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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 31. 12. 2016 registrovala
4 674 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 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
goo.gl/tJ05f.

INZERCE V ČASOPISE
MENSA
Řádková inzerce členů Mensy ČR je
zdarma. Podrobná pravidla naleznete
na adrese goo.gl/sv3k0. Informace
o placené inzerci naleznete na adrese
goo.gl/LgBcA, s dotazy se, prosím, obracejte na šéfredaktora Tomáše Kubeše, tomas.kubes@mensa.cz.
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ČASOPIS MENSA
Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Číslo 6/2016
(prosinec) vychází 23. 1. 2017 v nákladu 7 400 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je 31. 1.
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 casopis.mensa.cz/ je šířen pod licencí Creative Commons.
Aktuální číslo časopisu je k dispozici v elektronické podobě
na webu Mensy www.mensa.cz/, archiv všech čísel, včetně
časopisů MIL a některých slovenských, naleznete na intranetu Mensy 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.

SLOVO ÚVODEM
zahrnul bych díky v redakci úžasné pomocníky, kteří
včas chopili se díla a plni píle, ochoty zhostili se roboty. Padá skutečně jen na mou hlavu, že stránky
dostáváte v tomto stavu.
Co na Vás na nich čeká? Výroční číslo se od těch běžných liší, místo klasických článků se zaměřuje na
shrnutí aktivit Mensy, a proto spíše než příběhy naleznete přehledy. Možná nebudou tak napínavé, ale
získáte díky nim podrobný obrázek o tom, co se v Mense během roku 2016 stalo a co Vám Mensa nabízí.
Zaujalo Vás něco? Prosím, neostýchejte se a dejte si
ještě jedno novoroční předsevzetí: „zapojit se do činnosti Mensy“. Mensa totiž není nehmotná entita, je
přesně taková, jakou si ji sami uděláme, a nabídne
Vám jen to, co si sami vezmete. Jednoduchou možností, jak se podílet na fungování Mensy, bude zúčastnit se mensovních voleb, které nás v roce 2017
čekají.
Tímto bych se s Vámi také rád na tomto místě rozloučil, s příštím číslem totiž po deseti letech předám žezlo nové šéfredaktorce Mirce.

VYDAVATEL
Mensa ČR, Španielova 1111,
163 00 Praha 6
IČ: 45248591
TISK
PRINTO, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379,
708 00 Ostrava, www.printo.cz
ISSN
1211-8877
EVIDENCE PER. TISKU
MK ČR E 22252

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vážená čtenářčata,
rád bych Vás přivítal ve výročním čísle časopisu
Mensa. Na začátek mi prosím dovolte omluvu. Časopis se měl dostat do Vašich rukou již v první půli prosince, avšak z důvodu mé nemoci se jeho příprava
zpozdila a dostáváte jej do rukou až nyní. Rád však

S přáním inspirativního a objevného čtení
a všeho nejlepšího do prvočíselného roku 2017
Tomáš Kubeš, šéfredaktor

© Mensa České republiky, 2017
Printed in the Czech Republic

Foto na titulní straně:
© Kotenko Oleksandr – Shutterstock.com
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O

pět přichází prosinec a s ním spojený
prostor pro krátké ohlédnutí za celým
mensovním rokem. Jaký tedy byl binárně kulatý rok 11111100000?

B byl pro Mensu ČR rokem výročním, oslavili jsme
již 25 let od jejího vzniku. Výročí jsme si připomněli třeba i díky speciální příloze mensovního
časopisu, která byla věnovaná historii Mensy
ČR. Kulaté jubileum – 70 let od založení – oslavila i Mensa International.
B Byl rokem, ve kterém počet členů překročil hranici čtyř tisíc (v listopadu dokonce 4 500) a od roku
2010 se více než zdvojnásobil. V mezinárodních
statistikách se naše pořadí nemění, stále jsme po
USA, Velké Británii, Německu, Švédsku, Nizozemí
a Finsku sedmou největší Mensou světa. Nemění
se ani pořadí zemí podle počtu členů Mensy na
milion obyvatel – stále nám patří páté místo po
Švédsku, Finsku, Norsku a Velké Británii.
B Byl rokem, kdy byly přijaty nové stanovy Mensy ČR.
B Byl rokem rekordního zájmu o testování, počet
otestovaných je už v listopadu cca 7 000, což je
o 2 000 více než za celý předchozí rok, testujeme nejvíce ze všech národních Mens.
B Byl rokem dalších dvou celostátních setkání.
Díky hradecké místní skupině jsme na jaře zažili
krásné železničářské setkání v Teplicích nad
Metují, na podzim jsme zase tvořili a fotili plchy
v Plzni. Počet účastníků se pohyboval opět vysoko nad stovkou, vše bylo perfektně zorganizováno a všichni se rozcházeli s velmi dobrými
dojmy a vzpomínkami.
B Byl rokem, kdy kvůli vysokému zájmu účastníků proběhla dokonce tři setkání členů a příznivců Dětské Mensy.
B Byl rokem, kdy počet účastníků největšího
mensovního projektu – Logické olympiády –
dosáhl opět rekordu. Do 9. ročníku se zaregistrovalo neuvěřitelných 61 451 soutěžících z 2 902
škol z celé České republiky.
B Byl rokem, ve kterém byly dokončeny materiály
pro kompletní akreditované kurzy NTC, v řadě
kurzů bylo proškoleno přes 300 účastníků.
B Byl rokem, kdy prestiž Mensy nadále rostla –
v oblasti práce s nadanými dětmi třeba i díky
účasti našich členů v odborných komisích
a v lektorské činnosti ve spolupráci s NIDV.
6
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SLOVO PŘEDSEDY
Kromě toho všeho proběhla spousta zajímavých exkurzí a přednášek, sportovních i nesportovních akcí,
scházely se místní skupiny, fungovaly SIGy, vycházel
časopis, fungovaly mensovní weby, pracovala rada
i kontrolní komise, byly zorganizovány konference
pro učitele i mensovní semináře pro nadané děti,
rozvíjel se intranet, proběhly další mensovní zahraniční zájezdy, každý týden v MF vycházelo „Cvičte si
mozek s Mensou“, bylo uděleno Čestné uznání a zorganizována řada příměstských i pobytových táborů,
aktivně pracovaly kluby nadaných dětí i kluby deskových her. Nesmíme zapomenout ani na vítání nových členů, rozvoj webů, Mensa gymnázium, práci se
školkami a školami spolupracujícími s Mensou,
SIGHT, Šifrovou ligu … a to určitě ještě není vše.
Za každou z těchto akcí je ale třeba vidět někoho,
kdo ji ve svém volném čase zorganizoval, zajistil, připravil. Díky těmto lidem a jejich akcím se Mensa stává atraktivnější a zajímavější pro stávající i budoucí
členy. Rád bych jim všem – doufám, že i vaším jménem – za obětované úsilí i čas upřímně poděkoval.
Moc si jejich obětavosti vážíme. Přejme si, aby těmto
dobrovolníkům jejich ochota a odhodlání vydržely
i pro rok příští.
Do příštího roku bych nám všem popřál hodně zdraví, pohody, štěstí a spokojenosti – a ať nás společné
setkávání i nadále baví.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017
Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz

Prosím o úhradu členských příspěvků nejpozději
do 28. února 2017. Výše ročních členských příspěvků zůstává stejná jako minulý rok:
B 300 Kč snížený členský příspěvek pro členy
Dětské Mensy, studenty do 26 let a seniory
včetně předplatného časopisu
B 450 Kč dva sourozenci do 26 let včetně
předplatného jednoho časopisu
B 600 Kč základní členský příspěvek pro dospělého včetně předplatného časopisu
B 750 Kč dospělý + dítě/student do 26 let včetně předplatného jednoho časopisu
B 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)
B 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 platí
Mensa ČR relativně vysoký transakční poplatek,
proto prosím, použijte tuto možnost, pouze pokud nemůžete využít některou z ostatních možností. Podrobnosti najdete zde: www.mensa.cz/
mensa/clenske-prispevky/ a platební bránu pro
platby kartou v intranetu zde: 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.

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.
83 270 Kč z příspěvků zlatých členů v roce 2016
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 soutěže. Rádi bychom srdečně poděkovali zlatým členům 2016 za jejich příspěvek. Byli to: Michal Augustin, Robert Doucha, Kateřina Francová,
Kateřina Havlíčková, Lukáš Hemek, Pavel Herman, Hana Kotinová, Michaela Kovářová, Zlata
Kubů, Stepan Nakhaev, Petr Pavlištík, Jan Pokorný, Martin Scholz, Miloslav Skřivánek, Drahomír
Šachta, Pavel Tempír, Petr Teplý, René Vápeník
a Luděk Zákravský.

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.
ZPRÁVY MENSY
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ČESTNÉ UZNÁNÍ MENSY

KRÁTCE Z RADY MENSY

Zuzana Šimková, zuzana.simkova@mensa.cz

I v tomto roce bude jednou z mensovních aktivit
udělování Čestného uznání a uskuteční se již
osmý ročník předávání této mensovní ceny osobnostem z různých oblastí společenského života,
vědy, kultury ... V závěru, na valné hromadě Mensy ČR, se dozvíme, jaká osobnost bude držitelem
tohoto ocenění na rok 2017.
Stejně jako v uplynulých ročnících vás v průběhu
února oslovím mailem s výzvou k zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim
Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně
zdůvodnění, proč navrhujete ocenit právě tu kterou osobnost, případně (zejména v případě
osobností, které nejsou veřejně známé) s prosbou o zaslání profilu anebo dalších informací
o této osobnosti.
V pravidlech je uvedeno: „Na základě výběru
a hlasování členů společnost Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým
státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou
zasloužila o intelektuální přínos a/anebo šíření
dobrého jména České republiky ve světě. Jedná
se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv
pochybnost o jejich vysoké inteligenci.“
Jedním z cílů Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou
inteligenci ve prospěch lidstva. Měli bychom
tedy vyhledávat pozoruhodné duševní počiny,
skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti,
upozorňovat na ně a veřejně je oceňovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v 8. ročníku
Čestného uznání, který právě připravujeme.
V minulých letech nám tato mensovní aktivita
přinesla řadu zajímavých setkání s osobnostmi,
které jsme ocenili buďto diplomy, anebo přímo
pamětním listem – RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik, prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně
Akademie věd České republiky, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem
a využíváním smíchu, doc. RNDr. Luboš Perek,
DrSc. – doyen českých astronomů, RNDr. Václav
Cílek, CSc. – český geolog, klimatolog, spisova8
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Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

tel, filozof, překladatel taoistických a zenových
textů a popularizátor vědy, a další osobnosti.
V minulém roce účastníky valné hromady Mensy
svojí návštěvou poctili prof. MUDr. Petr Widimský,
DrSc., FESC., FACC., kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem
změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu
v celosvětovém rozsahu, PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc., český historik, publicista a spisovatel, autor populárních historických románů, a prof. MUDr.
Tomáš Radil, DrSc., vědec se specializací na výzkum mozku, který se paralelně zabývá i problematikou holocaustu a sociální psychologií podobných genocid.
Stejně jako v již uplynulých ročnících – těším se na
reakce od Vás, na další nominace pozoruhodných
osobností, na to, že se hodně z nás zapojí do zasílání nominací i do intranetového hlasování. Těším
se na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací
z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které bychom my,
mensané, mohli ocenit. Na realizaci Čestného uznání se podílejí Jiřina Vlková, Tomáš Kubeš a Čestmír
Kalus, děkuji jim tímto za účinnou spolupráci.
Popis ocenění, průběh aktivity, pravidla a časový
harmonogram naleznete na webu Mensy www.
mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

Během podzimního celostátního setkání proběhlo i zasedání Rady Mensy. Věnovali jsme se
stavu v administrativě ekonomiky, podpoře
Mensa gymnázia, vyslechli jsme i informace
o stavu příprav nového testu. V rámci propagace
Mensy bude i v roce 2017 možnost darovat testování zdarma pro členy, kteří včas uhradí členské

příspěvky. Proběhlo i jmenování volební komise –
v roce 2017 nás čekají volby do orgánů Mensy ČR i do
vedení Mensy International. Předsedou volební komise se stal Vít Švachouček, členy pak Věra Heřmanová, Pavla Janovská, Tomáš Hladík a Jan Walla.
Zápis z jednání je jako obvykle zveřejněn na intranetu.

