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MENSA

Mensa je mezinárodní nevládní
organizace založená v roce 1946
v Oxfordu. Nyní má ve více než 100
zemích světa přes 130 000 členů.
Členem se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem výsledku mezi horními
dvěma procenty populace. Mensa
na území ČR byla založena na jaře
1989 PhDr. Hanou Drábkovou (oficiální registrace proběhla 21. 3.
1991, IČ: 45248591). Mensa ČR je
nezisková organizace a k 21. 11.
2015 registrovala 4 069 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.

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, obracej�te na šéfredaktora Tomáše Kubeše,
tomas.kubes@mensa.cz.
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ČASOPIS MENSA

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Číslo 6/2015
(prosinec) vychází 7. 12. v nákladu 5 500 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je 13. 1. 2016.
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, včet�
ně časopisů MIL a některých slovenských, naleznete na intranetu Mensy https://intranet.mensa.cz/. Časopis je zasílán všem
členům Mensy ČR, nečlenové si jej mohou předplatit za
150 Kč ročně. Změny adresy a dotazy na předplatné, prosím,
zasílejte na adresu sekretarka@mensa.cz.
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SLOVO
ÚVODEM

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rád bych Vás srdečně přivítal u prosincového výročního čísla
časopisu Mensa. Jako každý rok Vám v něm nabídneme široký přehled mensovních aktivit, ohlédneme se za tím, co
všechno dobrovolníci Mensy v roce 2015 dokázali, a načrtneme plány na rok 2016.
Pro ty z Vás, kteří snad ještě váhají, zda se s Mensou vydat
společnou cestou i v roce 2016, bude prosincové číslo určitě
dobrým pomocníkem v rozhodování. Na svých stránkách
Vám přiblíží, co všechno můžete v rámci svého členství podnikat, na jakých aktivitách se podílet, které dveře Vám může
Mensa pomoci otevřít a které významné projekty svým členstvím podpoříte, i pokud zůstanete členy pasivními. Budeme
velmi rádi, pokud nám zachováte svou přízeň i nadále a necháte se přesvědčit, že Mensa je společnost pro Vás.
Velký prostor v tomto čísle věnujeme také dvěma důležitým
akcím letošního podzimu – v první řadě velmi úspěšně zvládnuté Logické olympiádě, do které se letos zapojilo přes 58
000 dětí v pěti kategoriích, díky čemuž je v tomto ohledu
dlouhodobě největším projektem Mensy ... celosvětově! Výjimečné bylo i podzimní celostátní mensovní setkání v Berouně s prozatím největším počtem účastníků – 178.
Vzhledem k tomu, že časopis je limitován počtem stran, na
některé tradiční rubriky vyšlo tentokráte méně místa (Tvorba členů) nebo jsme je přesunuli do příštího čísla (Věda). Nechybí nicméně řada pozvánek na akce včetně plánu akcí na
celý rok 2016, velice vtipné reakce na akce, inspirativní rozhovor a oblíbená Bystřílna, v níž najdete kreativní tematické
vánoční úlohy od Lucky Svitákové a soutěž o zajímavé ceny.
Na Vašem názoru nám záleží. Co se Vám líbilo? Jak můžeme
časopis zlepšit? Napište mi, budu se těšit!

S přáním inspirativního čtení a mnoha úspěchů v roce 2016
Tomáš Kubeš, šéfredaktor

Foto na titulní straně:
© Mariia Nazarova - Fotolia.com
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SLOVO
PŘEDSEDY
Čas opět letí jako bláznivý, je tady konec roku
a výroční číslo a s ním spojené krátké bilancování
a výhled do budoucna.
Mensa ČR úspěšně vzrůstá a je po USA, Velké Británii, Německu, Švédsku, Nizozemí a Finsku sedmou největší Mensou světa. V pořadí zemí podle
počtu členů Mensy na milion obyvatel jsme dokonce pátí na světě po Švédsku, Finsku, Velké Británii
a Nizozemí. Mensa ČR je uznávaná jako jedna
z nejaktivnějších, naše aktivity pro nadané děti jsou
velmi oceňovány i v mezinárodním měřítku a jsou
vzorem a inspirací dalším národním Mensám.
Poprvé v historii máme zástupce v nejvyšším vedení
Mensy International, Tomáš Blumenstein byl zvolen
mezinárodním radním pro malé národní Mensy.
Hana Kalusová nás reprezentovala v letošním ročníku programu LEAP – Leadership Exchange Ambassador Program, který slouží k výměně zkušeností
mezi národními Mensami po celém světě.
Důležitou novinkou roku je získání akreditace od
MŠMT. Mensa ČR se stala akreditovanou vzdělávací institucí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro sadu kurzů Mensa NTC
Learning i pro kurz Strategie a atmosféra školy.
Nový tým lektorů zahájil jak kurzy pro učitele
mateřských škol, tak i přednášky NTC pro rodiče.
Metodě NTC byl rovněž věnován měsíční blok
článků, které jsme připravili pro MF Dnes.
Největším projektem Mensy ČR (a zřejmě i celosvětově největším mensovním projektem) je bezesporu Logická olympiáda, která letos přilákala rekordní počet 58 000 soutěžících. Tento rok jsme
rozšířili soutěžní kategorie i pro předškoláky, pro
které pilotně organizujeme ve vybraných okresech
okresní kola. Děkuji všem, kdo se na organizaci Logické olympiády podíleli, a doufám, že podobně
odhodlaný tým spolehlivých dobrovolníků se bude
na zajištění této akce podílet i v dalších letech.
V kalendáři Mensy se během roku objevilo velké
množství různorodých akcí. Někdy je opravdu těžké se rozhodnout, na kterou se přihlásit. Proběhla
dvě tradiční velká celostátní setkání – na jarním
v Malé Morávce jsme si užívali Jeseníků s jejich
krásnou přírodou, podzimní v Berouně bylo zaměřeno výrazně jinak, tématem setkání byl „Člověk ve světě technologií“, podzimní setkání přineslo i rekordní počet registrovaných účastníků.
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Kromě setkání dospělých si své zájemce nachází i obě setkání členů a příznivců Dětské
Mensy, pro uspokojení
zájmu bude dokonce
v příštím roce koncept rozšířen o další setkání již
v lednu. Trvalý zájem je rovněž o mensovní letní
tábory.
Mensané vyrazili do zahraničí – EMAG – European Mensas Annual Gathering proběhl v Berlíně,
zdařil se i do poslední chvíle tajný 10. zájezd nebo
další letní výlet do Koreje.
Chtěl bych poděkovat každému z dobrovolníků,
který pro nás ostatní něco udělal – všem organizátorům mensovních akcí, redakci, která připravuje
náš časopis, autorům článků, radním, kontrolní
komisi, správcům webů, intranetu, programátorům, tvůrcům úloh pro Mozek, šifrovou ligu, testujícím, funkcionářům místních skupin i SIGů …
Každý z vás napomáhá vytvářet Mensu atraktivnější pro nás ostatní.
Na co se můžete těšit příští rok? Mensa ČR bude
mít narozeniny. Oficiálně byla založena v roce
1991, na jaře tedy oslavíme společně její pětadvacetiny. Těšit se můžeme na společné akce – doufám, že se setkáme při mnoha příležitostech. Já
plánuji vyrazit na jarní celostátní setkání v Teplicích nad Metují organizované MS Hradec Králové.
V létě se těším na západ USA, na další mensovní
zahraniční exkurzi spojenou se setkáním Mensy
USA v San Diegu. Určitě si nenechám ujít EMAG,
který je příští rok velmi blízko – proběhne v Krakově v Polsku. Doufám, že se uvidíme i na podzimním celostátním mensovním setkání, které připraví
MS Plzeň a MS Karlovy Vary, či na některé z dalších akcí, které pro sebe navzájem připravíme.
Rád bych nám popřál do příštího roku hodně pohody. Je-li snad mezi mensany nějaký puntičkář,
upřesňuji pohodu jako výslednici uspokojivého
zdravotního stavu, štěstí, spokojenosti.
Ať nás společné setkávání na mensovních akcích
baví i nadále.
Petr Mazal,
petr.mazal@mensa.cz
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Členské příspěvky na rok 2016
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz

Prosím o úhradu členských příspěvků nejpozději do 29. února 2016. Výše ročních členských
příspěvků na rok 2016 zůstává stejná jako minulý
rok:
j 600 Kč základní členský příspěvek včetně
předplatného časopisu
j 300 Kč snížený členský příspěvek pro členy
Dětské Mensy, studenty do 26 let a seniory
včetně předplatného časopisu
j 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)
j 5 000 Kč zlaté roční členství
Jak zaplatit? Nejsnáze a nejlevněji zaplatíte
převodem peněz na účet Mensy.
Číslo účtu: 5500450000/4000 Expobank CZ
Variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
Prosím, používejte jako VS platby Vaše členské
číslo, najdete ho na Vašem členském průkazu, případně na igelitovém přebalu časopisu. Pokud číslo
nevíte, ráda Vám ho vyhledám. Takové platby se
přiřazují automaticky, všechny ostatní platby je
potřeba párovat ručně. Členové Dětské Mensy použijí jako VS jen číslo bez „DM“.
Dále můžete platit například přímým inkasem,
složenkou, v hotovosti na akci Mensy nebo případně platební kartou. Z platby kartou však platí
Mensa ČR relativně vysoký transakční poplatek,
prosím, použijte tuto možnost, pouze pokud nemůžete použít některou z ostatních možností. Podrobnosti najdete zde: http://www.mensa.cz/
mensa/clenske-prispevky/ a platební bránu pro
platby kartou v intranetu zde: https://intranet.
mensa.cz/index.php?men=men1.8.0.
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 členem Mensy
jeden dospělý a jedno dítě nebo student do 26 let,
budete platit 600 Kč + 150 Kč = 750 Kč, a rodiny,

kde členem Mensy jsou jen sourozenci do 26 let, 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. 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.
70 300 Kč z příspěvků zlatých členů v roce
2015 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: Michal Augustin, František
Bostl, Robert Doucha, Ladislav Frankl, Lukáš Hemek, Hana Kotinová, Michaela Kovářová, František Kraus, Zlata Kubů, Petr Pavlištík, Jan Pokorný, Martin Scholz, Drahomír Šachta, Petr Teplý,
René Vápeník, Luděk Zákravský 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. Doživotní členství nabízí
stejné výhody jako zlaté členství, avšak platí pouze jako členský příspěvek pro jednu osobu.
Veškeré Vaše dotazy ráda zodpovím na
sekretarka@mensa.cz.
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na
sekretarka@mensa.cz.
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Zasedání vedení
Mensy International

Srdečně vítáme v Mense 82 nových členů
Zpracovala Hana Druckmüllerová, redakce@mensa.cz

Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Mensa ČR je součástí Mensy International. Každoroční zasedání vedení
Mensy International nazývané jako
IBD – International Board of Directors
– proběhlo letos ve městě Novi Sad
v Srbsku. Vedení Mensy International
je tvořeno předsedy národních Mens
a dále pak členy výkonného výboru
(Executive Committee, ExCom). Nás
může těšit, že do tohoto orgánu byl
zvolen na pozici International Director – Smaller
National Mensas Tomáš Blumenstein. Dalšími členy ExComu jsou International Chairman (Bibiána
Balanyi, Maďarsko), Director of Admin (Therese
Moodie-Bloom, Austrálie), International Treasurer (Rudi Challupner, Rakousko), International
Director – Development (Björn Liljeqvist, Švédsko) a dále pak zástupci „velkých“ Mens – americké, britské a německé.
V Novém Sadu se sešlo cca 40 členů IBD a pod
vedením nově zvolené předsedkyně proběhlo začátkem října třídenní jednání. V řadě prezentací zaujalo vystoupení mezinárodního psychologa Mensy
International a jeho pohled na užívané testy, dále
prezentace o Mensa World Journalu, užití a ochraně mensovního loga. Na jednání padnul i příslib zatraktivnění webu www.mensa.org, součástí byla

Vítáme členy, kteří vstoupili do Mensy od 12. 9.
do 21. 11. 2015. S nimi má Mensa již 4 069 členů.
V seznamu se objeví pouze ti, kteří zaslali přihlášku,

Česko-slovenská delegace, foto: Ervin Salgo

i informace o přípravě elektronických voleb –
Mensa ČR je jedna z několika mála národních
Mens, která má s e-volbami dlouholeté praktické
zkušenosti, naše zkušenosti byly využity při analýzách možných postupů. V ekonomické části byl probírán rozpočet i směry dalšího rozvoje. Jedním z bodů
byl i program LEAP – ten pokračuje i v roce 2016.
Separátní částí bylo setkání osob zodpovědných v jednotlivých národních Mensách za PR.
Toto setkání vzniklo na popud Tomáše Blumensteina a je první z řady akcí, jejichž účelem je navázat „networking“, spojit příslušné osoby zodpovědné v národních Mensách za jednotlivé aktivity.
Účastníci tohoto setkání se navzájem informovali
o svých aktivitách a detailněji se společně věnovali připravovaným oslavám 70. výročí založení
Mensy International.

Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Jednání Rady Mensy, foto: Tomáš Kubeš

R

ada Mensy ČR se sešla v rámci podzimního
mensovního setkání v Berouně. Na programu byly informace z IBD, dále informace
o Mensa gymnáziu a o stavu projektů (NTC, LO,
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nový test IQ ...). Rada se věnovala i přípravě oslav výročí založení Mensy ČR, E. A.
Kubičková informovala o aktivitě SIGu Literární tvorba a přednesla prosbu o podporu při vydání sborníku. Byla zrevidována
směrnice o hospodářské činnosti a aktualizován seznam mensovních partnerů, projednán byl i způsob hlasování o změně stanov, byla schválena zplnomocnění pro podávání
žádostí o dotace a granty i pro jejich vyúčtování.
Kompletní zápis naleznete na intranetu v sekci
Dokumenty Mensy / Zápisy z RM.

Jméno
Jan
Petr
Marie Anna
Emma
Přemysl
Andrea
Jan
Tereza
Anna
Michal
Tomáš
Marek
Lenka
Jaroslava
Karolína
Tereza
Laura
Hynek
Tereza
Adam
Nela
Nikola
Boleslav
Jan
Jan
Eduard
Jan
Lucie
Jan
Stanislav
Tomáš
Matěj
Nikola
Kryštof
Martin
Robin
Michal
Petr
Michal
Robert
David
Radek
Sofie
Václav

Příjmení
Obec
Baier
Bayer
Pardubice
Bieligová
Bieligová
Bosák
Hlásná Třebaň
Buchtová
Bylík ml.
Chomutov
Čechová
Brno
Drozenová
Dudáš
Dvořák
Godzik
Green
Hamáčková
Hladká
Hlavatá
Holotová
Vizovice
Horký
Zbýšov
Hrdinová
Josefík
Uherský Brod
Jurišová Blansko-Klepačov
Kapnisti
Kerouš
Praha 3
Kobida
Kodera
Kopčan
Vizovice
Kopřiva
Kosánková
Písek
Kosař
Hradec Králové
Kovář
Kovář
Sokolov
Kovář
Kozmová
Praha 5
Krmíček
Krupa
Kryštůfek
Kubiczek
Kubiczek
Kubík
Kuchovský
Kuchovský
Zlín
Kupka
Kyloušková
Brno
Ladman
Červený Újezd

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

Anna

Laubová

Jaroslav
Martin
David
Prokop
Ondřej
Marek
Martina
Matouš
Radim
Matylda
Matěj
Dominik
Matyáš
Evžen
Marek
Kryštof
Martin
Lucie
František Hynek
Ondřej
Klára
Kateřina
Karel
Jana
Tadeáš
Jan
Jakub
Josef
Patrik
Šimon
Tomáš
Vladimíra
Maximilian
Daniel
Jiří
Lukáš
Ondřej

List
Líška
Mikula
Motyka
Mráz
Havlíčkův Brod
Navrátil
Nehasilová
Nerad
Novák
Praha 4
Novotná
Paclík
Plíhal
Ostrava
Pokorný
Polenka
Pospíšil
Prajs
Děčín-Malšovice
Rašplička
Robošová
Přítluky
Saudek
Schifauer
Praha 5
Schovánková
Praha 4
Slánská
Brno
Soural
Pardubice
Spoustová
Stříž
Surý
Klimkovice
Šenar
Ševčík
Šimunič
Vsetín
Šindelář
Tichý
Tomíková
Tyx
Praha 6
Vrábel
Praha
Wolker
Zapletal
Praha 9
Zuzaňák
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Kam kráčí mensovní intranet?
Jaromír Krys a iRada Mensy, intranet@mensa.cz

Většina z nás tak nějak tuší, že mensovní intranet na poměry dnešní doby není nějaký zázrak.
Ano, v době svého vzniku byl intranet ohromným
skokem vpřed ... ale to už je 15 let. Nyní může
leckomu připadat poněkud zastarale.
Dobrá tedy. Pojďme společnými silami vymyslet něco krásnějšího, lepšího a použitelnějšího.
Něco odpovídajícího současným návykům nás,
uživatelů. V první fázi neřešme konkrétní technické otázky. Pojďme se nejdřív podívat na to, co by
náš nový systém měl umět.
Například mně by se líbilo mít jednoduchou
možnost přístupu odkudkoliv. I s variantou optimalizovanou pro mobilní telefony, abych mohl
jednoduše zjistit, jak se dostat na nejbližší akci,
vyfotit na ní fotku na mobil a rovnou ji nahrát na
intranet. Nebo třeba sdílet dokumenty v jakékoliv
alespoň trochu funkční podobě. Další možnou
funkcionalitou by mohla být možnost vytvořit podintranet jenom pro místní skupinu nebo pro SIG.
Samozřejmě, ne každý využije všechny mož-

nosti budoucího intranetu. Ale pojďme zkusit sepsat seznam toho, co by náš intranet měl umět,
a vybrat, co je opravdu důležité. Až s tímto seznamem se zamyslíme, jakými technickými prost‑
ředky se jej pokusíme vyřešit. Jako místo pro diskusi navrhuji fórum v intranetu s názvem „Intranet, internet“ a v něm vlákno „Nový intranet“.

Krátké zprávy

O čem se hovoří na intranetu?

Redakce, redakce@mensa.cz

Zpracovala Hana Druckmüllerová, redakce@mensa.cz

j Uzávěrky časopisu Mensa budou v roce 2016
v následujících dnech: 13. 1., 9. 3., 11. 5.,
13. 7., 7. 9. a 2. 11.

Následující témata byla diskutována na intranetu
Mensy v polovině listopadu 2015. Na intranet se za
poslední dva měsíce přihlásilo více než 500 členů.
Zapojte se do diskuse i Vy!

Top six mensovních akcí
iva.bercikova@mensa.cz

Vyberte v anketě svoji nejlepší mensovní akci.
Možnost hlasování nabízím v šesti kategoriích –
akce krátká, celodenní, střední (2–6 dní) a dlouhá
(týden a víc), zážitek a organizátor. V každé kategorii volte maximálně jednu odpověď. Jelikož jde
o první ročník, můžete vybírat ze všech dosavadních akcí, ideálně konkretizovat rokem konání.
Hlasujte na http://www.mensa.cz/volny-cas/de�
tail-akce?&id_a=6616 (odkaz je k dohledání v ka�
lendáři na webu Mensy k datu 31. 12. 2015, kdy
hlasování končí).
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Jaké otázky chceme řešit?
1 Jaký je cíl pro využívání intranetu?
J Např. alespoň 10 % členů se přihlásí alespoň jednou za týden.
2 Proč by měl být takto využíván?
J Větší zapojení členů do společných akcí
a celkově života Mensy.
J Užší kontakt Mensy s členy a členů mezi sebou.
J Kontakt s Mensou v reálném čase.
J Platforma pro SIGy a podporu aktivit.
3 Jaké služby by měl intranet nabízet?

j Uprchlická krize
(130 příspěvků)
j Doučování – C#
(1 příspěvek)
j SIG Natura
(28 příspěvků)
j Schůzky MS Praha
(35 příspěvků)
j Saunování v Brně
(0 příspěvků)
j Základní příjem
(59 příspěvků)
j Hraní deskových her v Praze
(6 příspěvků)
j Soutěže – deskové hry
(1 příspěvek)
j Vliv školného na dostupnost studia (3 příspěvky)
j Chat
(6 příspěvků)
j Mensa právní rada
(0 příspěvků)
j Západ a Východ aneb Je tu propaganda?
		
(37 příspěvků)
j Liberland
(14 příspěvků)
j SIGurmán
(10 příspěvků)
j Potápění
(5 příspěvků)

2015

Valná hromada MS
Hradec Králové

Valná hromada MS
Prostějov

Redakce, redakce@mensa.cz

Redakce, redakce@mensa.cz

V úterý 6. října 2015 proběhla valná hromada
MS Hradec Králové. Ve funkci předsedy MS pokračuje Věra Heřmanová a ve funkci místopředsedy MS Marta Kubánková. Ke změně došlo na funkci pokladníka, kde Martu Heřmanovou nahradila
Jana Jezberová.

V pátek 13. listopadu proběhla valná hromada
místní skupiny Prostějov. Předsedou byl nově zvolen Ladislav Frankl, místopředsedkyní se stala
Jarmila Blahová a pokladníkem Jaroslav Grepl.

Existující mensovní IT systémy
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Mensa v současné době provozuje 7 IT systémů / webů:
j
Akce.mensa.cz – systém pro pořádání setká�
ní a případně dalších akcí, záměrně stojí mimo
ostatní systémy a není cílem jeho integrace (na
setkání se hlásí hodně lidí mimo Mensu), jedná se
o vlastní systém a původním autorem je Roman
Brzuska, který jej vytvořil v roce 2010 pro EMAG
v Praze. V jednání je vývoj nové verze v rámci
předmětu na MU.
j
Centrální databáze – core business systém
pro zpracování testování, členská databáze a placení příspěvků; momentálně je integrovaný v intranetu, nicméně stojí nad vlastní datovou základnou a mohl by být provozován samostatně,
protože propojení na další systémy je relativně
volné a datové toky jasné. S ohledem na specifika
systému bude pravděpodobně nejsnazší zachovat
a udržovat tento systém (i přes značnou složitost
a technickou náročnost). Jedná se o vlastní systém, jehož autorem je Roman Brzuska, některé
moduly doplnili Tomáš Kubeš a Vladimír Kapic.
j
Intranet pro členy – interní sociální síť přístupná všem členům nabízí širokou paletu možností a funkcí, avšak v současné době uživatelské
rozhraní a technické řešení neodpovídá rychlému
vývoji moderních technologií. S vývojem systému
začal v roce 2000 Roman Brzuska, některé komponenty pocházejí od dalších autorů.
j
Veřejný web www.mensa.cz – postaven na
redakčním systému Pagoda (darovaný Mense
zdarma), nyní obsahuje na mnoha místech naše
vlastní napojení na data z intranetu, například kalen-

dáře akcí, mimo tato napojení je web statický a mění
se pouze občas. Web má cca 4 000 návštěv denně.
j
Casopis.mensa.cz – redakční systém pro
webový časopis Mensa, postavený na platformě
MultiCMS, plně zaštítěný dodavatelem (který jej daroval Mense zdarma), Mensa spravuje obsahovou
část. Web má řádově 1 000 návštěv týdně.
j
Deti.mensa.cz – jedná se o přizpůsobený sys�tém dodaný externí firmou (upravený na zakázku,
avšak za znatelně nižší než komerční cenu), momentálně není nijak svázán s ostatními systémy
Mensy, propojení kalendářů bylo v jednání, avšak
chybí interface na straně intranetu. V současné
době se jedná o nejdynamičtěji rostoucí web Mensy.
j
Logickaolympiada.cz – samostatný web pro
potřeby soutěže plně zabezpečující provoz soutěže. Jedná se o vlastní systém naprogramovaný dobrovolníky, primárně Jurajem Ladickým. V době
konání soutěže je to řádově nejnavštěvovanější web
Mensy, letos bez výpadku zaznamenal 293 500 návštěv a 4 115 000 zobrazených stránek.

Statistika návštěvnosti webu Logická olympiáda
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Mensa a inteligence
v médiích
Připravil Čestmír Kalus. Děkujeme Zitě Nidlové, Stanislavu Wolfovi,
Zuzaně Polákové, Marcele Fatrové, Petru Čavojskému, Lence Šnajdrové,
Lucii Malechové, Petru Mazalovi, Zuzaně Šimůnkové a všem dalším, kteří
zaslali odkazy na články do redakce.

Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zašlete odkaz na adresu redakce@mensa.cz.
Mensa
4. 11. 2015 Český rozhlas Hradec Králové, Host ve studiu – Petr Mazal (předseda Mensy ČR),
		 http://jdem.cz/bup8u3
Inteligence
15. 10. 2015 aktualne.cz, Složitým testům odzvoní, inteligenci změří sken mozku, http://jdem.cz/bup859
27. 10. 2015 onadnes.cz, Starší sourozenci bývají chytřejší, naznačila německá studie, http://jdem.cz/bup848
7. 11. 2015 tn.cz, Dívka shání nejchytřejšího partnera. Telefon zakódovala do matematické úlohy. Jste to vy?,
		 http://jdem.cz/aaaa5
9. 11. 2015 rozhlas.cz, Kojené děti mají větší IQ. Pravda, nebo mýtus?, http://jdem.cz/bup826
Nadané děti
18. 9. 2015 blesk.cz, Zlínská škola pro nadané děti rozšíří výuku o angličtinu i logiku, http://jdem.cz/bup8w3
23. 9. 2015 zlin.idnes.cz, Ve třídě pro nadané čeká prvňáky logika, rodiče ale budou doplácet,
		 http://jdem.cz/bup8v9
11. 10. 2015 ceskatelevize.cz, Rozvíjení myšlení dětí v mateřských školách, http://jdem.cz/bup8z4
18. 10. 2015 novinky.cz, Přeskočit třídu? Rarita i pro génie, http://jdem.cz/bup8x7
18. 10. 2015 rozhlas.cz, Školám často chybí peníze na výuku nadaných dětí. Stát už chystá změny,
		 http://jdem.cz/bup8y2
Logická olympiáda
18. 9. 2015 OnaDnes.cz, Nejchytřejší děti Česka. Jaké jsou a co si přejí?, http://jdem.cz/bup869
30. 9. 2015 Karlovarský deník, Dnes je poslední den, kdy se můžete přihlásit na Logickou olympiádu
6. 11. 2015 prahatv.eu, V Praze 17 proběhla soutěž Talent základek, http://jdem.cz/bup9d3 (od 8:04)
7. 11. 2015 hradecky.denik.cz, Nejlepší zbraně pro olympiádu? Kreativita a rychlé rozhodování,
		 http://jdem.cz/bup9c8
7. 11. 2015 kr-ustecky.cz, Olympiáda prověřila schopnost samostatného logického uvažování žáků,
		 http://jdem.cz/bup9b2
8. 11. 2015 zprávy-teplice.cz, Školáci soutěžili v krajském kole Logické olympiády, http://jdem.cz/bup894
9. 11. 2015 karlovarsky.denik.cz, Bystré hlavy pojedou na Hrad, http://jdem.cz/bup889
9. 11. 2015 plzensky.denik.cz, Do celostátního kola Logické olympiády postoupili dva studenti z Plzně,
		 http://jdem.cz/bup879
10. 11. 2015 prvnizpravy.cz, Ondřej, Michaela a Michal jsou vítězi Logické olympiády, http://jdem.cz/bup9a8
10. 11. 2015 pardubickykraj.cz, Anička, Štěpán a František jsou vítězi Logické olympiády Pardubického kraje,
		 http://jdem.cz/buqxk4
11. 11. 2015 Havlíčskobrodské minuty, Halíčskobrodské gymnázium hostilo krajské kolo Logické olympiády,
		 http://jdem.cz/buq4a9
13. 11. 2015 kraj-jihocesky.cz, Jan, Jonáš a Václav jsou vítězi v soutěži o nejchytřejší žáky a studenty Jihočeského kraje,
		 http://jdem.cz/buqxf2
13. 11. 2015 kr-vysocina.cz, Krajské kolo Logické olympiády, http://jdem.cz/buqxg3
13. 11. 2015 vysocina-news.cz, Známe vítěze v soutěži o nejchytřejší žáky a studenty Kraje Vysočina,
		 http://jdem.cz/buqxe3
14. 11. 2015 moravskoslezsky.denik.cz, V Logické olympiádě bodovali dva chlapci a dívka,
		 http://jdem.cz/buqxh9
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Bowling v Hradci Králové, 9. 12.
Věra Heřmanová, vera.hermanova@mensa.cz

I v roce 2015 MS Hradec Králové vyrazí na
bowling. Své síly změříme v A-Sportu v Malšovicích nedaleko pošty. Rezervaci dvou drah máme
od 9. 12. od 19 hodin. Své sportovní úspěchy rozebereme u večeře. Více informací a přihlášku naleznete na internetu v kalendáři akcí.

Vánoční besídka MS Plzeň, 12. 12.
Redakce a Jan Heller, jan.heller@mensa.cz

MS Plzeň Vás srdečně zve na svou poslední letošní akci – předvánoční posezení spojené s povídáním, drobnými soutěžemi, deskovými hrami ...
Sejdeme se v sobotu 12. prosince v 15 hodin v Blovicích, Poplužní 13.
Na programu bude povídání, pojídání a hraní
nejen deskových her, k dispozici bude i kulečník
a šipky. Dále je v jednání beseda se zajímavým, ale
přitom neznámým sportovcem z našeho regionu.
Kapacita je omezena na pouhých 20 míst (víc se
nás do té místnosti opravdu nevejde), neotálejte
proto s přihlašováním. Nabízíme možnost noclehu
v domě ve vlastním spacáku.

Bowling MS Praha, 15. 12.
Tomáš Nováček, tomas.novacek@mensa.cz

Jako každý rok se i tentokrát místo prosincového posezení setkáme na bowlingové dráze, tentokrát v herně Swing na adrese Na Bělidle 25, Praha
5 – Smíchov. Na úterý 15. 12. od 19:00 máme na
dvě hodiny zarezervovány tři dráhy. V herně je
možné zahrát si i kulečník, stolní fotbálek či jenom
tak posedět. Pokud budete chtít hrát, je potřeba,
abyste se přihlásili a zaplatili 80 Kč (100 Kč pro nečleny). Více informací v přihlášce na www.mensa.
cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=6686.

2015

Předvánoční lyžování
za hubičku, 12.–19. 12.
Redakce a Aleš Vencko, vencko@seznam.cz

SIG Lyžování po roce opět pořádá lyžařský týden v italských Orobijských Alpách, provincii Bergamo, údolí Brembana – ve Foppolu, Caroně a San
Simone. Letos od 12. do 19. prosince. Celkem je
k dispozici 31 km sjezdovek, 9 sedačkových lanovek, 8 vleků a 3 snowparky. Pokud by nebylo z důvodu nedostatku sněhu v provozu minimálně
15 km sjezdovek, budou vráceny všechny finanční
prostředky.
Ubytování: apartmány pro 2–6 osob s ložním
prádlem – cena od 2 400 do 3 840 Kč.
Skipas: pro dospělou osobu a starší děti 1 450 Kč,
pro menší děti zdarma. V ceně není pojištění.
Doprava: individuální. Ubytování začíná první
den odpoledne a končí poslední den ráno.

Vánoční besídka s turnajem
v piškvorkách, 12. 12.
Blumensteinovi a MS Prostějov, prostejov@mensa.cz

Zveme Vás na sobotu 12. prosince od 14:00 na
přátelské posezení v předvánočním období. Budeme
diskutovat, hrát hry, jíst a pít, rozbalovat dárečky
a také si zahrajeme piškvorky. S sebou si můžete vzít
vlastní cukroví. Každý účastník si také tradičně připraví jeden hezky zabalený vánoční dárek v cenovém
limitu do 54 Kč, který po příchodu vloží do vánočního pytle. Při společném vánočním posezení si potom
každý jeden dárek vytáhne a rozbalí. Pokud se chcete
zúčastnit soutěže v bramborových salátech, přineste
misku svého produktu. Porotou budou všichni přítomní. Přespolní účastníci jsou zváni i k noclehu, ale
vezměte si, prosím, spací pytel a karimatku a připravte se na trochu méně pohodlí a méně prostoru. Přihlašujte se, prosím, na stránce http://www.mensa.cz/
volny-cas/detail-akce?id_a=6662.

„Na začátku všeho bylo LOGO“...alespoň tohle by mělo v grafickém světě platit dvojnásob, nebo si myslíte něco jiného? Dovolte nám, abychom
Vás o tom přesvědčili svojí prací. Zkuste s námi dát své grafice eleganci a styl na papíře i na monitoru, nebo můžeme jít ještě dál a udělat vizitky třeba z titanového
plechu. Je to na Vás, jak moc chcete být originální a oslovit svět kolem sebe. Více na www.in2on.cz

POZVÁNKY
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HR workshop s Danou Hague: Kolektivní inteligence
aneb My jsme chytřejší než já, 14. 12.

