitchell@seznam.cz,
výuka AJ
www.uanglana.cz, Plzeň
Swiss Life
Petr Štěpán, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz
Ubytování pro
Mgr. Zuzana Šimůnková, 602 101 203, cyklochalupa@seznam.cz,
(cyklo)turisty na Vysočině www.cyklochalupa.cz
Jste členem Mensy a nabízíte své služby, můžete pomoci ostatním nebo hledáte spolupracovníky?
Dejte o sobě vědět, napište na adresu redakce@mensa.cz.

Chcete mít svůj kontakt uveden v rubrice Mensa Business Contacts? Napište na adresu redakce@mensa.cz.

Kontakty na všechny členy naleznete na https://intranet.mensa.cz/ v sekci Členové.
Za pečlivou revizi adresáře náleží velké poděkování Martinu Felgrovi.

ADRESÁŘ

89

90

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2014

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2014

ČASOPIS SESTAVILI TOMÁŠ BELLOŇ,
MARTIN FELGR, LUCIE SVITÁKOVÁ,
JIŘINA VLKOVÁ A KATEŘINA ZAVADILOVÁ.
Na tomto časopise se dále podíleli:

Časopis Mensa stojí na pravidelné
obětavé práci dobrovolníků, kteří
píší, fotografují, kontrolují a z mnoha
rozličných útržků sestavují časopis.
Rád bych všem za tuto práci srdečně
poděkoval.
Bez Vás by to nešlo, děkuji!

Tomáš Kubeš, šéfredaktor

Baví vás práce s textem a chcete se přidat?
Prosím, napište na redakce@mensa.cz.
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Martina Bártová
Iva Berčíková
Jarmila Blahová
Tomáš Blumenstein
Václav Brázda
Ludmila Čaňková
Petr Čavojský
Marie Cibulková
Lukáš Čihák
Hana Druckmüllerová
Eva Erbsová
Marcela Fatrová
Veronika Flídrová
Jitka Fořtíková
Dušan Fürst
Dana Havlová
Věra Hellerová
Marta Heřmanová
Věra Heřmanová
Martin Hladík
Dagmar Hladíková
Zuzana Hronová
Jana Hřebíčková
Václav Janoušek
Pavla Janovská
Lea Jelínková
Radek Jureček
Michael Kalný
Čestmír Kalus
Hana Kalusová
Jan Kašpar
Jiří Keller
Petra Kornášová
Karel Kostka
Hana Kotinová
Marta Kubánková
Eliška Anna Kubičková
Ivo Kučera

Hana Kučerová
Olga Kulíková
Vladimír Kutálek
Martin Lupa
Martina Magdová
Lucie Malechová
Petr Mazal
Ronald Němec
Zita Nidlová
Jitka Nováková
Zuzana Novotná
Zdenka Pániková
Lucie Peláková
Zuzana Poláková
Jitka Pourová
Petr Psutka
Milada Pytelová
Martin Radvanský
Miloslav Ryba
Nicole Rebeka Snová
Lenka Stodůlková
Jarmila Syslová
Dušan Škaloud
Lenka Šnajdrová
Vít Švachouček
Pavel Terber
Jitka Tkadlecová
Eva Marie Tobiášová
Marek Tomaštík
Magdaléna Tydrichová
Hana Vantuchová
Jana Veličová
Aleš Vencko
Hana Vlčková
Stanislav Wolf
Irena Závacká
a další ...

bezedná studna velmi nekorektních vtipů
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WWW.PARTY-KARTY.CZ/?S=M
NEKOREKTNĚ VTIPNÁ HRA PRO DOSPĚLÉ
INZERCE
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