IBD 2016

Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Mensa ČR je spolu s ostatními národními Mensami součástí zastřešující Mensy International.
Každým rokem probíhá pracovní setkání vedení
Mensy International, nazývané IBD – International Board of Directors. Setkání se účastní předsedové či zástupci jednotlivých národních Mens
a rovněž členové výkonného výboru (Executive
Comittee, ExCom). Tento výbor tvoří International Chairman (Bibiana Balanyi, Maďarsko), Director of Admin (Therese Moodie-Bloom, Austrálie),
International Treasurer (Rudi Challupner, Rakousko), International Director – Development
(Björn Liljeqvist, Švédsko) a International Director – Smaller National Mensas (Tomáš Blumenstein, ČR) a dále pak zástupci „velkých“ Mens

(USA, Velká Británie, Německo). Letošní setkání
proběhlo v japonském Kjóto, účastnilo se ho
přes 40 zástupců takzvaných Full National Mensas. Z významných bodů programu bych uvedl
projekt International Contest – soutěž o návrhy
mensovních propagačních předmětů, reklamních prostředků, manuálů atd. Byl prezentován
rovněž tzv. adaptivní test IQ, byla upřesněna pravidla mezinárodního testování, byla schválena
řada administrativních usnesení. Nově vzniká program VIP (Volunteers International Program) – setkávání dobrovolníků aktivních v určitých oblastech mensovního života. Byl ukončen program LEAP.
Dokumentace ze zasedání IBD je dostupná na
webu Mensy International.

KANCELÁŘ MENSY
Redakce, redakce@mensa.cz

Kancelář Mensy sídlí od ledna 2017 opět na adrese Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek.
Prosíme, na tuto adresu posílejte poštu pouze po

předchozí domluvě s administrativními pracovníky. Jedinou oficiální adresou Mensy nadále zůstává Španielova 1111, 163 00 Praha 6.

POŠLI HO DÁL
Čestné uznání v roce 2016 přebral
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Dočetli jste časopis a nevíte, co s ním potom? Pošlete jej
dál. Nechte jej příteli, rodině, v knihovně, v čekárně u lékaře, holiče, v čekárně na vlak, autobus, letadlo, v kavárně. Všude tam, kde už nabízejí časopisy ke čtení anebo je předpoklad, že budou za to jiní rádi.

ZPRÁVY MENSY
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SRDEČNĚ VÍTÁME V MENSE 229 NOVÝCH ČLENŮ
Připravil Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz

Vítáme členy, kteří vstoupili do Mensy od 14. 9. 2016 do 8. 1. 2017. S nimi má Mensa již 4 674 členů. V seznamu se objeví pouze ti, kteří zaslali přihlášku, zaplatili příspěvek i registrační poplatek a souhlasili
s uvítáním v časopise.
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Jméno

Příjmení

Jan
Martin
Matyáš
Jan
Naděžda
Pavel
Ludvík
Vojtěch Mikuláš
Kryštof
Daniel
Adam
Lucie
Martin
Vítězslav
Václav
Antonín
Tomáš
Amálie
Lucie
Sára
Jakub
Vendula
Michal
Ali
Petr
Daniela
Jindřich
Rozálie
Eduard
Radim
Jakub
Pavel
Eliška
Martin
Matyáš
Sandra

Adam
Balej
Barcuch
Rychvald
Bednář
Bednářová
Bernat
Blaha
Náchod
Bogar
Boura
Breuer
Prysk
Brož
Brožková
Buchal
Bujnoch
Bujnoch
Bujnoch
Cironis
Jablonec n. Nisou
Čapková
Zlín
Čejková
Přibyslav
Černá
Červenka
Červenková
Červený
Damarany
Dedek
Deverová
Dítě
Žďár n. Sázavou
Dittrtová
Dlabola
Doležílek
Olomouc
Doseděl
Přerov
Dostál
Drongová
Dulák
Dvořák
Fibírová
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Obec
Lenka
Natálie
Štěpán
Kryštof
Jakub
Tomáš
Jan
Elen
Viola
Filip
Stanislav
Josef
Adam
Václav
Jakub Jan
Tomáš
Tobiáš
Jan
Matyáš
Nicol Marie
Dominika
Tereza
Lukáš
Filip
Karel
Johana
Dan
Andrea
Martin
Simona
Jakub
Jiří
Miloš
Dominik
Vadim
Vít

Filová
Försterová
Franc
Ham
Havlíček
Havrda
Trutnov
Hejl
Hladká
Hlaváčková
Hnát
Hofman
Holub
Honěk
Horký
Praha 8 – Troja
Hovora
Hrabák
Tlučná
Hrubec
Hruškovič Náměšť n. Oslavou
Hřebík
Hunkesová
Chvátalová
Chytilová
Janák
Janda
Jandík
Jandová
Jarolímek
Jarolímová
Jenčík
Jiroutová
Jon
Vrchlabí
Jon
Vrchlabí
Juna
Jurásek
Kablukov
Kaděra

Jméno

Příjmení

Obec

Ondřej
Petra
Kateřina
Karel
Dragan
Karolína
Tereza
Nari
Michael
Vendula
Lukáš
Renata
Filip
Jan
Gabriela
Tereza Anna
Richard
Lukáš
Radek
Tomáš
Adam
Karolína
Vít
Bohdan
Anna
Filip
Lucie
Jan
Aleš
Michal
Renata
Michaela
Jakub
Michal
Tomáš
David
Radim
Zuzana
Klára
Tomáš
Vojtěch
Tomáš
Martin

Kampas
Karafiátová
Kárníková
Kasáček
Mělník
Kašler
Ostrava
Kašparová
Kejla
Úhonice
Kim
Praha 7 – Troja
Kinc
Brno
Klejchová
Klouba
Tišnov
Kloubová
Knebel
Kobelka
Kolegarová Hrušovany u Brna
Kolmanová
Kopal
Pardubice
Kopl
Korub
Kosička
Košek
Kozumplíková
Kratochvíl
Kratochvíl
Brno-město
Krejčová
Kruglov
Křivková
Křivský
Křížkovský
Ostrava
Kubeček
Kubečková
Kubečková
Kubica
Kučera
Kučera
Praha 7
Kunc
Kunc
Nekoř
Kupková
Olomouc
Kupsová
Kurel
Kutý
Kylian
Langer

Oliver
Laryea
Jan
Linhart
Česká Lípa
Jan
Linhart
Jiří
Losert
Martina
Lukešová
Ondřej
Mach
Nejdek
Zbyněk
Makovec
Oliver
Málek
Kristýna
Matoušová
Vít
Matyáštík
Pavlína
Mertová
Hana
Michelfeitová
Brno
Barbora
Mikačová
Eliška
Mikešová
Teplice
Petr
Mikulecký
Martin Michael Mikulka
Ústí nad Labem
Adéla
Mrštinová
Vojtěch
Mrštný
Jakub
Müller
Miroslav
Müller
Ústí nad Labem
Alexandra
Müllerová
Lubomír Jan Muzikář
Jihlava
Lucie
Myslíková
Česká Lípa
Jiří
Nádhera
Hradec Králové
Ferdinand Jaroslav Nalezinek
Viktor
Navrátil
Kutná Hora
Lukáš
Nechvátal
Tereza
Netvalová
Huy Quang
Nguyen
Praha 13
Viktorie
Niklová
Mělník
Martin
Nováček
Tereza
Nováková Praha 4 – Modřany
Valerie
Olejáková
Jakub
Oliva
Hlubočinka
Eliška
Opálková
Martin
Orság
Hana
Otisková
Lukáš
Paděra
Brno
Jiří
Pacholík
Hlína
Ema
Pajerová
Kutná Hora
Jan
Palouček
Tomáš Harry Payne
Lukáš
Pekárek
Praha 14
ZPRÁVY MENSY
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Jméno

Příjmení

Gabriela
Matěj
Iva
Maxmilián
Andrej
Miroslav
Jáchym
Petr
Tereza
Matěj
Jan
Filip
Vojtěch
Daniel
Jiří
Valérie
Jaroslav
Diviš
Radim
Veronika
Jan
Anna
Richard
Dominik
Elyssa Barbora
Libor

Pekárková
Peknuša
Pernesová
Pilmaier
Pistovčák
Pokryvač
Porš
Portl
Pristačová
Prokop
Přibyl
Reger
Robeš
Růžička
Řezníček
Říhová
Samoel
Samoel
Sedlák
Sedláková
Sedlařík
Seher
Schnábel
Siderek
Simon
Slabák
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Obec
Ostrava
Uhřice
Kladno
Slavkov u Brna

Ostrava
Brno
Brno
Hradec Králové

Brno

Česky Těšín

Petr
Martin
Jolana
Jan
Eliška
Tadeáš
Marek
Vojtěch
Jasmína
Daniel
Martin
Barbora
Marie
Martin
Luboš
Vladimír
Tobias Dylan
Eliška
Lucie
Štěpán
Jiří
Filip
Václav
Lukáš
Filip
Lukáš
Vít
Adéla
Filip
Matěj
Anna
Michal
Filip
Nelly
Antonín
Jiří
Jakub
Johana
Daniel
David
Nikita
Josef
Martin
Daniel
Jaroslav