Pražský deskoherní večer, 29. 12. 2015 a 26. 1. 2016
Redakce a Martina Magdová, tresserhorn@post.cz

Redakce a Martin Lupa, martin.lupa@mensa.cz

Zveme na zajímavý workshop v Městské
knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1/98. Jedná
se o workshop, ve kterém se počítá s aktivní účastí přítomných. :-) Workshop bude v češtině. :-) Začínáme v 18:00.
Lidé dohromady dokážou velké věci – postavit
pyramidy, odstartovat revoluci – ale také vymyslet nový, nezávislý operační systém nebo editovat
největší encyklopedii v dějinách. Kolektivní data
a kolektivní inteligence dokážou zodpovědět některé otázky, které by jednotlivec nezvládl, a zároveň velká skupina dokáže ovlivnit svým názorem průběh věcí i negativním směrem.

Silvensa 2015,
29. 12. 2015 – 1. 1. 2016
Redakce a Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz

Pojďme oslavit konec roku společně. Mezinárodní mensovní oslava příchodu nového roku se letos uskuteční od 29. prosince do 1. ledna ve Vídni.
Informace a přihlášku najdeme na našem intranetu. Tamtéž můžeme vyplnit formulář, pokud byste
se chtěli domlouvat na společné dopravě.
Více na 2015.silvensa.org nebo www.facebook.
com/silvensa.

Ve workshopu „Kolektivní inteligence“ si budeme povídat o konceptu kolektivní inteligence,
síle komunit v pozitivním i negativním slova smyslu i o tom, za jakých předpokladů mohou organizace využít možnosti kolektivní inteligence k prosperitě a růstu.
Dana Hague je lektorkou manažerských dovedností a spolupracuje také s University of New
York in Prague a Anglo-American University, kde
přednáší témata spojená s rozvojem organizací na
úrovni BBA a MBA.
V minulosti pracovala pro dvě Fortune 50 společnosti v Praze, Bruselu a Singapuru.

Začátek je v 18:00, ale možno přijít i později.
Otevřeno bude minimálně do 22:00. Kapacita
akce je 24 míst. Zúčastnit se mohou i nečlenové
Mensy. Akce se koná každé poslední úterý v měsíci. Možno přijít i bez přihlášení předem, ale nezaručujeme volné místo.
Seznam her, které jsou v klubu k dispozici:
http://mephit.cz/cs/prodejna-a-klub/hry-k-vy�zkouseni.

Redakce a Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz

Pravidelné setkání členů brněnské Mensy se
koná každé třetí pondělí v měsíci od 19:00, salonek
restaurace „Plzeňský dvůr“ na ulici Šumavská 29a
(Brno, Královo Pole). Od 17:00 bývá většinou i herní předvečer. Rádi Vás přivítáme. Více informací na
brno.mensa.cz.

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

POZVÁNKY

Pravidelné setkání mensanů s hraním deskových her se koná každé poslední úterý v měsíci.
Přijďte posedět a zahrát si stolní hry všeho druhu. Akce se koná v pražském deskoherním klubu
Mephit, který se nachází na Arbesově náměstí 14
(na Smíchově kousek od Anděla). Vstup do klubu
(a na akci) je zdarma. V klubu jsou k zapůjčení desítky deskových her od jednoduchoučkých po extra
složité (hity jako Carcassonne a Osadníci rozhodně
nechybí). Na akci můžete přinést i vlastní hry.

Schůzka MS Brno,
21. 12. 2015 a 18. 1. 2016

Mensovní nadace pro
vzdělání a výzkum (více
na http://merf.mensa.cz/)
vydává časopis Mensa Research Journal zaměřený
na výzkum v oblasti inteligence a nadání. Obsahy
jednotlivých vydání naleznete na adrese http://
www.mensafoundation.
org/mrj, výtisky je mož�né zapůjčit u předsedy
Mensy (predseda@mensa.
cz).

14 /
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Foto: herna Replay

Jihoměstská schůzka
MS Praha, 6. 1. a 3. 2. 2016
Redakce a Markéta Sedláčková, marketa.sedl@gmail.com

Každou první středu v měsíci od 19 hodin probíhá schůzka MS Praha v Jihoměstském pivovaru
(http://www.jihomestskypivovar.cz). Na programu
je povídání o čemkoli, co Vás napadne, pojídání
místních dobrot, popíjení piva či malinovky a případně i hraní her. Přijďte mezi nás!

Valná hromada Ústeckého kraje,
23. 1. 2016
Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz

Akce se koná 23. 1. 2016 od 17 hodin v bowlingové herně Replay Bowling na Klíši. Bowlingová
dráha je zamluvena od 18 do 19 hodin. Hlaste se na
http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-.

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

POZVÁNKY
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ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ
Následující akce jsou naplánovány na rok 2016. V průběhu roku určitě přibude mnoho dalších. K tomu si připočtěte
pravidelné schůzky místních skupin a akce SIGů a máte se opravdu nač těšit. Aktuální informace najdete v kalendáři
na webu http://www.mensa.cz/volny-cas.
Sesbíral Tomáš Blumenstein

1

LEDEN

2

ÚNOR

3

BŘEZEN

18. ledna
20. ledna
21. ledna
28.–31. ledna
leden
leden–prosinec

Diskusní večer se zajímavou osobností
SIG Business Club – přednáška AV ČR
SIG Manager – exkurze do FEI
Zimní setkání členů a příznivců Dětské Mensy
Postnovorční brunch
Každou třetí středu v měsíci odpoledne plné her

Praha
Praha
Brno
Ledeč nad Sázavou
Praha
České Budějovice

Martin Lupa
Petr Štěpán
Stanislav Wolf
Dana Havlová, Lucie Měchurová
Tomáš Kubeš
MS ČB

1. února
4.–10. února
15. února
17. února
únor
únor
únor–březen
únor–září

Diskusní večer se zajímavou osobností
SIG Nihongo na Eigasai
Diskusní večer se zajímavou osobností
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Hráčské doupě pro „náctileté“
Přednáška „Hunger Project“
Konference Mensa pro rozvoj nadání
Literární soutěž

Praha
Praha
Praha
Praha
Rousínov
České Budějovice
Praha
Celá ČR

Martin Lupa
Václav Brázda
Martin Lupa
Petr Štěpán
Vladan Havel, Dana Havlová
MS ČB

4. března
7. března
16. března
21. března
26. března – 2. dubna
březen

Noc mladých vědců
Diskusní večer se zajímavou osobností
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Diskusní večer se zajímavou osobností
Velikonoční lyžování v Dolomitech
Ping-pong

České Budějovice
Praha
Praha
Praha
Val di Fiemme, Itálie
Ostrava

Gymnázium
Martin Lupa
Petr Štěpán
Martin Lupa
Aleš Vencko
MS Ostrava

4

DUBEN

5

KVĚTEN
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E. A. Kubičková a SIG Literární tvorba

After Beroun aneb Co jste při PMS nestihli
Beroun
Ferratové lezení
Děčín
Exkurze do Doubleshot, s. r. o. – česká pražírna výběrové kávy Zeleneč v Čechách

Iva Berčíková
Iva Berčíková
Michal Blümel, Martina Krosesková

4. dubna
12.–17. dubna
18. dubna
20. dubna
27. dubna – 1. května
duben
duben
duben
duben

Diskusní večer se zajímavou osobností
Rumunsko
Diskusní večer se zajímavou osobností
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Jarní celostátní mensovní setkání
Hráčské doupě pro „náctileté“
Ejhle Brno
Badminton
Přednáška o Tanzánii

Praha
Rumunsko
Praha
Praha
Teplice nad Metují
Rousínov
Brno
Ostrava
České Budějovice

Martin Lupa
Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová
Martin Lupa
Petr Štěpán
MS Hradec Králové
Vladan Havel, Dana Havlová
Iva Berčíková
MS Ostrava
MS ČB

2. května
4.–8. května
18. května
23. května
květen
květen
květen–červen
květen–červen
květen–červen

Diskusní večer se zajímavou osobností
Mensovní seminář pro nadané
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Diskusní večer se zajímavou osobností
Šifrovačka v ČB
Jarní setkání členů a příznivců Dětské Mensy
Exkurze u PČR – psovodi
Lukostřelba v Prostějově
Exkurze v Ústavu klinické a molekulární patologie

Praha

Martin Lupa
Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová
Petr Štěpán
Martin Lupa
Martin Mach
Dana Havlová, Lucie Měchurová
Kamil Sedláček
Ladislav Frankl
Vlastimil Bednařík

JARO

KALENDÁŘ AKCÍ

Praha
Praha
České Budějovice
Brno
Prostějov
Olomouc

2015

Společně s klubem Sisyfos
Exkurze do světové jedničky ve výrobě elektronových mikroskopů
První zimní setkání DM, přednášky, soutěže, hry, besedy
Pravidelné hraní her pro širokou veřejnost

SIG Nihongo na tradičním festivalu japonských filmů
Společně s klubem Sisyfos
Víkend s deskovými a karetními hrami, pokec, pohoda
Druhý ročník literární soutěže

Společně s klubem Sisyfos
Tradiční týdenní akce se SIGem Lyžování.

Orientační šifrovaný závod v městských sadech a návštěva pamětihodností
Zajištěné lezení pro začátečníky i pokročilé

Zahraniční mensovní exkurze s návštěvou oblasti Banátu i delty Dunaje
Společně s klubem Sisyfos
Víkend s deskovými a karetními hrami, pokec, pohoda
Poznávání brněnských památek formou týmové soutěže

Seminář pro nadané děti ve věku 13–19 let
Společně s klubem Sisyfos
Víkendová akce pro rodiny s dětmi s přednáškami, soutěžemi, hrami a povídáním
Tradiční exkurze u PČR – tentokráte u psovodů
Další lukostřelecké hrátky

KALENDÁŘ AKCÍ
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ČERVEN

7

ČERVENEC

8

SRPEN

Alpy
Most
Praha

Karolina Svobodová
Martin Hladík, Martina Krosesková
Martin Hladík, Martina Krosesková

6. června
17. června – 2. července
červen
červen
červen, červenec
červen–říjen

Diskusní večer se zajímavou osobností
Západ USA
Přednáška o Ukrajině
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně – odborná exkurze
Společné malování v plenéru

Praha

Martin Lupa
Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová
MS ČB
Petr Štěpán
Lída Děcká
Výtvarný SIG

16.–23. července
16.–23. července
16.–27. července
27. července – 7. srpna
červenec
červenec
červenec, srpen

Letní camp pro nadané děti
Junior camp
Tábor LO pro mladší
Tábor LO pro starší
Sportovní desetiboj v Prostějově
SIG Business Club – Summer Garden Party
Týden v jižních Čechách

Zderaz
Zderaz
Strážné v Krkonoších
Strážné v Krkonoších
Prostějov
Praha
Albeř u Nové Bystřice

Dana Havlová, Lucie Měchurová
Dana Havlová, Lucie Měchurová
Pavla Procházková
Pavla Procházková
Tomáš Blumenstein a MS Prostějov
Petr Štěpán
Iva Berčíková

Camp s volitelným programem pro děti
Camp s volitelným programem pro mládež

9.–13. srpna
14.–21. srpna
23.–28. srpna
srpen

European Mensas Annual Gathering
Czech Around Trip
Krkonošský outdoors cyklovýlet
Příměstské campy v Brně a v Praze

Krakow, Polsko

Mensa Polsko
Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová
Zdenka Pániková
Dana Havlová, Lucie Měchurová

Setkání evropských Mens plné exkurzí a dalších zajímavých akcí
Další zájezd, tentokráte shrnující to nejlepší z naší krásné země
Cyklovýlet s pěší sekcí nedaleko krkonošských lanovek
Camp s volitelným programem pro děti

MS Plzeň a MS Karlovy Vary
Eliška Anna Kubičková

Tradiční akce – exkurze, přednášky, bojová hra, soutěže, deskohraní a další
Návštěva Muzea pražského vodárenství a staré čistírny odpadních vod

Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová
Dana Havlová, Lucie Měchurová
Petr Štěpán
Eliška Anna Kubičková
Tým LO

Seminář pro nadané děti ve věku 13–19 let
Víkendová akce pro rodiny s dětmi s přednáškami, soutěžemi, hrami a povídáním
Společně s klubem Sisyfos
Pokračování úspěšných exkurzí do laboratoří VŠCHT v Praze
Registrace, nominační, krajská a okresní kola, finále soutěže

Podzimní celostátní mensovní setkání
Exkurze do muzea vodárenství a čistírny

PODZIM

9

ZÁŘÍ

10
ŘÍJEN

11

2015

Hiking (vysokohorské túry)
Uhelné safari
Exkurze na Letiště Václava Havla

LÉTO

6
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České Budějovice
Praha
Dlouhé stráně

Horní Branná

Praha

Zahraniční exkurze spojená se setkáním americké Mensy v San Diegu
Společně s klubem Sisyfos
Horní a dolní nádrž, přednáška a podzemí elektrárny

Grilování pořádané pod záminkou deseti sportů
Společně s Oxbridge
Tři týdenní běhy pro malé i velké, organizovaná i volná činnost

14.–18. září
září
září
září, říjen
září–listopad

Mensovní seminář pro nadané
Podzimní setkání členů a příznivců Dětské Mensy
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Exkurze do laboratoří VŠCHT
Logická olympiáda

12.–16. října
říjen
říjen
říjen

IBD
Hráčské doupě pro „náctileté“
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Hra Labyrint

Kyoto, Japonsko
Rousínov
Praha
České Budějovice

Mensa Japonsko
Vladan Havel, Dana Havlová
Petr Štěpán
MS ČB

Zasedání Mezinárodní rady Mensy
Víkend s deskovými a karetními hrami, pokec, pohoda
Společně s klubem Sisyfos
Hra pro širokou veřejnost

listopad
listopad

Talent základek
SIG Business Club – přednáška AV ČR

Praha
Praha

Mensa gymnázium
Petr Štěpán

Soutěž navazující na Logickou olympiádu
Společně s klubem Sisyfos

10.–17. prosince
prosinec
prosinec
prosinec

Předvánoční lyžování za hubičku
Vánoční besídka MS Prostějov
SIG Business Club – přednáška AV ČR
Bowling

Val Brembana, Itálie
Olšany u Prostějova
Praha
Ostrava

Aleš Vencko
Manželé Brzuskovi
Petr Štěpán
MS Ostrava

Tradiční týdenní akce za symbolické ceny se SIGem Lyžování

Praha
Praha

LISTOPAD

12

PROSINEC
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Společně s klubem Sisyfos
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Chytří (ne)počtáři
– nadaní s dyskalkulií
Kateřina Pražáková, katerina.prazakova@mensa.cz

Úspěchy či neúspěchy v matematice často přisuzujeme schopnosti logicky uvažovat. U lidí s vysokou inteligencí pak často očekáváme vysokou
úroveň matematických schopností. Pro spoustu
lidí je asi obtížné představit si inteligentního člověka, kterému činí obtíže i jednoduché počty.
Jsem studentkou navazujícího magisterského
oboru psychologie. Bakalářskou práci jsem psala
na téma „Příběhy dvojí výjimečnosti – kvalitativní studie vývoje nadaných studentů s poruchou
učení“ (2015). Tzv. dvojí výjimečnost představuje
souběh nadání a handicapu, já se zaměřila konkrétně na intelektové nadání (nejčastěji chápáno
jako IQ vyšší než 130) v kombinaci se specifickými poruchami učení (dále jen SPU), k nimž patří
dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.

mem rozpoznáni, případně ne včas. Protože se jejich nadání i handicap vzájemně překrývají
a maskují, mívají na školách víceméně průměrný
prospěch. Kvůli SPU výrazně nevynikají a současně díky nadání ani příliš nezaostávají za ostatními spolužáky. Portešová popsala typické silnější
i slabší stránky nadaných žáků s dyslexií, kteří
přes své obtíže ve čtení a psaní, ale také v oblasti
pozornosti či paměti (především mechanické
a sluchové) mívají výborné logické a analytické
schopnosti, paměť (vizuální) a bývají velmi tvořiví.

DVOJÍ VÝJIMEČNOST

V české literatuře mi chyběl popis souběhu intelektového nadání a dyskalkulie. Našla jsem sice
zmínky o žácích, u nichž se vyskytuje, nijak ale
nevysvětlovaly, jak se projevuje ve škole či jinde.
V té době jsem již hledala respondenty pro
praktickou část práce, abych alespoň na nich zjistila, jak by mohla dyskalkulie u vysoce inteligentních žáků vypadat. Uvědomila jsem si, že pokud
by se mi to podařilo, byla bych v naší zemi možná
první. Obeslala jsem tedy školy spolupracující

Dvojí výjimečností se u nás nejvíce zabývá
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., a při psaní teoretické části práce jsem hodně vycházela z jejích
publikací (2009, 2011). Obecně se však jedná
o téma, jemuž u nás bylo doposud věnováno celkem málo pozornosti. Nadaní žáci a studenti
s SPU často vůbec nebývají vzdělávacím systé-
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s Mensou ČR a zájmové kroužky pro nadané. Odpovědi, jež se mi vrátily, však byly negativní. Nikde v té době takového žáka zrovna neměli, případně i zdůrazňovali, že u nadaných je
matematika často velmi silnou stránkou a dyskalkulie se u nich příliš nevyskytuje. Někdo dokonce
zpochybňoval samotnou existenci této poruchy.
V zahraničních zdrojích jsem našla zmínky
o studentech, kteří mají i přes své vysoké IQ výrazné problémy s matematikou, zatímco ostatní
školní předměty jsou pro ně snadné. Bývají vynikajícími čtenáři, kreativními spisovateli a celkově
se rychle učí (Newman in Hoagies' Gifted Education Page, 2015). Mohou mít také výjimečnou
schopnost rychle si organizovat myšlenky, přemýšlet do hloubky, mít výjimečné vyjadřovací
schopnosti atd. (Himelrigh, 2015).
Měla jsem již rozpracovanou kazuistiku desetileté
dívky, která měla podle pedagogicko-psychologické
poradny IQ vyšší než 150 a také všechny čtyři nejčastěji uváděné poruchy učení včetně dyskalkulie. Protože i dyslexie může působit obtíže v matematice (např.
z důvodu deficitů v oblasti pracovní paměti) a některé příznaky jsou typické pro více SPU zároveň, napadlo mě, zda jí byla dyskalkulie diagnostikována
správně. Uvedu jednoduchý příklad: Jako jeden ze
znaků dyskalkulie se uvádí např. obracení číslic při
psaní, podobně jako děti s dyslexií obracejí písmena.
Jenomže některé děti, které obracejí písmena, obracejí také čísla, nejedná se tedy o tutéž poruchu?
Zeptala jsem se proto její matky, co dívce činí
největší obtíže v matematice, a ona odpověděla:
„V matematice je největší problém v tom, že si pod
číslem nic konkrétního nepředstaví, takže třeba

Prodáváte či kupujete byt, dům
nebo jinou nemovitost?
Advokátní kancelář
JUDr. Hany Sukové
Využijte naší bezplatné poradny na stránkách
www.AKSukova.cz
Rádi pomůžeme s komplikovanými případy:
U podílové spoluvlastnictví,
U dluhy na nemovitostech,
U výměny bytů,
U privatizace a
U exekuce.
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už jen odhady možných výsledků je problém. Pořád ještě tápe v malé násobilce, i když na tom pořád pracujeme, ale kupodivu se zdá, že jí docela
jdou zlomky.“ Na základě jejích obtíží v číselných
představách jsem usoudila, že skutečně pravděpodobně půjde o projev dyskalkulie. Měla jsem tak
v souboru první respondentku s touto poruchou,
která je i přes své obtíže v matematice i jazycích
velmi kreativní (jeví velký zájem o výtvarné činnosti, začíná se zabývat tvůrčím psaním a zkouší
i vytvářet vlastní deskové hry) a také s mimořádnou sociální inteligencí a zájmem o přírodu.
Přesto jsem se snažila hledat další respondenty, abych mohla v práci uvést více případů. Nejlépe někoho, kdo by měl diagnostikovanou pouze
dyskalkulii a nikoliv žádnou z dalších SPU. Chtěla
jsem vidět rozpor čistě mezi intelektovým potenciálem takového jedince a jeho výsledky ve škole
(především v matematice).
Později jsem obdržela zprávu od jednoho
z mých známých, v níž se zmiňoval, že zřejmě našel dvakrát výjimečného dyskalkulika. Dále v ní
stálo: „Ale bohužel o tom rozhodně nechce s kýmkoliv mluvit, natož se podílet na nějakém výzkumu. Je to jeden PhD z (…), fakt chytrý člověk, nikdy bych do něj neřek, že nedokáže spočítat ani
nejzákladnější příklady a celé své studium prošel
tak, že se veškerou matiku učil nazpaměť jako básničku, když si ji převedl na slova. A ví to o něm jen
strašně málo lidí, protože to tají hodně důsledně.
Tak si říkám, jestli se náhodou v akademické
sféře takových lidí nepohybuje mnohem víc, než
si myslíme...“ Název oboru ani univerzity jsem raději neuvedla, jedná se však o přírodovědný obor.
Tyto informace nestačily na vypracování kazuistiky, i tak mi však připadaly zajímavé, zvláště když
zmiňují možnost kompenzace, proto jsem tuto
zprávu uvedla také ve své práci.

KAZUISTIKA
Nakonec se mi podařilo sehnat alespoň jednu
respondentku, která kromě dyskalkulie žádnou
další SPU neměla. Jednalo se o studentku, která
v IQ testu (Amthauerův test I-S-T) dosáhla pásma
nadprůměru i přesto, že jí celkový skór snižoval
výsledek v matematickém subtestu. Protože ve
verbální i figurální části dosáhla velmi nadprůměrných výsledků, dá se předpokládat, že minimálně v těchto oblastech je schopna uvažovat logicky na dost vysoké úrovni. Studuje jeden z oborů,
o které jeví uchazeči největší zájem. Dyskalkulie jí
byla diagnostikována až na vysoké škole.
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Na gymnáziu se projevilo její jazykové nadání
a dostalo se jí tam velké podpory ze strany učitelů.
Z iniciativy učitelky anglického jazyka se přihlásila na
anglickou olympiádu, zatímco jak řekla: „Češtináři
četli moje slohy před třídou, to je docela příjemný. Mě
celkem baví psát, takže jsem s tím neměla problém.
Mám dobrou fantazii.“ Na otázku, jaký měla prospěch,
odpověděla: „Hodně vtipnej. Jsem měla třeba samý
jedničky a čtyřku nebo pětku z matiky. Vlastně dvojku
z dějepisu, protože tam po nás chtěli letopočty.“
Mezi její obtíže patří matematické pojmy, vztahy, postupy, slovní úlohy (kde nechápala, co se po
ní chce), prohazování čísel (záměna 2 a 5, 6 a 9),
a to i přesto, že s prohazováním písmen problémy
neměla. Nemusí se však jednat pouze o početní
operace a letopočty v dějepise, ale i o jednodušší
časové údaje. „Jsou to takový základní věci, prohazuješ čísla, nechápeš vztahy mezi čísly, nechápeš matematický pojmy, nechápeš nějaký postupy,
spousta dalšího. Pleteš si třeba časy. Já buď někam chodím o hodinu dřív, nebo o hodinu pozdějc, protože si prostě pletu časový údaje. Pletu si
větší a menší doteď. Jakoby vůbec nedokážu určit, co je větší a menší, jako takový ty zobáčky.“
Protože se u ní na poruchu učení přišlo pozdě, setkávala se s velkým nepochopením ze strany učitelů
matematiky. Říká: „Bylo mi na tý základce a na tom
gymplu hodně nepříjemný, že učitelé se mi vysmívali. Ztrapňovali mě, označovali mě za feťáka, jedna mi
dokonce řekla, že se svými znalostmi neudělám ani
učiliště, natož abych šla studovat gymnázium, když
zjistila, kam jsem si dala přihlášku na střední školu.
No a třeba brali moje písemky a ukazovali před celou
třídou i vedlejšíma třídama. To je ta (jméno studentky), ta je úplně hloupá, úplně vylízaná.“
I v tomto případě mě zajímalo, zda se studentce podařilo svůj handicap nějakým způsobem
kompenzovat. Kromě toho, že docházela na doučování, je její výhodou dobrá fotografická či vizuální paměť a popsala mi ji takto: „To fungovalo
tak, na tom gymplu hlavně, že jsme byly dvě třídy
a ta jedna měla hodinu před námi. A když se psala
písemka, tak oni nám dali zadání tý písemky
a spolužačka, která byla geniální na matiku, tak
to během tří minut spočítala a já jsem měla další
tři minuty, než přišla učitelka, na to, abych se to
naučila. Tak jsem se to naučila nazpaměť a pak
jsem psala zpaměti. Vůbec nevím, co jsem tam
psala, ale prostě jsem si jenom četla v hlavě ty čísla, který jsem se naučila za tu přestávku.“
Celkově se považuje za snaživou a ambiciózní.
Nyní se věnuje oboru, s nímž je spokojená. Do budoucna uvažuje také o postgraduálním studiu, zajímá se i o vědu.
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ZÁVĚR
Na základě informací, jaké se mi podařilo získat, se zdá, že se mezi námi skutečně objevují studenti, kteří mohou mít navzdory vysoké inteligenci i velké snaze naučit se pracovat s čísly problémy
i s jednoduššími výpočty, číselnými představami
nebo i potíže s časovými údaji. Přesto se mohou
ve všech ostatních oblastech projevovat jako inteligentní, tvořiví, mít dobré nápady a mít úspěchy
např. i jako vědečtí pracovníci. Přesto není lehké
je vyhledat, snáze jsem získala kontakt na nadané
studenty s ostatními SPU nebo ADHD.
Ve své bakalářské práci jsem se tedy pokusila
alespoň nějak nastínit, jak může vypadat souběh
nadprůměrné inteligence a dyskalkulie. Přesto je
mi jasné, že má práce svá omezení a toto téma ještě není ani zdaleka vyčerpané. Uvažuji tedy
o tom, že se mu budu věnovat i v budoucnu, bude-li to v mých možnostech.
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Matematika
pro život
Lucie Schaynová, studentka Ph.D. studia katedry matematiky
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Říká se, že matematika je královnou věd. Asi
proto, že její závěry jsou podloženy pouze správným myšlením, nejsou závislé na našich smyslech,
které nás mohou klamat. Dva lidé, kteří umí správně uvažovat, se nutně musí na svých závěrech
shodnout, vycházejí-li ze stejných předpokladů.
Pokud se řekne ve společnosti slovo matematika, většině lidí se zrychlí tep a přejede mráz po
zádech. Strašákem se ovšem stala neoprávněně.
Proč je tolik neoblíbená? Člověk si o ní udělá obrázek na základní a střední škole a pak už o ní nikdy v životě nechce slyšet. V těchto školních letech se s matematikou žáci teprve učí pracovat,
osvojují si postupy, metody a základní principy.
To vše se zúročí až při studiu matematiky na vysoké škole. Tam odhalíte, kde všude se s matematikou setkáváte nevědomky každý den.
Pokud si představujete matematika jako nějakého rozježeného, šíleného člověka s brýlemi, který
stojí u tabule plné divných vzorečků, tak mi to dovolte uvést na pravou míru. Možná je to někdo, kdo
se věnuje čisté matematice. Zabývá se něčím abstraktním, co není motivováno praktickým užitkem
v reálném světě. Anebo používá matematické prostředky k vyřešení praktického problému. Když nestojí před tabulí, jsou matematici příjemní lidé, se
kterými se normálně zasmějete u šálku čaje. Ze
vzhledu ani vystupování nepoznáte, že jde o vědce.
Mladé matematičky by mohly hravě nafotit kalendář s názvem Nejkrásnější vědkyně Česka.
Vždy se snažíme o něčem rozhodnout co možná
nejlépe. Vybrat ten nejlepší způsob nebo postup.
Tam, kde naše zkušenosti a intuice nestačí, je potřeba použít metod matematiky. Právě při volbě lepších
rozhodnutí nám pomáhá operační výzkum, což je
odvětví aplikované matematiky. Poskytuje odpovědi
na otázky: „Jakým způsobem si mám naskládat věci
do batohu na školní výlet, aby se mi jich tam vešlo
co nejvíce?“, „Jakou trasu si mám zvolit, jedu-li
z jednoho místa na druhé?“, „Jakou strategii mám
zvolit, budeme-li hrát prstovou hru Morra?“ atd.
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Operační výzkum je možno uplatnit v projektovém řízení, dopravě, telekomunikacích, ekonomice, při plánování lidských zdrojů, ve veřejném
sektoru, dále v hornictví, zpracovatelském průmyslu při plánování výroby, dělení materiálu, míchání směsí a v mnoha dalších oblastech. A příklad něčeho, co je nám všem blízké? Například
zdravý životní styl. Chcete si sestavit jídelníček
s vyváženým poměrem živin a zároveň s minimální útratou za potraviny v obchodě? Jste vegetarián a potřebujete si nastavit jídelníček s optimálním příjmem bílkovin? Chcete zachránit planetu
nebo zdroje pitné vody? Lze nastavit jídelníček
všem lidem planety s minimální uhlíkovou nebo
vodní stopou? I zde pomáhá matematika zodpovědět uvedené otázky.
Matematika má opravdu co nabídnout a při
studiu vás nikdy nepřestane překvapovat. Naučí
vás přemýšlet v širších souvislostech a logicky
uvažovat. Udělá z vás lepšího člověka a budete zářit na trhu práce. Právě díky matematice můžete
proniknout do mnoha jiných oborů. Přijměte její
otevřenou náruč a poznejte svět tajů a kouzel, která nás díky ní denně obklopují.
Více informací o operačním výzkumu: http://
prf.osu.cz/kma/?id=7435.

Online fotoškola
Internetové kurzy
fotografování,
při kterých
skutečně
fotíte

www.onlinefotoskola.cz
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Work-Mensa
balance

Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz

Nejmladší z nás to teprve čeká a naopak těch
nejstarších se to už zpravidla netýká. O čem je
řeč? O uplatnění se na trhu práce. To s Mensou
souvisí víc, než by se mohlo na první pohled zdát.
Mensa je totiž místem, kde můžete svou kariéru
nastartovat. Je dobrým zdrojem seberealizace
a zkušeností, ale především v ní potkáte spoustu
zajímavých lidí z různých oborů.

Mensané mohou pomoci
Co vám tedy může Mensa nabídnout? Přeskočme nyní přátele, se kterými si máte co říci, protože jsou na podobné mentální úrovni jako vy,
a přejděme rovnou k dobrovolnictví. Dobrovolnictví je něco, co člověka baví, povznáší a duševně
naplňuje. Nese v sobě totiž poselství, hodnoty,
které vyznáváme nebo jsou nám jinak blízké. Ale
je tu také vlastní prospěch ve formě seberealiza-

Ladislav Koubek:
Pohledem personalisty
Na přednášce
SIG Manager nazvané Psychologie
výběru lidí prozradil pan Mgr. et
Mgr. Ladislav Koubek, MBA, jakými
způsoby a metodami dnes personalisté
vybírají
uchazeče o práci.
Na začátku nám
položil
otázku:
Kolik životopisů
dorazí průměrně
na jednu pracovní
pozici u prestižní Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA
firmy? Odpověď byla: asi 100. Je to samozřejmě
jen hrubý odhad, avšak podává nám jasný obraz

ce. Mensa umožňuje získávat zkušenosti v zázemí
úspěšně fungující mezinárodní organizace. Prospíváte ostatním a ve výsledku to prospěje i vám
osobně. Budete-li třeba organizovat zajímavé akce
a programy pro ostatní mensany, časem získáte
dobré organizační schopnosti. Podobně je tomu
i například s příspěvky do časopisu a získáním publicistických dovedností. A takhle bychom mohli
pokračovat. Váš životopis se tak najednou může
rozrůst hned o několik položek, ale hlavně budete
něco dobře ovládat a umět a na tom už se dá stavět. V každé organizaci, nebo alespoň ve většině
z nich, jsou nejdůležitější lidé, a nejinak je tomu
i v Mense. Využijte toho, že se tu sdružují lidé
s podobným intelektem a s podobnými zájmy.
Oslovujte je a komunikujte s nimi, třeba právě vás
někde doporučí nebo si vás rovnou přizvou do
svého byznysu. Pravda, je potřeba taky trochu
štěstí. Ale štěstí můžete jít naproti, třeba tak, že si
do intranetu Mensy vložíte svůj životopis.

o současné situaci na trhu práce. Životopisů ke
zpracování je prostě mnoho. Nenechte se tedy zaskočit, když po vás firma místo něj bude chtít vyplnit vlastní formulář, daleko lépe se jí totiž zpracovává. Další otázka zněla: Kolik českých
zaměstnavatelů hledá uchazeče na profesní sociální síti LinkedIn? Tentokráte byla odpověď: asi
51 %. Z praxe však vím, že toto číslo je ještě trošku vyšší. Takže mít vlastní, dobře vypadající
a správně nastavený profil se zřejmě vyplatí. Dejte si také pozor na vaše profily na sociálních sítích
Facebook a Twitter, jsou pro personalisty dobrým
doplňujícím zdrojem informací. Firmy i státní instituce si v praxi často hrají na špiony. Některé to
přiznávají a některé to až pokrytecky zapírají či
jen taktně nesdělují. Připravte se také na diskriminaci. Navzdory všemu ji tu bohužel stále v určité míře máme. U mužů je to nejčastěji výška
a u žen vizuální atraktivita. Dobrou zprávou je, že
existují osvícení personalisté, kterým se daří takové
neprofesionální chování eliminovat. Kupříkladu si
zakryjí přiloženou fotografii a posuzují kandidáta
nezávisle, podle jeho skutečně potřebných kvalit.
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Ing. Stanislav Wolf – část přednášky věnovaná inteligenci v organizaci

Stanislav Wolf:
Inteligence a organizace
Vysoká rozumová inteligence sama o sobě vám
získání práce může ulehčit, ale o přijetí na vytoužené místo rozhodují i jiná, důležitější kritéria.
Jedním z nejdůležitějších, které mimochodem vysoce postavení manažeři dnes velmi často skloňují, je schopnost člověka přijmout a sdílet hodnoty
organizace. Takže pokud je sdílíte, má vaše inteligence zelenou. A jak to vypadá s poptávkou po
inteligenci ze strany firem? Už přesně celý rok se
jejich zástupců ptám, jak pracují s inteligencí ve
svých organizacích, jak využívají inteligenční potenciál svých zaměstnanců. Obvykle je zaskočím
a dočkám se nechápavých výrazů. Ale nutno dodat, že ne vždy. Jedna analytická společnost využívá úspěšné splnění IQ testu jako vstupní brány
k zažádání o většinu volných pracovních pozic.
Jiná společnost z oblasti IT cíleně vyhledává lidi
s vysokou inteligencí, protože se jim osvědčilo jejich systémové myšlení a schopnost fungovat sa-

mostatně. Pak tu jsou strojírenské a logistické firmy hledající tvůrce umělých inteligencí
v souvislosti se zaváděním tzv. Průmyslu 4.0 (mluvíme o čtvrté průmyslové revoluci). Tady všude
s inteligencí pracují a vycházejí jí vstříc.

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 v Praze 1, Staré Město.
Cena 150 Kč / 60 min. Pro bližší informace,
prosím, napište na e-mail iveta.zvolenska@
gmail.com.
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Web nám velice pomáhá informovat o aktivitách,
které probíhají nejen v rámci Mensy, ale i v rámci dalších organizací zabývajících se tématem nadání.

Lenka Šnajdrová web co možná nejčastěji
aktualizuje a doplňuje informacemi, které
by mohly zajímat rodiče a učitele (nejen) nadaných dětí a žáků. V době psaní tohoto textu svou činnost na našem webu prezentovalo
58 školek spolupracujících s Mensou, 45 škol
spolupracujících s Mensou, 41 klubů nadaných dětí a 11 herních klubů. Snažíme se
shromažďovat tipy na zajímavé soutěže, hry,
projekty, vzdělávací akce, literaturu pro rodiče i učitele apod. Rodiče i učitelé se mohou přihlásit k odběru nepravidelného e-mailového newsletteru, aby jim neunikla
žádná nově zveřejněná informace ani pozvánka na nadcházející akci – na jarní či
podzimní setkání členů a příznivců Dětské
Mensy, školení pro rodiče či učitele, konferenci
„Mensa pro rozvoj nadání“ nebo jinou akci, ať už
čistě vzdělávací, nebo jen „setkávací“. Vedoucí
klubů nadaných dětí i učitelé spolupracujících
škol a školek mají možnost přidávat k prezentacím svých klubů, škol a školek fotografie, dokumenty a články podle svého uvážení. V uplynulém roce jsme web Dětské Mensy dále
vylepšovali nejen po stránce obsahové, ale
i funkční. Bylo tak například spuštěno nové diskusní fórum, do kterého mají přístup všichni registrovaní uživatelé. Další novinkou je stránka
„Zeptejte se nás“, skrz kterou mohou rodiče
i učitelé posílat Mense své dotazy na téma nadaných děti zejména v případě, že nevědí přesně,
na koho by se měli obrátit. V nadcházejícím roce
je předběžně plánováno rozšíření anglické verze
webu. Aktivity Mensy ČR pro nadané děti jsou
totiž v mezinárodním měřítku unikátní a rádi
bychom prezentovali naši činnost i v zahraničí,
zejména v rámci Mensy International.

SIG KND

Mensovní seminář pro nadané

SIG KND jižní Morava a SIG KND severní Morava se věnují zakládání a podpoře klubů nadaných
dětí nejen na Moravě, ale na většině území ČR. Aktuálně se staráme o 41 klubů. S ohledem na naše
možnosti je podporujeme pořádáním dnů plných
her, testováním nových potenciálních členů nebo
například předáváním zkušeností na konferencích.
Jsme rádi za další nově vznikající KND. Bez ochoty
a práce vedoucích těchto klubů by děti tuto možnost setkávání se nad zajímavými úkoly nedostaly.

V září proběhl pětidenní seminář pro nadané
studenty ve věku 12–19 let zaměřený na rozvoj
znalostí v oblasti přírodních věd a technických
oborů, na podporu logického myšlení, samostatné
tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Účastníci absolvovali přednášky odborníků,
exkurzi do strojní výroby, několik soutěží pro
týmy i jednotlivce, navštívili science centrum
Pevnost poznání v Olomouci a seznámili se s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

Co připravila Mensa ČR
v letošním roce dětem?
Dana Havlová, předsedkyně rady pro Dětskou Mensu,
dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874

Jarní a podzimní setkání
Dětské Mensy
Této víkendové akce se každého půl roku
účastní až 120 dětí a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený rodinný víkend
v hotelu s bazénem. Součástí setkání jsou přednášky pro rodiče stejně jako soutěže, šifrovací výpravy a další program pro děti i celou rodinu. Po
celou dobu jsou k dispozici desítky deskových
a karetních her i prostory, kde si rodiny mohou
povídat a předávat zkušenosti nejen ze života nadaných dětí. Setkání se mohou zúčastnit jak členové Mensy, tak i veřejnost. Vítán je každý. V roce
2016 plánujeme přidat ještě jedno setkání, a to
v době pololetních prázdnin.

Letní a příměstské campy
Jsou určeny především dětem od 8 let věku.
Stovka dětí si letos užila pestrý program složený ze
společných týmových her, soutěží a z větší části

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

lek, které by se chtěly více zapojit do práce s nadanými dětmi, podporovat je v jejich rozvoji, setkávat se na konferencích a seminářích.

Letní camp pro
nadané děti 2015
v Mozolově,
foto: foxiq1

z programu volitelného. Letos byla nabídka více než
20 individuálních aktivit od hraní deskových her
přes pokusy, výtvarné aktivity, focení, rybaření, divadlo, sport, literární tvorbu, tanec a šifrování až po
čtenářský koutek a stavění domečků v lese. Vzhledem k tomu, že nás starší účastníci nechtějí opustit,
budeme další ročník koncipovat jako dva campy ve
stejném termínu. Jeden pro děti a druhý pro juniory.
Oba se budou vzájemně prolínat a obohacovat.

Hráčské doupě pro náctileté
Několikrát ročně proběhne takový víkend
v Rousínově. Spaní je prosté, ale možnost se potkat, probrat svá témata, plánovat další akce, hrát
hry a udržovat přátelství vždy přiláká partičku
starších členů Dětské Mensy a mladších členů
Mensy, stejně jako dobrou náladu.

Spolupracující školy, školky,
kluby nadaných dětí
Průběžně pracujeme na získávání škol a ško-
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Ve spolupráci s NIDV připravujeme obsah
10 akreditovaných kurzů pro školní koordinátory
péče o nadané. Bude to ucelený program, který
koordinátorům pomůže lépe se zorientovat v této
problematice a nastavit funkční systém i ve školách, které s péčí o nadané teprve začínají.
Mimo výše zmíněného naši členové organizují
i mnoho dalších akcí. Zprávy o nich se objevily
v dřívějších vydáních časopisu.

Web Dětské Mensy:
deti.mensa.cz

Dana Havlová, Tomáš Blumenstein

Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Eva Staňková
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Reportáž

NTC System of Learning:
„Mensa pro školky“

Fořtíková a bylo nutno vytvořit nový
lektorský tým a obsahově připravit
kurzy a přednášky. Jsem rád, že se
nám podařilo vytvořit tým regionálně i odborně různorodý. Odborným
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz
garantem se stala Dana Havlová,
tým zahrnuje i odborníky z oblasti
NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětsképsychologie i zkušené učitelky z mateřských škol.
ho mozku za pomoci cvičení, která vedou k průkazProběhlo několik setkání a konzultací s autorem
nému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity
metody Ranko Rajovićem (Srbsko), povedlo se vyv dětském věku. Výzkumy, na základě kterých prodat i další knihu, která je tentokrát věnována
jekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský
enigmatickým hádankám. Bylo rovněž nutno zajismozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí
tit akreditaci Mensy jakožto vzdělávací instituce
(propojů) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne dokoni akreditaci jednotlivých kurzů NTC. Obojí se nám
ce do věku 5 let.
úspěšně zdařilo, takže kurzy pro učitele MŠ i předMensa ČR využila nabídky spolupráce ze strany
nášky pro rodiče nově vypsané na listopad jsou
Mensy International – jmenovitě týmu odborníků veúspěšně obsazené. Povědomí o metodě NTC jsme
deného lékařem Dr. Ranko Rajovićem – k spoluúčasti
posílili celou řadou článků, celý červen bylo možné
na tomto unikátním projektu, v jehož rámci se na zánajít denně půl strany o jednotlivých částech metokladě podkladů a školení od výše zmíněných zahrady NTC spolu s příklady v MF Dnes. Chtěl bych poničních odborníků snažíme vlastními silami – s využiděkovat všem, kteří se na rozvoji NTC podílejí.
tím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie
a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče
Proč se metoda jmenuje NTC? Projekt
v České republice. Cíl našeho společného úsilí je rozvznikl na půdě srbské Mensy v zájmovoj potenciálu všech dětí od nejranějšího období. Prové výzkumné skupině s názvem „Nikola
jekt jsme proto v ČR nazvali „Mensa pro školky“.
V roce 2015 došlo v programu NTC k podstatTesla Centre“ – odtud zkratka NTC.
ným změnám. Účast v projektu ukončila Jitka

Konference Mensa
pro rozvoj nadání
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz

Konference Mensa pro rozvoj nadání, foto: Tomáš Kubeš

V

úterý 24. 3. 2015 se v prostorách poslanecké
sněmovny konala konference Mensa pro
rozvoj nadání. Hlavním přednášejícím byl prof.
Milan Hejný, který velmi poutavě hovořil o matematice a hlavně o metodě vyučování matematiky,
které je sám autorem. Následovaly tři zajímavé
přednášky: PhDr. Pavly Pickové „Identifikace nadání“, pak přednáška PaedDr. Marie Nedvědové
„Výuka nadaných dětí v ZŠ Máj II v Českých Budě-
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jovicích“ a před obědem přednáška
Ing. Tomáše Blumensteina a Ing. Hany Kalusové
na
téma
„Mensa ČR“. Odpolední program
po většinu času
probíhal ve třech
sálech a účastníci
si mohli vybrat témata, která je nejvíce
zajímala. Další konference Mensa pro rozvoj nadání proběhne
opět na jaře 2016.
Milan Hejný na konferenci,
foto: Tomáš Kubeš

2015

z mensovního semináře pro nadané
Daniel Hausner, daniel.hausner@mensa.cz, redakčně upraveno

L

etos jsem se díky projektu
Mensy a finanční podpoře
Ministerstva školství zúčastnil
pětidenního vzdělávacího semináře, který se konal od 11. do
15. září ve Valáškově gruntu, přestavěném zámečku Kozov v malebné krajině u hradu Bouzov.
První den byla na programu
Pevnost poznání v Olomouci
a pak přesun autobusem do Kozova, kde proběhla první přednáška a seznamovací hry. Těsně
před seminářem jsem měl jinou
školní akci, tudíž jsem o tento program přišel,
protože na místo jsem se dostavil až v pozdních
večerních hodinách. Příjemně mě překvapilo naprosté ticho – žádný rachot od poblíž vedoucích
komunikací. Jakmile jsem zjistil, ve které místnosti se všichni nacházejí, vykročil jsem tam.
A opět nezvyklé ticho – žádný rámus, který je slyšitelný téměř za každými dveřmi školních učeben.
Po přátelském uvítání jsem se připojil k asi třicítce dalších studentů ve věku 12 až 19 let, kteří byli
ponořeni do řešení šifrovací hry. Tento den proběhlo rozdělení zúčastněných do týmů a také byla
zahájena soutěž v Abaku a piškvorkách, která se konala ve volných chvílích po celou dobu semináře.
V dalších dnech následovala řada nejrůznějších přednášek od principů stavební statiky a chemie v souvislostech přes strojní výrobu, astrofyziku a provoz webového portálu až po čtyřroz‑
měrnou krychli, odbornou angličtinu a jedy. Přednášky byly obsazeny vynikajícími lektory a i přes
široké věkové spektrum studentů strukturovány
tak, že si každý našel a odnesl to své. Začátek programu byl vždy v ranních hodinách a poslední
činnosti se odehrávaly často i po deváté hodině
večer, takže nudou jsme opravdu netrpěli a touha
po poznání byla u většiny z nás za ten den naplněna. Semináře byly oživeny různými týmovými
soutěžemi, mezi něž patřily například návrh
webového portálu a plánek statického zpracování
základních prvků vybraného typu budovy.
Další zpestření představoval nedělní výlet na
hrad Bouzov, kde jsme s průvodcem nahlédli do
nejrůznějších zákoutí stavby, a úterní návštěva

Výlet na hrad Bouzov, foto: Lenka Šnajdrová

společnosti Laser Technology Prostějov, kde nás
důkladně provedli strojírenskou výrobou a snažili
se co nejlépe zodpovědět naše zvídavé dotazy. Odtud už pak následoval návrat do Olomouce a oficiální ukončení celé akce.
Seminář byl mou první mensovní akcí, vyjma
několika schůzek MS Plzeň, a hodnotím ho určitě
kladně pro jeho fantastickou organizaci, odbornost lektorů a jejich schopnost strukturovat přednášky pro tak široké věkové rozmezí studentů.
Příjemně na mě působila interakce lektorů se zúčastněnými během přednášek a také udělování
nejrůznějších sladkostí za správné odpovědi, což
se ukázalo být skvělou pozitivní motivací pro zapojení našich mozků. Velké díky patří všem organizátorům a lektorům, kteří se podíleli na tak
skvělé akci, stejně tak jako Ministerstvu školství,
které finančně přispělo. Na semináři jsem potkal
mnoho milých, sympatických a nápomocných
mensanů i nemensanů a doufám, že bude možné
uskutečnit podobný seminář i v budoucnu.

Mensovní seminář pro nadané, foto: Lenka Šnajdrová
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Vítězové Talentu základek Prahy 17, zleva Marek
Smrček, Iveta Smoleňáková, Barbora Dohnalová,
doprovod, foto: autorka

2015

Mensa International
Scholarship Program
Vicki Herd, presidentmensacanada@icloud.com

Talent základek 2015
Marcela Fatrová, zastupce@mensagymnazium.cz

Ve čtvrtek 5. listopadu to na Mensa gymnáziu už
od 13 hodin šumělo jako v úle. Začínali se scházet
účastníci soutěže Talent základek a jejich rodiče, babičky, dědečkové či sourozenci. Na soutěž přišlo 46
dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury,
filmu, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci
všeobecného přehledu si všichni vyzkoušeli práci
s hlasovacím zařízením Active Expression. Ve druhé
části testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své
městské části. Letos se ukázalo, že se děti lépe připravily na tuto část, takže si mnohem lépe poradily
s otázkami typu, kde mají ve svém okolí nejbližší
sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí. Naší snahou kromě jiného bylo,
aby se díky této soutěži začaly o dění ve své městské
části více zajímat a aby věděly, kde mohou nedaleko
od svého bydliště aktivně trávit volný čas.
Záštitu nad soutěží pro svoji městskou část
převzali starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková,
starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starosta
Prahy 5 MUDr. Radek Klíma a starosta Prahy 6
Mgr. Ondřej Kolář, za což jim patří náš dík.
Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly
vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo
ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci soutěže dostali poukaz na testování IQ v Mense zdarma. Vyhlašování výsledků a předání cen se
zúčastnila i starostka městské části Praha 17 Mgr.
Jitka Synková. Soutěž přijela natočit regionální
pražská televize Praha TV. Televizní reportáž
z akce můžete zhlédnout zde: http://prahatv.eu/ar�
chiv/video/zpravy-z-prahy-06-11-2015-18-00.
Ceny do soutěže věnovali tito sponzoři: nakladatelství Fraus knihy, firma Albi deskové hry a hlavní
výhru – mobilní telefony pro vítěze – věnovala společnost Microsoft. Také jim moc děkujeme.
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Výsledky
Talent základek Prahy 5:
1. místo – Adam Rek (ZŠ Slivenec)
2. místo – Jan Švarc (ZŠ Lipence)
3. místo – Emma Štěpánová (ZŠ Drtinova)

Mensa Foundation scholarships are awarded
on the basis of an essay that describes the applicant’s career, vocational, and/or academic goals
along with information that shows how the applicant intends to achieve the stated goal. The general scholarships are unrestricted as to age, race,
gender, level of education, grade point average, or
financial need.
To be eligible for the Mensa international
scholarship, the applicant must be a Mensa member (other than American Mensa). The application
must include the country of membership and
membership number.

Eligible students are those who will be pursuing
a degree program at an accredited college or university in a country other than the United States during
the academic year following their application.
1 Deadline: applications must be submitted online on or before 11:59 p.m., CST (Central
Standard Time) or 05:59, GMT (Greenwich
Mean Time), on January 15, 2016.
2 More information: http://www.mensafoun�
dation.org/what-we-do/scholarships/international-scholarships/mensa-international-scho�larship/

Talent základek Prahy 6:
1. místo – Ondřej Klusáček (ZŠ Petřiny-Sever)
2. místo – Tomáš Kalous (ZŠ M. Alše)
3. místo – David Jirasko (ZŠ Bílá)
Talent základek Prahy 13:
1. místo – Vojtěch Suchý (ZŠ Bronzová)
2. místo – Karolína Štádlerová (ZŠ Trávníčkova)
3. místo – Viacheslav Nikiforov (ZŠ Trávníčkova)
Talent základek Prahy 17:
1. místo – Marek Smrček (ZŠ Socháňova)
2. místo – Barbora Dohnalová (ZŠ Socháňova)
3. místo – Iveta Smoleňáková (ZŠ Socháňova)
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme! Ti, co letos
neuspěli, nemusejí věšet hlavu – soutěž Talent základek bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s některými opět uvidíme. Nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat do
Logické olympiády.

Mensa gymnázium
Marcela Fatrová, zastupce@mensagymnazium.cz

Mensa gymnázium, o.p.s., je nezisková organizace zřizovaná Mensou ČR.
Škola vznikla v roce
1993 jako Osmileté
gymnázium Buďánka, o. p. s., a jedná se
o jediné gymnázium
v České republice,
GYMNÁZIUM
které se věnuje výhradně mimořádně
nadaným studentům
(základní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR, a tedy IQ
nad 130). Cílem ovšem není jen rozvoj vědomostí,
ale i celé studentovy osobnosti. Škola studentům
poskytuje nadstandardní péči s vysoce individuálním pedagogickým i psychologickým přístupem,
podporuje jejich radost z poznávání a tvořivost,
pracuje na jejich sociálních dovednostech a sebepoznávání, učí je týmové práci. Studenti mají
možnost ovlivňovat rozhodnutí týkající se školy,
a to buď sami, nebo prostřednictvím svých zástupců
ve studentské radě. Ze svých studentů Mensa gymnázium vychovává vzdělané, tvořivé a samostatně
uvažující osobnosti. Naši absolventi jsou také velmi
úspěšní v přijímacím řízení na vysoké školy.

MENSA

Specifika školy

jj rodinné prostředí umožňující individuální přístup
jj věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu
jj výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích

jj individuální konzultace ve všech předmětech
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj
jj

podle potřeb studentů
nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách
(průměrně 23 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 s vysokým podílem mužů
učení v dvouhodinových blocích (možnost
lépe se soustředit na daný předmět)
základní učebnice zdarma
spolupráce s psychology zaměřenými na problematiku vysoce nadaných dětí
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 pomůcky, vyškolení pedagogové)
vytváření specifických podmínek pro výuku mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým syndromem (asistenti pedagoga, spolupráce s APLA aj.)
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doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními
školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.
jj tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích (vánoční besídka, Buďánkovský slunovrat aj.)
Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz.
Úspěchy a akce školy
V loňském a letošním roce se škola pozitivně
prezentovala na řadě akcí, z nichž některé sama pořádala. Významné jsou každoroční dny otevřených
dveří gymnázia, spolupořádání konference Mensa
pro rozvoj nadání, představení školy na konferenci
Rozvoj metod a forem práce s mimořádně nadanými žáky ve Zlíně a na konferenci Rozvíjíme nadání:
moderně, kvalitně, kompetentně, pořádané STAN-ECHA, aj. Škola se pravidelně zúčastňuje přehlídky pražských středních škol Schola Pragensis. Významnou a úspěšnou akcí byla soutěž Talent
základek, kterou škola pořádá pro žáky z 1. stupně
ZŠ v městských částech Praha 5, 6, 13 a 17. Soutěž
u žáků testuje jak všeobecný přehled z řady oblastí
(matematika, zeměpis, dějepis, literatura, televizní
pořady …), tak znalosti o vlastní městské části. Cílem toho je přimět žáky více se o dění ve své městské části zajímat.
V průběhu posledních 5 let se na financování
projektů škole podařilo získat přes 10 mil. Kč
z evropských fondů. Jeden z takto financovaných
projektů – Informace kolem nás – skončil v březnu
2015. Byl zaměřený na podporu výuky fyziky
a matematiky, rozvoj informační gramotnosti
a v neposlední řadě i na posílení mezipředmětových vztahů a rozvoj řady klíčových kompetencí.
V rámci projektu bylo vybudováno moderní materiálně-technické zázemí, které odpovídá požadavkům a potřebám studentů i pedagogů.
V rámci všech grantů byla vytvořena řada e-learningových výukových materiálů pro studenty.
Škola se zapojila i do několika charitativních
akcí, např. do akce Srdíčkový den či sbírky pro
Fond Sidus.
Prostory školy jsou využívány nejen dopoledne
k výuce, ale i v odpoledních hodinách a o víkendu
– škola své prostory nabídla k využití k pořádání
celopražských šachových turnajů pro žáky ZŠ
všech věkových kategorií.
Kromě toho se studenti školy zapojili do spolupráce na akcích městské části Praha-Řepy, jako
jsou Den Země, Babí léto a Den sousedů. Společně
s městskou částí se někteří studenti a učitelé podíleli na vybudování naučné stezky na Řepích.
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V loňském školním roce se naše škola zapojila
také do několika větších projektů, někdy i přeshraničních. Projekt Mnichov–Praha: osudy
v exilu se zabýval tématem Rádia Svobodná Evropa a studenti v rámci něj měli příležitost osobně
se seznámit se zajímavými pamětníky.
Projekt Mladý kurátor proběhl ve spolupráci
s Lobkowiczkým palácem. Naši studenti primy
a sekundy zkoumali málo probádané předměty
Lobkowiczkých sbírek, dohledávali o nich informace a na závěr výsledky svého bádání prezentovali. Na projektu Příběhy z války pracovali u příležitosti výročí konce 2. světové války studenti
kvinty. Zpovídali pamětníky konce války, ať už
rodinné příslušníky a známé, nebo úplně cizí lidi
v centru Prahy, a ptali se na jejich příběhy a vzpomínky. Vše pak sepsali, přidali fotografie, vytvořili tak plakáty a ty pak vyvěsili po škole.
Z dalších větších projektů stojí za zmínku beseda s pamětnicí holokaustu Doris Grozdanovičovou, exkurze do terezínského ghetta, 1. ročník školního kola recitační soutěže, dále pak
mezinárodní projekt a konference PLATFORM
shift zaměřená na teenagery, projekt Bankéři do
škol a v neposlední řadě i projekt Edison, v rámci
jehož výuku vedli stážisté ze šesti cizích zemí
(Nový Zéland, Rumunsko, Indie, Brazílie, Vietnam a Guatemala), kteří ČR navštívili díky mezinárodní organizaci AIESEC.
Rovněž se podařilo zorganizovat několik pravidelných a několik mimořádných akcí pro studenty – z těch tradičních adaptační kurz pro primu s názvem Prima seznamka, lyžařský
a snowboardový výcvikový kurz, poznávací zájezd do Velké Británie a Irska, školní výlety, maturitní ples. Z mimořádných akcí jmenujme např.
výšlap na Sněžku, astronomickou expedici či několik biologicko-paleontologicko-mineralogicko-geologických exkurzí.
Úspěchy studentů
V uplynulém školním roce naši studenti dosáhli mnoha úspěchů, a to jak ve vědomostních soutěžích a olympiádách, tak ve sportu, hudbě a řadě
dalších disciplín. Studenti se účastnili Logické
olympiády, Talnetu, Stretechu, programu CTY,
SOČ, Ekologické olympiády, Astronomické olympiády, Dětské vědecké konference, Abaku ligy, Debatní ligy, Chemquestu, soutěže Nenech mozek
zahálet a mnoha dalších akcí, přehlídek, soutěží
atp. Někteří studenti také pravidelně vyjíždějí každý rok na studia do zahraničí.
Pozoruhodných úspěchů v minulém školním
roce dosáhli například Mikoláš Opletal, Valentin

2015

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.

pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2016/17

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

– ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů

TESTOVÁNÍ IQ

MENSA

GYMNÁZIUM

HERNÍ ODPOLEDNE

– šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.

2. 12. 2015 a 3. 2. 2016, 10 – 15 hod.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a
handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení –
bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské vztahy
mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální vzdělávací
plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2016/17 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).
257 328 786

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

603 801 321

WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

Logachev, František Vlček, Radek Jakubka, Robert Jonathan Šimon, Radek Olšák, Amálie Hilgertová, Lukáš Dvořák, Martin Kent Kraus, Petr
Dedek, Karolína Procházková, Jiří Rambousek,
Michaela Kučerová, Filip Mauer, Yasmina Overstreet, Philipp Melay či školní šachový kroužek.
O úspěchy našich studentů se v minulém roce
začala zajímat novinářka ze serveru Aktuálně.cz
a v souvislosti s tím několik našich studentů zpovídala. Tyto rozhovory vycházely v průběhu školního roku 2014/2015 na serveru Aktuálně.cz pod
souhrnným názvem České naděje.
Další informace naleznete na adrese: www.
mensagymnazium.cz/studenti/oceneni-studentu/.
Úspěchy učitelů
Na naší škole působí kvalitní učitelé, kteří jsou
jak vynikajícími odborníky ve svém oboru, tak
současně i skvělými lidmi. Své nadšení pro obor
dokážou na studenty přenášet a jsou pro ně v procesu vzdělávání partnery, díky čemuž vládne na
škole velmi přátelská a pozitivní pracovní atmosféra a studenti dosahují skvělých výsledků.

jj

Vyučující PhDr. Eva Patáková, Ph.D., je členkou mezinárodní komise pro tvorbu úloh pro
mezinárodní kolo Matematické olympiády, na
PedF UK vede seminář pro budoucí učitele matematiky pod vedením profesora Hejného a na
všech významných mezinárodních matematic-

jj

jj

jj
jj

jj

kých konferencích přednáší o metodách tvorby
úloh pro nadané žáky (vydala rovněž publikaci
s názvem Metody tvorby úloh pro nadané žáky).
PhDr. Tomáš Kočí je již několik let členem
poroty v oboru biologie a chemie v celostátním kole přehlídky Středoškolské odborné
činnosti a kromě toho vede semináře pro pedagogy ve středisku ekologické výchovy
v Toulcově dvoře.
Vyučující Mgr. Jan Kratochvíl vyhrál v roce
2011 Cenu Alfréda Radoka se svojí divadelní
hrou Vladimirova děvka. Nyní se podílí na zinscenování dalšího divadelního představení, které bude uvedeno jedním z pražských divadel.
Mgr. Martin Kulhánek přispívá do některých geografických periodik (např. do Geografických rozhledů).
Učitel Martin Kalivoda se na republikové
úrovni věnuje prevenci netholismu, tj. závislosti na internetu a počítačových hrách, spolupracuje s krajskými koordinátory prevence
při PPP a přednáší pro ně a pro metodiky
prevence na školách. Kromě toho se na škole
věnuje organizaci outdoorových aktivit a zážitkové pedagogiky a vede volejbalový tým,
který je členem AVL ligy.
Mgr. Mária Kuková, Ph.D., se dlouhodobě
věnuje astronomii, vede na škole astronomický kroužek a zúčastnila se i astronomické
konference na Havaji.
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Je zajímavé se to dozvídat.
lidí, kteří dokážou ublížit a ranit. Navíc z toho neVladimír Finsterle: V roce 1999 jsem založil spomají ani žádný prospěch. Prostě jenom škodí
lečnost Pears Health Cyber. Začínal jsem od píky
a těší je to. To je dost hrozné. A největší radost?
a to mne provází dodnes. Není to negativum, ale
Moji kolegové se mnou vyrostli v úžasné profesionaopak hybná síla. Stále mne totiž vede touha ponály. Dále mám velikou radost z některých pevznávat nové věci, osahávat je, zjišťovat, jak funguných lidských vztahů a jejich ryzosti. To mě fakt
jí, dávat jim nový směr nebo měnit jejich obsah.
těší.
Tato ambice mne stále nutí učit
se, poznávat nové lidi, naslouPetr Štěpán: Jak ses dostal do
chat jim. A pak přijít na trh
Mensy?
s něčím, co je jiné, co tu ještě
Vladimír Finsterle: V roce 2014
Dobrá myšlenka se
nebylo. Dobrá myšlenka se
jsem dostal pozvánku do CERNu,
vždycky prosadí, najde si
vždycky prosadí, najde si své
kde mi někdo navrhl, zda by můj
své fanoušky i kupce. Jen
fanoušky i kupce. Jen si to
syn nechtěl přijít na testování. No
si to žádá víru ve vlastní
žádá víru ve vlastní schopnosti
a já jsem šel jako doprovod. A aby
schopnosti
a
vytrvalost.
a vytrvalost. Touha „dokázat
v tom nebyl sám, tak jsem testy děto“ je motorem mého života.
lal také. Teď jsme oba členy. Takže
jsme členy od listopadu 2014, tudíž
Petr Štěpán: Jak bys charaktevelmi krátce.
rizoval další posun firmy?
Vladimír Finsterle: Stali jsme se prvním virtuálPetr Štěpán: Co bys čekal, že v Mense najdeš?
ním komunikátorem mezi farmaceutickou firmou
Vladimír Finsterle: Kontakty na lidi, které zajímaa lékařem. Vytvořili jsme v roce 1999 první interjí inovace, základní výzkum. Že naleznu inovátonetovou lékárnu www.lekarna.cz, která je nyní
ry, nápady, ale také například odborníky na monejvětší v České republice. Poté jsme expandovali
derní umění, které mě zajímá. Připadá mi skvělé,
na Slovensko. V roce 2006 jsem byl u zrodu první
co děláš ty. Spojení mozků, vztahů a možností
elektronické univerzity kontinuálního vzdělávání
v oblasti propojování členů Mensy, absolventů
v medicíně. V roce 2012 jsme expandovali i do
Oxfordu, Cambridge, klubu Sisyfos a top firem je
Ruska. Od samého začátku firmy jsme s týmem
veliká výzva a rád se toho budu aktivně účastnit.
budovali její jednotlivé divize a vytvářeli produkty,
které na trhu v době jejich vzniku nebyly. Dnes jsme
Petr Štěpán: Jaké je tvé životní poselství?
moderní rostoucí společností zaměřenou na to, abyVladimír Finsterle: Co nechceš, aby ti činili ostatchom udávali trendy v oblasti komunikace ve zdraní, nečiň ani ty ostatním. Pokora a respekt k livotnictví. To nás nutí být inovativní a přicházet se
dem i přírodě.
stále novými nápady. I to je důvod, proč pro svou
firmu stále vyhledávám talentované lidi s nápady.
Děkuji za rozhovor.