Sláma
Smolík
Praha 5
Soldánová
Rakovník
Soukup
Starzyková
Kutná Hora
Stein Praha 10 – Strašnice
Stránský
Swaczyna
Šafarčíková
Šebek
Praha 11
Ševčík
Škrabánková
Štálíková
Šulc
Praha 2
Talácko
Tesařík
Dolní Poustevna
Thompson
Trefilová
Tučková
Tyč
Ulč
Umlauf
Vávra
Hrušovany u Brna
Vavřínek
Večeřa
Nové Veselí
Vedral
Liberec 23
Vilímek
Vilímková
Virág
Vítovský
Vlasáková
Vodička
Plzeň
Vojáček
Říčany
Vostrá
Vrba
Vrecion
Vynikal
Zafarová
Zach
Zavoral
Zinčenko
Praha 9
Zoul
Ústí nad Labem
Žabka
Žďánský
Žďánský

WIKI PRO ČLENY

Správce wiki: Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, 777 993 490

WIKIPEDIE – MWIKI.JDEM.CZ
Wikipedie překročila 50 registrovaných uživatelů
z Mensy ČR. Připojte se i Vy.
Pro přístup potřebujete svůj účet – stačí na
stránce mwiki.jdem.cz (nyní přesměrovávaná na
adresu mwiki.4smart.eu:36502/dashboard.action)
kliknout na „Sign up“ (vpravo nahoře). Použijte
mensovní e-mail. V případě, že nepoužíváte
mensovní e-mail, kontaktujte mě, zajistím přístup i bez něj. Pro přístup k wiki je třeba být členem Mensy.
Přihlásíte se kliknutím na „Log in“ (vpravo nahoře), posléze zadáte přihlašovací údaje. Následně
budete mít možnost číst obsah wiki, budete moci
přidávat obsah, editovat ho, přidávat komentáře, být upozorněn na změny stránek, které Vás
zaujaly.
Na wiki najdete příspěvky SIGů Peníze, Seberozvíjení a Ekologie. Dále všeobecné diskusní strán-

SIG REALITY PRAHA
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

ky na rozličná témata. Chybí Vám stránky Vašeho
oblíbeného SIGu? Přesvědčte svého předsedu
SIGu, aby začal přispívat i na wiki. Bude-li zájem,
může mít takový SIG vlastní celý space, který si
SIG může spravovat naprosto nezávisle. Podobným nezávislým způsobem funguje na wiki i kontrolní komise Mensy ČR.
Někde jste se zasekli? Potřebujete ohledně wiki
něco vědět? Chcete dát zpětnou vazbu? Napište
přímo na wiki nebo správci wiki: vlk@mensa.cz.
Plány s wiki v roce 2017? Asi nejvíc je potřeba
osvěta. Že wiki má své místo jako komunikační
kanál, který odbourá např. plno e-mailové komunikace nebo mergování verzí dokumentů, archivaci a logování změn. Máte-li zájem pro mensovní účely používat wiki, není nic snadnějšího.
Tato wikipedie běží na serveru 4smart.cz/ na náklady této firmy. Děkujeme.

Chcete diskutovat o nemovitostech, hledáte nebo
nabízíte pronájem, kupujete či prodáváte? Přihlaste
se do SIGu Reality Praha na adrese intranet.mensa.
cz/index.php?men=men20.2.0.0

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

O ČEM SE HOVOŘÍ NA INTRANETU?
Zpracovala Hana Druckmüllerová, redakce@mensa.cz

Následující témata byla diskutována na intranetu
Mensy v polovině ledna 2017. Na intranet se za poslední dva měsíce přihlásilo přes 650 členů. Zapojte se do diskuse i Vy!
B Hledá se kamarád
1 příspěvek
B Vegetariánství a IQ
2 příspěvky
B How a media mogul helped turn Czechs
against refugees
20 příspěvků
B Dovolíme pornohercům vnucovat nám lži
a polopravdy?
8 příspěvků
B Výběr VŠ
0 příspěvků

Lze věřit GPS?
0 příspěvků
SIG Zbraně
57 příspěvků
Voda z vodovodu
6 příspěvků
IQ a matematika
14 příspěvků
Oblíbené seriály mensanů
52 příspěvků
Spolujízda na exkurzi do Vídně – TRIGA
1 příspěvek
B SIG Business Club – tvorba akciového portfolia
48 příspěvků
B Lepší svět
14 příspěvků
B Následky očkování
10 příspěvků
B
B
B
B
B
B
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VOLBY 2017

LOGICKÁ OLYMPIÁDA V MÉDIÍCH

Volební komise, vk@mensa.cz

Mensa se opět chystá na volby. Rada Mensy ČR na
svém jednání 29. října 2016 zvolila volební komisi ve
složení Vít Švachouček (předseda), Věra Heřmanová, Tomáš Hladík, Pavla Janovská a Jan Walla.
Ve volbách 2017 budeme volit předsedu Mensy
ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného
předsedy) a kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začne 1. července 2017.
Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali platnost své e-mailové adresy uvedené na intranetu
Mensy v sekci Uživatelský profil. Tato adresa
bude ve volbách využívána pro zasílání aktuálních informací a pokynů k volbám.
Současně s volbami do orgánů Mensy ČR budou
probíhat také volby do orgánů Mensy International. Oznámení o přijímání nominací kandidátů
bylo uveřejněno v říjnovém čísle časopisu na straně 11. Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Navrhujte kandidáty do orgánů Mensy ČR
Vyzýváme všechny členy Mensy ČR (dále jen Mensy), aby navrhovali kandidáty do volených orgánů
Mensy. Jakýkoliv řádný člen Mensy může navrhnout jakéhokoliv řádného svéprávného člena Mensy včetně sama sebe jako kandidáta na funkce
předsedy Mensy, členů Rady Mensy a členů kontrolní komise. Návrh musí obsahovat celá jména navrhovaných kandidátů a také údaj, do kterého voleného orgánu jsou navrhováni. Pro jednoznačnou
identifikaci je dobré návrh doplnit e-mailovými adresami nebo jinými upřesňujícími údaji o kandidátech. Návrh musí být volební komisi zaslán nejpozději do 30. ledna 2017, a to elektronickou poštou na
adresu vk@mensa.cz. Navrženým kandidátům nebude volební komise sdělovat, kdo je navrhl.
Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako
v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci
hlasovat osobně na valné hromadě, elektronicky
nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí
předseda volební komise přímo na valné hromadě v červnu 2017. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se voleb budou zveřejňovány
průběžně v časopise a na webu Mensy.
14
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Čestmír Kalus, cestmir.kalus@gmail.com

Jak být volen do orgánů Mensy ČR
Návrhy kandidátů do volených orgánů bude volební komise přijímat do 30. ledna 2017.
Navržení kandidáti budou vyzváni e-mailem
k tomu, aby do 20. února 2017 volební komisi
zaslali souhlas se svojí kandidaturou. Souhlas
s kandidaturou musí být poslán e-mailem na
adresu vk@mensa.cz a musí obsahovat tyto náležitosti: celé jméno kandidáta, jeho členské
číslo a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon). Osobní údaje mohou být doplněny o tituly,
funkci zastávanou v Mense a adresu osobních
www stránek. Souhlas s kandidaturou musí
dále obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním
proslovů a informací o kandidátovi v časopise
Mensy a na volebních internetových stránkách
Mensy. Odesláním souhlasu s kandidaturou
kandidát zároveň vyjadřuje seznámení se a souhlas s volebním systémem a podmínkami vykonávání navrhované funkce. Přijetí souhlasu
bude kandidátovi potvrzeno na odesílací adresu. Nedoručení souhlasu volební komisi ve stanoveném termínu bude považováno za nesouhlas s kandidaturou.
Kandidáti mohou volební komisi také zaslat volební proslov a fotografii pro uveřejnění v časopisu a na volebních internetových stránkách
Mensy. Volební proslov a fotografie musí být zasílány v předepsaném formátu na adresu
vk@mensa.cz nejpozději do 27. února 2017.
Nebude-li některý kandidát řádným členem
Mensy pro rok 2017 (podle podmínek na stránce
www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevk y/)
nebo nebude-li splňovat kritéria na kandidáta
na danou funkci (například bude členem volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti odvolání. Platnost členství
navržených kandidátů bude ověřována
k 27. únoru 2017.
Pro tyto volby budou opět fungovat volební
stránky Mensy: volby.mensa.cz/. Na nich naleznete všechny dokumenty týkající se voleb a informace o kandidátech.

21. 9. 2016 zlinsky.denik.cz, Registrace do nového ročníku Logické olympiády finišuje jdem.cz/cmsgp5
29. 9. 2016 chebsky.denik.cz, Startuje Logická olympiáda, zapojit se mohou i předškoláci,
jdem.cz/cmsgq3
29. 9. 2016 karlovarsky.denik.cz, Startuje Logická olympiáda, zapojit se mohou i předškoláci,
jdem.cz/cmsgr2
29. 9. 2016 sokolovsky.denik.cz, Startuje Logická olympiáda, zapojit se mohou i předškoláci,
jdem.cz/cmsgt7
31. 10. 2016 jcted.cz, Logická olympiáda pro děti a studenty proběhne v pátek v Českých Budějovicích
jdem.cz/cmsgu2
31. 10. 2016 regionplzen.cz, Čím je výjimečná Logická olympiáda pořádaná Mensou České republiky?
jdem.cz/cmsgv7
4. 11. 2016 ceskatelevize.cz, Krajské kolo Logické olympiády ve Středočeském kraji jdem.cz/cmsgx3
4. 11. 2016 prazskypatriot.cz, Logická olympiáda nabídla souboj mozků, nic pro IQ tykve jdem.cz/cmsgy9
4. 11. 2016 vary.idnes.cz, Logická olympiáda může odhalit talent, o němž učitelé třeba ani nevědí,
jdem.cz/cmsgz5
5. 11. 2016 hradec-kralove.regiony24.cz, Vítězi krajského kola Logické olympiády v Královéhradeckém
kraji se stali Jan, Tomáš a Michal
jdem.cz/cmsg22
5. 11. 2016 Mladá fronta DNES – Ústecký kraj, V kraji je dost dětí s vysokým IQ, nemají se ale kde rozvíjet
6. 11. 2016 centrumnews.cz, Vítězi krajského kola Logické olympiády v Jihomoravském kraji se stali
Ondřej, Lubor a Lenka
jdem.cz/cmsg36
6. 11. 2016 regiony24.cz, Vítězi krajského kola Logické olympiády v Moravskoslezském kraji se stali
Adam, Tomáš a Martin
jdem.cz/cmsg49
7. 11. 2016 ctidoma.cz, Školáci vyhráli Mensa olympiádu. A co vy, zvládnete vyřešit hádanku?
jdem.cz/cmsg59
7. 11. 2016 ghb.cz, Výsledky krajského kola Logické olympiády 2016
jdem.cz/cmsg83
7. 11. 2016 kr-kralovehradecky.cz, Mensa – organizátor Logické olympiády, výsledky krajského kola
LO 4. 11. 2016
jdem.cz/cmsg92
7. 11. 2016 msk.cz, Krajské kolo Logické olympiády v Moravskoslezském kraji zná své vítěze
jdem.cz/cmsha7
7. 11. 2016 pardubickykraj.cz, Krajský úřad hostil regionální kolo Logické olympiády
jdem.cz/cmshb7
7. 11. 2016 regionvysocina.cz, Sto padesát soutěžících v krajském kole Logické olympiády
v Kraji Vysočina
jdem.cz/cmshc7
8. 11. 2016 sokolovsky.denik.cz, Školáci soutěžili v Logické olympiádě
jdem.cz/cmshd2
8. 11. 2016 ustecky.denik.cz, Krajské kolo Logické olympiády mládeže zná vítěze jdem.cz/cmshe2
9. 11. 2016 Mladá fronta DNES – Středočeský kraj, Nadějní studenti zazářili
9. 11. 2016 kralovehradeckenovinky.cz, Krajské kolo již 9. ročníku Logické olympiády má své vítěze
jdem.cz/cmshg4
9. 11. 2016 prvnizpravy.cz, Krajské kolo již 9. ročníku Logické olympiády má své vítěze jdem.cz/cmshh6
10. 11. 2016 regionalninovinky.cz, Vítězi Logické olympiády na kraji jsou Lucas, Václav a Mikuláš,
jdem.cz/cmshj6
10. 11. 2016 stredoceskenovinky.cz, Vítězi Logické olympiády na kraji jsou Lucas, Václav a Mikuláš
jdem.cz/cmshk5
Připravil Čestmír Kalus. Děkujeme Zuzaně Polákové, Zuzaně Šimůnkové, Petru Čavojskému, Ivě Berčíkové,
Lence Šnajdrové, Markétě Houškové, Lucii Malechové, Martě Kubánkové, Haně Kotinové, Janě Šindelářové,
Věře Hellerové, Janě Hřebíčkové, Jiřímu Šmachovi a dalším, kteří zaslali odkazy na články do redakce.
ZPRÁVY MENSY
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MENSA A INTELIGENCE

V MÉDIÍCH
Čestmír Kalus, cestmir.kalus@mensa.cz

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

Mensa
24. 8. 2016
27. 9. 2016
3. 10. 2016

rozhlas.cz, Ranní interview s Petrem Čavojským
radio.cz, Počet členů české Mensy roste, je jich bezmála 4 500
novinky.cz, Počet členů české Mensy roste, je jich téměř 4 500

jdem.cz/cdbhh3
jdem.cz/cmsed6
jdem.cz/cmsee8

Inteligence
12. 9. 2016 leonardo.rozhlas.cz, Prokrvení lidských mozků roste rychleji než jejich objem,
který ale o inteligenci nevypovídá, tvrdí odborníci
jdem.cz/cmsem9
14. 9. 2016 femina.cz, Miluješ gaučing a často potřebuješ odpočinek? Neuvěříš, co to o tobě vypovídá!
jdem.cz/cmsen6
6. 10. 2016 eurodenik.cz, 3 sexistické mýty o lidském mozku, které již věda vyvrátila jdem.cz/cmseq4
6. 10. 2016 Lidové noviny, O inteligentních ovcích
6. 10. 2016 pressreader.com, O inteligentních ovcích
jdem.cz/cmseu5
7. 10. 2016 eurodenik.cz, Vědci tvrdí, že děti dědí inteligenci od matek, nikoliv od otců jdem.cz/cmsew4
7. 10. 2016 tyden.cz, Papoušci jsou chytří jako opice, v Olomouci jich ukáže stovky
jdem.cz/cmsex7
10. 10. 2016 21stoleti.cz, Znečištěné ovzduší ovlivňuje i mozek
jdem.cz/cmsey5
10. 10. 2016 osel.cz, Na šíření kultury moc inteligence netřeba
jdem.cz/aaaa3
11. 10. 2016 osel.cz, Po stopách měření inteligence
jdem.cz/cmse27
14. 10. 2016 prozeny.cz, Chcete bystřejší mozek? Těchto 7 aktivit vám k němu pomůže! jdem.cz/cmse35
18. 10. 2016 g.cz, Štíhlý pas snižuje IQ: jsou vyhublé ženy prostě hloupé?
jdem.cz/cmse69
20. 10. 2016 ucitelske-listy.cz, Vzdělávání mozků na pořadu dne
jdem.cz/cmse73
23. 10. 2016 plzen.idnes.cz, Lidé vyšší intelektové úrovně „blbnou“ pomaleji, říká o demencích lékař
jdem.cz/cmse97
28. 10. 2016 eurodenik.cz, Australská studie naznačuje, že posilování zvyšuje starším lidem inteligenci
jdem.cz/cmsfa4
7. 11. 2016 roklen24.cz, Který z amerických prezidentů měl nejnižší IQ?
jdem.cz/cmsfb3
8. 11. 2016 rozhlas.cz, O inteligenci to není. Lidský mozek rád věří předsudkům, varují britští vědci
jdem.cz/cmsfc5
Nadané děti
28. 7. 2016 denik.cz, Inspektoři: Budoucí učitelky MŠ se málo učí logopedii a pracovat s nadanými
jdem.cz/cc3ab9
4. 8. 2016 ekonom.cz, Stát neumí včas najít talentované děti. Nadaní jsou přitom pro Česko
cennější než nerostné suroviny
jdem.cz/cc3ae4
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9. 8. 2016
15. 8. 2016
15. 8. 2016
20. 8. 2016
30. 8. 2016
1. 9. 2016
1. 9. 2016
2. 9. 2016
6. 9. 2016
18. 9. 2016
26. 9. 2016
26. 9. 2016
28. 9. 2016
29. 9. 2016
4. 10. 2016
6. 10. 2016
11. 10. 2016
11. 10. 2016
12. 10. 2016
13. 10. 2016
13. 10. 2016
15. 10. 2016
24. 10. 2016
24. 10. 2016
25. 10. 2016
26. 10. 2016
27. 10. 2016
31. 10. 2016
31. 10. 2016
2. 11. 2016
2. 11. 2016
4. 11. 2016
4. 11. 2016
4. 11. 2016
5. 11. 2016

novinky.cz, Psychologové ukazují, jak rozvíjet nadané děti. Základem je talent odhalit
jdem.cz/cc3ap4
prostejovsky.denik.cz, Kam s nadanými dětmi v Prostějově? Speciální třída se otevírá už počtvrté
jdem.cz/cc3at9
rozhlas.cz, Nadané děti se mohou ve škole nudit. Vědci z Brna zkoumají, jak jejich talent odhalit
a rozvíjet
jdem.cz/cc3av3
rozhlas.cz, Proč se autisté kývou a vyráží jen zvuky? Na to odpovídá kniha třináctiletého
chlapce 'A proto skáču'
jdem.cz/cc3a44
denik.cz, Ostrava-Jih má první část školské koncepce. Analýzu
jdem.cz/cdbhj8
ceskatelevize.cz, Podpora nadaných dětí
jdem.cz/cdbhp6
novinky.cz, V Ostravě šlo poprvé do školy přes tři tisíce dětí
jdem.cz/cdbhr4
Právo – severovýchodní Čechy, Dětská univerzita nabídne nové obory
ihned.cz, Učitelé dostanou speciální testy na odhalování nadaných dětí, v Česku jich
jsou tisíce
jdem.cz/cdbhv7
novinky.cz, Od školky po promoci na ČVUT
jdem.cz/cmsfg6
denik.cz, Inkluze směřuje i na nadané děti. O ně se ale příliš starat neumíme
jdem.cz/cmsfh5
Právo, Školy dosud dusily talenty, teď jim budou muset pomáhat
ekonom.cz, Absolventi alternativních škol: Nebyli jsme zvyklí sedět a mlčet, všichni jsme
to někam dotáhli
jdem.cz/cmsfk7
novinky.cz, Školy dosud dusily talenty, teď jim budou muset pomáhat jdem.cz/cmsfm3
ctidoma.cz, Nudí se a jsou drzé! I tak se chovají mimořádně nadané děti jdem.cz/cmsfp4
blesk.cz, Nadaní žáci ZŠ a SŠ se mohou hlásit do online kurzů v češtině
jdem.cz/cmsfr5
denik.cz, Každá sedmá ZŠ zaznamenala zájem rodičů o podporu nadaných dětí
jdem.cz/cmsfs9
Rádio Junior, Aby nadání nebolelo. Život s vysokou inteligencí může být náročný pro nadané
dítě i jeho okolí. Co mohou dospělí udělat, aby byli všichni spokojení? jdem.cz/cmsft6
novinky.cz, Každá sedmá škola se setkala se zájmem rodičů o podporu nadaných dětí
jdem.cz/cmsfu9
Mladá fronta DNES, Nadané dítě v české škole trpí
Mladá fronta DNES, Výjimečné děti u nás dostávají jiné úkoly
idnes.cz, V Hradci vzniká projekt na podporu talentů, Inspirativ nemá obdoby jdem.cz/cmsfv8
novinky.cz, Čtyřletá dívenka mluví sedmi jazyky
jdem.cz/cmsfw8
boleslavsky.denik.cz, Chytré učení podruhé, tentokrát s důrazem na emoční inteligenci
jdem.cz/cmsfx2
olomouc.idnes.cz, Inkluze se týká i výjimečně nadaných dětí. Odhalí je ale jen pětina škol
jdem.cz/cmsfy3
instinkt.cz, Máte geniální dítě?
jdem.cz/cmsf25
Instinkt 44/2016, Máte doma malého Einsteina?
e15.cz, Školy neumějí poznat nadané děti, učitelům k tomu chybí vzdělání jdem.cz/cmsf39
frydekmistek.cz, Město na 8. ZŠ stále podporuje nadání
jdem.cz/cmsf46
Učitelské noviny 38/2016, Talenty se formují už v mateřské škole
Učitelské noviny 38/2016, Opravdu ztrácíme nadané?
Téma 44/2016, Jak vychovat génia
Téma 44/2016, Vidí černobíle, často jsou šikanovány
Téma 44/2016, Příliš chytří na úspěch
Mladá fronta DNES – Ústecký kraj, V kraji je dost dětí s vysokým IQ, nemají se ale kde rozvíjet

Připravil Čestmír Kalus. Děkujeme Stanislavu Wolfovi, Zuzaně Polákové, Daně Havlové, Petru Čavojskému a všem dalším, kteří zaslali odkazy na články do redakce.
ZPRÁVY MENSY
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VALNÁ HROMADA MS KARLOVY VARY
20/1

Petr Čavojský, petr.cavojsky@volny.cz

Zvu členy MS Karlovy Vary na valnou hromadu,
která se bude konat 20. ledna 2017 od 17 do 19
hodin v prostorách Parkhotelu Sokolov.
Valná hromada přinese informace o činnosti, následovat bude volba předsedy, místopředsedy
a pokladníka a plánování akcí na rok 2017. Po po-

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ MS PRAHA

vinném programu bude následovat návštěva
IQ klubovny na hotelu, hraní deskových her, povídání a soutěžení.
Akce je vyhlášena na stránkách www.mensa.cz.
Těším se na Vás.

JIHOMĚSTSKÁ SCHŮZKA MS PRAHA
Redakce a Markéta Sedláčková, marketa.sedl@gmail.com

Každou první středu v měsíci od 19 hodin probíhá schůzka MS Praha v Jihoměstském pivovaru
(www.jihomestskypivovar.cz).
Každý měsíc nás na našem jihoměstském setkání čeká kvíz na nějaké téma.