“
„

Vpravo Vladimír Finsterle, vlevo Petr Štěpán, foto: archiv autora

Rozhovor s členem Mensy
PharmDr. Vladimírem Finsterlem, MBA, aneb

Touha „dokázat to“ je motorem
mého života
Rozhovor vedl a článek napsal: Petr Štěpán, SIG Business Club, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz

S Vladimírem jsem se sešel 11. listopadu v restauraci s krásným výhledem na Pražský hrad. Ač
schůzka trvala necelou hodinu, rád bych vás přizval ke stolu a podělil se s vámi o zajímavý rozhovor s jedním z našich kolegů mensanů.
Petr Štěpán: Vladimíre, mohl bys mi popsat své
pracovní začátky?
Vladimír Finsterle: Absolvoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
a kariéru jsem zahájil v roce 1989 na imunologii
v pražském IKEM. Působil jsem tam jako specialista pro HLA typizaci buněk s cílem nalézt shodu
mezi dárcem a příjemcem orgánů. Takže jsem měl
ambici být vědcem a zabývat se velice specializovanou vědeckou činností.
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Petr Štěpán: Co nastalo pak?
Vladimír Finsterle: Poté jsem dostal příležitost vybudovat tehdy ještě československé zastoupení
farmaceutické firmy CILAG. V roce 1998 jsem se
účastnil stáže v USA, kde jsem poprvé viděl, jak
může fungovat digitální propojení mezi farmaceutickou firmou a lékařem. Například jsem byl nadšen novými formami komunikace s lékaři na
vzdálené Aljašce. Když jsem se po roce vrátil zpět
do Čech, měl jsem v hlavě mnoho nápadů a chuť do
práce. Jelikož zde ale nic takového nefungovalo,
zcela logicky vyplynulo z merita věci, že musím založit firmu, která bude tomuto odvětví razit cestu.
Petr Štěpán: Stal ses tedy průkopníkem v této oblasti, což jsem až do dnešního dne vůbec netušil.

Petr Štěpán: Takže kdybys měl jasně vyjádřit firemní misi, jak by zněla?
Vladimír Finsterle: Soustřeďujeme se výhradně na
oblast zdravotnictví. Prodáváme lékárenský a příbuzný sortiment, dodáváme služby pro pacienty,
odbornou lékařskou veřejnost a farmaceutické firmy. Vymýšlíme komunikační strategie a produkty,
pracujeme s moderními médii a technologiemi.
Jsme firma, která mezi prvními přináší inovace
do zdravotnictví a farmacie. Prioritně budujeme
strategická partnerství.
Petr Štěpán: Jaká byla tvoje největší radost a starost? Myslím, že to nebudeme specifikovat do oblasti pracovní versus soukromá. V tvém případě se
to prolíná…
Vladimír Finsterle: Mou největší starostí je závist

Při objednávce na
www.motivpress.cz
zadejte kód MENSA300
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Skvělá cesta do neznáma

Ludmila Polešovská, lidka.polesovska@centrum.cz, redakčně upraveno

C

oby novopečená členka Mensy jsem se i s manželem přihlásila na svůj první mensovní zájezd,
který byl zároveň jubilejním desátým v pořadí.
Zajímavý byl i tím, že byl tajný. Vůbec jsme nevěděli, kam jedeme, a informace jsme dostávali
průběžně v autobuse těsně před příjezdem do našeho denního cíle.
Cesta do neznáma začala ve čtvrtek 24. září
v odpoledních hodinách v Brně. Nabrali jsme kurz
na Prahu. Projeli jsme Českou republiku, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii
a dorazili do Monaka. Celkem jsme během zájezdu projeli deseti státy – v dalších dnech přibyly
Francie, Španělsko a Andorra – a navštívili jsme
desítku zajímavých míst.
Cílem číslo jedna bylo Monako. V druhém nejmenším státě světa jsme si prohlédli botanickou
zahradu Jardin Exotique s šedesát metrů hlubokou jeskyní, dále oceánografické muzeum, Monte
Carlo se slavným kasinem, vykoupali jsme se v Ligurském moři a v katedrále zhlédli náhrobek Grace Kelly, manželky knížete Rainiera. Z Monaka
jsme se přesunuli vlakem po Azurovém pobřeží do
pátého největšího města Francie, Nice. Navečer
jsme navštívili Cannes, dějiště legendárního mezinárodního filmového festivalu.
V sobotu nás přivítala světová metropole parfémů, městečko Grasse, odkud jsme odjížděli těžší
o voňavé dárky. V Les Baux-de-Provence jsme obdivovali staré domy a zříceninu hradu, shlížející
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1

Účastníci mensovního zájezdu, foto: Radek Jureček

2

do Pekelného údolí. V roce 1821 tu byl objeven
bauxit (odvozeno z názvu místa nálezu). Další cesta vedla do Avignonu, jehož dominantou je rozlehlý Palais des Papes. Papež Klement V. se v roce
1309 rozhodl (ne zcela dobrovolně) přestěhovat
papežský dvůr do Avignonu, kde zůstal až do roku
1377. Prohlédli jsme si také slavný most Pont St-Bénézet a zříceninu hradu Châteauneuf, lemovanou slavnými vinicemi Châteauneuf-du-Pape.

3

4

V neděli jsme v Nimes měli možnost dotýkat se
zachovalých římských památek, jako je například
římský amfiteátr a elegantní chrám Maison Carré
zdobený korintskými sloupy. Následoval delší přesun do hlavního města s nejvyšší nadmořskou
výškou v Evropě, do Andorry la Vella.
5

Pondělí jsme zahájili prohlídkou předposledního města Toulouse, kde nás nejvíce zaujala největší evropská románská katedrála sv. Saturnina. Památky vystřídala zajímavá exkurze v muzeu a ve
výrobně letadel Airbus. Odpoledne jsme strávili
v úžasně zrenovovaném pohádkovém městě Carcassonne, jehož středověké hradby a věže se majestátně tyčí nad řekou Aude. Tímto desátým místem jsme završili desátý mensovní zájezd.
Čekal nás již jen noční přejezd, návrat do České republiky a loučení s lidmi, které jsme viděli
poprvé v životě, ale připadalo nám, že je známe
již dlouho. Za úžasnou atmosféru děkujeme především skvělým průvodcům po krásných místech
Azurového pobřeží Hance Kalusové a Tomáši Blumensteinovi.

1
2
3

6

Nábřeží v Monaku s otisky končetin slavných sportovců,
foto: Zdenka Pániková
Monako, foto: Alena Kudláková
Exkurze do výroby parfémů, foto: Radek Jureček

4
5
6

Cannes, foto: Zdenka Pániková
Katedrála sv. Saturnina v Toulouse, foto: Alena Kudláková
Papežský palác v Avignonu, foto: Alena Kudláková
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Putování za Dášeňkou,
mloky a bílou nemocí
Jana Hřebíčková, jana.hrebickova@mensa.cz

7
8

Sousoší bratří Čapků v Malých Svatoňovicích,
foto: Michal Louč, Wikimedia Commons

9

7
8
9

Avignonský most, foto: Alena Kudláková
Airbus muzeum, foto: Alena Kudláková
Carcassonne, foto: Alena Kudláková
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Další výprava mensanů za slavnými rodáky východočeského regionu zamířila do rodiště bratří Čapků, Malých Svatoňovic. V muzeu jsme ze střípků myšlenek Karla
Čapka zjistili, že tento byl pravděpodobně povahy poněkud pesimistické. Kromě děl, fotografií a úryvků ze života bratří Čapků zde byly k vidění kresby dalších více či
méně známých umělců. Vynikající oběd jsme si dali v restauraci se stylovým názvem Salamandr, jednalo se mimochodem o jedinou restauraci široko daleko a na jídelním lístku se vyskytovala i bílá nemoc. Nikdo z nás
neměl odvahu ji ochutnat.
Na následující prohlídce místního kostela nás velmi
zaujal farář, a to nejenom svým poutavým výkladem, ale
také tím, že dorazil přímo ze setkání motorkářů. Těla
jsme si protáhli výstupem na nedalekou rozhlednu
Žaltman. Okolo jedoucí cyklisté se nás snažili nalákat na
další rozhlednu, ale vzhledem k ubíhajícím hodinám
jsme se rozhodli tuto nabídku nevyužít. Čekala nás totiž
ještě návštěva místní kavárny Dášeňka. Nastala událost,
která se stává maximálně jednou za deset let, neboť nás
příliš neoslovily místní laskominy ani káva. I přes toto
malé rozčarování bylo ukončení zajímavého výletu příjemné. Ještě jsme si načepovali léčivou vodu z místního
pramene, nechali si od místních obyvatel poradit poněkud krkolomnou zkratku a rozjeli se vstřebávat zážitky
do svých domovů. Děkuji Věrce za zorganizování výpravy a těším se na další poučné putování.

Jak se pojistit na tajný zájezd
Petr Luhan, petr.luhan@mensa.cz, redakčně upraveno

Ani nevím, co mě to popadlo, obvykle takové
věci odklikám přes síť, ale tentokrát jsem na poslední
chvíli vyběhl směrem k pobočce nejmenované všeobecné pojišťovny zakoupit cestovní připojištění pro
zájezd s Mensou. Šlo o jubilejní 10. zájezd a organizátoři pečlivě tajili cíl cesty, aby to bylo napínavější.
Z turniketu ve vestibulu pojišťovny jsem vyloudil lístek s vtipným pořadovým číslem 387
a začal uvažovat, zda se raději nepojistit na rok
dopředu, abych po vystání fronty stihl alespoň
další zájezd. Vtom se otevřely dveře s nápisem Vedoucí, vyběhla energická paní a se slovy „musíme
s tím pohnout“ mě zatáhla do své skromně zaříze-

né kanceláře. Posadila mě pod originál sochy Atlase z doby renesance, nasedla na svou židličku,
zdobenou čtyřiadvacetikarátovým zlatem, a hbitě
cosi naklapala na svém iMacu za 160 tisíc.
Na obligátní „Jak vám mohu pomoci?“ jsem
odpověděl podobně: „Dlouho vás nezdržím, potřebuju pouze cestovní připojištění pro Evropu.“
V tu chvíli jsem netušil, jak se mýlím. Paní vedoucí vysála všechna má osobní data, já zvolil pojišťovací variantu MINI, která na cestách nekryje
nic, na rozdíl od MAXI, která pokrývá totéž plus
lepší rakev v případě totálního selhání organismu
(nebo organizátora). Prostě vše probíhalo hladce
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až do okamžiku, než jsme ve formuláři doskákali
ke kolonce s dvouslovným názvem CÍLOVÁ ZEMĚ.
Jak asi tušíte, v tomto bodě se plynulost malinko
zbrzdila. Nechtěl jsem hned použít hloupé slůvko
nevím, tak jsem začal kličkovat, že potřebuji pojistit po celé Evropě a že to snad není problém.
„Pane inženýre…“ Tohle oslovení mi v běžném
občanském styku nahání husí kůži jako angrešt
a hůř zní už jen snad „pane inženýre z Mensy“, což
naštěstí nevěděla. „Pane inženýre, cílová země je
stát, kam jedete, kde se budete nejdéle vyskytovat.“
Musel jsem se tedy přiznat. „Já nevím.“
„Tak si hezky vzpomeňte, kam pojedete, ať vás
můžeme pojistit, šup šup, pane inženýre.“
„Vy mi nerozumíte, já si nemám na co vzpomínat, já cíl cesty nikdy nevěděl, nevím a dost možná ani vědět nebudu. Vám se nikdy nestalo, že jste
nevěděla, kam jedete?“
Odpovědí bylo rázné „ne“.
„No vidíte, mně taky ne, ale teď máme takovou skupinu…“
„…která neví, kam jede!“ skočila mi do řeči šéfová. „Víte, kolik tu máme lidí?“
„386 plus minus 300, kteří při tom tempu
možná utekli.“
„No vidíte, tak vybalte cílovou zemi a jedeme.“
„Já to opravdu nevím, tak tam napište Evropu
a je to,“ oponoval jsem.
„Takový výběr tu nemám. Poslyšte, inženýre,“
(pan už nějak vypadl) „nechcete náš bonusový
program?“ zaznělo zcela nelogicky.
„A… dáte mi k němu cestovní pojištění?“
„Ne, ale bazén a antikoncepci. Tedy vy můžete
plavat a antikoncepci pro manželku,“ došlo jí, že takovému individuu musí podat podrobnější vysvětlení.
„Ženatý nejsem a utopit se ještě nechci, já chci
připojistit na cestu po Evropě.“ Nebyl jsem dalek
bouchání do stolu jako Tomáš Blumenstein na recepci hotelu F1.
„Nebo tu máme pěknou brožurku o hemoroidech,“ nevzdávala se pojišťovací šéfová.
„Brožurku si strčte zpátky do ... regálku, chci
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pojistit.“
Několikrát jsme se oba pokoušeli o totéž, ovšem každý z jiné strany, až jsem měl obavy, že Atlas pustí klenbu a odejde dřív než já. Abych to
zkrátil, po 18 „inženýrech“, 15 prosbách o pojištění a asi 20 nabídkách jiných produktů jsem vyštěkl něco jako Švýcarsko, paní vedoucí ve zlomku
vteřiny doklepla formulář, po gazelím skoku k tiskárně z ní vyškubla několik papírů, které mi strčila
do ruky, vystrčila mě ze dveří a stála tam o ně asi
dlouho opřená, aby dovnitř nevlezl podobný pablb.
Od této chvíle mě ovšem celý zájezd začal
ohromně bavit, byl nabitý příjemnými překvapeními z nádherných míst, krásného počasí, dobrého jídla a pití a krásných zážitků. Popis tajného
zájezdu nechám jiným, určitě to někdo poutavě
udělá, můj dík patří nejen skvělým organizátorům
Tomáši Blumensteinovi a Hance Kalusové, ale
i celé bezproblémové skupině nadšenců, putujících do neznáma. A pokud dostanu odvahu, vrátím se do pojišťovny a předám šéfové lístek se všemi deseti cílovými zeměmi, kam jsme vlastně jeli.

2015

Plzeňská letní bobovačka
Dagmar Hladíková, dagmar.hladikova@mensa.cz, redakčně upraveno

Vidím to před sebou v živých barvách… Obrovská sněhobílá stráň… Opírá se do ní odpolední
slunce, které má ještě v půli září sílu, ale na bobování se báječně hodí. Teplota je k radovánkám na
lyžích, bobech a saních zcela optimální: 24 °C.
U paty sjezdovky v nově vybudovaném skiareálu u Plzně se skví stánek s logem Mensy ČR a teplý vzduch se tiše tetelí nad kelímky s ledovým čajem a ledovou kávou připravenými pro mensany
na zchlazení. Do nápoje nechybí notná dávka sypkého IQ v prášku a k zakousnutí jsou připravené
horalky…
Tematický letáček s mapou skiareálu svými
jasnými barvami svádí vyrazit na nenáročný vyhlídkový běžkařský okruh nebo na svah, který nabízí tři kategorie sjezdovek – červenou, modrou

i černou (pro ty největší odvážlivce). A celý skiareál je obsluhován vlekem s kotvou.
Provozovna půjčovny lyží běží na plné obrátky
a tržby za symbolické půjčovné už není kam dávat. A to vše jen díky organizačnímu talentu a entusiastické víře Zuzany Kořínkové, že to jde
i v létě. A jde. Wellness koutek a curlingová zóna
jsou plně vytížené, mensané všude, kam se podíváš. S širokými úsměvy na tvářích si to sviští dolů
ze svahu na lyžích, další si to metelí na bobech,
jiní jezdí jen tak křížem krážem na pytlích nebo si
v barevných pletených členkách za provázek táhnou sáňky a posmívají se běžkařům, kteří mají svá
do půli obnažená těla ošlehaná od větviček smrků.
Pořád to před sebou vidím. Jako živé. Škoda
jen, že nikdo nepřišel. Mohlo to být fajn.

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

Letní fantazie: skiareál na Ledecké haldě, obr.: autorka
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Logická olympiáda i letos rekordně
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Logická olympiáda se úspěšně dožívá již osmého roku. Pro ty, které informace o této soutěži dosud míjela, doplním, že Logická olympiáda je soutěž v řešení logických úloh pořádaná Mensou
České republiky. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování, kreativní přístup a pohotové rozhodování. Soutěž rovněž odhaluje skryté talenty a pomáhá propagovat
Mensu a její aktivity. Logická olympiáda má několik kol – na první kolo, kdy se úlohy řeší online na
webu soutěže, navazují kola krajská či okresní,
vrcholem je pak finále, které se již poněkolikáté
odehraje v míčovně Pražského hradu.
Letošní ročník opět oslovil rekordní počet zájemců, po loňských 49 000 se letos zaregistrovalo
dokonce 58 000 účastníků a počet škol stoupnul
z 2 056 na 2 900. Těší nás i rostoucí přízeň pedagogů, pomáhají nejen s propagací, ale i s ověřováním soutěžících a odhalováním případných pokusů o podvody – letos bylo přes 80 % soutěžících
svými učiteli ověřeno jako platní žáci školy.
Osmý ročník přinesl i několik změn, hlavní z nich
je rozšíření věkových kategorií. Pro děti v předškolním věku i pro žáky prvních ročníků ZŠ, kteří nezvládají textové zadání, byly připraveny sady neverbálních úloh a pilotně v několika okresech proběhlo
okresní kolo pro předškolní děti. Odhalování případného nadání v brzkém věku je nepochybně přínosné.
V minulých letech jsme zaznamenávali občasné problémy při současném připojení několika
stovek soutěžících. Letos proběhla dobrá příprava
infrastruktury včetně upgrade databáze, takže
s výpadky či dlouhými odezvami serveru jsme se

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

již nesetkávali; za tuto přípravu – i za řadu úprav
v systému – chci poděkovat Juraji Ladickému
a Tomáši Hladíkovi.
Za přípravu soutěžních úloh bych rád poděkoLOGICKÁ
val Pavle Procházkové, Janě Komaňské
i dalším
OLYMPIÁDA již
spolupracovníkům. Není rozhodně jednoduché
poněkolikáté připravit úlohy přiměřené, dosud
nepoužité, originální.
Poděkování míří i k Pavle Janovské, Míše KuLOGICKÁ
baníkové, Jitce Markesové, Broně Milinkové
OLYMPIÁDA
a Martině Pokorné za komunikaci se soutěžícími
a učiteli, za řešení problémů i za pomoc při vyhodnocení postupujících do krajských kol. Za koordinaci řady aktivit je třeba ocenit Zuzanu Polákovou.
Samozřejmě děkuji krajským koordinátorům –
krajánkům. Za zorganizování krajských kol ve
všech čtrnácti krajích, za propagaci, komunikaci
i za rekordně krátká vyhodnocení letos vděčíme
Ivě Berčíkové, Tomáši Blumensteinovi, Michalu
Blümelovi, Petru Čavojskému, Věře Hellerové,
Markétě Houškové, Janě Hřebíčkové, Martě Kubánkové, Haně Kotinové, Lucii Malechové, Evě
Sedláčkové, Zuzaně Šimůnkové, Jiřímu Šmachovi,
Lence Šnajdrové i jejich spolupracovníkům.
Finále je v době psaní článku teprve před námi
a jsem přesvědčen, že i díky cca 70 dalším pomocníkům dopadne opět úspěšně.
Jsem moc rád, že Mensa ČR má takovýto tým
odhodlaných dobrovolníků schopných zorganizovat akci, která je celosvětově největším mensovním projektem a která budí oprávněný obdiv po
celém mensovním světě. Doufám, že soutěž bude
obdobně úspěšně pokračovat i v letech příštích.

Jihočeský kraj, foto Lucie Malechová
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Finále
Logické olympiády
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz

Dne 30. 11. 2015 se v míčovně Pražského hradu konalo celostátní finále osmého ročníku Logické olympiády. Ve třech kategoriích se spolu utkalo
přes 190 soutěžících.
Stejně jako v minulých letech soutěž nabídla
řadu úloh různých typů. „Všechny úlohy jsou koncipované tak, aby se v nich uplatňovala především
schopnost logického a samostatného uvažování,
a ne naučené vědomosti,“ říká předseda Mensy ČR
Petr Mazal. „Kromě logiky se ale při řešení úloh
uplatní i paměť, prostorová představivost či kreativní přístup k řešení problémů.“ Důležitým aspektem je přitom poutavost a rozmanitost úloh –
v letošním roce tak soutěžící v duchu přelévali
vodu z nádoby do nádoby, skládali slova z písmenek poletujících po obrazovce, řešili, jak se dvě
matky a dvě dcery mohou podělit o tři koláčky,
aniž by některá z nich zůstala ošizená, nebo se zamýšleli nad tím, čemu se rovná kytička + panáček, pokud stromeček – panenka = značka. „Líbilo se mi, že úlohy jsou takové netradiční a dost
často překvapivé. Spousta z nich jsou chytáky, ale
o to jsou zajímavější,“ svěřila se Jana, jedna ze
soutěžících. Spokojený s úlohami byl i Ondra:
„Úlohy na olympiádě mě baví hlavně proto, že mi
některé z nich nejdou. Oproti hodinám matematiky je to příjemná změna.“
Soutěžící se během olympiády setkali s tradičními papírovými testy, ale i s hlasovacími zařízeními. „Snažíme se maximálně využívat technické
možnosti a zpestřit tak úlohy nejen po stránce obsahové, ale i formální,“ vysvětluje Petr Mazal.
Logická olympiáda se těší vzrůstající oblibě,
počet přihlášených každoročně roste a letos se do
nominačního kola přihlásilo rekordních 58 265
soutěžících z celkem 2 909 škol – tedy z více než
poloviny všech škol v ČR. „Jedná se pravděpodobně o největší mensovní akci v celosvětovém měřítku,“ odhaduje Petr Mazal a dodává: „Logická
olympiáda přitom stojí na práci dobrovolníků
a také na podpoře sponzorů, především těch hlavních, kterými jsou The Kellner Family Foundation
a základní škola a gymnázium Open Gate. Všem
patří velký dík – bez nich by totiž realizace olympiády nebyla možná.“

Finále Logické olympiády, foto: Tomáš Kubeš

Vítězové kategorie A – 2.–5. třída základních škol
1 Martin Reichl, ZŠ a MŠ Chodov
2 Matěj Čapka, ZŠ Ořech
3 Adam Celecký, ZŠ Praha 13 – Stodůlky
Vítězové kategorie B – druhý stupeň základních škol
1 Václav Trpišovský, Open Gate School Říčany
2 Ondřej Med, Gymnázium Jihlava
3 Nora Prokešová, První české gymnázium Karlovy Vary
Vítězové kategorie C – střední školy
1 Ondřej Motlíček, Gymnázium Šumperk
2 Filip Brukner, Gymnázium Kladno
3 Ester Sgallová, Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5
Rozhovor s vítězi:
Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy?
Martin: Super. Sice bych se tipl tak na páté místo...
Václav: Letos jsem to taky vůbec nečekal. Ze
spousty úloh, hlavně těch interaktivních, jsem měl
špatný pocit a na vítězství bych si určitě nevsadil.
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Václav Trpišovský

Ondřej: Taky jsem čekal horší výsledek. Některé
úkoly mi moc nesedly, ale třeba ty s přeléváním
vody mezi nádobami se mi povedly dobře. Asi se
to tím trochu vyrovnalo.
Trénovali jste nějak na olympiádu?
Václav: Poprvé a podruhé jsem se připravoval
hodně. Například jsem řešil kvízy Cvičte si mozek
s Mensou a tak podobně. Tentokrát jsem si ale
chtěl trochu odpočinout, takže jsem se tréninku
moc nevěnoval.
Martin: Pro mě byl asi největší trénink nominační
a krajské kolo.
Ondřej: Já bych řekl, že jsem čerpal hlavně ze
zkušeností z minulých let, ale běžně ve volném
čase luštím sudoku a tak podobně, takže si myslím, že to mi také trochu pomohlo.
A myslíte si, že je možné se na úlohy vůbec nějak připravit a třeba se je časem naučit?
Václav: Myslím, že se na ně moc připravovat
nedá, je to spíš o okamžitém výkonu, improvizaci… Jako by vás hodili do vody a nechali vás
plavat. Musíte si s tím zkrátka poradit na místě.
Ondřej: Já věřím, že třeba úlohy jako už zmíněné přelívání vody se částečně naučit dají –
když znáte a pochopíte princip, jde vám to už
líp. Ale třeba u úloh na paměť je to horší.
Martin: Ano, s úlohami na paměť mám problém – nejdou mi. A učí se to opravdu špatně.
Který byl váš nejsilnější zážitek z letošního
ročníku olympiády?
Ondřej: Já se přiznám, že nejsilnější zážitek
mám z olympiády loňské, kdy jsem kvůli ledovce cestou domů uvízl ve vlaku v České Tře-
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Martin Reichl

bové. Ale letos by to byly asi právě ty úlohy s přelíváním vody, ty mi opravdu sedly.
Martin: Pro mě je letos nejsilnější zážitek určitě
to, že jsem vyhrál.
Václav: A pro mě jsou to jablka na svačinu.
A kdybyste mohli něco vzkázat třeba některému
ze svých kamarádů, který neví, zda se Logické
olympiády zúčastnit, co by to bylo?
Ondřej: Asi: „Zkus to, nic za to nedáš.“ Ale určitě
bych je do toho nenutil, není to záležitost pro úplně každého.
Martin: Já žádné kamarády, kteří by Logickou nezkoušeli, nemám.
Václav: To je pravda, všichni u nás ve škole Logickou
taky dělají. Ale jinak bych ji určitě všem doporučil.

Předávání cen, foto: Tomáš Kubeš

Finále Logické olympiády, foto: Tomáš Kubeš

Logická olympiáda plnými doušky
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

Je to teprve potřetí nebo už počtvrté, co pomáhám s Logickou olympiádou? Nelze to nazvat
rutinou. Je to ale rozjetý vlak, který nejde zastavit. Je to srdeční záležitost. Je to Logická olympiáda. S velkými obtížemi posílám v průběhu roku
nějaké nové úlohy, a když později vidím část hotového zadání, mám pocit, že byly snad beze zbytku
využity. S velkou touhou vyzkoušet, jak si soutěžící poradí s promítaným testem, se pouštím coby
krajánek do přeměny našeho krajského kola. Proč
nezabít více much jednou ranou – má to samá
plus, minimálně pro mě.
V září se snažím o propagaci na všech frontách, v říjnu značkuju v systému postupující do
kraje, objednávám ceny, občerstvení, prostory
a pomocníky a najednou je 6. listopad a krajské
kolo. Je s velkým otazníkem, jestli to zvládneme
v daném čase. Tým je však nad očekávání dobrý,
zvládli jsme to perfektně. A Jan, Ema a Matěj jsou
vítězi v soutěži o nejchytřejší žáky a studenty Libereckého kraje. A několik dalších si spolu s nimi
odnáší ceny (díky za ně). Snad jsem vybrala dob-

ře, nikdo zřejmě nedostal nic, co by už doma měl.
A za tři týdny na finále.
Chtěli bychom zopakovat ten loňský blok úloh
– takže týden před finále mám opět o zábavu postaráno. Povedlo se připravit ve slíbeném termínu. Den předem vezu část hlavolamů na místo posledních příprav a 30. 11. s plným batohem
dalších hlavolamů jedu směr Pražský hrad. Syn
naštěstí neprotestuje, ani že bude ten den ve škole
první, a dokonce ani když večer odchází výjimečně poslední. Připravuji hlavolamy do vyhrazeného prostoru a pak si celý den užívám toho báječného pocitu, když děláte něco, z čeho mají ostatní
radost. Je tu skoro 200 lidí a ti, kdo se vejdou,
v prostoru herny zkouší či sledují obří dámu, Pukec, curling, Imaglee, Octi, kroutí různými mechanickými hlavolamy, staví, přesouvají, rozdělávají a skládají tu spoustu hlavolamů, které jsem
jim dala k dispozici. Balíme. Uteklo to rychle.
Uvidíme se zase za rok. Nebojte, uteče to jako nic,
je přeci potřeba připravit úlohy, napsat, objednat,
oslovit ... a začít můžeme klidně hned zítra.
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Foto: Petr Štěpán

Gratulujeme vítězům Logické olympiády 2015

Vítězové Logické olympiády 2015
Kategorie A: žáci prvního stupně základních
škol (2.−5. třída)
1 Martin Reichl, ZŠ a MŠ Chodov
2 Matěj Čapka, ZŠ Ořech
3 Adam Celecký, ZŠ Praha 13 − Stodůlky
4 Jana Vývodová, ZŠ Frýdek-Místek
5 Jan Čejka Křesťanská, ZŠ a MŠ J. A. Komenského Liberec
6 Tomáš Hrabák, ZŠ a MŠ Tlučná
7 Patrik Čermák, Nový PORG − gymnázium

48 /

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

a základní škola Praha 4
8 Jiří Moštěk, ZŠ a MŠ Praha 10 − Štěrboholy
9 Darja Koževnikova, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 13 − Lužiny
10 Matěj Tajovský, ZŠ Brno
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol
1 Václav Trpišovský, Open Gate School Říčany
2 Ondřej Med, Gymnázium Jihlava
3 Nora Prokešová, První české gymnázium Karlovy Vary
4 Jan Brada, Církevní gymnázium Plzeň

5 Ondřej Kučera, Gymnázium Jiřího Wolkera
Prostějov
6 Ngoc Hung Hoang, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem
7 Matěj Dvořák, Gymnázium Jana Keplera Praha 6
8 Jáchym Heroudek, ZŠ Rosice
9 Jonáš Havelka, Gymnázium České Budějovice
10 Adam Blažek, Gymnázium Plzeň
Kategorie C: studenti středních škol
1 Ondřej Motlíček, Gymnázium Šumperk
2 Filip Brukner, Gymnázium Kladno

3 Ester Sgallová, Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5
4 Jan Petr, Gymnázium Jana Keplera Praha 6
5 František Zach, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl
6 Richard Hladík, Gymnázium a OA Mariánské
Lázně
7 Filip Bialas, Gymnázium Opatov Praha 4
8 Daniel Pišťák, Gymnázium Christiana Dopplera Praha 5
9 Dominik Stejskal, Gymnázium Krnov
10 David Pokorný, Gymnázium Bučovice

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

/ 49

2015
Děkujeme
všem partnerům

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2015
LOGICKÁ
soutěže Logická olympiáda 2015
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Zlatí členové
Mensy

Havlíčkův Brod

Prostějov

50 /

ALBI Česká republika
Atlas školství
AV MEDIA
AXXOS medical
BESIP
Bosch ČR
CYBERSALES
Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna
České Budějovice
ČMSS
Dalibor Hrabec
Dalibor Hula
Epson
FAND
FOTO-VIDEO CENTRUM
Hotel Marttel
Institute of Applied Psychology
JČC Strojní dílny
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích

KLASA
Knihkupectví DOBROVSKÝ
Lékárna Arnika Horní Slavkov
Mephit Entertainment
Monika Bartoň
Nakladatelství FRAGMENT
Ostravská Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Pekárna Srnín – KIII
Plojhar
Polabské mlékárny, a.s.
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
Puzzle-prodej.cz
SODAT SW
Strnadovský mlýn
Terno
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované infomatiky
VITAR
VZP
Zoo Ohrada
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Logická olympiáda
v Karlovarském kraji
Petr Čavojský

Semifinále Logické olympiády,
pořádané naší místní skupinou, se konalo v prostorách Krajské knihovny
Karlovy Vary. Tentokrát jsme se
všichni sešli v pátek 6. listopadu
2015.
Do druhého, krajského kola postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů
v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické
úlohy, kdy se hodnotí správný postup
Krajské kolo Logické olympiády v Karlovarském kraji, foto: autor
řešení, a poté uzavřené úlohy, v nichž
vybírali správnou odpověď z nabízených pěti možností. Zadání těchto
úloh bylo promítáno na projekční plátno v poměrmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich
ně krátkých časových intervalech, takže se soutělogické schopnosti.
žící již nemohli vracet zpět k dořešení úkolu.
Díky těmto aktivitám, které každoročně zapoPro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii
jují více a více žáků a studentů do soutěže, se nabyly připraveny krásné ceny – deskové hry, jako
šemu – nejmenšímu – kraji podařilo získat sedm
např. Osadníci z Katanu, Poker, Ubongo, BANG!
míst ve finále.
a mnoho dalších.
Za pomoc s pronájmem prostor pro soutěž děOdměny pro soutěžící se podařilo získat díky
kuji pracovníkům krajského úřadu.
sponzorům: Karlovarský kraj, města Horní SlavVelké poděkování patří studentům Gymnázia,
kov, Sokolov a Karlovy Vary, firmy NEMOS
základní školy a mateřské školy Mánesova ze SoGROUP, lékárna Arnika, ČMSS, hotel Marttel, hokolova, kteří jako každý rok pomáhali s organizatel AXXOS, FADN a Klima-Elektron. Velké poděkocí semifinále.
vání patří firmě ALBI za úžasné hry pro soutěžící.
Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman
Za skvělou připravenost žáků a studentů je poKarlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.
třeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dět-

Jihočeské krajské kolo
Logické olympiády
Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz, redakčně
upraveno

Letošní jihočeské krajské kolo Logické olympiády probíhalo v nových, ještě prestižnějších prostorách krajského úřadu, a to přímo v kruhovém
sálu zastupitelstva Jihočeského kraje. Účastníci
byli z nového prostředí nadšeni a věřím, že i tato
nová zkušenost pro ně byla zážitkem.
Harmonogram dne byl standardní. Každá kategorie měla pro sebe vyhrazeny něco přes dvě
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hodiny, během kterých si soutěžící napsali nejdříve písemný test, pak promítací. Během přestávky
dostali nějaké svačinky a malé dárečky. Ke konci
jsme jim prozradili správná řešení a vyvrcholením bylo odhalení těch nejlepších. Vítězové dostali hodnotné ceny a pak už probíhalo focení. Kromě radosti se na tvářích některých vítězů objevil
i nečekaný údiv.
Za malé dárečky pro všechny účastníky a také
za hodnotnější ceny pro vítěze děkujeme našim
sponzorům, kterými jsou: Jihočeský kraj, JČC
Strojní dílny, s. r. o., Jednota, spotřební družstvo
České Budějovice, Besip, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Bosch, spol. s r. o., Zoo
Ohrada Hluboká nad Vltavou, Jihočeské muzeum,
město České Budějovice, Pekárna Srnín, paní Monika Bartoň, Plojhar, s. r. o., Foto-Video centrum

2015

České Budějovice a knihkupectví Dobrovský. Věřím, že nám tito sponzoři zachovají svoji přízeň
i do dalších ročníků a budeme moci díky nim opět
rozdávat radost nadaným dětem.
Zároveň bych také chtěla poděkovat dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a průběhem
celé olympiády. Za vysoké nasazení a téměř bleskové opravování testů a samozřejmě i za další pomoc děkuji Pavle, Pavlovi, Jindrovi, Přemovi, Milanovi a Editě z naší MS a dále Idě, Hance, Daně
a Lucce, které sice nepatří mezi členy naší MS, ale
rády nám pomohly s touto akcí pro děti.
Myslím, že letošní krajské kolo v Jihočeském
kraji, uspořádané 6. listopadu, se vydařilo. Úsměv
na tvářích dětí a příjemná únava organizátorů to
potvrzovala. Pak už jsme jen přáli našim jihočeským vítězům, aby se jim dařilo i v pražském finále.