1/2

Kromě kvízu se můžete těšit i na povídání na nejrůznější témata (včetně toho kvízového), dobré
jídlo a pití a samozřejmě na skvělou atmosféru
Jihoměstského pivovaru obohacenou o přítomnost mensanů.

PRAVIDELNÁ SCHŮZKA MS ZLÍN
5/2

K pravidelné schůzce zlínské místní skupiny se sejdeme v salonku Dobré čajovny. Od 18 hodin je na
programu povídání, plánování akcí, případně hraní stolních her.

SCHŮZKA MS BRNO
Redakce a Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz

20/2

Pravidelné setkání členů brněnské Mensy se uskuteční tradičně každé třetí pondělí v měsíci od 19:00,
salonek restaurace „Plzeňský dvůr“ na ulici Šumavská 29a (Brno, Královo Pole). Od 17:00 začne herní
předvečer. Více informací na brno.mensa.cz.
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 jirako.cz. Kontakt: veronika.jirakova@jirako.cz.
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mrmanovské „neschopnost myšlenku udržet,
neschopnost myšlenku opustit“). Vítáni jsou nejen dlouhodobí členové, ale i mensovní nováčci.
Nemůžete se rozhodnout, jestli je takovéto setkání vhodné pro Vaši první mensovní akci? Napište mi na tomas.novacek@mensa.cz a já Vám
vysvětlím, že je právě tím nejlepším!

JARNÍ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ – LUHAČOVICE
4–8/5

Tomáš Blumenstein, tomas.blumenstein@mensa.cz

Dovolujeme si Vám ohlásit datum a místo jarního setkání 2017: čtvrtek 4. 5. – pondělí 8. 5. 2017, Luhačovice,
přehrada, hotel Adamantino. Další informace uveřejníme v únorovém časopise a na webu akce.mensa.cz.

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, a Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz

3/2

Pravidelná měsíční schůzka se koná v pátek 3. února od 18 do 22 hodin, místo bude upřesněno.

Redakce a Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz

Pravidelné setkání MS Praha, konající se každé
třetí úterý v měsíci ve Vidličkách a nožích, kde se
kromě dobrého jídla a pití holduje i dobré společnosti a občas i deskovým hrám či neškodnému karbanu (od Prší až po Dobble). Celý večer
začíná v 19 hodin a ve skupinkách probíhá několik diskusí na nezávazné téma (často splňující ci-

21/2

VÍKEND O NADANÝCH DĚTECH

PRAVIDELNÁ SCHŮZKA MS PLZEŇ
Redakce a Věra Hellerová, VeraHellerova@seznam.cz

Redakce a Tomáš Nováček, TomasNovacek@seznam.cz

Za podpory firmy Verder z Nizozemí připravujeme projekt, jehož cílem je oslovit ředitele českých základních škol a přiblížit jim problematiku
identifikace a vzdělávání nadaných dětí. Základní plán aktivity naleznete na deti.mensa.cz/future.
Naším cílem je zapojit do této aktivity co nejvíce
mensovních dobrovolníků a i proto chystáme
24.–26. února v Praze víkend plný přednášek,
workshopů a diskusí na téma vzdělávání nadaných dětí. Prosím, přihlašujte se na webu co nejdříve: www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_

24-26/2

a=7554.
Současně hledáme dobrovolníky, kteří by se do
projektu rádi zapojili. Napište nám, prosím, pokud
byste měli chuť podílet se na:
organizační práci,
tvorbě a zpracování videa,
grafice pro tištěné materiály a prezentace,
zpracovávání a třídění pracovních materiálů pro nadané děti,
B jste-li učitelé na ZŠ.
B
B
B
B

NANOTECHNOLOGIE A TŘETÍ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
Stanislav Wolf, ing.wolf@seznam.cz

Česko je průkopníkem nanotechnologií, a proto jsme si tentokráte pozvali předsedu výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, pana Jiřího Kůse. Beseda se usku-

2/3
teční 2. března v 16:45 18:45 v Moravské zemské
knihovně v Brně. Prosím, přihlaste se na www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=7587.

Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč/rok. Předplatné si objednejte
na sekretarka@mensa.cz.
POZVÁNKY
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ROZHODNUTO:
Ve které zemi najdeme nejchytřejší absolventy?

Volný překlad Petra Štěpána a Tomáše Cironise z časopisu
The Independent, říjen 2016, petr.stepan@mensa.cz

ÚVODNÍ

SLOVO

PŘEKLADATELE

20

VĚDA

Ve své profesní kariéře jsem spolupracoval s příslušníky různých národů. Mnohokrát jsem se setkal s lidmi, kteří se chlubili svým vzděláním, a já jsem pojal podezření, že to naše české nestojí za nic. A to
i přesto, že mi někteří od počátku nepřipadali až tak vzdělaní, jak
bych dle jejich slov a postojů předpokládal. K tomu se navíc přidal
i český komplex méněcennosti, který v nás byl po dlouhá léta pěstován.
Říkal jsem si: „ Asi něčemu nerozumím, nevyrůstal jsem tam (myšleno
v té či oné cizině) a odpověď na tento typ otázek je komplikovanější
a komplexnější, než se na první pohled může zdát.“ Ale s přibývajícími zkušenostmi mi čím dál více připadalo, že na tom nejsme až tak
špatně. Poté jsem náhodně objevil článek, který jsem si s radostí přečetl
a který jsme si s kolegou Cironisem dovolili volně přeložit. Pohled na kvalitu českého vzdělání nyní vyznívá úplně jinak, než byste předpokládali.

ČLÁNEK Z THE INDEPENDENT
Analýza kognitivních schopností mezi absolventy
vysokých škol umístila Anglii až na osmé místo,
například za Japonsko, Finsko nebo Nizozemí.
Nejnovější studie ukazuje, že výkony britských absolventů nedosahují kvalit jejich japonských či evropských kolegů.
Ačkoli při letošním sestavování žebříčku nejprestižnějších univerzit dominovaly především ty britské či ze Spojených států amerických, kognitivní
schopnosti jejich absolventů je na přední místa
rozhodně neřadí, tvrdí nová studie publikovaná
Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD, z anglického Organisation for Economic
Co-operation and Development).
Žebříček nejprestižnějších univerzit byl sestaven
britskou společností Quacquarelli Symonds, specializující se na vzdělávání a studia v zahraničí. Jejich
QS žebříček nejlepších univerzit celého světa pro
rok 2016 vznikl po zahrnutí mnoha úvah a celé řady
faktorů, včetně reputace a výsledků uplatnění. Jak
je zmíněno výše, přední místa obsadily americké
Massachusetts Institute of Technology, Stanford
a Harvard, následované britským Cambridge.
Na čele žebříčku OECD byste ale Spojené státy americké hledali marně. Umístily se až za osmou Anglií, čili
na devátém místě z pětatřiceti sledovaných zemí.
OECD každoročně vydává knižní publikaci Education
at a Glance, ve které prostřednictvím indikátorů porovnává vzdělávací systémy jednotlivých členských
a přidružených zemí. Tato publikace tvrdí, že rok
2016 patří studentům z Japonska, následovaným
těmi z Finska, Austrálie a Nového Zélandu. Až na dalších příčkách najdeme Anglii a Spojené státy americké. Kompletní glance report je k přečtení zde: www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016/summary/english_033aaa9d-en#.WAjNo_krJaQ#page1.
Finsko a Japonsko se umístily nejvýše nejen
v Education at Glance, ale také v PISA žebříčku,
porovnávajícím výsledky absolventů středních
škol po celém světě. Ze zemí Velké Británie v žebříčku nejsou Skotsko a Wales, naopak zde na
14. místě najdeme Severní Irsko.
Též univerzity v Jižní Koreji a Singapuru, které
jsou známé svými náročnými přijímacími procesy,
najdete až na spodních příčkách žebříčku OECD.
Jsme tak svědky faktu, že prestiž univerzity nemusí nutně odrážet schopnost jejích absolventů
uspět na pracovním trhu.

Andreas Schleicher, ředitel OECD pro oblast vzdělávání, dodává, že na výsledky by se mělo pohlížet
s určitým odstupem. Schopnosti dvou náhodně
vybraných absolventů se mohou výrazně lišit, ačkoliv oba dosáhli vysokoškolského vzdělání stejného stupně. Kvalita terciárního vzdělání se totiž
v mnohém liší.
„Pokud mluvíme o kognitivních schopnostech, je
lepší získat vzdělání v Japonsku, Finsku či Nizozemsku než třeba v Itálii, Španělsku nebo Řecku,“
řekl profesor Schleicher pro BBC.
Podle této zprávy zjišťujeme, že pouze 12 z 35
členských států OECD splňuje kritéria sedmnácti
cílů udržitelného rozvoje v oblasti vzdělávání, přijatých v OSN. Jak již bylo řečeno dříve, Finsko
a Japonsko se umístily na předních místech
i v PISA žebříčku, porovnávajícím standardy středních škol po celém světě.
Očekává se, že přibližně 36 % dnešních mladých
lidí absolvuje vysokoškolské studium před dovršením svých třiceti let. Zároveň je potřeba říci, že
jen 41 % z nich úspěšně dokončí vysokou školu
v očekávaném časovém plánu.
OECD žebříček top 10 zemí s nejúspěšnějšími absolventy:
1
2
3
4
5

Japonsko
Finsko
Nizozemsko
Austrálie
Norsko

6 Belgie
7 Nový Zéland
8 Anglie
9 Spojené státy americké
10 Česká republika

Závěr překladatelů
To, že ČR je na 10. místě, považujeme za naprosto
skvělou zprávu. Jedná se o výsledek, který nikdo
neočekával a je hodně překvapivý. Je ale málo komunikován, zdali vůbec. Doufáme, že vám, stejně
jako nám, přinese pocit hrdosti na svou zemi. Myslím, že to s námi nebude zase tak špatné, že?
Úvahu necháváme na každém z vás…
Zdroje:
B

B

B

B

Článek je volným překladem z: www.independent.
co.uk/news/education/education-news/cleverest-graduates-in-the-world-revealed-oecd-finland-japan-pisa-a7372236.html
Žebříček nejprestižnějších univerzit: www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
Education at a Glance: www.msmt.cz/vzdelavani/
skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1
Zdroj ilustračního obrázku: flickr.com
VĚDA
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Nedávno jsme řešili případ klienta, kterému scházely asi čtyři roky do řádné penze
a ztratil zaměstnání. Má se evidovat na úřadu práce? Jak dlouho tam má pobýt? Má
si vzít předčasný důchod (z prvního povinného „státního“ pilíře)? A kdy? Má využít
předdůchod (z třetího dobrovolného pilíře)? Kdy a na jak dlouho? Která z těchto variant je nejvýhodnější pro klienta, když se dožije věku 70? Nebo 75 či 80? Klient měl dostatečné finanční rezervy na pokrytí celých čtyř let do důchodu.

Varianty důchodového
zabezpečení krátce
před důchodem
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz

ČASOPIS MENSA | PROSINEC 2016

Slušná kombinatorická exploze možností. Takové mám rád. Klient souhlasil s paušální odměnou
4 990 Kč, která zahrnuje výpočet jednotlivých variant odchodu do důchodu (trvala víc hodin, než
jsem si představoval), osobní a telefonické konzultace v rozsahu pět hodin, analýzu a případnou
modifikaci ostatních finančních produktů určených ke spoření na důchod, následné osobní
konzultace 1× ročně.
Vězte, že úředníci vám s výpočtem nepomohou,
ti počítají důchod, až o něj požádáte [1]. Navíc
mají v hlavě především podmínky pro přiznání
současných (předčasných) důchodů, nedivte se,
když se spletou. A to už může být pozdě zjistit, že
by bývalo lepší sedět na úřadu práce bez podpory než čerpat své peníze v předdůchodu. Pokud
na to máte finanční rezervy. Dělat něco podobného nyní, situaci by trochu zjednodušila nová
(od 1. listopadu 2016) služba ČSSZ [2], použitelná
pět let před důchodem, nicméně vám „jen“ zjednoduší výpočet státního důchodu, výpočty
a kombinace možností zůstávají. Nemám s ní reálnou zkušenost, nemám pět let před státním důchodem, čerpám z informací o službě uvolněných.

Pro výše uvedené rozhodnutí potřebujete:
B IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) – přehled všech dob pojištění
ve státním pilíři. Lze o něj zažádat (i datovkou) na ČSSZ jednou ročně zdarma [3]. Bohužel často je neúplný. Při doplňování dob
pojištění se nenechte odradit, že „se to obvykle dělá při žádosti o důchod“. Dvě ze čtyř
škol/fakult, které jsem navštěvoval, už neexistují. A to mám stále tak 30 let do důchodu.
B „Penzijní připojištění“ (PP), je jedno, jestli
transformovaný fond, nebo nové účastnické fondy. Do účastnického fondu lze převést. Stejně tak lze dodatečně vložit potřebnou částku, aby vznikl nárok na předdůchod.
B Finanční rezervy. Čím větší, tím lépe, abyste
mohli dodatečně vložit peníze na PP. Abyste
mohli žít z těchto rezerv do přiznání důchodu. Pokud finanční rezervy nejsou dostatečné, omezuje to některé možnosti.
B Důkladnou znalost zákonů (především [4]).
Pro rychlou orientaci ve státním důchodu
může pomoci můj článek [5], i když popisuje
stav v roce 2013.
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B Důkladnou znalost podmínek a stavu vašeho PP. Pro rychlou orientaci mohou pomoci
mé články [6].
B Odhad vašeho zdravotního stavu, věku, kterého se pravděpodobně dožijete. Bez dalšího komentáře.

Jak to nakonec dopadlo pro tohoto klienta? Klient za svůj produktivní život nevyužil vůbec
dobu na úřadu práce (ÚP), proto varianty s předdůchodem nebyly výhodné. Při předpokladu dožití do 70 let je nejlepší varianta hned po 11 měsících na ÚP si vzít předčasný důchod (cca 15 tisíc
korun). Mezi 70–75 roky věku dožití začíná tuto
variantu dohánět varianta s dlouhodobým pobytem na ÚP a následným vzetím řádného důchodu
(cca 20 tisíc korun), v případě dožití 75 a více let
je pak tato varianta jednoznačně nejvýhodnější.
Pokud bude zájem (rád si přečtu vaše reakce na
vlk@mensa.cz), příště mohu popsat své osobní
zkušenosti s doplňováním IOLDP cca 30 let před
důchodem a shrnutí současných podmínek, na
co si dát pozor i např. na začátku kariéry. Díky zájmu klientů se tomuto tématu budu nyní více věnovat. I nyní si můžete volit mezi pro vás ekvivalentními možnostmi, ale s velkým vlivem na
budoucí důchod, zvláště pokud některé limity
překročíte (především doba na ÚP, doba péče
o děti), popř. kdy z hlediska výše důchodu je někdy lepší náhradní doba či příjmy nepodléhající
odvodům na sociální pojištění než malé příjmy,
částečné úvazky atd.
Pokud jsem vás přesvědčil, že má smysl se zajímat o současné limity státního důchodu, a dle
toho budete v budoucnu volit, např. jestli se zapíšete na ÚP, nebo budete dobu vykazovat jako
péči o dítě, článek splnil svůj účel.

Zdroje:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

poradna.naseduchody.cz/vypocet-duchodu-na-ossz-spocita-ossz-duchod/
eportal.cssz.cz/web/portal/duchodova-kalkulacka
www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm
www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155
www.mesec.cz/clanky/vyznejte-se-v-duchodu-jak-funguje-prvni-pilir/
www.mesec.cz/autori/vladimir-kutalek/
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Podzimní
mensovní seminář

pro nadané
Lucie Sladká, VOŠ, SPŠ a JŠ Masarykova Kutná Hora

Dobrodružství plné přátel, nových informací,
skvělých her a zábavy začalo 16. září 2016 na nádraží Ostrava-Svinov. Co že se dělo? Byl zde zahájen mensovní seminář pro nadané trvající další čtyři dny, na který se sjelo 64 dětí a mladistvých
od 13 do 19 let ze všech koutů republiky.
V takovém davu chytrých lidí byla vidět nesmělost nováčků a vřele se vítající mazáci, kteří se viděli naposledy na jaře a měli toho spoustu na
srdci. Po podepsání stohu papírů, za které by se
ani úřady nemusely stydět, jsme se poskládali do
aut a autobusu a vyrazili na první z exkurzí. Na
programu byla prohlídka laboratoří nanotechnologií a fyziky a superpočítač na VŠB, ze které
jsme přejeli do známých ostravských dolů. Po dni
plném chození a poznávání jsme zakotvili v pěk24
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Exkurze v laboratořích VŠB, foto: archiv účastníků semináře

ném horském hotelu Petr Bezruč v Malenovicích.
Další dny probíhaly v duchu přednášek a her
v prostorách hotelu. Na přednáškách si zkrátka
každý našel to své. Jediné, co člověku mohlo být
líto, bylo, když si musel vybrat mezi třemi různými programy. Nejeden z účastníků se domáhal
náhradní přednášky nebo přesýpacích hodin
Hermiony Grangerové, aby stihl vše. Zjistili jsme,
co skrývá fuzzy matematika, zkusili si sestavit
podnikatelský projekt a své inovační nápady ukázali ostatním, hráli jsme si s Arduinem, postavili
mrakodrap (minimálně v duchu) a mnoho dalšího.
Hrou semináře byla hra SET, kterou všem vřele
doporučuji. V této hře byl sehrán turnaj a finále
sledovala většina účastníků. Hrálo se však
i mimo turnaj, a to ráno, večer i o přestávkách,
zkrátka a dobře si nás SET získal. Třetí den většina našich statečných zdolala Lysou horu a cestou ještě stačila řešit záludné šifry připravené
vedoucími. Ale nebylo to jen tak ledajaké zdolání, ne, ne, ne… Z nebes se snášely provazce deš-

tě, vítr fičel jako o závod a zima se prokousávala
až do morku kostí každého, kdo to nevzdal. Večer
jsme si slavnostně přebrali potvrzení o účasti podepsané samotným Ing. Tomášem Blumensteinem a k tomu zajímavé časopisy. Někteří si v rámci celoseminářové hry odnesli i pěkné ceny
v podobě deskových her a sušenek Oreo.
Poslední den jsme navštívili průmyslový
areál dolu Hlubina v Dolních Vítkovicích,
kde jsme si prohlídli prostory koksovny
a vysokých pecí Vítkovických železáren
a dozvěděli se další zajímavosti. Všechno
krásné jednou končí, a tak jsme museli nastoupit do autobusu a vyjet směrem k vlakovému nádraží. Dojemné loučení zasáhlo
především ty starší, kteří v obavách, že je to
jejich poslední sbohem, museli dát své city
najevo. Tím to tedy 20. září skončilo. Celá
velká parta skvělých lidí se rozutekla do vlaků a autobusů, obohacena o nové zážitky,
informace a sušenky se slibem, že za půl
roku se určitě uvidíme zase!
V posledních řádcích ještě musím sepsat své
díky. Ty díky patří nejen účastníkům, ale hlavně organizátorům, kteří celou tuhle parádu pro
nás připravili. Jmenovitě tedy děkuji Ing. Tomáši Blumensteinovi, který byl trpělivým,
moudrým a vtipným vůdcem. Mgr. Evě Staňkové, která nás vždy dokázala rozesmát a před
jejíž angličtinou jsme se museli poklonit. Ing.
Haně Kalusové, která se o nás vždy mile starala

a uměla si skvěle sjednat pořádek. A v neposlední
řadě Filipu Opltovi, jehož velký kvíz jsme si všichni
patřičně užili a který vždy věděl řešení jakéhokoli
problému, který se naskytl.
Děkuji a doufám, že se shledáme na jaře.

Exkurze v Dolních Vítkovicích, foto: archiv účastníků semináře

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

Text bez chyb =
vaše dobrá vizitka.
Mgr. Jitka Pourová
jazykové korektury
výuka češtiny pro cizince
jitka-pourova@seznam.cz
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Seminář

plný zajímavých
přednášek, soutěží
a exkurzí
Eliška Beranová, Gymnázium a SOŠ Rokycany