Účastníci jihočeského krajského kola Logické olympiády, foto: autorka

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., množ�stevní slevy, pro členy Mensy 25 %.
E-mailovou adresu v doméně mensa.cz si snadno aktivujete prostřednictvím intranetu: https://intra�net.mensa.cz/. Můžete zvolit plnohodnotnou e-mailovou schránku nebo přesměrování příchozí pošty
na některou z Vašich existujících adres.
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MS Brno
Předseda:
Pavel Terber,
brno@mensa.cz,
+420 604 750 324
Web: http://brno.mensa.cz/

MS České Budějovice
Předsedkyně:
Lucie Malechová,
budejovice@mensa.cz,
+420 607 591 599
Web: http://budejovice.mensa.cz/

MS Hradec Králové
Předsedkyně:
Věra Heřmanová,
hradec@mensa.cz,
+420 721 333 979
Web: http://hradec.mensa.cz

MS Karlovy Vary
Předseda:
Petr Čavojský,
vary@mensa.cz,
+420 724 046 888
Web: http://vary.mensa.cz

MS Olomouc
Předseda:
Dušan Fürst,
olomouc@mensa.cz,
+420 724 593 140
Web: http://olomouc.mensa.cz
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Konference:
ms-brno@mensa.cz,
250 odběratelů, 65 zpráv 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

Konference:
ms-budejovice@mensa.cz,
70 odběratelů, 30 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
každé první úterý v měsíci v Pizzerii Regina
v Českých Budějovicích

Konference:
ms-hradec@mensa.cz,
71 odběratelů, 22 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
Každé první úterý v měsíci od 18 hodin v restauraci Satchmo
(Satchmo, Dlouhá 96/8, Hradec Králové)

Konference:
ms-vary@mensa.cz,
35 odběratelů, 1 zpráva za rok
Pravidelné schůzky:
nemá

Konference:
ms-olomouc@mensa.cz,
77 odběratelů, 47 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
každé druhé úterý v měsíci od 18:00 v nekuřáckém salonku
restaurace Grand Zora klub, U Stadionu 6, Olomouc (je mírně
schovaná mezi budovami s nápisy Lingua)

2015

Kromě pravidelných měsíčních setkání s povídáním a hraním her se pořádaly v uplynulém roce i další akce. Povětšinou sportovní,
ale exkurze také slavila velký úspěch. Rád bych tímto poděkoval všem organizátorům a doufám, že i v příštím roce se sejdeme
při dalších zážitcích. Zájemci o účast v místních aktivitách se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat naše internetové stránky.

Naše místní skupina se i v letošním roce pravidelně schází každé první úterý v měsíci v Pizzerii Regina v Českých Budějovicích.
Každou třetí středu v měsíci pořádáme pro širokou veřejnost odpoledne plné her na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64.
Zde jsme se také hned na začátku roku zúčastnili dne otevřených dveří, kde jsme představovali různé hry a spolupráci Mensy
s tímto gymnáziem. V květnu jsme se s našimi členy podívali do Sladovny Písek na výstavu Stroj času. A pro veřejnost jsme
ještě uspořádali dvě přednášky na téma „Lékaři bez hranic“ a přednášku o farmacii. V listopadu jsme zorganizovali show verzi
krajského kola Logické olympiády a v prosinci proběhne speciální vánoční setkání.

I v roce 2015 vyvíjela hradecká místní skupina různorodou činnost. Pravidelné schůzky MS se konaly první úterý v měsíci v restaurantu Satchmo. V průběhu roku jsme dvakrát vyrazili do divadla. V březnu jsme zhlédli představení Evžen Oněgin v podání
hradeckého Klicperova divadla a v červnu tradičně vyrazili na divadelní festival Divadlo evropských regionů. Ani v letošním roce
jsme během léta neopomněli navštívit indickou restauraci. V měsíci říjnu proběhla valná hromada. Začátkem listopadu jsme
organizačně zajistili krajské kolo Logické olympiády. Koncem roku nás čeká tradiční turnaj v bowlingu. Rovněž jsme pokračovali
ve spolupráci s pardubickou místní skupinou. V cyklu putování za významnými rodáky obou krajů jsme navštívili Ostroměř, Chrudim, Malé Svatoňovice a Sobotku.
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.

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 v roce 2014. Velmi
se nám dařila organizace Logické olympiády, neboť se díky aktivitě členů do soutěže zapojuje stále více základních a středních
škol.
Mezi nejatraktivnější akce se jistě zařadila návštěva dolu Jeroným s následným grilováním. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Parkhotelem Sokolov, kde využíváme IQ klubovnu s hlavolamy.
V roce 2016 nás čeká organizování podzimního celostátního setkání Mensy s Plzeňáky. Určitě se potkáme při grilování či návštěvě
zajímavých míst v našem kraji. Těším se na všechny při akcích zorganizovaných v roce 2016.

Krom pravidelných schůzek a valné hromady se v roce 2015 konala řada dalších zajímavých akcí:
14. 7. Olomoucké Mölkky, venkovní dovednostní hra, uspořádal ji Laďa Frankl z Prostějova
13. 6. Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci, součást programu valné hromady Mensy ČR
1. 6. Exkurze do Vědecké knihovny v Olomouci vč. prohlídky Červeného kostela – Vlastík Bednařík
16. 5. Garden Food Festival v Olomouci – Martina Krosesková
14. 4. Přednáška na téma Psychologie/psychoterapie – Gabriela Bordováčová
10. 2. Přednáška na téma Finanční analýza (Michal Zdražil) – Gabriela Bordováčová
28. 1. Neviditelná Olomouc – Lída Děcká
Na rok 2016 počítáme s asi pěti akcemi. Na jaro již máme naplánovánu (zatím) jednu akci – prohlídku přečerpávací elektrárny
Dlouhé stráně.
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MS Ostrava
Předsedkyně:
Hana Vantuchová,
ostrava@mensa.cz,
+420 737 903 740
Web: http://ostrava.mensa.cz/

MS Pardubice
Předsedkyně:
Jana Hřebíčková,
pardubice@mensa.cz,
+420 602 465 747
Web: http://pardubice.mensa.cz/

MS Plzeň
Předsedkyně:
Věra Hellerová,
vera.hellerova@mensa.cz,
+420 604 537 994
Web: http://plzen.mensa.cz/

MS Praha
Předsedkyně:
Jana Veličová,
praha@mensa.cz,
+420 731 882 361
Web: http://praha.mensa.cz

MS Prostějov
Předsedkyně:
Jarmila Blahová,
prostejov@mensa.cz,
+420 731 386 951
Web: http://prostejov.mensa.cz
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Konference:
ms-ostrava@mensa.cz,
109 odběratelů, 20 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
každé první úterý v měsíci v 18:00
v Čajovně u Sýkorova mostu, 28. října 2, Ostrava 1

Konference:
ms-pardubice@mensa.cz,
72 odběratelů, 50 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
každý druhý pátek v měsíci od 18:00 hodin, Evropský spolkový
dům, Pernštýnské nám. 54, Pardubice

Konference:
plzen@mensa.cz,
100 odběratelů, 165 zpráv 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

Konference:
ms-praha@mensa.cz,
460 odběratelů, 112 zpráv za poslední rok
Pravidelné schůzky:
každé třetí úterý v měsíci od 19:00 v restauraci Vidličky a nože
každou první středu v měsíci od 19:00 v Jihoměstském pivovaru
kontakt: Markéta Sedláčková, marketa.sedl@gmail.com, 603 225 455

Konference:
ms-prostejov@mensa.cz,
68 odběratelů, 29 zpráv za rok
Pravidelné schůzky:
jsou-li vypsány, pak zpravidla na pátek; čas, místo a program
bývají upřesněny (prostřednictvím ms-prostejov@mensa.cz)
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V roce 2015 jsme uspořádali řadu pravidelných akcí: březen – ping-pong, duben – badminton, na prosinec je plánován bowling. Dále se konaly mimořádné akce: duben – exkurze v laboratoři Laborex, květen – diskusní večer s ostravským primátorem
Tomášem Macurou, červen – exkurze do Hyundai a pak SIGurmán v Carbonu, říjen – herní odpoledne.
Kromě jiného jsme pořádali jarní celostátní setkání v Malé Morávce. Na rok 2016 jsou plánovány všechny pravidelné akce a určitě
dojde i na nové mimořádné akce.

Letos se naše pardubická členská základna opět příjemně rozrostla a v aktivitách jsme navázali na loňské putování za slavnými
rodáky východočeského regionu. Kromě pravidelných schůzek proběhlo několik dalších zajímavých akcí. V únoru se někteří z nás
zúčastnili již tradičního Rampouchového memoriálu v České Třebové, kde se naše skupina spojila pod hlavičkou SIGu Outdoors.
V dubnu jsme společně s hradeckou místní skupinou putovali do Ostroměře za Karlem Zemanem a Eduardem Štorchem, kromě
toho jsme utužili kolektiv utkáním v bowlingu. V květnu se na řadu dostal rodák z Chrudimi Josef Ressel a při té příležitosti jsme
si nemohli nechat ujít také prohlídku zdejšího muzea loutek. Červen potěšil naše chuťové buňky na Apetit Festivalu v Pardubicích
a v červenci jsme navštívili zámek ve Slatiňanech. V září proběhla valná hromada, kde jsme si zvolili staronové vedení naší místní
skupiny a kromě toho vznikla nová funkce nástěnkáře. Říjnu již tradičně patřilo velké testování IQ v Pardubicích při příležitosti
městských slavností a téměř všechen společný čas v listopadu jsme věnovali organizaci krajského kola Logické olympiády. Ještě
nás čeká prosincová vánoční besídka a lednové malé oslavy nového roku. Pokud se s námi chcete sejít, najdete nás každý druhý
pátek v měsíci v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, vždy od 18:00.

MS Plzeň se během posledního roku úspěšně rozrostla tak, že se nás na pravidelných měsíčních schůzkách schází o polovinu více než před
rokem, což čítá přes dvacet družných deskoherchtivých členů. Vídáme se však i na dalších akcích:
- Začátkem roku jsme se byli na vlastní oči přesvědčit na Puncovním úřadě, jak se zjišťuje ryzost drahých kovů. V únoru jsme navštívili
Techmanii a poté v hojném počtu zavítali do plzeňské zoo s úmyslem přivítat adoptovaného plcha Huga mezi členy MS Plzeň. Přestože přijeli
hosté z celé republiky, pěvecký soubor i novináři, Huga naše snaha vůbec nezajímala, vyhodnotil jako důležitější činnost zimní spánek a vůbec
se neobtěžoval vylézt ze svého úkrytu.
- Jarní akce se nesly ve vážnějším duchu. Proběhla valná hromada a našemu zájmu neušlo také Nové divadlo. Tam jsme si během odpoledne
prohlédli zázemí od baletního sálu přes šatnu herců po manipulaci s klecovými kontejnery na převoz kulis. Večer jsme se ještě vrátili jako
diváci do hlediště.
- Uprostřed horkého léta jsme roztopili gril při naší historicky první grilovačce, jejíž součástí byla také minibojovka, badmintonový turnaj
a další soutěže pro pobavení.
- Již podruhé jsme se zúčastnili podzimní noční akce Plzeňská šifrovačka. Dva naše týmy vydržely od večera do rána putovat po okolí Plzně
a prošifrovat se až do cíle, kam dorazila jen polovina týmů z celého startovního pole.
- Listopad je samozřejmě ve znamení Logické olympiády, jejíž krajské kolo díky účasti dostatečného počtu organizátorů mohlo proběhnout včetně
vyhlášení výsledků a předání cen na místě, což dodává soutěži na atraktivnosti. Děkuji všem za čas věnovaný akci a za odvedenou práci.
Věřím, že i nadále budeme mezi námi vítat nové členy, které osloví aspoň některá z různorodého spektra akcí. Nebojte se přijít mezi nás.

Naše malá velká místní skupina se nám pomalu, ale jistě rozrůstá do dalšího roku, tentokráte 2016. Ještě než nám však nový rok
zaklepe na pomyslné dveře, je tu čas rekapitulace.
Scházíme se pravidelně. Někteří pravidelněji než jiní. A protože jednou do měsíce je přinejmenším nepříliš často, vznikají nám
odnože naší místní skupiny. Takže můžete nyní v Praze vyrazit na setkání místní skupiny hned několikrát do měsíce, a dokonce do
různých koutů Prahy. Pokaždé si však můžete dát něco dobrého k snědku a popovídat si s dalšími členy.
Tak neváhejte a přijďte se pobavit na příští setkání naší místní skupiny. Letos nás čeká i valná hromada a doufejme, že po celý
rok kupa legrace.

Rok se s rokem sešel a nezbývá než potvrdit vyřčené „Bylo, je a bude... a stejně tak i MS Prostějov“. V letošním roce jsme si užili
již tradiční grilování, lukostřelbu, seznamování s novými možnostmi trávení volného času a vzájemnou přítomnost. Akce budoucí,
zejména (ne)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. Se souhlasem členů naší místní skupiny si dovolím vyjádřit víru v pestrost a bohatost akcí roku 2016
a pozvat všechny naše příznivce k účasti na nich. Těšíme se na viděnou!
Od 13. 11. 2015 je předsedou Ladislav Frankl, kontakty zůstávají.
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MS Ústí nad Labem

Konference:
ms-usti@mensa.cz,
67 odběratelů, 18 zpráv za rok

Předsedkyně:
Iva Berčíková,
usti@mensa.cz,
+420 602 840 526
Web: http://usti.mensa.cz

Pravidelné schůzky:
poslední sobota v měsíci od 16:00 v herně U Pavelků v Herbenově
ulici č. 16, Ústí nad Labem (eventuálně následující první sobota
v měsíci), schůzce předchází od 15:00 setkání členů DM

MS Zlín

Konference:
ms-zlin@mensa.cz,
73 odběratelů, 41 zpráv za rok

Předseda:
Michal Blümel,
zlin@mensa.cz,
+420 725 528 877
Web: http://zlin.mensa.cz

Pravidelné schůzky:
každou první středu v měsíci od 18:00 v kavárně Break-Box,
náměstí T. G. M. 588; http://mapy.cz/s/mz0m

2015

Pravidelnou a hojně navštěvovanou akcí naší místní skupiny je testování IQ. Zájemci mohou ihned navázat schůzkou členů místní skupiny, hraním deskových her a společným povídáním v herně U Pavelků. Za částečně naši akci lze považovat Velikonoce
v Chřibské, kterého se zúčastnili čtyři členové. Zdaleka nejúspěšnější akcí, které pomáhalo mnoho členů a účastnilo se jí přes sto
dětí, bylo však tradičně pořádání krajského kola Logické olympiády.

V roce 2015 uspořádala MS Zlín několik akcí v rámci Zlínské jednadvacítky (stanování u Moravy, víkend v Luhačovicích, plavbu
na výletní lodi po Baťově kanále, plavbu motorovým člunem po Moravě); zpočátku jsme se scházeli první pátky v měsíci v Dobré
čajovně, ale podle hlasu lidu pátky téměř nikomu nevyhovovaly a v hlasování zvítězila středa před čtvrtkem a další dny až s odstupem. Krom toho se v jiné středy (plánovány poslední v měsíci) scházíme na bowlingu v Kroměříži.
Na rok 2016 zatím hledáme inspiraci; červencová jednadvacítka v kempu u přehrady v Luhačovicích se osvědčila a nebylo by na
škodu ji zopakovat. Plánuje se i dvakrát ročně testování ve Zlíně a Kroměříži, téměř každý měsíc je testování ve Vsetíně, občas
i jinde, takže se těšíme na nové tváře, i hosté z jiných krajů jsou vítáni.

Pardubický kraj, foto: Jaromír Krys

Jihomoravský kraj - organizátoři, foto: Pavel Terber

Praha, foto: Lenka Hýlová

Fotogalerie krajských kol
Logické olympiády 2015
Hradec Králové, foto: Miloslav Ryba

Ústecký kraj, foto: Iva Berčíková

Karlovarský kraj, foto: Petr Čavojský

Moravskoslezský kraj, foto: Radek Jureček
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Kraj Vysočina, foto: Zuzana Šimůnková

Plzeňský kraj, foto: Zuzana Kořínková

Liberecký kraj, foto: Hana Kotinová
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Zájmové skupiny – SIGy
Lenka Šnajdrová, lenka.snajdrova@mensa.cz

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové se více či méně pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační technologie. V následujících odstavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých SIGů v roce 2015. Pro zajímavost uvádíme počet
odběratelů zpráv z konference daného SIGu i orientační údaj o počtu zpráv odeslaných za poslední rok (tato čísla byla aktualizována koncem října 2015). Máte-li zájem zapojit se do aktivit některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím jeho koordinátora či koordinátorku.

SIG Aktivní děti
Koordinátor:
Milada Pytelová, milada.
pytelova@mensa.cz,
+420 602 171 498

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti/
Konference:
sig-aktivni-deti@mensa.cz,
142 členů, 4 zprávy ročně

SIG podporuje zapojení členů Dětské Mensy a jejich rodin do aktivit dospělých mensanů, stejně jako účast mensanů s malými
dětmi na akcích Mensy. Hned v lednu jsme se vypravili na moravsko-slovenské pomezí na týdenní pobyt rodin na lyžích na Javorce ve skiareálu Kohútka. Těší nás, že děti již jsou pravidelnými účastníky celostátních setkání mensanů. V konferenci máme
v současné době 142 členů. V příštím roce se opět těšíme na další setkání s dětmi a rodinami na mensovních akcích.

SIG Business Club
Koordinátor:
Petr Štěpán,
petr.stepan@mensa.cz,
+420 724 744 775

Web:
bc.mensa.cz
Konference:
sig-business@mensa.cz,
271 členů, 55 zpráv ročně

SIG Business Club (Mensa Business Club) nabízí platformu svým členům, odborníkům a veřejnosti zabývat se aktuálními otázkami v oblasti obchodu, podnikání a ekonomie. Dbá o jejich osobní rozvoj a pomáhá jim v oblasti obchodních kontaktů na lokální
i globální úrovni.
Rok 2015 chápu jako rok návratu k významnějším aktivitám díky našemu členovi, Miroslavu Bendovi. Hlavní myšlenkou byl a je
networking. Dále jsme s kolegy Michalem Macháčkem a Ivanem Pelikánem vyvíjeli nadprůměrné množství dalších aktivit souvisejících s tímto SIGem. V takto nastavené linii bychom rádi pokračovali i nadále.
Pro představu a informaci uvádím několik přednášek, které jsme společně zorganizovali:
•
Eva Havrdová, profesorka neurologie
•
Libor Malý, přednáška a zkušenosti zakladatele firmy Jobs.cz
•
Dalibor Hampejs, J&T Banka
V únoru byla naše pracovní skupina požádána, aby vytvořila pro senátora Libora Michálka vizi strategie rozvoje České republiky,
o které by pak on mohl dále diskutovat s poslaneckou sněmovnou. Spojili jsme se s podnikatelskými subjekty z Vision Business
Clubu a vytvořili priority, která byly mimo jiné i nepřímým podkladem pro jednání vlády.
Dne 15. června se odehrálo historicky první setkání členů Mensy s českými absolventy universit Cambridge a Oxford známých
pod zkratkou Oxbridge.
Další akcí bylo 15. července setkání s prezidentem Oxford and Cambridge Alumni Society.
Dne 21. července se podařilo uskutečnit setkání s ředitelkou Google ČR. Z tohoto setkání vzešly konkrétní kroky. Rada Mensy
uvítala tuto spolupráci a jako první počin začala pracovat na Google Grants, což by v současné době mohlo přinést Mense ČR
reklamní prostor v hodnotě až 10 tisíc USD měsíčně. Dohodli jsme také, že 2. prosince budou absolvovat vybraní studenti Mensa
gymnázia návštěvu Google ČR v rámci programu Schools@Google.
Rád bych Vás informoval, že jsem byl přijat za člena klubu Sisyfos. Proto se daří koordinovat aktivity SIGu a Sisyfa, jelikož jejich
a naše aktivity se v mnohém překrývají a doplňují. Jsme více než srdečně zváni na přednášky konající se na půdě Akademie věd ČR.
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SIG Cyklistika,
SIG Outdoors
Koordinátor:
Zdenka Pániková,
zdenka@mensa.cz,
+420 737 154 078

2015

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/cyklistika/,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/outdoors/
Konference:
sig-cyklistika@mensa.cz, 155 členů, 6 zpráv ročně,
sig-outdoors@mensa.cz, 119 členů, 18 zpráv ročně

SIG Cyklistika i SIG Outdoors jsou cíleny na skupiny lidí, kteří rádi poznávají neznámá místa na kole, pěšky nebo pomocí jiného
dopravního prostředku.
V letošním roce byl pod hlavičkou SIGu uskutečněn cyklovýlet Drmoul, který zorganizoval Vítek Švachouček, a jednalo se o putování kolem Mariánských Lázní.
Na srpen 2016 je naplánován krkonošský cyklovýlet, a přestože je na první pohled již obsazen, je stále otevřené přihlašování
s tím, že prvotně objednané prostory by byly určeny pro rodiny s dětmi a pro další zájemce by byly vyjednány další ubytovací
prostory stejného provozovatele ve vedlejší budově. Nechceme zakonzervovat řady našich účastníků a budeme rádi za každou
novou tvář, která nás poctí svojí účastí.
Není jednoduché zajistit akce tak, aby termín nekolidoval s nějakou jinou zajímavou akcí pořádanou pod hlavičkou Mensy. Chtěla
bych poděkovat Vítkovi za práci, kterou pro SIG Cyklistika dělá, a doufám, že do budoucna bude dělat dál.

SIG Dračí doupě
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,
77 členů, 4 zprávy ročně

Slavnost v Maztice narušil mocný nepřítel nečekaným útokem. Jen díky skupině neohrožených dobrodruhů, známé pod jménem
„Tistygrem“, nedošlo k nejhoršímu. Čelní představitelé Maztiky i jejich vzácný host, královna Alžběta III., vévodkyně Arkánská,
vyvázli bez újmy. Moriadan Claphess, velkovévoda a hrabě Agelanský, však takové štěstí neměl. Umírá při mohutném výbuchu
spolu s tajemnými útočníky. Královna zuří a žádá hlavu toho, kdo útok zosnoval. Skupina „Tistygrem“ se okamžitě vydává po
jeho stopě. Při náročném a nebezpečném pátrání odhalují spiknutí nečekaných rozměrů. Bytosti z jiného světa skrytě infiltrují náš
svět. Kdo za nimi stojí a čeho chce dosáhnout? Dokáže ho družina zastavit? A co pro to bude muset obětovat?
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 i vy chcete prožít neobyčejné příběhy a popustit uzdu své fantazii, ozvěte se!

SIG Ekologie,
SIG Peníze,
SIG Seberozvíjení

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

Kontakty na SIGy najdete tradičně na posledních stránkách časopisu. V roce 2015 došlo k významné změně. Pokud vám připadá,
že SIGy ustaly v činnosti, není tomu tak. Nicméně nedoručitelnost některých zpráv, především notifikací z wiki do „intranetích“
konferencí, způsobila, že jsem se odhodlal k přechodu konferencí do prostředí Google. Současně tento krok snižuje závislost
SIGů na politickém a legislativním prostředí v Mense ČR.
Primárním komunikačním kanálem SIGů je wiki: mwiki.jdem.cz, doplňkovým e-mailové konference na googlegroups.
SIG Peníze slouží jako platforma pro diskusi o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně a nejen o investicích, pojištění, spoření, úsporách, k čemuž mám kvalifikaci jako dlouholetý finanční poradce.
Přihlášením do konference SIGu Ekologie získáte zdroj pozvánek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na zajímavé články
o ekologii.
SIG Seberozvíjení vám může nabídnout zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé články členů Mensy, občas nějakou
tu zajímavou přednášku.
Pokud vás činnost některého SIGu zaujala, rád vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak příspěvky
na wiki, jsou pak víc než vítány. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište do SIGu na wiki alespoň pár řádek, jak se vám kniha
líbila. Máte dokonce nápady, tipy a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.
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SIG Geocaching
Koordinátor:
Pavel Terber,
pavel.terber@mensa.cz,
+420 604 750 324

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Web:
geocaching.mensa.cz
Konference:
sig-geocaching@mensa.cz,
121 členů, 16 zpráv ročně

I letos bylo hledání schovaných krabiček velice úspěšné a kromě odlovených bodů a navštívených míst (pařezy, stromy, rokle,
řeky, ostrovy, hrady …) jsme získali i spoustu nachozených kilometrů. Ať už u Brněnské přehrady, ve Žďárských lesích nebo v okolí
Prostějova ... kdo hledá, najde (pokud to ovšem není nějaká berounská záludnost, kde ani policie nepomohla). A GC3PTTR... no,
to stále odolává. ;-)

SIG Hiking
Koordinátor:
Karolina Svobodová,
karolina.svobodova@mensa.cz,
+420 730 102 340

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hiking/
Konference:
sig-hiking@mensa.cz,
6 členů, 1 zpráva ročně

SIG Hiking se zabývá vysokohorskou turistikou, zejména v Alpách. Aktuálně je plánováno několik vysokohorských túr (Marmolada, Grossglockner) na jaro–léto 2016, vše za účasti zkušených horských vůdců s důkladnou přípravou a profesionálním
vybavením. Nápady na další akce jsou vítané stejně jako noví členové z celé ČR i okolí – vzhledem ke geografickému rozložení
členské základny komunikujeme hlavně přes e-mail, před konkrétními akcemi budou schůzky.

SIG HR
Koordinátor:
Martin Lupa,
martinlupa@centrum.cz,
+420 733 691 982

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hr/
Konference:
sig-hr@mensa.cz,
49 členů, 2 zprávy ročně

SIG HR vznikl loni s hlavním cílem pořádat diskusní večery se zajímavými osobnostmi. Do konce října se letos uskutečnilo již
14 diskusních večerů, na kterých jsme přivítali mimo jiné podnikatele Martina Hausenblase, senátora Libora Michálka, předsedu
představenstva České spořitelny Pavla Kysilku, personálního ředitele pojišťovny Kooperativa Jana Březnu, senátorku Evu Sykovou,
moderátorku a psychoterapeutku Kateřinu Cajthamlovou, ostravského primátora Tomáše Macuru či europoslance Petra Macha.
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. Této oblasti se věnuje hlavně Olga Kulíková.
Nenaplněnou ambicí SIGu zatím zůstává vytvoření místa pro setkávání zájemců o problematiku HR. Budeme velmi rádi, pokud se
najdou další zájemci o tuto oblast, kteří by se chtěli na chodu SIGu aktivně podílet a pomoci s jeho rozvojem.

SIG Chci
pomoci Mense

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/

Koordinátor:
Petr Mazal, petr.mazal@
mensa.cz, 737 329 360

Konference:
sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz,
128 členů, 1 zpráva ročně

SIG Chci pomoci Mense je určen dobrovolníkům, kteří mají zájem rozvíjet další mensovní aktivity. Jste-li ochotni pomoci s programováním, organizováním akcí, komunikací, tvorbou úloh pro Logickou olympiádu, přidejte se k nám. Seznam nabízených
aktivit najdete na http://akce.mensa.cz/pomoc.htm.
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SIG Hudba
Koordinátor:
Magdaléna Tydrichová,
magda.tydrichova@seznam.cz,
+420 722 470 742

2015

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
Konference:
sig-hudba@mensa.cz,
167 členů, 5 zpráv ročně

Rok se s rokem sešel, a tak píšu, pokud dobře počítám, už třetí výroční zprávu o činnosti SIGu. Ale zatímco v předchozích
zprávách jsem psala o tom, co jsme všechno udělali, letos jsem se rozhodla to pojmout trochu jinak. Po velice plodném období,
kdy jsme si vyslechli spoustu koncertů (převážně klasické hudby), vyrazili na operu do Verony, uspořádali besedu s filharmonikem či se seznámili s výrobou hudebních nástrojů a kdy jsme se hudbě věnovali i aktivně, ať už v rámci kapely na dálku nebo třeba
na mensovních celostátních setkáních, činnost SIGu postupně ustala.
Vše je spojené hlavně s tím, že já sama teď SIGu nemohu věnovat tolik, kolik dříve. Mohu nadále dávat členům tipy na zajímavé
hudební akce z domova i ze světa, do jisté míry mohu i pomoci s organizací (např. zajistit lístky či vyřešit jiné „technické problémy“) a určitě se mohu dál aktivně podílet na činnosti kapely na dálku. Nicméně akce se vším všudy (dočasně) organizovat
nemohu, a když, tak opravdu velmi omezeně.
A proto bych chtěla poprosit vás, členy SIGu, ale i ostatní, kteří členy ještě nejste: Pokud máte nějaký hudební nápad, o který byste
se mohli s ostatními podělit, neváhejte a udělejte to! Nebojte se posílat své hudební tipy do konference SIGu, organizovat akce
pro ostatní, být aktivní. SIG Hudba má ve svých členech obrovský potenciál, spoustu jsme toho už zažili a byla by škoda, kdyby
tato výroční zpráva byla poslední…

SIG Jazyky
Koordinátor:
Vít Švachouček,
svachov@seznam.cz

Web:
jazyky.mensa.cz
Konference:
sig-jazyky@mensa.cz,
207 členů, 36 zpráv ročně

V roce 2015 volně pokračovaly aktivity SIGu. Členové se prostřednictvím konference průběžně informovali nejen o chystaných
filmových festivalech se zahraničními snímky v původním znění, ale i o dalších aktivitách spojených s jazyky a jazykovědou.
Jednalo se hlavně o přednášky, výstavy a exkurze.
Z loňského prosincového čísla časopisu Mensa World Journal se členové dozvěděli o aktivitě Tanji Gabriele Baudsonové z duisburské univerzity o jazykové reprezentaci nadání. V červnu spustil italský mensan Stefano Lodola komunitní web pro vzájemné
učení cizích jazyků. Na stránce http://languagexchange.club/ mohou po zaregistrování mensané najít další zájemce o tandemovou výuku jazyků.
Členové SIGu se setkávali nejen korespondenčně, ale i osobně. V březnu zhlédli na festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět dokumentární film Poslední sloní muži a ve spolupráci se SIGem Nihongo na festivalu Future gate japonský
animovaný film Naušika z Větrného údolí. V dubnu na festivalu 22. dny evropského filmu sledovali francouzskou komedii Láska
na první boj.
V říjnu vyšla v nakladatelství Lingea velice zajímavá publikace od uznávaného jazykovědce PhDr. Jozefa Genzora s názvem
Jazyky světa. Členové SIGu si ji mohli koupit s výraznou slevou. Jeden výtisk byl zakoupen přímo pro SIG, aby si ji mohli jeho
členové vypůjčit. Knížka je k dispozici oproti vratné záloze. Zájemci mohou kontaktovat koordinátora.
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.

SIG KND jižní Morava

SIG KND severní Morava

Koordinátor:
Dana Havlová,
dana.havlova@mensa.cz,
+420 607 886 874
Web: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Koordinátor:
Tomáš Blumenstein,
tblumen@mensa.cz,
+420 603 726 030
Web: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Věnujeme se zakládání a podpoře klubů nadaných dětí nejen na jižní a severní Moravě, ale na většině území ČR. Aktuálně se
staráme o 27 klubů. S ohledem na naše možnosti je podporujeme pořádáním dnů plných her, testováním nových potenciálních
členů nebo předáváním zkušeností na konferencích. Jsme rádi za další nově vznikající KND. Bez ochoty a práce vedoucích těchto
klubů by děti možnost setkávání se nad zajímavými úkoly nedostaly.
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SIG Literární tvorba
Koordinátor:
Eliška Anna Kubičková,
eliska.kubickova@mensa.cz,
+420 604 329 451

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Konference:
sig-literarni-tvorba@mensa.cz,
52 členů, 61 zpráv ročně

SIG Literární tvorba se schází jednou za měsíc k pravidelným schůzkám (o prázdninách byla jedna schůzka). Kromě toho se
zúčastňuje akcí pořádaných dalšími lidmi a institucemi a také pořádá vlastní akce. Tou největší byla letos soutěž o nejlepší
povídku na téma „Za okny tma“, které se zúčastnilo přes třicet autorů. V současné době připravujeme k vydání sbírku nejlepších
povídek ze soutěže. Z dalších akcí s naší účastí můžeme jmenovat autorská čtení v kavárně Dark Velvet Café, jichž jsme se
zúčastnili opakovaně, nebo literární festival Mela, kde svoji tvorbu prezentovalo sedm členů SIGu. Kromě vlastní tvůrčí činnosti
a podpory začínajících autorů se také na všech akcích snažíme propagovat Mensu. Do budoucna bychom rádi pokračovali ve
vytváření prostoru pro talentované autory, jak z Mensy, tak i mimo Mensu, a chtěli bychom vytvořit tradici z naší soutěže s ještě
větším zapojením autorů a čtenářů.

SIG Logická olympiáda
Koordinátor:
Petr Mazal,
petr.mazal@mensa.cz,
+420 737 329 360

Web:
http://www.logickaolympiada.cz
Konference:
sig-lo@mensa.cz,
200 členů, 8 zpráv ročně

SIG Logická olympiáda se tradičně podílí na organizačním zajištění zřejmě celosvětově největší mensovní akce. Přidáte se i vy do
týmu krajských či centrálních organizátorů, autorů úloh, osob komunikujících s učiteli a soutěžícími, propagátorů aj. a pomůžete
přitáhnout děti k logice, odhalovat skryté talenty i při skvělé propagaci Mensy? Letos jsme oslovili rekordních 58 000 soutěžících,
pojďte se podílet na dalším růstu.

SIG Lyžování

Web:
lyze.mensa.cz

Koordinátor:
Aleš Vencko,
lyze@mensa.cz

Konference:
sig-lyzovani@mensa.cz,
145 členů, 5 zpráv ročně

SIG Lyžování v roce 2015 pokračoval ve své tradiční činnosti – uspořádali jsme dvě lyžařsko-snowboarďácké akce. První, ve Val
di Fiemme a okolí, představuje naše tradiční velikonoční lyžování. Další akce pod názvem lyžování za hubičku (kvůli symbolické
ceně) se koná v předvánočním období (článek je psán na začátku listopadu, tedy před konáním akce), třetí prosincový týden,
v italské provincii Bergamo (Orobijské Alpy) v údolí Brembana, kde se nacházejí lyžařská střediska Foppolo a San Simone. Na
naši první akci nadcházejícího roku, velikonoční lyžování ve Val di Fiemme a okolí, je již nyní přihlášen maximální počet osob. Na
našich akcích rádi přivítáme všechny mensany, jejich rodiny i přátele.

SIG Natura
Koordinátor:
Pavel Terber,
pavel.terber@mensa.cz,
+420 604 750 324

Konference:
sig-natura@mensa.cz,
64 členů, 22 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, 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 i v zahraničí.
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SIG Manager
Koordinátor:
Stanislav Wolf,
stanislav.wolf@mensa.cz,
+420 604 623 092

2015

Web:
manager.mensa.cz
Konference:
sig-manager@mensa.cz,
126 členů, 42 zpráv ročně

SIG Manager je prostorem pro předávání zajímavých informací a zkušeností z oblasti managementu a budování osobnosti
manažera. Soustředíme se především na poznávání a trénink měkkých dovedností potřebných pro vysoké pozice. Náplní jsou
zejména pravidelné tematické přednášky, doplněné o videoukázky, hry a věcné diskuse, které mají za úkol pomoci účastníkům
porozumět manažerským metodám, technikám a základům budování a rozvíjení osobnosti manažera. Dalšími aktivitami jsou
praktická cvičení, workshopy, publicistika, e-reporty a nově i exkurze. Výhodou SIGu Manager je jeho otevřenost a vstřícnost.
Na své si přijde student stejně jako ostřílený manažer. Rok 2015 jsme zahájili s přáním mnoha úspěchů od mistra etikety, pana
Ladislava Špačka. Pozvali jsme si odborníky na řízení lidských zdrojů a psychologii práce. Od koučů jsme se dozvěděli něco
z oblasti motivace a leadershipu. Probrali jsme význam inteligence v organizaci i její roli v personální strategii. Dále moderní téma
manažerské komplexity. V lednu 2016 se můžete těšit na zvláštní exkurzi do výrobní pobočky FEI, která je světovou jedničkou ve
vývoji a výrobě špičkových elektronových mikroskopů.

SIG
Mensa English Group

Web:
meg.mensa.cz

Koordinátor:
Jitka Nováková,
jitka.novakova@mensa.cz

Konference:
sig-meg@mensa.cz,
174 členů, 11 zpráv ročně

Schůzky SIG MEG byly letos zatím dvě a vyzkoušeli jsme při nich zajímavá místa a probrali následující témata.
V květnu proběhla schůzka MEG v pražském Golem Clubu. Za sehnání hosta i za výběr místa patří dík Martinu Lupovi. Diskuse
s představitelem Filipín probíhala neformálně, ptali jsme se třeba, jestli budou pořádat festival filipínských filmů nebo jaké jídlo
nejraději jedí. Měli jsme na prohlédnutí i knížku s bohatým obrazovým doprovodem vydanou městem Litoměřice v roce 1998,
kterou mi při příležitosti této schůzky laskavě poslala Jana Štefaniková. Napsal ji Jindřich Tomas a nese titul José Rizal, Ferdinand Blumentritt a novodobé Filipíny. Knížka přináší netušené pohledy na styky tak vzdálených zemí již v 19. století a bylo pěkné
vidět, že i na Filipínách jsou tyto informace stále živé.
V září jsme se sešli v hotelu Central v Rybné ulici v Praze. V Centralu byli vstřícní, zapůjčili nám i techniku. Povídali jsme o mé
cestě do Austrálie, jaké je zažít tam v listopadu nádherné jaro a zvykat si na slovní spojení „studený vítr z jihu“ anebo užívat si
tamní známé i méně známé přírody a otevřené a přátelské povahy Australanů. Kookaburra nám zazpíval a přinesla jsem i recept
na tradiční lamington cake. Přiblížila jsem také to, co je v Austrálii podobné jako u nás – ranní či večerní aktivita živočichů, filmové představení v Národním muzeu Austrálie v Canbeře ve stylu Laterny magiky, pletené košíčky původních obyvatel Austrálie
či zámková dlažba, jakou známe od nás.
Možná někdo z členů Mensy přivezl zajímavé poznatky ze zahraničí a rád by je přímo v angličtině prodiskutoval nebo tu máte
přátele z ciziny a oni by nám rádi představili svou zemi či koníčky. Budu ráda, jestliže jste se právě inspirovali a ozvete se
s příspěvkem k rozvoji MEG.

SIG Nihongo
Koordinátor:
Václav Brázda,
vaclav.brazda@mensa.cz,
+420 777 640 556

Web:
nihongo.mensa.cz
Konference:
sig-nihongo@mensa.cz,
34 členů, 13 zpráv ročně

V rámci SIGu Nihongo se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny, která funguje zatím zejména ve
sdílení informací o japonštině a Japonsku, ve společných setkáních, diskusích a japonských konverzačních tématech. V letošním
roce jsme se už tradičně zúčastnili festivalu japonského filmu – Eigasai – v Praze, od letošního roku funguje aktivita JJJ (japonsky o Japonsku s Japonci) – zatím jsme měli příležitost setkat se s učitelkou japonštiny Aki Koide, s dirigentem Akihiro Otanim
a s herečkou Aoi Okamura. Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo,
neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.
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SIG PARENT
Koordinátor:
Magdalena Halžová,
magdalena.h@tiscali.cz,
+420 777 982 389

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent/
Konference:
sig-parent@mensa.cz,
53 členů, 1 zpráva ročně

SIG PARENT vznikl v roce 2009 a klade si za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem,
které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. V roce 2015 jsme vyvíjeli činnost především na poli společenských akcí pro rodiny s dětmi, uspořádali několik setkání s programovou náplní příznivou
rozvíjení předškolních dětí. Ve spolupráci se Školičkou MH proběhl v květnu tohoto roku den plný her. Akce byla jako vždy příjemně
organizována ve spolupráci s mojí kolegyní Magdou Halžovou. Vzhledem k mému nynějšímu vyššímu pracovnímu nasazení se
koordinací SIGu bude pro další období zabývat právě Bc. Magdalena Halžová, se kterou v posledních třech letech pořádáme akce
společně. Máte-li pocit, že některé aktivity jsou i pro vás atraktivní nebo byste nám chtěli jakkoli pomoci, vaši pomoc přivítáme, neb
spolupráci jsme nakloněny. Napsala Jitka Fořtíková, Ph.D., jitka.fortikova@mensa.cz, koordinátorka do konce roku 2015.

SIG Psychologie
a komunikace
Koordinátor:
Karel Kostka, cubeca@
seznam.cz, 603 259 095

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologiea-komunikace/
Konference:
sig-komunikace@mensa.cz,
198 členů, 0 zpráv ročně

Členové SIGu Psychologie a komunikace absolvovali v uplynulém roce celou řadu akcí. Šlo jednak o společná setkání v rámci střední školy,
kde SIG působí, jednak organizovali výjezdy do zahraničí.
Na jaře si členové SIGu a jejich kamarádi střihli roli průzkumníků a v rámci expedice Francie–Švýcarsko–CERN nahlédli do areálů špičkových
laboratoří teoretické a experimentální částicové fyziky a zlehka poodkryli roušku tajemství struktury hmoty.
Mise to byla nadmíru úspěšná, proto je příští rok čeká obdobná akce v poněkud větším stylu. Společně s Ženevou navštíví několik dalších
krásných míst, třeba úchvatné sídlo Ludvíka II. Neuschwanstein, které se stalo předlohou pro zámek známý z pohádek společnosti Disney.
Zastaví se také v místě, kde byl upálen Jan Hus, tedy v Kostnici na břehu Bodamského jezera, a následně se přesunou k vodopádům Rheinfall
– největším vodopádům v Evropě. Potom se vydají k urychlovači do světa částicové fyziky.
Poté vyrazí na lyže do Zermattu pod samotný Matterhorn. Cestou zpět to ještě vezmou přes Luzern, aby se podívali do místní školy
a procvičili si Goetheho jazyk.

SIG Queer
Koordinátor:
Hana Druckmüllerová,
hana.druckmullerova@mensa.cz,

+420 737 827 808

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer/
Konference:
sig-queer@mensa.cz,
44 členů, 1 zpráva ročně

SIG Queer jsem přebrala po zesnulém Martinu Felgrovi a musím říct, že od té doby se v SIGu nedělo téměř nic. Filmové večery
byly přínosné pro všechny zúčastněné, ovšem Martin byl jejich srdcem a navíc mně mateřské povinnosti brání v osobním organizování večerních akcí. Budu ráda, když se toho někdo ujme a zorganizuje promítání. Náměty na filmy by se našly.

SIG Rozvoj
Koordinátor:
Tomáš Blumenstein,
tblumen@mensa.cz,
+420 603 726 030

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj/
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Koordinátor:
Alena Kořínková,
alena.korinkova@mensa.cz,
+420 774 690 443

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seznamka/
Konference:
sig-seznamka@mensa.cz,
65 členů, 4 zprávy ročně

SIG Seznamka je poměrně mladý, dalo by se říci ještě v plenkách. Smyslem a podnětem pro jeho založení bylo sdružovat lidičky
nejen pro seznámení a přátelství, ale především pro vzájemné rozšiřování obzorů na kulturním, uměleckém a cestovatelském poli
nejen za účelem seznámení, ale především pro zábavu a radost všech zúčastněných.
Ačkoliv jsme činnost SIGu Seznamka naplánovali poměrně širokospektrálně (speed dating, výlety, návštěva divadel, kin, koncertů,
grilování, vínečko, víkendové akce, taneční večery, besedy, přednášky apod.), v roce 2015 se uskutečnily jen tři akce: speed dating, procházka na Vyšehradě a společné navštívení výstavy „Brána do vesmíru“. Všechny akce byly velmi podařené a doufám, že
i v příštím roce bude SIG Seznamka jen prospívat a počty účastníků akcí se budou exponenciálně navyšovat.

SIG Strategické hry
Koordinátor:
Pavel Oplt,
p.oplt@seznam.cz,
+420 777 159 753

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry/
Konference:
sig-strategie@mensa.cz,
213 členů, 4 zprávy ročně

V roce 2015 se aktivita SIGu vrátila i zpátky do Prahy. Jsou tak dvě skupiny – brněnská, kde byl vyšší zájem o hraní, a pražská,
která nebyla příliš aktivní. A to je právě příležitost pro nové členy a všechny zájemce o strategické deskové hry. Ať už máte rádi
politiku, vyjednávání, válčení či čistou logickou taktiku, her se v Praze nachází celá řada a rádi uvítáme nové zájemce.
Pro rok 2016 v Praze budeme dodržovat pravidlo 4. soboty v měsíci jako hracího dne, aby se dalo lépe plánovat. Sezení navíc
jsou vítána, ale scházejí se pouze po předchozí dohodě e-mailem. Ideálně se proto přihlaste buď do konference, nebo mi rovnou
napište e-mail na pavel.oplt@mensa.cz.

SIG Technologie,
programování
a matematika
Koordinátor:
Lukáš Čihák,
lukas.cihak@mensa.cz, 739 112 620

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologieprogramovani-a-matematika/
Konference:
sig-tech@mensa.cz,
160 členů, 41 zpráv ročně

Pouze rok starý SIG Technologie, programování a matematika (k němuž se k datu 1. 11. 2015 hlásí 157 členů) pracuje na
online 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 s vámi sdílí společné zájmy, a tak se
postupně rozvinou zajímavá odborná témata k diskusi.
Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“

Konference:
sig-rozvoj@mensa.cz,
102 členů, 0 zpráv ročně

Cílem SIGu Rozvoj je vyhledávání, vymýšlení a startování různých nových mensovních aktivit. Pokud máte nápady, náměty anebo
chuť něco nového spouštět, zapojte se.
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Mensovní nadace pro vzdělání a výzkum (http://merf.mensa.cz/) vznikla především proto, aby posky�tovala podporu výzkumným institucím a jednotlivcům, kteří chtějí studovat inteligenci a nadání nebo
rozvíjet intelektuální dispozice své nebo svého okolí ku prospěchu společnosti.
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SIG Zahraničí

Konference:
sig-zahranici@mensa.cz,
94 členů, 2 zprávy ročně

Koordinátor:
Tomáš Blumenstein,
tblumen@mensa.cz,
+420 603 726 030

V letošním roce jsme změnili název ze SIGu EMAG na SIG Zahraničí. Lépe to vystihuje současnou činnost SIGu – tedy společné
výlety do cizích zemí. V roce 2015 proběhl výlet na EMAG v Berlíně, zájezd do Jižní Koreje provázený Maruškou Cibulkovou
a v září také 10. zahraniční zájezd, jehož cíl byl tajný.
V roce 2016 se můžete těšit v dubnu do Rumunska a v červnu na návštěvu setkání Mensy Amerika v San Diegu, při jehož
příležitosti plánujeme poznat většinu národních parků amerického západu. V srpnu pak vyrazíme na EMAG do Krakova, po kterém
plánujeme naopak okruh Českou republikou.

SIG Zbraně
Koordinátor:
Vojtěch Audy,
vojtechaudy@gmail.com,
+420 777 119 715

Konference:
sig-zbrane@mensa.cz,
138 členů, 0 zpráv ročně

SIG Zbraně sdružuje všechny zájemce o zbraně, jak chladné, tak i střelné, o aktivní střelbu, získání zbrojního průkazu, problematiku sebeobrany a další související témata. Letos pod novým koordinátorem Vojtěchem Audy, v přípravě je společné setkání jak
v Praze, tak i v Brně.

SIG Zlaté ručičky

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/

Koordinátor:
Konference:
Ludmila Čaňková,
sig-zlate-rucicky@mensa.cz,
ludmilacankova@gmail.com 66 členů, 0 zpráv ročně
SIG nedodal zprávu o činnosti a s ohledem na nulový počet zpráv ani nevyvíjí jinou aktivitu. Hledá se proto nový koordinátor.

SIG Zpěv

Web:
zpev.mensa.cz

Koordinátor:
Jiří Keller,
jiri.keller@mensa.cz

Konference:
sig-zpev@mensa.cz,
73 členů, 5 zpráv ročně

Čas plyne naprosto neúprosně, a tak se mi už zase ve schránce objevil mail s prosbou o shrnutí toho, co děláme nebo neděláme.
Před Vánoci budeme slavit pět let existence SIGu, u jehož zrodu stála ambice vytvořit alespoň mensovní kvartet, který by byl
schopen „něco“ vyprodukovat. Ukázalo se však, že podobně jako v běžné populaci, je i v Mense množství osob, které by byly
schopny a ochotny věnovat jeden večer týdně zkoušce klasické hudby, v podstatě pod hranicí statistické chyby. V současné
době tedy SIG existuje v podobě „sociální sítě“, která se informuje o tom, kdo kdy kde zpívá (čímž se trochu překrývá s mladším
SIGem Hudba), a občas se na koncertech sejde – naposledy shodou okolností na koncertu komorního sboru Collegium MUSA
PRAGENSIS. Navzdory slibu zrovna neúčinkujících členů SIGu k sepsání článku pro časopis nedošlo, a tak si nás budete muset
někdy přijít poslechnout, nebo ještě lépe si zazpívat (podrobnosti napíšu mailem).
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SIGLego

Web:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lego/

Koordinátor:
Lenka Stodůlková,
lenka.stodulkova@mensa.cz

Konference:
siglego@mensa.cz,
77 členů, 0 zpráv ročně

2015

SIG nedodal zprávu o činnosti a s ohledem na nulový počet zpráv ani nevyvíjí jinou aktivitu. Hledá se proto nový koordinátor.

SIGurmán

Web:
gurman.mensa.cz

Koordinátor:
Tomáš Kubeš,
tomas.kubes@mensa.cz

Konference:
sig-gurman@mensa.cz,
236 členů, 27 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 2015 jsme uspořádali obligátní postnovoroční brunch, návštěvy restaurací v rámci Grand Restaurant Festivalu a společnou
návštěvu Prague Food Festivalu, několik dalších akcí zejména mimo Prahu, jejichž organizace se chopil Zdeněk Falář.
Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do naší konference siggurman@mensa.cz. Rád bych nakonec srdečně poděkoval všem organizátorům a spoluorganizátorům za pomoc.

Výtvarný SIG

Web:
sig-vytvarny.mensa.cz

Koordinátor:
Eva Erbsová,
eva.erbsova@mensa.cz

Konference:
sig-vytvarny@mensa.cz,
103 členů, 1 zpráva ročně

Vážení přátelé,
Výtvarný SIG již slaví úspěšných a činorodých pět let.
Eva Erbsová

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 si za poslední rok nevybral jiný. – pozn. redakce
Koordinátorka SIGu beze jména teď sedí na více židlích a jako členka kontrolní komise Mensy ČR se vlastně tématu SIGu věnuje
na volené pozici. Pokud budete mít nějaké podněty, budete mít pocit, že v Mense se něco děje špatně nebo neděje, co má, atd.,
můžete se obrátit kromě patřičného radního i na hana.druckmullerova@mensa.cz.
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Šílenci a zombice
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz, redakčně upraveno

Cesta důlním vláčkem, foto: Pavel Terber

Podzimní celostátní setkání v Berouně
Petra Jelínková, petra.jelinkova@ruk.cuni.cz, redakčně upraveno

Je středa odpoledne a naše rodina poprvé vyráží na mensovní akci. Jaké to bude? Nikoho neznáme, ale pubertální dcera pobrala nějaké body
IQ a je tedy členkou.
Už úvodní seznamovací hra nám ukazuje, že
nejsme jediní nováčci, což nás dost uklidňuje. Organizátoři jsou moc milí a ve čtvrtek se pouštíme
do akcí pro nás připravených. Stíháme Koněpruské
jeskyně i výbornou odpolední rodinnou šifrovací
hru na hradech Točník a Žebrák, kterou dokonce
úspěšně zvládneme. Že bychom sem patřili? Večerní přednáška dr. Grygara nás spíš utvrzuje o opaku. Byla sice prezentována srozumitelně i pro laiky, ale představa nekonečnosti vesmíru s miliony
hvězd a neznámých hmot je fakt nad naše chápání.
V pátek po prohlídce štol v lomu Amerika letíme na Karlštejn. Snad nikomu nebude vadit, že

Lom Velká Amerika, foto: Pavel Terber
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jsme trochu jako prasata. V kapli sv. Kříže máme
oči upřené k obrazům, je dobré dostat se na chvíli
do „nebe“. Na špinavé nohy nám nikdo nekouká.
Večer s výkladem a ochutnávkou medoviny si moc
užijeme. Dcera je také spokojená, našla spoluhráče Dominionu, spát jdeme všichni pozdě.
Sobota je ve znamení bojovky, její předzvěst
proběhla předchozí večer v knihovně, kde to vypadalo, že v blikajícím světle nedáme dohromady
zhola nic. Obavy ztrácíme po úspěšném vyřešení
první zastávky. Tým je sestavený ze super lidí
v čele se zkušeným Pavlem, nikam se neženeme,
řešíme vše dohromady, radíme se. Chceme si to
užít a díky Pavlovi, který bezpečně zná Morseovu
abecedu a má encyklopedické znalosti, máme pocit, že se nám bojovka daří. Slunečné počasí a příjemná cesta jen podtrhují dobrou náladu.
Neděle přináší vyhlášení výsledků, aukci
a dárky pro výherce. Něco ukořistí i naše rodina, děti mají radost, s tím jsme fakt nepočítali.
Na zpáteční cestě se nemůžeme dohodnout,
co vlastně bylo z celého víkendu nejlepší. Pro
mě asi výlety, pro syna přednášky (z bitcoinů
byl zcela nadšený), pro dceru společenské hry.
Za mě ohromný respekt organizátorům,
vůbec nedovedu domyslet, kolik času, schůzek, nočních hodin to určitě stálo celý tým,
abychom si my ostatní jen užívali akci. Velký
dík.

Berounské celostátní setkání bylo naším čtvrtým v pořadí, dá se tedy říci, že jsme se stali pravidelnými účastníky takovýchto setkání. Každé je
svým způsobem nezapomenutelné, jedinečné,
a abychom je po letech od sebe dokázali rozlišit,
není na škodu udělat si pár poznámek. Beroun
mezi nimi vynikal mnoha způsoby. Konáním v moc
hezkém hotelu za hostelové ceny, množstvím zajímavých přednášek, noční bojovkou, pianem, počtem účastníků a 3D tiskem jmenovek a pomůcek.
Přijíždějící účastník dostal u vchodu obálku
s informacemi a pomůckami pro seznamovací hru
a téměř okamžitě byl obklopen dalšími účastníky
s dotazem: „Nemáš náhodou kostičku ve tvaru T
nebo H?“ A pokud měl, byl donucen vyzradit své
jméno, počet účastí na setkáních a na co se v Berouně těší. (Věřím, že statistické vyhodnocení pomůže organizátorům dalších setkání při přípravě
programu na míru.) Po večeři následovalo několik
soutěží – opravdu zdařilý byl test z matematiky
pro 2. a 3. třídu, který snad ani vítěz nevyplnil celý.
K dobru nám budiž připsáno, že jsme jinak zřejmě
celohodinovou písemku museli splnit za 10 minut.
Čtvrtek a pátek byl jako vždy plný exkurzí a výletů. Ve čtvrtek večer nám pak přednášel RNDr.
Jiří Grygar, CSc., o petabytové astronomii, v pátek
měla proběhnout přednáška o neuronových sítích,
leč přednášejícího sežraly zombie, a tak se program změnil v noční týmovou bojovku. Byli jsme

Co zaručeně pokazí
Štědrý večer?

Párty karty: bezedná studna
velmi nekorektních vtipů
www.party-karty.cz

Zombie – hlídač při společné bojovce, foto: Pavel Terber

vysláni do knihovny v Králově Dvoře, kde jsme čelili
útokům dalších zombií a přitom hledali návod na
něco, co je zneškodní. Naše úsilí bylo kromě bodů za
zodpovězené otázky oceněno marcipánovým mozkem, který nás měl před dalšími nemrtvými ochránit.
Sobotní šifrovací výlet ze Srbska do Berouna
se také vydařil – minimálně počasí vyšlo perfektně. I večerní přednáška byla zajímavá – týkala se
budování strategie a šílených nápadů, které se povedlo uskutečnit a které úplně změnily svět, ve
kterém žijeme. Nedělní vyhlašování bylo opět
spojené s dražbou. Draženy byly i pomůcky (kříž
s UV lampou a svíčky z knihovny, letadélko vyrobené 3D tiskem ze sobotního výletu) a byl o ně
samozřejmě velký zájem. Domů jsme se rozjížděli
ve výborné náladě a těšíme se na další setkání.

Zápisy ze zasedání Rady Mensy ČR a další
důležité dokumenty naleznete na intranetu,
https://intranet.mensa.cz/ pod záložkou Do�
kumenty Mensy – Zápisy z RM.
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ÍTý
kreativita
mensanů
Zuzana Kořínková, zuzana.novotna@mensa.cz

V rámci podzimního celostátního setkání
mensané podstoupili náročný ÍTý kvíz testující
řadu převážně zbytečných a okrajových vědomostí z oblasti výpočetních technologií.
Jednou z položek testu byla otevřená úloha tázající se: „Jak originálně dokážete využít CD mechaniku?“ Někteří z mensanů povážlivě zbledli, když zjistili, že z analytického vybírání správných odpovědí
se mají nečekaně přeorientovat na kreativní myšlení
tak zvráceného charakteru – chvíli to téměř vypadalo, že se mnoha zajímavých nápadů nedočkáme.
Navzdory počátečním rozpakům se ale mensané překonali a přišli s řadou výborných tipů, jak CD mechanikám, krčícím se ve stínu modernějších technologií, vrátit
slávu a vytvořit z nich vskutku
užitečná zařízení využitelná
v každé domácnosti či kanceláři.
Zaujatá a nespravedlivá
hodnotící komise všechny nápady prošla a jako nejzajímavější zvolila způsob navržený
Martinem Hladíkem – a sice
využití CD mechaniky jako kalibračního nástroje na papírové
koule. Věříme, že sjednocení
velikosti
papírových
koulí
může být prospěšné pro celou
společnost, doufáme, že se nové
využití CD mechaniky ujme,
a autorovi nápadu gratulujeme.

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

Pro ty, kdo stále pátrají po jiném využití CD
mechaniky, které by lépe odpovídalo jejich naturelu, přinášíme širší přehled nejzajímavějších tipů,
z nichž už si jistě vybere každý.
Dle doporučení mensanů lze CD mechaniku
využít jako: koš na košíkovou (po připevnění síťky), vysouvací rám se zrcátkem, otvor pro nakrmení počítače kolečkem salámu za účelem zvýšení výkonu, gilotinu na doutníky, lapač myší,
kráječ másla pokojové teploty, rytmický nástroj
(otevírání a zavírání do rytmu oblíbené písně),
prolézačku pro plcha, nástroj pro kreslení kružnic, amulet pro štěstí, výsuvný odpadkový koš,
shazovadlo, vysouvací heliport pro dron, součást
symfonického orchestru hrajícího Turret Song
z Portal II, odkapávač na deštník, louskáček na
pistácie, pomůcku pro tvoření bambulek, drbátko
na nohy, leštítko na nehty, daňově uznatelný dar
muzeu, sejf na placaté cenné věci, lívanečník, trhač zubů, poštovní schránku, golfovou jamku
umístěnou padesát centimetrů nad zemí, startovací impuls pro shození řady dominových kostek,
plašítko na ptáky, držák na květinu / květináč /
medaile / uměleckou bustu kombinovanou s kasičkou / šminky / bagetu či tužky.
Všem kreativcům děkujeme za inspirativní nápady. Věříme, že nás do budoucna motivují k vytvoření celé řady podobných testů.

Soutěž jednotlivců – ÍTý test, foto: Jiřina Vlková

Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy. Vyhotovení daňového přiznání
a přehledů. Zástup na úřadech, správa datové schránky. Důvěra, spolehlivost, individuální přístup, 20
let praxe. Více na http://jirako.cz. Kontakt: veronika.jirakova@jirako.cz.
Podívejte se na fotografie z akcí, zapojte se do diskuse nebo nalezněte mensany kolem sebe: https://intranet.mensa.cz/.
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Jak si pronajmout
dva hrady
Tomáš Nováček, tomas.novacek@mensa.cz

Když se vám někdy poštěstí a budete organizovat celostátní setkání, rozhodně choďte na všechny organizační schůzky. Pokud byste vynechali
byť jenom jednu, může se vám lehce stát, že za
vámi pak přijde jiný organizátor a sdělí vám sladké tajemství ve stylu: „(Doplňte jméno), máš na
starosti organizaci nějakého zajímavého programu na (doplňte místo).“ U mě to místo byl hrad
Točník v okrese berounském.
Vzhledem k tomu, že jsem neměl na výběr, úkol
jsem přijal a začal přemýšlet, jak ozvláštnit prohlídku hradu (přitom jsem celou dobu bojoval s pocitem, že prohlídky hradů jsou vždy příšerně dlouhé
a nudné). Přemýšlel jsem, co tak mají mensané rádi,
a po chvíli už v mé myšlenkové mapě pár bodů
bylo. Jako dvě nejoblíbenější činnosti jsem vybral:
zaprvé mít vždy pravdu a zadruhé o této pravdě urputně přesvědčovat ostatní vždy a všude. Ani jeden
z bodů se mi ale nepodařilo do hry zapojit, a tak
jsem se uchýlil k třetímu bodu: hledání kešek.