Přednáška o vážkách a jejich ochraně, foto: archiv účastníků semináře

Na třetí mensovní seminář nás do Ostravy přijelo
více než šedesát. Sešli jsme se v pátek 16. září v 10
hodin a krátce poté jsme už autobusem vyráželi
na Vysokou školu báňskou, kde jsme se rozdělili
na dvě skupiny podle věku a absolvovali první dvě
přednášky – o nanotechnologiích a o fyzice. Po
obědě jsme si zde prohlédli IT4I superpočítač.
Odpoledne jsme navštívili důlní expozici uhlí
v Landeku. Historická fakta o těžbě uhlí byla zajímavá, přestože napodobenina dolu, jíž jsme procházeli, vypadala poněkud uměle. Dozvěděli jsme
se nejen informace o těžbě uhlí, ale i o záchranářském systému v dolech a o záchranářích samotných.
Do hotelu Petr Bezruč jsme přijeli včas, takže
jsme se stihli ubytovat před večeří, po které jsme
vytvořili týmy pojmenované po prvcích – Dusíci,
Hliníci, Křemíci, Draslíci, Vápníci, Titáni, Kryptoni
a Urani – a zahráli si první kolo turnaje v SETu.
Poté šla část z nás spát a ti, kteří nebyli po cestě
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unaveni, zůstali v hlavním přednáškovém sále
a hráli deskové hry.
První sobotní přednáška – Podnikatelský startup
– zahrnovala také workshop, ve kterém jsme si
rovnou vyzkoušeli získané znalosti v praxi. Dozvěděli jsme se, jak si vybrat cílového zákazníka
a s čím podnikat. Následně jsme měli dopoledne
na to, abychom v týmech zpracovali vlastní projekty, které jsme odpoledne prezentovali. Mě
osobně nejvíce zaujala chemická aplikace od
týmu Hliníků, která by zvládla vyřešit chemické
reakce z fotky. Myslím si, že tato aplikace by
usnadnila život nejen studentům.
Odpolední přednáška o počítačových sítích zahrnovala jejich rozdělení dle rozsahu a dle médií.
Seznámili jsme se s výhodami a nevýhodami metalických a optických kabelů a s jejich využitím.
Následovala přednáška Matematická analýza.
Po večeři jsme se mohli rozhodnout, zda chceme
jít na přednášku Technická angličtina, Hrajeme si
s Arduino nebo jít do bazénu. Zvolila jsem si
Technickou angličtinu, kde jsme si povídali o rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou,
o různých způsobech výuky cizích jazyků a podívali jsme se na text psaný angličtinou jedenáctého
století. Pro mě byla velmi zajímavá část přednášky

věnovaná tvorbě Williama Shakespeara. Vysvětlili
jsme si, že jeho díla, která jsou v dnešním kontextu
chápána jako hluboce tragická, mohla být v době,
kdy byla napsána, považována i za frašku. V textu
bylo možné najít ukryté významy – například v Romeovi a Julii, kdy byla Julie posílána do kláštera
(klášter se dal vykládat i jako nevěstinec).
V neděli byla první přednáškou Stavební statika,
kde jsme si povídali především o mostech
a o tom, jak udrží zatížení. Odpoledne jsme se
naučili základy používání Arduina. Všechno jsme
si hned zkoušeli v praxi na vlastním počítači
a s čipem, který jsme dostali. Na konci přednášky jsme dokázali různě rozblikat diodu a změřit
vzdálenost ultrazvukovým měřičem vzdálenosti.
Při přednášce o fuzzy matematice, neboli matematice zabývající se neostrými vlastnostmi, nám
byl představen problém v základním matematickém myšlení – že vše je buď pravda, nebo nepravda. V reálném světě to tak ale nefunguje –
a právě proto vznikla fuzzy matematika. Ta má
kromě pravdy a nepravdy ještě nekonečně jiných
možností, říká nám totiž, nakolik jsou věci pravdivé a nakolik nejsou, pracuje tak se všemi čísly
mezi 0 a 1. Zajímavý byl paradox hromady od Eubúlida z Milétu, který říká, že pokud máme hromadu písku, na které je 1 000 000 zrnek písku,
a jedno zrnko odebereme, tak hromada nepřestane být hromadou. Pokud ale stejný proces
999 999krát zopakujeme, vyjde nám, že 0 zrnek písku tvoří hromadu. A kde, po odebrání kolikátého
zrnka, přestala hromada býti hromadou? Eubúlid
z Milétu je mimo jiné i autorem paradoxu „Já lžu“
(Člověk, který řekne: „Já lžu,“ lže, nebo mluví pravdu?).
Po večeři se hrála týmová znalostní soutěž a dohrával se turnaj v SETu.
V pondělí jsme se konečně dočkali přednášky
Jak se staví mrakodrap. Dozvěděli jsme se, čemu
se při stavbě mrakodrapu vyhnout, jak zajistit,
aby i v horních patrech tekla voda, a kde stavět
výtahy. Ukazovali jsme si nejvyšší mrakodrapy
světa a vysvětlili jsme si, jak se stavěly a jak se jejich
stavitelé vypořádali s různými obtížemi. Následovala přednáška o pokročilých funkcích v Excelu.
Po obědě na nás čekala šifrovačka. Ven se sice nikomu nechtělo, protože bylo chladno a trochu
pršelo, ale když jsme nakonec vyrazili, rychle
jsme propadli soutěživosti. Jelikož nás šifry vedly stále do kopce, nezáleželo jen na tom, jak
rychle je vyluštíme, ale i na tom, jak rychle půjde-

me. Skončili jsme na vrcholu Lysé hory, kde bylo
díky restauraci naštěstí teplo. Zde jsme díky zde
vyskytujícím se pokémonům zjistili, že převážná
většina z nás hraje Pokémon Go.
Cesta zpět do hotelu vedla z kopce, tudíž byla výrazně rychlejší, a tak jsme měli před večeří dostatek času převléknout se do suchého oblečení.
Po večeři na nás čekaly výsledky soutěží. Nejdříve jsme se dozvěděli umístění v jednotlivých týmových soutěžích (v šifrovačce, znalostní soutěži
i v prezentovaných projektech) a pak celkové pořadí týmů. Následovalo vyhlášení vítěze turnaje
v SETu a v soutěži o nejlepší logickou úlohu.
Z hotelu jsme odjeli brzy po snídani a zamířili
jsme do Ostravské univerzity, kde nás místo očekávané přednášky o lékařských vědách čekala
neméně zajímavá přednáška o vážkách. Zjistili
jsme, jakým způsobem probíhá značení dospělých jedinců (obdoba kroužkování u ptáků, jen na
velmi malých územích) a že z něj vyplývá, že je
téměř nemožné vážky nějakým způsobem chránit, protože kromě specifických požadavků na
kvalitu vody mají velmi specifické požadavky i na
její okolí – a to až v okruhu dvou kilometrů. Také
jsme se dozvěděli, že kácení deštných pralesů na
Borneu má na tamní vážky vážný dopad. Počet
druhů vážek sice neklesá, ale endemity nahrazují
obvyklé druhy vážek.
Odpoledne jsme navštívili Dolní oblast Vítkovice,
kde jsme si prohlédli areál a vnitřek vysoké pece.
Po ukončení prohlídky nás autobus odvezl na
vlakové nádraží, kde jsme se rozloučili.
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V ROCE 2016 DĚTEM

Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
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Konference Mensa o práci s nadanými dětmi
Více informací v článku SIG KND severní Morava
na straně 66.

Semináře pro náctileté
Více informací o semináři v následujícím článku.

Setkání členů a příznivců Dětské Mensy
Této víkendové akce se každého půl roku zúčastňuje až 150 dětí a jejich rodičů. Setkání je koncipováno jako pohodově strávený rodinný víkend
v hotelu s bazénem. Součástí programu jsou
přednášky pro rodiče, program, soutěže a šifrovací výpravy pro děti i celou rodinu. Po celou
dobu jsou k dispozici desítky deskových a karetních her a prostor, kde si rodiny mohou povídat
a předávat si zkušenosti nejen ze života nadaných dětí. Setkání se mohou zúčastnit jak členové Mensy, tak i veřejnost. Vítán je každý.
V letošním roce jsme přidali ještě jedno setkání,
a to na pololetní prázdniny. Zájem byl nad očekávání velký a kapacita se opět zaplnila.

Letní a příměstské campy
Jsou určeny především dětem od 8 let věku. Přes
100 dětí a juniorů si letos užilo pestrý program
pobytového campu. Děti oceňovaly program,
který se skládá částečně ze společných týmových her a soutěží a z větší části z programu volitelného. Letos byla nabídka více než 20 indi aktivit od hraní deskových her přes pokusy, výtvarné
tvoření, divadlo, sport, literární pokusy, tanec,
šifrování až po čtenářský koutek a stavění domečků v lese. Propojení s junior campem se velmi osvědčilo a „vzory“ jen o málo starší než
účastníci jistě inspirovaly nejednoho mladšího
účastníka. V příštím roce bude velký letní camp
v termínu 15.–22. 7. 2017. Plánujeme také rozšíření nabídky o několik menších srpnových campů
na jihu Moravy. Snad se nám tak podaří pokrýt
většinu poptávky, která je opravdu velká.
Příměstských campů se zúčastnilo cca 60 dětí.
Letos se poprvé podařilo rozšířit nabídku příměstských campů i o lokalitu Prahy a Ostravy.
Děti i rodiče byli nadšeni a v příštích letech se budeme snažit nabídku ještě více rozšířit.
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Logická olympiáda
Této akci je věnována celá rubrika na straně 36.

NTC System of Learning: „Mensa pro školky“
Více informací naleznete v následujícím článku.

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
i dobrou náladu.

Spolupracující školy, školky, kluby nadaných dětí
Průběžně pracujeme na získávání škol a školek,
které by se chtěly víc zapojit do práce s nadanými dětmi a podporovat je v jejich rozvoji, k setkávání se na konferencích a seminářích.
Ve spolupráci s NIDV přednášíme 5 z 10 akreditovaných kurzů pro školní koordinátory péče o nadané. Bude to ucelený program, který pomůže
koordinátorům i ve školách, kde s péčí o nadané
začínají, se lépe zorientovat v této problematice
a nastavit funkční systém.
Mimo výše zmíněných akcí naši členové organizují mnoho dalšího a zprávy o jednotlivých akcích proběhly v minulých časopisech.

Web Dětské Mensy – deti.mensa.cz
Velmi nám pomáhá v informování o aktivitách,
které probíhají nejen v rámci Mensy, ale i u dalších organizací zabývajících se tématem nadání.
Lenka Šnajdrová se ho snaží neustále aktualizovat a doplňovat informacemi, které by mohly zajímat rodiče a učitele (nejen) nadaných dětí
a žáků. V době psaní tohoto textu prezentovalo

svou činnost na našem webu více než 60 školek
spolupracujících s Mensou, téměř 60 škol spolupracujících s Mensou, 43 kluby 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 – ať už se jedná
o jarní či podzimní setkání členů a příznivců Dětské Mensy, školení pro rodiče nebo 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“, kam mohou rodiče i učitelé
posílat Mense své dotazy na téma „nadané děti“
zejména v případě, že nevědí přesně, na koho by
se měli obrátit. Na nadcházející rok 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 do zahraničí, zejména vůči
Mense International.

Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč/rok. Předplatné si objednejte
na sekretarka@mensa.cz.