Hrad Točník, foto: Clevenol2, Wikimedia Commons

I když s keškami nemám moc zkušeností, vymýšlení blbostí mi vždycky šlo, a tak první, co
jsem o zamýšleném programu věděl, bylo to, že
keška na hradu Točník bude nočník.
Zjistil jsem, že se k hradu váže mnoho legend
a pověstí. Tak proč bych si nějakou legendu nemohl
vymyslet já? A nápad na mystery kešku byl na světě.
Abych ji mohl pořádně připravit, vydal jsem se

Bludný rytíř Tomáš Nováček, foto: Martin Nolč

s pár mensany na Točník, kde jsme vybrali vhodná místa pro skrytí indicií, a když jsme z hradeb
uviděli, jak je hrad Žebrák blízko, napadla nás ďábelská myšlenka: trochu mensany proženeme
a pošleme je z Točníku na Žebrák. A hned nás napadla ještě ďábelštější myšlenka: pošleme je pak
zase zpátky na Točník!
Nastal ale problém: celostátní setkání se konalo
na konci října a oba hrady již byly v tu dobu
zavřené. Nenechal jsem se tím ale odradit
a napsal jsem panu kastelánovi, kterého nápad nadchnul, a tak souhlasil, že nám oba
hrady za malou úplatu otevře.
Tak jsem s nadšením dopiloval příběh,
Lucie Svitáková zběhlá z Bystřílny vytvořila logické úlohy a keška byla na světě!
Stačilo už jen počkat na celostátní setkání, kde jsem na celou akci dohlížel jako
středověký rytíř, který návštěvníky popichoval slovem i mečem, popřípadě se je
snažil (ne)děsit (nevěřili byste, kolik mensanů nerozezná strnulého člověka od sochy,
přestože ta „socha“ má na sobě džíny…).
A pokud by vám stačily oba hrady jen
jako návštěvníkovi, kešku jsme po domluvě s panem kastelánem na hradě nechali
a bude přístupná od další turistické sezony. Stačí
si na kase Točníku říci o první díl příběhu.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří
mi při vytváření kešky pomáhali, jmenovitě Lucii
Svitákové za úlohy, rodině Sedláčkových za materiální podporu, Honzovi Baxovi za skvělý kostým
rytíře a v neposlední řadě všem z Točníku a Žebráku, kteří nám propůjčili hrady k takovému mensovnímu zvěrstvu, jako je celostátní setkání.
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Setkání pohledem organizátorů
Organizátoři, podzimni.setkani.2015@mensa.cz

V první řadě vám děkujeme, že jste přijeli. Přijelo vás opravdu hodně, někde mezi 177–180 (někteří z přihlášených nedorazili a několik lidí přijelo bez přihlášení jen na skok). To je výrazně více
než na jakémkoliv dřívějším setkání. Velmi si proto vážíme vaší důvěry, kterou jsme se celou dobu
horlivě snažili nezklamat. Víme, že některé věci
nám utekly, a samozřejmě nás to mrzí. Doufáme
však, že nám to odpustíte; nikdo z našeho týmu
setkání takto v první linii ještě neorganizoval.

sledních odlescích babího léta a kecání s přáteli ...
počkejte, to snad žádné příkoří nebylo... ale i tak
to bylo bohatě peněžně oceněno, a to jak dle účasti, tak za výsledky, jak to bývá na setkáních zvykem. Následně jsme celkové ohodnocení lehce
přepočítali podle toho, jak se vám dařilo, a zaokrouhlili tak, aby se dalo vyplatit, když nejmenší
nominální hodnota bankovky byla 50 mEUR
(medvědích euro). Na rozdíl od jiných setkání
jsme nevybírali pět nejlepších výsledků, ale proplatili vám všechny absolvované aktivity.
Nicméně abychom učinili zadost všem prosbám, v časopise uvádíme i tabulku výsledků přepočtenou dle zaběhlé tradice hodnocení soutěží
bodově dle počtu účastníků a stanovení celkového
pořadí účastníků na základě jejich pěti nejlepších
výsledků.
Podvádění
Všimli jsme si, že některé týmy se nechovaly
při hrách zcela čestně. Toto jsme při bodování samozřejmě zohlednili. Pokud například některý
tým v knihovně použil světlo mobilního telefonu,
strhli jsme mu za toto chování polovinu celkových
bodů z knihovny, aniž bychom o tom diskutovali.
Pokud je v pravidlech jasně napsáno, že se světla
používat nemají, bereme to za stejně jasnou věc,
jako že po zimě přijde jaro, a diskusi na toto téma
považujeme za bezpředmětnou.

Milion medvědích euro v rukách Martina Sedláčka,
foto: Pavel Terber

Jak to bylo s body, respektive penězi
Odměňovali jsme vás medvědími eury. S nadsázkou lze říci, že soutěže jsme ohodnotili tzv. koeficientem příkoří, které jste v nich museli z rukou organizátorů zakusit, tj. veselý test vsedě byl
jen malinkým příkořím, test z matematiky pro
druhou třídu, který však nikdo nezvládal, a tak
poněkud podlamoval sebevědomí, měl koeficient
o něco vyšší. Ztékání Točníku, slézání na Žebrák
a opětovné drápání se skrze křoví na Točník bylo
významně lépe odměněno, stejně tak jezdění metrem a zdolávání schodů na každé stanici. Postávání na krásném říjnovém sluníčku, rozhlížení se po
malebné podzimní krajině v údolí Berounky v po-
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Ubytování
Nápad ucházet
se o pořádání podzimního
setkání
v roce 2015 vyslovil Martin Sedláček po skončení
sobotní
týmové
soutěže na setkání
v Podmitrově. Best
Western
Hotel
Grand Beroun vygoogloval Roman
Kříž poté, co jsme
se na setkání místní skupiny Praha
svěřili s naší fru-

Recepční v Best Western Hotel
Grand, foto: Zdeněk Falář

strací a marným hledáním vhodného místa skrze
Czech Tourism.
Cca 14 dnů před začátkem setkání jsme zjistili,
že hotel si do svého rezervačního systému nezanesl 10 lůžek, jejichž rezervaci nám dříve písemně
potvrdil, takže jsme poměrně intenzivně řešili,
jak se všichni vejdeme. I při původní kapacitě
jsme totiž hotel přebookovali a počítali, že něko-

2015

lik lidí účast na poslední chvíli zruší, proto nám
najednou chybělo asi 16 lůžek, která již byla „prodána“. Hlavní podíl na vyřešení tohoto problému
má Eva Sedláčková, která pečlivě procházela jednotlivé rezervace a s hotelem hledala, jak se namačkáme. Díky ní jsme našli skulinky, získali
apartmá pana majitele a přistýlky a nakonec se
vešli.

Čím jsme se poučili

jj Soutěž ,,Organizátoři vybírají zcela náhodné účastníky“ nám přišla jako dobrá, na příštím setkání ji
jj
jj

zopakujeme a vítězové dostanou hodnotné ceny. Pozor, nepleťte si tuto soutěž se soutěží Karlovarská
losovačka, to je něco jiného.
Mysleli jsme si, že nakombinovat lidi do pokojů, když na jednom pokoji mohou být pouze dva až tři,
bude méně práce, než pokud jich je tam 4 až 6. Mýlili jsme se, bývalo by dalo méně práce naprogramovat systém, kde byste si to určili sami. Příště to uděláme.
Vlastně celé to byla jen taková zkouška, kde jsme se chtěli naučit, jak na to. Teď už to víme, pročež se
můžete těšit, až podáme nabídku na pořádání JMS 2017…

Ozvěny z PMS 2015 v Berouně
Rádio Jerevan, radio.jerevan@mensa.cz

Rádio Jerevan přináší ozvěny z PMS 2015 v Berouně:
u Rádiu Jerevan se doneslo jistých zvěstí, že některé západočeské místní skupiny podezřívaly
organizační tým, že volbou zkratky PMS se
chtěli zcela neoprávněně přihřívat na jejich vyhlášené značce či snad na značce jejich samizdatového plátku. Rádio Jerevan musí tuto informaci rezolutně dementovat. Stejně tak musí
dementovat teorii, že se jednalo o odkaz na soutěžní tým ze seriálu Teorie velkého třesku nebo
odkaz na jistou zdravotní diagnózu. Dle zcela
směrodatných podložených výzkumů Rádia Jerevan totiž název setkání vznikl jako přesmyčka přezdívky jednoho z organizátorů MPS.
u Dle Rádia Jerevan též paní, které dorazila lavina SMS pokynů s tím, co má komu říci, již propustili z hospitalizace v uzavřeném pavilonu
léčebny do domácího ošetření.
u Dále si Rádio Jerevan dovoluje tlumočiti vzkaz
organizátorů panu Novákovi, který v anonymním dotazníku uvedl, že ho mrzelo vyloučení
žiraf z pobytu, což vedlo k tomu, že musely zůstat doma. Organizátoři při výběru hotelu na
další setkání vyberou takový, který žirafy nezakazuje. Stejně tak vzkazují slečně Barboře,
která v témže anonymním dotazníku uvedla,
že se jí líbila televize přímo nad vanou, že budou hledat, zda existují i další hotely, které nabízí tuto vymoženost. Slečna Barbora nicméně ne-

uvedla, na jaké programy se v té vaně dívala
(možná však lepší nevěděti).

Důvěryhodným zdrojem Rádia Jerevan byly
odposlechy v jídelně, foto: Zdeněk Falář

Výsledky týmů
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Barva
hnědá
zelená
oranžová
žlutá
šedá
světle zelená
černá
bordó
růžová
bílá
modrá
světle modrá

ID
6
8
5
4
11
10
3
7
12
9
1
2

l Body
111,0
110,0
106,0
104,5
99,5
93,0
91,0
90,0
85,0
83,5
82,0
81,5
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Petr Mazal

219

219

2

61

77

79

Hana Kotinová

211

6
7
8
8

7

Pavla Janovská

1

Luděk Kovář

13
8

11

12

8

13
14

15
16
16
18
19
20

12
5
6

Petr Čavojský

Pavel Valenta

Petr Kolovrat

13

Adéla Berčíková

9

Barbora Dřevíkovská

5

23

1

8

3

Martin Hladík

Jan Kotek
Jiří Erbs

Jan Heller

Alena Kudláková

25

12

27

5

Magdalena Čavojská

9

Petr Janovský

5

Jan Pytela

26
28
29
30
30
32
33
34
35
36
37
37
39
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11
13
10
11

Jana Komaňská

Zuzana Šimková
Zdeněk Falář

Josef Klesa

Věra Čepková

7

Dana Linhartová

2

Irena Kubicová

4

Veronika Velichová

4

Oldřich Bureš

3
1
3

Aleš Buchnar

Hana Mičicová

Marcela Piptová

34

25

81

11

14

55

72

204

209

2

8

59

42

204

198

Laďa Frankl

5

216

Václav Soukup

Martin Blaha

251

216

200

4

13

229

Iva Berčíková

Marta Kubánková

10

24

Karel Martišek

3

21
22

Účastník

8

10
11

Vojtěch Čavojský

199
195
194

211
211
237
203
205
195
217

190

190

188

194

188
185
184
182
181
179

178

172
171
167
153
152
151
147
147
142
141
140
134
132
130
130
128
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7
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2

33

185
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195
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3

11
6
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165

10

32

151

3

13

174

10

11

141

5

152
147
142
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132
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0
7
8

34
67
64
34
64

7

54
42
78

7
7

49

7

39
34
25
54
15

67
20
59
54

77
59
44
49
58

7

15
34
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10

73
88

3

22

21

64
64

22

80
22

3

7
7
7

7

43

11

45

8

44

48
9

13

49
49

Lucie Namešanská

6

Michal Lounek

82
73
32

50
79
82

58

110

Karla Kotková

100

100

3

86
32
73
79

5

Tomáš Jelínek

Renáta Zelinová

98
98

98

102
98
98

100

Michala Martišková

91

91

7

63

2

Jan Gruber

90

91

2

66

63

10

4

22

15

1

Pavel Noga

12

Eliška Valentová

66

10

Martin Nolč

70
71
72

12

5

Jaromír Krys

65

72

5

1

74

11
7
9

Petr Kras

David Bohatý

90
87
86
86

85

94

86

85

80

80

Jan Velich

12

Petra Podařilová Havlíčková

8

Soňa Zbytowská

Vladimír Malina

77

82

77

77

79

73

73

75

21

75

42

3
1

19

7

74

15

42

7

33
62
10

33

9

22

22

6
4
4

11

9

56
6

14

30
14

7

7
7
7

6
6

10

64
50
50
73
64
22

2

64

7

32
22
50
22
32
22
73
88
22

7

8

16
5

50
50
82
50
64

3

32

1

64
79
22

7

49
30

6

73

32

7

6

38

7

54

44

25

6

7

7

5
3

7

30

42

7

7

14

2

8

7
7

30

42
23

7

19

30

2

4

Jan Říha

3

5

87
86

11
45

22

10

83

82

61

90

83

Karolína Jelínková

12

94

Tomáš Novotný

4
3

94

4

6

4

7

54

45

7

1

17

11

4
4

7

35

10

15

1

19

11

26

7

95

51

7

94

Jiří Šmach

9

7

2

10

108

96

1

96

97

13

5

10

Věra Hellerová

20

12

98

62

60

50

50

Vlasta Kroseskova

105

13

10

32

12

102

105

Pavel Beran

50
64

Gabriela Bordováčová

105

118

10

69
8

2

105

60

68
15

Antonín Mička

107

Zuzana Novotná

59
9

5

5

15

1

111

114

103

Jiri Rak

111

8

11

Ján Namešanský

1

79

8

112

1

112

Markéta Houšková

12

84

112

2

7

57

54

64

114

117

Tereza Šestáková

64

54

Pavel Terber

117

7

10

7

Věra Heřmanová

9

54

9

73

64
72

117

16

47

11

7

67

57

64

50

50

19

12

12

10

74

119

52

64

54

119

53

79

7

70

Lea Jelínková

10

58

7

6

51

7

7

42

64

50

14

7

45

7

49

7

26

64

67

62

17
18

58

7

7

9
9

7

70

58

47

6

64

7

50

47

1
2

7

67

50

6

80

67

34

4

167

41

73

2

120

Pražská nej

5

4

127

120

Mistr karbaník

19

127

Metro

86

Milena Zvědělíková

2 Doubravka Anna Kovářová

Matika

77

1

41

ÍTý

45

40

Indiánská stezka

12

17

Matematika
dle Hejného

246

Co do jména?

239

Abaku

Tomáš Blumenstein

Body za výsledek
týmu

6

Body celkem

3

Body top 5**

17

Účastník

18

84

7

ID týmu

73

70

Pořadí*

82

64

Pražská nej

52

Mistr karbaník

Matika

28

6

Metro

ÍTý

1

241

Indiánská stezka

Co do jména?

278

241

Matematika
dle Hejného

Abaku

253

Ludmila Kovářová

Body celkem

Zdeněk Pytela

3

Body top 5**

2

2

ID týmu

1

Pořadí*

Body za výsledek
týmu

Normalizované výsledky z podzimního mensovního
setkání v Berouně

50
22
22
22

1

32
8

2

2

50

*Pořadí účastníků hodnocených dle standardního systému použitého na předchozích setkáních. Zobrazeno je 75 nejlepších ze 169 hodnocených
účastníků, kteří byli členy týmu nebo se účastnili alespoň 1 individuální soutěže. Celkem se setkání zúčastnilo 177-180 lidí.
**Body top 5 je součet bodů z 5 nejlepších výsledků účastníka a je použit jako kritérium pro stanovení celkového pořadí.
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Výsledky hodnocení
setkání
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Povinná výbava na let z Pardubic do
Chuchle – jedna z týmových soutěží,
foto: Pavel Terber

Vyplácení peněz, foto: Pavel Terber

Řešení hlavní týmové hry na PMS
2015 v Berouně
Za organizátory Martin Sedláček

Víme, že mensané při řešení šifer často hledají
někdy tajně, někdy zcela otevřeně inspiraci u jiných týmů. Rozhodli jsme proto, že je převezeme
a připravíme pro každý tým jinou šifru. Teprve
později jsme si uvědomili stinnou stránku této myšlenky, totiž že šifry, které jiní organizátoři připravují jednou, budeme muset připravit dvanáctkrát.
Stejně tak se ukázalo, že vymyslet dvanáct vět, které budou mít stejnou strukturu (odpovídající telefonnímu číslu) a některá společná slova (daná šiframi, kde nebylo technicky možné udělat ve více
variantách), též nebude úplně jednoduché (na vymýšlení se podíleli Ivo Kučera, Tomáš Nováček
a Tomáš Kubeš). Na druhou stranu, díky tomu jsme
zabránili řešitelům použít další oblíbenou berličku
– domýšlení si. To, že většina týmů vyřeší jiné telefonní číslo, na které následně tajenku nadšeně odešle, nás poněkud překvapilo. Paní, které díky tomu
přišly následující kryptické SMS, jistě taktéž:

jj Řekněte každému kolegovi Zdeněčka, že blbý
steampunk je nerajcuje.

jj Řekněte rodičům Jakubovy slepičky, že její
pádlování je nevýkonné.

jj Řekněte Marcele Sváčkové Polevové, že déle
plánované je zamítnuto.

jj Řekněte pozítří, nevyřídí policajt, že vámi
očekávané je kompletní.

jj Řekněte mamince, kdykoliv pocítíte, že její
sestřenka je nedostává.

jj Řekněte pokaždé, jakkoliv vycítíte, že dřív
viditelné je přízračné.
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jj Řekněte manželovi poslední přeživší, že její
marmeláda je připálená.

jj Řekněte ostraze hloupého projektu, že bude
povoleným, je kompletní.

jj Řekněte mamince dvanácté manželky, že její
prezident je zmalovaný.

jj Řekněte sluhovi papežovy dcerušky, že její
přirození je vodníkovo.

jj Řekněte sprostě píšícímu malířovi, že malé
opisování je přípustné.

jj Řekněte strašně nemytému Kubešovi, že cizí
bradavice je neoholená.

Časy doručení řešení

Po ukončení setkání jsem všem účastníkům rozeslal prosbu o vyplnění krátkého elektronického
dotazníku o tom, jak byli spokojeni, co se jim líbilo a nelíbilo. Všem 55 respondentům velice děkuji
za jejich názory a přikládám krátké shrnutí vybraných otázek.
Co byste nejraději zachovali do dalšího setkání?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

mnoho exkurzí
71 %
vyšší standard ubytování
58 %
vyšší podíl přednášek a workshopů
56 %
snadná trasa hlavní bojovky
42 %
aukce cen
27 %
vyšší reg. poplatek umožňující více cen
a rekvizit
24 %
poloha hotelu ve městě
22 %
vydávání peněz místo bodů
20 %
něco jiného
16 %

Jako organizátory nás těší, že některé z bodů, ve
kterých jsme se chtěli odlišit od předchozích setkání,
tj. kvalita ubytování, množství programu a doplnění
přednášek, účastníky zaujaly a rádi by se s nimi nadále setkávali.
Jaký je váš názor na kvalitu a cenu ubytování
Ubytování za 200 Kč/noc by nízkou kvalitou
odradilo 80 % respondentů. Z nízké kvality ubyto-

vání za ce‑
nu 300 Kč/
Účastníci všech věkových kategorií,
noc by měla
foto: Zdeněk Falář
stále obavu
téměř polovina respondentů.
O ubytování za 400 Kč/noc s polopenzí se respondenti vyjádřili následovně:
u 11 % tak levného ubytování bych se bál/a,
u 	 84 % vyvážená cena,
u 	 6 % zbytečně drahé.
Ubytování za 500 Kč/noc s polopenzí hodnotili respondenti následovně:
u 	 69 % vyvážená cena,
u 	 27 % zbytečně drahé,
u 	 4 % za tak vysokou cenu bych nejel/a.
Ubytování za 600 Kč/noc by polovině již přišlo
zbytečně drahé a více než 30 % respondentů odradilo od účasti. Při ceně 700 Kč za noc by již více
než polovina respondentů raději nepřijela.
Z naší zkušenosti při hledání ubytování na
podzimní setkání mohu říci, že v cenové relaci do
500 Kč za lůžko a noc s polopenzí je při rozsahu
akce kolem 200 lidí na 4 noci a flexibilitě data velká šance najít 3* nebo 4* ubytování ve většině koutů ČR mimo nejvyhlášenější turistické lokality.

Časy jsou v PMS 2015 timezone. Na pořadí
odeslání při bodování nezáleželo, uvádíme je pouze pro zajímavost.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
sv. modrá
žlutá
hnědá
modrá
oranžová
zelená
sv. zelená
bílá
bordó
šedá
růžová
černá

ID týmu
2
4
6
1
5
8
10
9
7
11
12
3

Čas
16:49
17:44
17:58
17:59
18:00
18:21
18:28
18:34
18:35
18:40
18:42
18:44

Focení účastníků, foto: Pavel Terber
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Preference účastníků setkání

Proč jsme pořádali

aukci cen?

Redakce, redakce@mensa.cz

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Více než desetiletí se na setkáních Mensy (až na
několik výjimek) rozdělovaly ceny dle následujícího
algoritmu: k dispozici je dán stůl zajímavých cen,
odměňovaní jsou voláni ke stolu a vybírají si kousek
dle svého uvážení. Pochopitelně, čím dříve je účastník volán, tím lepší má výběr. Pořadí skupin se občas měnilo, nicméně bývalo zhruba následující:
u prvních pět až deset lidí s nejlepším celkovým
umístěním (kam se započítává umístění týmu
a výsledky z pěti nejlepších soutěží),
u lidé z nejlepšího týmu, případně druhého
a třetího nejlepšího týmu,
u lidé na prvních třech místech v jednotlivých
soutěžích a
u další lidé v celkovém hodnocení až do úplného
rozebrání cen.
Toto bylo zajímavé, avšak není třeba matematicky dokazovat, že mezi výše uvedenými skupinami
výherců většinou existuje silná korelace a účastník,
který se umístil na předních příčkách v celkovém
hodnocení, toho většinou dosáhl tím, že se umístil
na předních příčkách v individuálních soutěžích
a často byl také tahounem týmového výsledku.
Typicky se proto stávalo, že členové nejmenované rodiny, říkejme jim například Kovákovi, odešli
s velkou nadílkou, Lada Kováková se umístila na
prvním místě celkového hodnocení a odnesla si
cenu, také si však odnesla ceny za první místo
v soutěži A a třetí místo v soutěži C, její manžel Lubomír Kovák se umístil třetí v celkovém hodnocení
a odnesl si cenu a ještě si odnesl cenu za druhé místo v soutěži B. Kovákovi se pak s cenami sotva vešli
do svého bílého vozu, zatímco lidé, kteří se umístili
ve většině soutěží třeba kolem 15. místa, nebudu
zastírat, že jsem mezi ně často patříval já, si odváželi roli pamětního toaletního papíru nebo sborník
povídek z roku 1995.
Proto jsem přišel s návrhem aukce cen, k němuž jsem získal inspiraci na letním táboře Gymnázia Jižní Město v roce 1996. Cílem aukce cen
bylo narušit stav, kdy úspěšní lidé často získali
cenu ve více kategoriích, zatímco „jen“ dobří odešli v lepším případě s drobnostmi.
Samozřejmě i aukční systém má své nevýhody,
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Aukce lebky (rekvizita z knihovny), foto: Pavel Terber

především ve znevýhodnění samotných jednotlivců, protože pokud někdo není na setkání s rodinou, kamarády nebo partnerem, nemá možnost
dosáhnout na nejlepší cenu, i kdyby byl úplně nejlepší; mnohem větší objemy peněz dají dohromady velké rodiny, skupiny přátel a semknuté místní
skupiny. Licitace také nějakou dobu trvá. První
pokus na Chřibské byl s délkou kolem dvou hodin
extrémní, avšak věřím, že postupně se průběh
daří řídit a blížit se ke snesitelným 45 minutám.
Pokud bych ze svého, pravda zaujatého, pohledu iniciátora a licitátora ohodnotil proběhlou aukci na PMS 2015 v Berouně, dospěl bych k následujícímu výsledku. Dražilo se cca 50 předmětů.
Jednotliví účastníci dostali dle svého zapojení od
cca 1 000 do 5 000 mEUR (medvědích euro). Konečné ceny předmětů se pohybovaly v řádu stovek
za legrácky, nízkých jednotek tisíc za menší předměty jako malé hračky a hlavolamy, malá puzzle, trička
a čokolády, kolem deseti tisíc mEUR za hry a hračky
jako vrtulníčky a puzzle až k 20 000 mEUR za velké
deskové hry. Věřím proto, že z cca 150 účastníků,
kteří na aukci vydrželi a stáli o to se zapojit, velká
většina patřila do skupinky, která vydražila alespoň
nějakou drobnost a neodjížděla s prázdnou. To by
v mých očích bylo naplnění záměru aukce.
Jsem nicméně přesvědčen, že nejlepší je, když
se každá skupina organizátorů setkání může svobodně rozhodnout, jak bude ceny rozdělovat,
a systém se střídá. Pokud máte podněty nebo komentáře k aukci, prosím, napište mi je na tomas.
kubes@mensa.cz.

Pouze 18 % dotázaných uvedlo, že bylo na prvním celostátním setkání, naopak téměř polovina
již byla na více než pěti akcích. Ukázalo se také,
že druh ubytování je podstatný hlavně pro mensany, kteří byli na méně než šesti setkáních, „matadorům“ na pohodlí příliš nezáleží. 70 % procent
matadorů také jezdí na setkání vlastním autem. 50 %
těch, co jezdí na setkání auJsem členem
tem jen občas, vítá akce spíše
v blízkosti svého bydliště.
Vzdálenost je nicméně vyloženě překážkou pouze pro 20 %
z nich. 18 % dotázaných také
není členem sportovního oddílu, spolku ani party. O akce
konané o Velikonocích a zimních prázdninách není velký
zájem.

A teď otázka: Kolik procent mensanů jezdí na
setkání svým autem a zároveň jsou členy šachového kroužku? Vlastně ne, toto není logická úloha,
ale výsledky ankety Ivy Berčíkové, která probíhala v průběhu podzimního mensovního setkání
v Berouně.

Na celostátním
setkání jsem

Druh ubytování
na akci je pro mě

Poděkování organizátorům
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Na přípravě podzimního mensovního setkání
2015 v Berouně se větší nebo menší měrou podílelo více než 40 lidí. Všichni pomáhali dobrovolně
a s radostí a rád bych jim proto velmi srdečně za
jejich ochotu, obětavost, výborné myšlenky a konstruktivní náladu poděkoval.

Hlavní tým
Lidé, kteří se na přípravě podíleli od samého začátku až do úplného konce (seřazeni abecedně):
Zdeněk Falář
Martina Krosesková
Tomáš Kubeš
Tomáš Nováček
Jiří Oukropec
Adam Sedláček
Martin Sedláček
Eva Sedláčková
Markéta Sedláčková
Lucka Svitáková
Kateřina Šírová

Na telefonu a e-mailu pro vás byli Markéta a Jirka. S nápadem, že nás přepadnou zombie, přišel Tomáš Nováček, stejně tak i s konceptem, že prohlídka
Točníku bude poněkud akčnější. Duchovním otcem
bojovky a autorem všech 3D objektů byl Martin.
O peníze se starala Martina. Eva vyřešila ubytovací
krizi (viz níže). Katka a Jirka doporučili a domluvili
většinu exkurzí v místě. Zdeněk se svým Otesánkem
odvozil největší díl pomůcek a všichni ochotně pomáhali s tím, co bylo právě třeba.

Přípravné práce
Stanislav Nechutný – záplatování bezpečnostních
děr systému a sleva pro děti
Vítek Švachouček – doplnění možnosti registrace
více účastníků na jeden e-mail
Adéla Berčíková – logo, trička a grafika
Zuzka Kořínková – organizace prostor knihovny
a exkurze v lomu Amerika
Martin Lupa – organizace a doprava přednášejících
Jiřina Vlková – kontrola webu

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM

/ 81

ČASOPIS MENSA
VÝROČNÍ ČÍSLO

2015

Vladimír Souček – první verze tabulkového programu
Ivo Kučera – první verze tajenek v bojové hře
Marie Cibulková, JiYong Kim a další ...

Pomoc na místě
Petra a Jan Lacinovi – kontrola rozřazení lidí do pokojů
Petr Kolovrat – logistika
Josef Klesa – podpora, fotografování a promítání
Vlasta Krosesková – hlídání
Bolek Vranný – průvodce
koordinátoři na exkurzích
vybraný personál Hotelu Grand, hlavním kontaktem
byla manažerka rezervací Lenka Sudíková
a další...

Zombie
Martin Horejš
Adam Kvita
Tomáš Nováček
Klára Schovánková

ČASOPIS MENSA
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Lucie Svitáková
Jakub Trhlík

Večerní a průběžné soutěže
Tomáš Blumenstein
Honza Gruber
Dáša Hladíková
Hana Kalusová
Zuzana Kořínková
Hana Kotinová
Michal Lounek
Eva Marie Tobiášová
Honza Walla

Přednášející
František Fuka
Jiří Grygar
Barbora Vávrová Hanušová
Jaromír Krys
Martin Sedláček
Zdeněk Souček

Poděkování
Zuzana Kořínková,
zuzana.novotna@mensa.cz

Jménem organizačního týmu
podzimního celostátního setkání
Mensy ČR bych ráda poděkovala
městu Králův Dvůr a především
paní Haně Šestákové, místní knihovnici, za to, že jsme měli možnost během programu setkání
využít netradičních a zajímavých prostor knihovny. Ačkoliv
je knihovna malá, svým umístěním i svým překvapivě rozsáhlým fondem si nás získala. Za báječný zážitek a nadmíru vstřícné
a ochotné jednání děkujeme!
Českou verzi velmi politicky nekorektní společenské hry „Cards Against Humanity“ (Karty proti lidskosti) můžete koupit na party-karty.cz.
Hypotéky od Komerční banky a Modré pyramidy. Individuální přístup i řešení. Úrokové sazby garantuji. Pro členy Mensy ČR sleva. Celá ČR. Více info na bronislav.hagovsky@mpss.cz, 777 595 255
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IGHT (z anglického Service for Information,
Guidance and Hospitality to Travellers) je
program Mensy International s cílem seznámení se s mensany z celého světa.
Informace o SIGHT najdete na webu www.
mensa.cz v části o Mense. Tam je obecný popis

2015

Vaším uživatelským jménem. Schvalování mám
na starosti já a obratem Vám přístup schválím.
Úkolem SIGHT koordinátora je zprostředkovat
první kontakt, pak už vše záleží na samotných
mensanech. Koordinátoři jsou základem celého
programu, jsou připraveni Vám najít v dané zemi
pomoc – informovat Vás o schůzkách
místní skupiny či o jiné mensovní akci,
zorganizovat Vám setkání s dalšími
mensany, najít člena, který Vás provede
městem nebo případně Vás přivítá
u sebe doma.
SIGHT pro cestovatele funguje tak,
že já potvrdím do cílové země, že řádný
člen Mensy ČR žádá o pomoc. Cestovatele poprosím o vyplnění standardního
formuláře. Vždy tam napište, s čím chcete, aby
Vám pomohli, například že máte zájem o účast na
schůzkách místních mensanů. Ideální načasování
je přibližně dva týdny až měsíc před Vaší cestou,
aby koordinátor stihl informace předat do regionu
a najít člena, který Vám pomůže.
SIGHT pro hostitele funguje tak, že si stačí jen
v intranetu nezakázat příjem SIGHT zpráv a budete dostávat prosby hostů. Můžete je provést po
městě, vzít na setkání místní skupiny, zajít s nimi
na kávu či pivko, případně pokud máte vhodné
podmínky, tak je i ubytovat. Velice ráda bych poděkovala všem členům, kteří odpověděli na prosby hostů, vyrazili s nimi na procházku městem,
na večeři nebo je vzali třeba na festival her.

SIGHT: cestujte
a potkejte mensany
Zuzana Poláková, SIGHT koordinátor, sight@mensa.cz

programu, zkušenosti českých mensanů i rady
hostitelům a hostům. SIGHT obvykle velmi dobře
funguje v zemích, kde jsou národní Mensy. Na
webu www.mensa.org v členské části jsou také
k dispozici informace o programu SIGHT, úplný
seznam zemí, kde jsou národní koordinátoři SIGHT, kalendář mezinárodních akcí, různá diskusní
fóra a chaty nebo například vyhledávání členů.

Jak se přihlásit?

Na stránkách www.mensa.org vlevo dole je Log
in, tam si vyberte volbu Get a login. Vyplňte osobní údaje – e-mail, jméno, příjmení, členské číslo
a 2x Českou republiku. Členské číslo + CZ na
konci, které se tam přidá automaticky, se stane

Mensa spojuje národy
a vytváří přátelství Across the Pond
Martina Borkovcová, martina.borkovcova@gmail.com

V červenci 2015 naše rodina jela na dovolenou
do Los Angeles. Mensa ČR mi zprostředkovala
kontakt na Mensu LA s tím, že by se naše dvě děti
(Daniel 11 a Sofie 8) rády setkaly s americkými
členy dětské Mensy.
Americké organizátorky, paní Madeline Walker a paní Arlette Chew (tzv. SIGHT Coordinator),
ihned na zprávu o našem příjezdu nadšeně reagovaly. Nabídly nám několik možných akcí a nakonec pro nás uspořádaly společný sobotní výlet
místních mladých mensanů do muzea Tar Pitts.
Zúčastnilo se ho asi deset rodin s dětmi a strávili
jsme společně zajímavé odpoledne.

Naše dcera Sofie a místní mensanka Michelle, foto: autorka
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Padá hvězda
Vytvořila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Pořadí hvězd, jak padají za sebou, je určeno číslem ve hvězdičce…

Společný oběd v Praze v Kolkovně, foto: archiv autorky

Tím však příběh nekončí. Když se Arlette
a Madeline dozvěděly, že naše rodina přiletí do
LA dvěma různými lety, nejdříve já s dětmi a o tři
hodiny později můj manžel David (letěl ze služební cesty), ochotně nám nabídly, že nás vyzvednou
na letišti a dovezou, kam budeme potřebovat. Čekaly na nás na letišti s klasickou cedulkou se jmény a bylo moc příjemné, že nás po 22hodinovém
letu někdo tak srdečně přivítal.

Příběh stále nekončí. V září nás Madeline se
svým manželem a kamarádkou navštívila v Praze.
Madeline nám přivezla krásný suvenýr With Friendship Across the Pond (foto).
Příští léto se zase vracíme do Kalifornie, tentokrát do San Diega. Madeline a Arlette v LA určitě
rádi navštívíme. Že bychom oslovili místní organizaci Mensy v San Diegu? Myslím, že je to dobrý
nápad!

Mensa English Group
Jitka Nováková, jitka.novakova@mensa.cz

We had the last meeting of our SIG MEG in September,
in the hotel Central in Rybna street in Prague. The topic
was: Spring in Australia. You could see there some pictures
from Australia – Great Ocean Road, Melbourne, Canberra,
Sydney. And you could hear some thoughts from the trip to
the downunder country. There are many things in Australia
that are quite exciting for us but also many similar ones closer to the European experience. In the pictures and videos,
we had a look at the unusual animals and unusual country.
Moreover, you could hear the kookaburra laughing, you
could taste the avocade like a butter and there was also the
recipe for the typical Lamington cake. And we had a nice
discussion. For the next MEG meeting, see please the Mensa
website.
Koala, foto: archiv autorky
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Znáte koledy?
Vytvořila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Znáte názvy těchto vánočních koled? Pouze s jejich pomocí vyluštíte tuto úlohu.
1) … hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom …
2) … slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte …
3) … panimámo, vstaňte, panimámo vstaňte, koledu nám dejte …
4) … by zahřály tvé údíčky, já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka …
5) … z růže kvítek vykvet nám, radujme se …
6) … půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád …
7) … jabka, hrušky a trojníčky, za naše zpívání, za koledování …

1) 7.
2) 2., 3.
3) 6., 18.
4) 12., 15., 18.
5) 1., 4.
6) 7.
7) 2.
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Výsledky soutěže z minulého čísla
Bystřílna, bystrilna@mensa.cz

Z úspěšných řešitelů se výherci stávají:
•
•
•

Petr Řeháček, Kravaře
Klára Schovánková, Praha 4
Barbora Telferová, Brno

Správné řešení:
Příklad prvního řádku tabulky s čísly 8, 3, 2, 4, 0,
8: 8*3 = 24, 2*4 = 08. Poslední řádek tedy: 8*6
= 48, 4*8 = 32.

Gratulujeme!

Soutěž o ceny
Bystřílna, bystrilna@mensa.cz

Detektivní silvestrovská oslava
Skupina přátel slaví společně silvestra. Plánek pozemku, kde akce probíhá, máte zachycen. Pět minut před půlnocí se ale zjišťuje, že si spolu parta
kamarádů nejspíše nebude moci o půlnoci připít,
protože nikdo neví, kam se podělo šampaňské! Lahev byla totiž během večera přenášena různými
lidmi do různých místností a nikdo si neuvědomuje, kde se může šampaňské nacházet právě v 23:55.
Lahev se šampaňským se pohybovala podle
těchto pravidel:
Každou hodinu byla lahev přemístěna právě
jednou osobou do jiné části na plánku (tedy do
jiné místnosti v domu, na zahradu, do psí boudy
nebo do garáže). Nikdy se tedy lahev nenacházela
na stejném místě v dvou po sobě následujících hodinách.
Lahev nikdy nepřenesl stejný člověk
v dvou po sobě následujících hodinách.
Každý, kdo se pohyboval po plánku
dle uvedeného scénáře, mohl lahev
vzít tam, kde zrovna stála, a nechat ji
kdekoli na své následující cestě během
dané hodiny. (Pokud se v danou hodinu nacházela lahev například v pokoji
pro hosty a nějaká osoba šla z ložnice
do pokoje pro hosty a chodbou do kuchyně, mohla lahev přenést do chodby
nebo do kuchyně.)
- Pokud není uvedeno jinak, je při
přechodu z bodu A do bodu B myšlena
nejkratší cesta, kterou se rozumí cesta
zahrnující nejmenší možný počet navštívených pokojů.
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Scénář večera:
V 18:00 dorazila do domu Lucka, která přinesla
později hledanou lahev se šampaňským. Z předsíně šla nejkratší cestou do obýváku pozdravit již
dříve příchozího Martina a hned poté ještě přešla
do kuchyně, aby umístila do ledničky novoroční
buchtu.
V 19:00 přišel do domu, tedy do předsíně Kryštof
a Michal. Michal si odešel lehnout do pokoje pro
hosty. Kryštof navštívil toaletu a z ní šel rovnou
do obýváku pozdravit Martina a Lucku. Ještě vyšel z obýváku na zahradu pozdravit do psí boudy
Rexe.
Ve 20:00 dorazil Tomáš. Z předsíně se vydal do
kuchyně uložit do mrazáku zmrzlinu a poté hned

přešel do obýváku pozdravit ostatní. Martin sedící v obýváku si odskočil na toaletu, upravil se
v koupelně a vrátil se zpět do obýváku. Michal
vyšel z pokoje pro hosty a nejkratší cestou šel za
ostatními do obýváku.
Ve 21:00 byla lahev přemístěna neznámo kým.
Pokud byla v osm hodin lahev na toaletě nebo
v koupelně, byla v 21:00 přemístěna do garáže.
Pokud byla lahev v osm hodin v kuchyni nebo
v obýváku, nacházela se v 21:00 na toaletě. Ale
pokud byla lahev v osm hodin na chodbě, byla
přemístěna v 21:00 do předsíně.
Ve 22:00 přišla i Klára. Z předsíně zamířila do
kuchyně ochutnat novoroční buchtu. Tomáš šel
z obýváku nakrmit psa do psí boudy a poté šel do
garáže pro ohňostroj a do obýváku zpět za ostatními. Kryštof si odskočil na toaletu, upravil se
v koupelně a šel si na chvíli lehnout do ložnice.
Ve 23:00 se Klára vydala z obýváku přes zahradu
do garáže. Lucka šla z obýváku do kuchyně ochutnat zmrzlinu a pak pokračovala do předsíně, protože si v kabátu zapomněla mobil. Tomáš si šel
z obýváku do koupelny umýt ruce a vrátil se do
obýváku. Kryštof se v ložnici probudil a šel si znovu odskočit na toaletu.
Víme, že během večera jednou nastala situace,
kdy byla lahev přenesena Kryštofem a hned následující hodinu ji přemístil Michal.
Kde se nachází lahev pět minut před půlnocí a kdo
ji tam donesl?

Kdo nosí dárky?

Párty karty
bezedná studna
velmi nekorektních vtipů
www.party-karty.cz

2015

Pravidla soutěže
Zasláním správných odpovědí na otázky v soutěži
o ceny na e-mail bystrilna@mensa.cz do 13. 1. 2016
mají tři z Vás možnost vyhrát poukázku do Men�sashop.cz v hodnotě 200 Kč. Poukaz lze použít
i k úhradě poštovného a nebude tedy nutné cokoliv
doplácet.
Soutěž pořádá Mensa ČR.
Své odpovědi zasílejte elektronickou poštou
na adresu bystrilna@mensa.cz nejpozději do
13. 1. 2016.
3 Účast v soutěži není podmíněna členstvím
v Mense, je však podmíněna způsobilostí
k právním úkonům.
4 Do e-mailu uveďte řešení soutěžní úlohy, 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 odpovědí na
adresu bystrilna@mensa.cz maximálně jednou.
7 E-maily nesplňující výše uvedené podmínky
nebo obsahující chybné řešení budou bez náhrady smazány a nebudou zařazeny do slosování.
8 Tři výherci budou náhodně vylosováni
z úspěšných řešitelů soutěžní úlohy a vyhlášeni v následujícím časopise. Výhru obdrží
poštou do měsíce od vyhlášení.
9 S případnými nejasnostmi ohledně pravidel
se obracejte na redakci časopisu Mensa. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po
celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Vymáhání účasti či
výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno,
stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Reklamovat závady na výhře není možné.
10 Účastí v soutěži, konkrétně zasláním e-mailu,
vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním
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.
1
2
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Kakuro

Hitori

Z originálu Kakuro, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 5/13, str.
29 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Z originálu Hitori, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 5/13, str.
29 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

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

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.

2015

Polomozaiková dokreslovka
Ivo Kučera

VODOROVNĚ: A. Předložka. - B. České město. - C. Machři. - D. Dramatické hudební dílo. - E. Lesní
kalamita. - F. Zvýšený tón; medikament; kulovitá bakterie. - G. Starořímská mince; technika malování;
matematická zkratka. - H. Hrubínova knížka z roku 1963. - I. Cizí ženské jméno; souhlas; letadlo. - J. Kapuce; persona; druh lososa. - K. Mužské jméno; alfabeta; Chaplinův film. - L. Kusy ledu; značka kosmetiky;
časový úsek; staročeský soud; jarmark. - M. Tvůrce; otrhat; francouzský skladatel. - N. Uskutečňovat; věrozvěst; druh látky. - O. Paže; letopis; hod; slovensky „ořech“; část dne. - P. Kličkova opera.
SVISLE: 1. Ňadro. - 2. Spěch. - 3. Zubní protéza. - 4. Trnité stromy; platidlo Macaa; starší vztažné zájmeno. - 5. Od začátku (hudeb.); značka bývalých čepelek; spojka. - 6. Kopie; mládě kočky; odvětví; drahý
kámen. - 7. Bývalý podnik v Brně; česká řeka; zakladatel bulharské říše; drť (řídce); moje. - 8. TAJENKA.
- 9. Umělecký sloh 17. stol.; pokladna; ves; vojenský pakt; chemická značka thalia. - 10. Americká písničkářka (Terri); hlemýžď; cizí ženské jméno; člen anglické konzervativní strany. - 11. Vousy pod nosem;
trumf v bridži; textilní rostlina. - 12. Kácet (řídce); německá spojka; název české dvojhlásky. - 13. Jmenný
seznam osob. - 14. Avarský tábor. - 15. Jedlý mořský červ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E
F

Sudoku
Z originálu Sudoku, Mensanytt (Mensa Norsko), Nr. 5/13,
str. 29 přeložila 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.
Máte připomínku k časopisu, našli jste chybu,
líbí nebo nelíbí se Vám něco? Napište na re�
dakce@mensa.cz.
Všechna čísla časopisu Mensa počínaje nultým
z dubna 1990 naleznete na intranetu: https://
intranet.mensa.cz/.
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Přímou cestou
Z originálu Geradeweg, MinD-Magazin (Mensa Německo), srpen 2015, str. 49 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

PŘÍKLAD

Ondřej Podlešák, ondrej.podlesak@cefig.cz

ZADÁNÍ 2

Kudy se peníze do prasátka dostanou?
Jako děti jsme měli prasátka, kam jsme dávali
zbylé drobné. To by asi nestačilo, ale princip je
podobný. Nejsnadnější cesta, jak naplnit pohotovostní účet, je odkládání menších částek každý
měsíc – nejlepší je trvalý příkaz ihned po výplatě.
Osvědčenou (ideální) hodnotou je 10 % z výplaty
každý měsíc. Je mnohem snadnější uložit menší
částku každý měsíc než shánět větší částku jednorázově, když s tím nepočítáte. Vždycky by na pohotovostním účtu měly být minimálně tři platy,
ideálně však šest výplat.

Spořit byste měli 10 % z výplaty

Důvodem jsou především dlouhodobější nemoci,
které mohou člověka kompletně vyřadit z pracovního procesu. I když máte sjednané sebelepší pojištění, nikdy nepokryje 100 % případů, má určité
limity (např. pro nemoc, kterou vy kvůli komplikacím léčíte půl roku, má pojišťovna v tabulkách
30 dní – čili vám v takovém případě zaplatí pouze
těch 30 dní – reálný příklad), někdy také musíte
na peníze od pojišťovny čekat, je tedy v každém
případě vhodné rezervu držet, zvlášť máte-li nějaký závazek.
A bonus nakonec: Pokud se něco stane, vybíráte ze svých peněz (z kterých neplatíte úroky) místo abyste si půjčovali. Nehledě na to, že pokud
třeba přijdete o práci nebo budete na neschopence, banky vám moc rády půjčovat nebudou.

ZADÁNÍ 4

ZADÁNÍ 3
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Tip na klidné spaní:
Založte si pohotovostní účet!
Splácíte hypotéku, leasing, živíte rodinu či jen nechcete žít ve stresu? Neplánovaně přichází mnohé
události: Nutná oprava auta či domu. Snížení příjmu kvůli nemoci, úrazu, výpovědi či mateřské.
Nebo se pouze rozbije pračka (a co čert nechtěl,
poví to ledničce, která se do křemíkového nebe
odporoučí za ní). Taková událost vás může zatížit
více, než by se vám líbilo. Připravte se a otevřete
si spořicí účet, speciálně pro případ neočekávaných pohrom.

ZADÁNÍ 1

Zakreslete do diagramu jednu okružní cestu,
která vede vodorovně nebo svisle od středu jednoho políčka do středu jiného políčka. Každým políčkem vede maximálně jednou a musí vést přes
všechna políčka s číslicemi. Tyto číslice udávají, jak
dlouhý je každý segment, který tímto políčkem
s indicií prochází.
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ČASOPIS MENSA
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Spoluvlastnictví
Redakce, redakce@mensa.cz

Naposledy v tomto roce zpovídáme rodinnou advokátku a bývalou ministryni
spravedlnosti, která je dlouholetou členkou Mensy ČR, Danielu Kovářovou.
Dnes si budeme povídat o spoluvlastnictví, tedy o situaci, kdy věc patří většímu
počtu vlastníků.

Je na spoluvlastnictví něco zajímavého?
Právníci soudí, že jde o ďáblův vynález. České
právo umožňuje pouze ideální spoluvlastnictví,
což znamená, že spoluvlastník podílu o velikosti
1/3 (například rodinného domu) nemá přesně vyčleněn třetinový podíl na domě, ale patří mu ideální podíl jedné třetiny střechy, obvodových zdí,
komínů i všech součástí domu. Spoluvlastnictví
může vzniknout třeba tehdy, pokud zemře vlastník domu a dům zdědí jeho tři potomci. Nedohodnou-li se jinak nebo neurčí-li původní vlastník, jak
mají dědické podíly vypadat, zdědí každý z potomků ideální podíl 1/3 domu a pozemku. Mezi
sourozenci mohou fungovat korektní vztahy, pokud však podíl přejde na manžela jednoho ze sourozenců, může jít o cizorodý prvek, který pak způsobuje značné problémy.

Jak vypadá správa věci ve spoluvlastnictví většího
počtu vlastníků?

Pro správu společné věci a pro rozhodování o jejím osudu platí, že se spoluvlastníci musejí o společné věci (například o nájmu, o opravách nebo
o investicích do domu) dohodnout. Dohoda je ovšem velmi složitá věc, zejména je-li spoluvlastníků více. Maximální počet spoluvlastníků není stanoven, existují i spoluvlastnictví s několika
desítkami spoluvlastníků. Vyjednávání o konsensu je pak velmi složité, mnohdy nemožné. Na počátku spoluvlastnictví většinou stojí představa
kamarádů, jak pro ně bude výhodné, když si společně koupí třeba automobil, čímž všichni ušetří
a každý získá. Pak však dojde na správu a hospodaření a vznikne problém. Ne vždy totiž mají lidé
stejné představy, názory a přání. Vlastní-li tři kamarádi automobil a každý z nich má podíl 1/3,
mohou dva se stejným názorem přehlasovat třetího, například při rozhodování o tom, u kterého
bude auto zaparkováno, kam se s ním pojede či
zda se pro ně koupí dálniční známka.
Z pohledu hlasování se jeví výhodné, máte-li většinový podíl. V takovém případě můžete minoritního spoluvlastníka přehlasovat, tedy například
rozhodnout o nájemníkovi domu nebo nebytového
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prostoru.
Naopak
velmi nevýhodné je
vlastnit malý podíl.
Pak musíte vytvářet
koalice s dalšími
vlastníky. Ještě horší
situace nastane, pokud některý ze spoluvlastníků
odmítá komunikovat. Takové spory musí velmi
často rozhodovat soud.

Co když chce jeden ze spoluvlastníků věc prodat?
Každý ze spoluvlastníků může prodat jen ideální podíl, který mu patří. Podíl může prodat nejen dalším
spoluvlastníkům, ale také někomu třetímu. Zákon takový postup nezakazuje, opomenutým spoluvlastníkům však dává právo domáhat se u soudu relativní
neplatnosti takového úkonu.

v případě sporu na soud, jenomže pak obvykle
manželství skončí. Na rozdíl od podílového spoluvlastnictví dopadá režim společného jmění manželů na většinu věcí i práv, která manželé získají
od svatby do zániku manželství. Výjimkou jsou
věci získané darem (vánoční dárek rodičů darovaný jen jednomu z manželů), věci sloužící osobní
potřebě (oblečení) nebo věci sloužící výkonu práce nebo podnikání. Takové věci jsou ve výlučném
vlastnictví jen jednoho z manželů a ten s nimi
také může volně nakládat.

A co tak často zmiňované předmanželské smlouvy?
Snoubenci před svatbou nebo manželé mohou rozsah i režim společného jmění manželů změnit
smlouvou sepsanou ve formě notářského zápisu.
Mohou se například dohodnout, že společné jmění
manželů vůbec nevznikne, popř. vznikne jen u některých věcí. O předmanželských smlouvách
a smlouvách o zúžení společného jmění manželů
se dnes velmi hovoří, v praxi se však používají jen
výjimečně. Snoubenci totiž obvykle nechtějí sňatek jako citovou otázku spojovat s přízemními fi-
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nančními záležitostmi.
Předmanželské smlouvy, které ruší režim společného jmění manželů, jsou značně nevýhodné zejména pro ženy, které obvykle mívají menší příjem než manželé, zejména pečují-li o děti.
Klientům, kteří přicházejí do mé kanceláře se na
tyto otázky informovat, tak obvykle zúžení společného jmění manželů nedoporučuji.

RODINNÉ LISTY
JEDINÝ TIŠTĚNÝ ODBORNÝ ČASOPIS ZAMĚŘENÝ
NA RODINU A PRÁVO.
Vychází měsíčně a je určen právníkům, sociálním
pracovníkům, pedagogům, knihovnám, školským
a zdravotnických zařízením.
Roční předplatné: 2 880 Kč včetně DPH
Objednávky a bližší informace: kovarova@akkovarova.cz
Požádejte o ukázkové číslo zdarma! Objednejte si
předplatné na rok 2016!

Dá se spoluvlastnictví zrušit?
Spoluvlastnictví lze zrušit dohodou, například
tak, že všechny podíly vykoupí jeden ze spoluvlastníků. Pokud si přeje jeden spoluvlastník spoluvlastnictví zrušit a ostatní nechtějí, popř. pokud
se nedohodnou na ceně, mohou se obrátit k soudu
a ten má několik možností, jak spor rozhodnout:
může věc reálně rozdělit, je-li to možné (například oddělit část pozemku), může věc přikázat
jednomu ze spoluvlastníků spolu s povinností vyplatit vypořádací podíl dalším spoluvlastníkům,
popř. může rozhodnout o tom, že se věc prodá
a společníci si rozdělí získanou kupní cenu. Soud
ovšem také může žalobu zamítnout. Ve všech případech je řešení za pomoci soudů velmi zdlouhavé a nikdy nepřispěje k přátelským vztahům mezi
spoluvlastníky.

A co společné jmění manželů?
Společné jmění manželů je zvláštním typem spoluvlastnictví, u kterého mají oba manželé stejná
práva k předmětu spoluvlastnictví, přičemž každému z nich náleží věc celá. Také manželé se musejí na používání společné věci dohodnout. Teoreticky má každý z manželů možnost obrátit se
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Znáte koledy?

(z vydání Nr. 5/13, str. 38)

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

Pásli oVce Valaši
NESem vám noviny
ŠtědrEj večer nastaL
Jak jsi krásnÉ neViňÁtko
NarOdil se Kristus Pán
Tichá noC
DEj Bůh štěstí

Sudoku  
(z vydání Nr. 5/13, str. 38)

Polomozaiková dokreslovka
1

2

3

4

5

6

7

A

8

9

Přímou cestou  

V

B

CH E B

C

E

S

O P

E

R A

O

L

O

D
E

P

F

(z vydání říjen 2015, str. 58)

10 11 12 13 14 15

ŘEŠENÍ 1
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T A

D A K I

D

Věděli jste, že rodiče mohou
ovlivnit výši IQ svého dítěte?
L

Kakuro
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ŘEŠENÍ 4

ŘEŠENÍ 3

(z vydání Nr. 5/13, str. 38)

K R Y A V

M

Padá hvězda
Pojedeme na lyže.
Hvězda „padá“ vždy směrem dolů, při každém postupu o řádek níže jí ubyde jeden čtvereček ohonu.
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Od narození dítěte do jeho vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska života jde o etapu
poměrně krátkou, z hlediska vývoje se však jedná o zásadní období, které do značné
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Zájmové skupiny
SIG Aktivní děti
SIG beze jména
SIG Business Club
SIG Cyklistika
SIG Dračí doupě
SIG Ekologie
SIG Geocaching
SIG Hiking
SIG HR
SIG Hudba
SIG Chci pomoci Mense
SIG Jazyky
SIG Kluby nadaných
dětí j. Morava
SIG Kluby nadaných
dětí s. Morava
SIG Literární tvorba
SIG Logická olympiáda
SIG Lyžování
SIG Manager
SIG MEG
Mensa English Group
SIG Natura
SIG Nihongo
SIG Outdoors
SIG PARENT
SIG Peníze
SIG Psychologie
a komunikace
SIG Queer
SIG Rozvoj
SIG Seberozvíjení
SIG Seznamka
SIG Strategické hry
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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/
Hana Druckmüllerová, 737 827 808, hana.druckmullerova@mensa.cz
Petr Štěpán, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz
sig-business@mensa.cz, http://bc.mensa.cz
Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz, http://cyklistika.mensa.cz
Martin Hladík, 724 420 570, sig-doupe@mensa.cz, martin.hladik@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/draci-doupe/
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
sig-ekologie@googlegroups.com, ekologie.mensa.cz, wiki-sig-eko.jdem.cz
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz, http://geocaching.mensa.cz
sig-geocaching@mensa.cz
Karolina Svobodová, 730 102 340, karolina.svobodova@mensa.cz,
sig-hiking@mensa.cz, http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hiking/
Martin Lupa, 733 691 982, martin.lupa@mensa.cz, sig-hr@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hr/
Magdaléna Tydrichová, 722 470 742, magdalena.tydrichova@mensa.cz,
sig-hudba@mensa.cz, http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
Petr Mazal, Jevíčko, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/
Vít Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz, sig-jazyky@mensa.cz, http://jazyky.mensa.cz
Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
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/
Petr Mazal, Jevíčko, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz,
sig-lo@mensa.cz, http://www.logickaolympiada.cz
Aleš Vencko, lyze@mensa.cz, sig-lyzovani@mensa.cz, http://lyze.mensa.cz
Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz, sig-manager@mensa.cz,
http://manager.mensa.cz
Jitka Nováková, 774 349 731, jitka.novakova@mensa.cz,
sig-meg@mensa.cz, http://meg.mensa.cz
Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz, sig-natura@mensa.cz
Václav Brázda, 777 640 556, vaclav.brazda@mensa.cz, sig-nihongo@mensa.cz
http://nihongo.mensa.cz
Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/outdoors/
Magdalena Halžová, 777 982 389, magdalena.h@tiscali.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/parent/		
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
sig-penize@googlegroups.com, penize.mensa.cz, wiki-sig-pen.jdem.cz
Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz, sig-komunikace@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace/
Hana Druckmüllerová, 737 827 808, hana.druckmullerova@mensa.cz
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer
Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz, sig-rozvoj@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj/
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
sig-seberozvijeni@googlegroups.com, seberozvijeni.mensa.cz, wiki-sig-seb.jdem.cz
Alena Kořínková, 774 690 443, alena.korinkova@mensa.cz		
Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz 739 112 620, sig-strategie@mensa.cz,

SIG Technologie,
programování
a matematika
SIG Zahraničí
SIG Zbraně
SIG Zlaté ručičky
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http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry
Lukáš Čihák, 739 112 620, lukas.cihak@mensa.cz, sig-tech@mensa.cz,
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologie-programovani-a-matematika/

Výtvarný SIG

Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz, sig-zahranici@mensa.cz
Vojtěch Audy, 777 119 715, vojtech.audy@mensa.cz
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, 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, 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
Ladislav Frankl, 582351876, prostejov@mensa.cz, http://prostejov.mensa.cz
Iva Berčíková, 602 840 526, usti@mensa.cz, http://usti.mensa.cz
Michal Blümel, 725 528 877, michal.blumel@mensa.cz, http://zlin.mensa.cz

SIG Zpěv
SIGLego
SIGurmán

Mensa Business Contacts
Architektonická kancelář Ing. arch. Radka Vávrová, 776 699 184, info@bdxarch.com, www.bdxarch.com
CANABA rodinné domy Petr Štěpán, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz
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		
ERP konzultant,
Miroslav Benda, 608 963 969, miroslav.benda@mensa.cz,
Enterprise
http://www.conceptica.cz/
& System Architect
Překlady, korektury,
Dr Leigh Mitchell MsD, 606 489 124 SMS, Dr.Mitchell@seznam.cz,
výuka AJ
www.uanglana.cz, Plzeň
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.
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Administrativa
Poštovní adresa
Administrace členské základny
Administrativa testování
Administrativa ekonomiky
Kancelář Frýdek-Místek
Bankovní spojení
Webmaster

sekretarka@mensa.cz
Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz, 721 216 108
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 777 004 678
Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek
č. ú. 5500450000/4000 (Expobank CZ )
Čestmír Kalus, webmaster@mensa.cz

Rada Mensy ČR
Předseda, členská
základna, zahraničí
1. místopředseda, aktivity

rada@mensa.cz
Petr Mazal, Jevíčko, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz

Místopředseda, gymnázium
Místopředsedkyně,
nadané děti, testování
tajemník RM
pro oblast internetu
Časopis
Ekonomka
PR a grafika
Zájmové skupiny
Místní skupiny
Další aktivní členové
Psycholog
Internetová rada
SIGHT koordinátor
Testující IQ

Redakce časopisu
Redaktoři

Sazba

Martin Sedláček, Praha, 602 392 662, martin.sedlacek@mensa.cz
Tomáš Kubeš, Praha, 603 737 333, tomas.kubes@mensa.cz
Hana Vantuchová, Ostrava, 737 903 740, hana.vantuchova@mensa.cz
Hana Kalusová, Frýdek-Místek, 777 004 678, hana.kalusova@mensa.cz
Lenka Šnajdrová, Brno, 775 688 244, lenka.snajdrova@mensa.cz
Pavel Terber, Slavkov u Brna, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz

redakce@mensa.cz (jediná adresa pro zasílání příspěvků! )
Martina Bártová, Hana Druckmüllerová, Veronika Flídrová,
Petra Kornášová, Zuzana Kořínková, Tomáš Kubeš (šéfredaktor ),
Eliška Anna Kubičková, Zita Nidlová, Tomáš Nováček, Lucie Peláková,
Nicole Rebeka Snová, Lucie Svitáková, Barbora Telferová, Jiřina Vlková,
Irena Závacká, Kateřina Zavadilová a další
Tomáš Belloň, bellon@in2on.cz, www.in2on.cz

Mensa gymnázium, o.p.s.
Adresa, telefon/fax
Španielova 1111, 163 00 Praha 6-Řepy, 257 328 786
E-mail, webové stránky
info@mensagymnazium.cz, http://www.mensagymnazium.cz
Ředitelka
Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz
Kontrolní komise
Členové

98 /

ADRESÁŘ

Na tomto časopise se dále podíleli:

Tomáš Blumenstein, Prostějov, 603 726 030, tblumen@mensa.cz,
http://www.blumenstein.cz
Petr Čavojský, Horní Slavkov, 724 046 888, petr.cavojsky@mensa.cz
Dana Havlová, Brno, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz

PhDr. Dagmar Jílková, Praha, psycholog@mensa.cz
irada@mensa.cz, Petr Mazal, Roman Brzuska, Tomáš Kubeš,
Lenka Brzusková, Mirek Jindřišek,
Čestmír Kalus, Martin Sedláček (předseda)
Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Adéla Berčíková, Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Petr Čavojský,
Jitka Fořtíková, Kateřina Havlíčková, Dana Havlová,
Jana Hřebíčková, Pavla Janovská, Čestmír Kalus, Hana Kalusová,
Karel Kostka, Petr Mazal, Pavla Pechová, Zuzana Poláková, Oto Přibyl,
Zuzana Šimůnková, Hana Vantuchová, Jana Votrubcová a Jan Walla
http://testovani.mensa.cz

2015

Časopis sestavili:
Tomáš Belloň
Hana Druckmüllerová
Veronika Flídrová
Zuzana Kořínková
Lucie Peláková
Lucie Svitáková
Lenka Šnajdrová
Barbora Telferová
Marek Tomaštík
Jiřina Vlková
a Kateřina Zavadilová

Vojtěch Audy
Adéla Berčíková
Iva Berčíková
Jarmila Blahová
Michal Blümel
Tomáš Blumenstein
Martina Borkovcová
Václav Brázda
Ludmila Čaňková
Petr Čavojský
Lukáš Čihák
Eva Erbsová
Zdeněk Falář
Marcela Fatrová
Dušan Fürst
Magdalena Halžová
Daniel Hausner
Dana Havlová
Jan Heller
Věra Hellerová
Věra Heřmanová
Martin Hladík
Dagmar Hladíková
Jana Hřebíčková
Petra Jelínková
Radek Jureček
Čestmír Kalus
Hana Kalusová
Jiří Keller
Petra Kornášová
Alena Kořínková
Karel Kostka
Hana Kotinová
Daniela Kovářová
Jaromír Krys
Eliška Anna Kubičková
Ivo Kučera

Hana Kučerová
Alena Kudláková
Vladimír Kutálek
Petr Luhan
Martin Lupa
Martina Magdová
Lucie Malechová
Petr Mazal
Zita Nidlová
Martin Nolč
Tomáš Nováček
Jitka Nováková
Pavel Oplt
Zdenka Pániková
Ondřej Podlešák
Zuzana Poláková
Ludmila Polešovská
Jitka Pourová
Kateřina Pražáková
Milada Pytelová
Ervin Salgo
Lucie Schaynová
Martin Sedláček
Markéta Sedláčková
Zuzana Šimůnková
Lenka Stodůlková
Karolina Svobodová
Petr Štěpán
Vít Švachouček
Pavel Terber
Magdaléna Tydrichová
Hana Vantuchová
Jana Veličová
Aleš Vencko
Stanislav Wolf
Irena Závacká
a další...

Baví Vás práce s textem a chcete se přidat? Prosím, napište na redakce@mensa.cz.
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

kk@mensa.cz
Dagmar Hladíková (předsdkyně), kk@mensa.cz, Renáta Zelinová,
Hana Druckmüllerová
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Vzdělávání pod odbornou záštitou
nakladatelství Didaktis

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ Linda Dobson

Základní škola Didaktis otevírá další 1. ročník

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY
A PROGRAMEM PRO NADANÉ DĚTI
a srdečně zve předškoláky a jejich rodiče
na zápis nanečisto.
Kdy:

v pátek 8. ledna 2016 od 14 do 17 hodin
v sobotu 9. ledna 2016 od 9 do 13 hodin

Kde:

Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.,
Mlýnská 44, Brno

Během zápisu nanečisto si předškoláci hravou a zážitkovou formou
zápis vyzkouší a rodiče získají informace o vzdělávacím programu nově
otevírané třídy.
Další informace a kontakt:
www.zsdidaktis.cz
r.jurecka@didaktis.cz
+420 725 694 926
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