Testování IQ v roce 2016
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz

Mensa ČR je nejintenzivněji testující národní Mensou na celém světě. V minulých letech se počet
otestovaných osob pohyboval mezi 4 000 a 5 000.
V letošním roce se množství testovacích termínů
ještě zvýšilo. Částečně připisuji zvýšený zájem
o testování novele školského zákona, která ponechává identifikaci 1. stupně nadání žáka na školách samotných a v tomto případě je náš test velmi vhodný jako prvotní screening. Hlavní příčinu
ale vidím především v několikaletém úsilí v oslovování škol, kdy mimo samotného testování také
následně nabízíme podporu v zakládání klubů
nadaných dětí, přednášky, školení a navázání
bližší spolupráce, což stále více škol vítá. V době
psaní zprávy (konec listopadu) je aktuální počet
otestovaných přibližně 7 500 osob. Do konce roku
jistě překročíme rekordních 8 000 otestovaných.
Z tohoto důvodu jsme rozšířili tým testujících
o dva nové testující pro oblast Prahy a Čech
obecně, školíme dva nové testující v Hradci Králové a na Moravě.
V plném proudu je proces rozsáhlé standardizace nového testu pro děti. Předpokládáme, že
standardizace na přibližně 3 000 dětech bude ho-

tova v jarních měsících a od poloviny roku budeme přecházet na používání tohoto unikátního
testu připraveného výhradně pro Mensu ČR.
Testující
Otestovaných
Iva Berčíková
825
Tomáš Blumenstein
306
Petr Čavojský
26
Dana Havlová
3 945
Jana Hřebíčková
42
Pavla Janovská
39
Hana Kalusová
772
Karel Kostka
37
Petr Mazal
108
Lucie Měchurová
380
Pavla Plávková
9
Zuzana Poláková
1 704
Martin Sedláček
29
Zuzana Šimůnková
25
Hana Vantuchová
157
Jana Votrubcová
79
Testující, kteří tento rok netestovali, nejsou v tabulce uvedeni.
NADÁNÍ A VZDĚLÁNÍ
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NTC SYSTEM OF LEARNING:

Mensa pro školky
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomoci cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové
kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě
kterých projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let, z toho
50 % vznikne dokonce do věku 5 let.
Mensa ČR využila nabídky spolupráce ze strany
Mensy International – jmenovitě týmu odborníků vedeného lékařem Dr. Ranko Rajovićem –
k spoluúčasti na tomto unikátním projektu, v jehož rámci se na základě podkladů a školení od
výše zmíněných zahraničních odborníků snažíme vlastními silami – s využitím svých odborníků v oblasti neurologie, psychologie a pedagogiky – podpořit kvalitu předškolní péče v České
republice. Cíl našeho společného úsilí je rozvoj
potenciálu všech dětí od nejranějšího období.
Projekt jsme proto v ČR nazvali „Mensa pro
školky“.
Po podstatných změnách v roce 2015, kdy byl vytvořen téměř kompletně nový lektorský tým,
byly vypracovány nové výukové materiály a pro-

Proč se metoda jmenuje NTC? Projekt
vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové
výzkumné skupině s názvem „Nikola
Tesla Centre“ – odtud zkratka NTC.

běhla akreditace Mensy i přednáškových kurzů
u MŠMT, byl rok 2016 o poznání klidnější. Proběhlo 6 informativních přednášek pro rodiče
(63 účastníků) a celkem 18 akreditovaných kurzů
Mensa NTC Learning I – III s téměř 300 účastníky.
Snažili jsme se, aby kurzy byly regionálně dostupné – proto kromě tradičních lokalit v Praze
a v Brně proběhly kurzy i např. v Ostravě či Sokolově. Nedaří se nám bohužel dotáhnout český
překlad a vytištění další knihy Ranko Rajoviće –
máme přeloženo 95% knihy a čekáme na doplnění nových textů několika kapitol od autora.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na rozvoji NTC
podílejí – autorům učebních materiálů, lektorům,
organizátorům, podpoře na webu deti.mensa.cz
i Dušanu Fürstovi, který pracuje na překladu.

Krok v teoretické systematizaci matematiky: Definice a jejich důkazy v matematickém pojetí nulové
kvantity. Tedy kam patří, její definice a jak to s ní vypadá, když se použije při dělení. www.liter.cz/sbirka-3902
Firma Braseba family, s. r. o., prodává hliníkový
profil vlastní konstrukce. Využití například pro
výrobu pracovního stolu libovolných rozměrů
a různých konstrukcí. Více na www.braseba.cz.
Paradox a řešení paradoxnosti: Tři články pojednávající o paradoxu (jeho vyřazení z logiky), paradoxnosti (s vyřešeným příkladem) a krok v úpravě
formulace logiky tak, aby k paradoxům (a nejen
k nim) nedocházelo: www.liter.cz/sbirka-3807.
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GARANTOVANÉ ÚSPORY
N A E N E RG I Í C H

Martin Konečný, reditel@mensagymnazium.cz

Bez zahraniční spolupráce se v dnešní době málokdo obejde. Takové kontakty, zkušenosti a nápady jsou k nezaplacení. Stejně jako Mensa, která působí v mnoha státech světa, je třeba, aby
i instituce zabývající se vzděláváním nadaných
byly co nejvíce propojeny. Vzájemná výměna
zkušeností může přinést zajímavé novinky
a podněty pro zlepšování celého systému podpory nadaných. Můžeme se poučit jak z fungujících systémů, tak se vyvarovat určitých chyb.
Mensa gymnázium jako unikátní instituce zabývající se vzděláváním a péčí o nadané žáky
s dlouholetou tradicí má mnohé zkušenosti, které sdílí s ostatními na domácích, ale i zahraničních konferencích. V letošním roce se škola prezentovala na dvou mezinárodních konferencích:

konferenci ICIE 2016 – Excelence in Education
& Psychology v chorvatské Rijece a Conference
on the Fostering and Development of Talent ve
slovenské Bratislavě (obr). Na konferencích jsou
navazovány nové kontakty, ale také diskuse s přáteli o novinkách v jejich zemích. Zatímco konference v Rijece byla zaměřena na práci s talentovanými a na programy pro talentované, konference
v Bratislavě se zabývala budoucností podpory nadaných a stěžejním tématem byla také inkluze, na
kterou ze států zabývajících se péčí o nadané
dlouhodobě přicházel spíše kritický pohled.
Hlavními řečníky konference byli jeden z předních odborníků na nadané prof. Renzulli, jeho
manželka S. Reis, dále J. Laznibatová, P.
Csermely, M. Sutherland, J. Freeman a K. Tirri
Český tým Mensa gymnázia na bratislavské
konferenci (obr) prohloubil spolupráci v oblasti
sdílení zkušeností se školou pro nadané žáky
v Bratislavě (ředitelka J.
Laznibatová) a otevřel
možnou budoucí spolupráci se zahraničními institucemi zabývajícími se
nadanými a jejich podporou. Za český tým věříme, že získané a předané
mezinárodní zkušenosti
nebudeme využívat jen
my, ale bude možné je
šířit i při přípravě učitelů zabývajících se péčí
Tým Mensa gymnázia, zleva: M. Kindlová, M. Konečný, E. Vondráková, foto: archiv autora
o nadané.

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

BLOUDĚNÍ LABYRINTEM
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Lucie Malechová,
lucka.malechova@centrum.cz

V sobotu 24. září 2016 jste mohli
v českobudějovické Stromovce potkat celkem 17 skupinek lidí s mapkami, kteří někdy trochu zmateně
pobíhali od stromu ke stromu, k lavičce nebo třeba k lampě a hledali
ukryté otázky. Každá otázka měla
i nabídku odpovědí a každá ta odpověď poslala onu skupinku zase
o něco dál. Nešlo o hledače pokladů, ale o soutěžící hry Labyrint, kteří se z něj snažili vymotat. To se nakonec podařilo jen 9 týmům, 5 týmů to vzdalo
a 3 týmy bloudí v Labyrintu asi dodnes. Každopádně počasí jsme objednali přímo na míru,
takže si to všichni užívali minimálně jako příjemnou procházku v příjemném prostředí.
A kdo nakonec zvítězil? Modří (co už vědí)
v čase 3:23 prošli 17 stanovišti. Druzí byli Pičičmundi (v průměru nejmladší tým, který ale
ušel, nebo spíš uběhl nejdelší trasu – 26 stano-

Výherci, foto: Lucie Malechová

višť) v čase 3:47 (jen pro zajímavost jsme jim
změřili trasu a vyšla na 13,5 km). A na třetím
místě se z Labyrintu vymotali Netopýři s 12
prošlými stanovišti a časem 4 hodiny a 1 minuta. V cíli si všichni oddechli, každý dostal medaili a vítězové i další ceny. Modří pak doplnili
všem energii, když se rozdělili o dort pro vítěze, a domů všichni odcházeli opět s úsměvem.
Příští rok si to zopakujeme.
REAKCE NA AKCE
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ÚNIKOVKA ANEB ZACHRÁNÍ MENSANI PARDUBICE?
Luděk Demel, demell@post.cz

Když Jana dala tuto akci do pléna, kdo by chtěl
jít, velice mě to zaujalo. O této hře jsem už několikrát slyšel a chtěl jsem se jí zúčastnit, ale neměl
jsem partu, se kterou bych do toho šel. Sice na
akce Mensy moc nejezdím, nějak mi na ně nevychází čas, ale tady jsem si řekl: „Do toho jdu.“
Akce byla naplánovaná na 22. září od 18 hodin.
Dal jsem si rezervu a radši jsem z Vysokého Mýta
vyrazil o chvíli dřív. Volného času před akcí jsem
alespoň využil na lovení kešek v okolí srazu. Odlovil jsem 4 kešky a pak utíkal na místo srazu.
Ostatní už na mě čekali, a tak jsme vešli dovnitř.
Menší seznámení s pravidly a už jsme byli uzavřeni v laboratoři šíleného vědce Wilbranda. Vědec
Wilbrand byl trochu bláznivý a ve své laboratoři
sestrojil atomovou bombu. Při jednom z jeho
častých pokusů došlo k výbuchu a on zemřel. Výbuchem se však aktivovala bomba a my měli celkem něco přes hodinu času na její deaktivaci.
Cesta k ní vedla přes různé zámky, které bylo
nutné dešifrovat a otevřít. Jeli jsme jako sehraný
tým a vše se dařilo. Po vyřešení všech nástrah
a namačkání deaktivačního kódu na bombě se
odpočet zastavil. Super pocit zachránit město
před atomovým výbuchem. A čas? 43 minut, super výsledek. Výsledky ostatních byly totiž přes

Účastníci, foto: Luděk Demel

50 minut a s naším výsledkem jsme se zařadili
mezi TOP řešitele. A i když to nebyl rekord, tak
TOP 10 je taky super. ;-) Po úniku ještě krátké
zhodnocení v nedaleké kavárně a jede se dom.
Děkuji Janě za zorganizování této super akce
a věřím, že si tento zážitek zopakujeme ve větším
počtu v dalších místnostech 24. listopadu opět
v Pardubicích.

PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE NA MINIGOLFU
V BOHUMÍNĚ
Romana Mutinová, romana.2@seznam.cz

Jako nová mensanka jsem si konečně udělala po
roce čas na setkání s ostatními ostravskými mensany. Bylo pěkné slunečné odpoledne a na akci jsem
dorazila společně s dětmi, stejně jako ostatní. Nikoho jsem neznala, přistoupila jsem ke skupince sympatických lidí a zeptala se, jestli jsem správně na
setkání mensanů. Můj odhad byl správný. Chvíli
jsme čekali na hlavní organizátorku Hanku Vantuchovou, trošku si spletla čas, kdy se máme sejít, tak
jsme začali sami a Hanka se zapojila v průběhu hry.
Rozdělili jsme se na rodinné klany a každý se snažil
nasbírat co nejméně odpalů. Myslím, že jsme se za
náš rodinný klan moc nepředvedli, neboť jsme se
zdárně umístili na zadních pozicích. Omluvou nám
snad bude, že to pro nás byl teprve druhý pokus na
34
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minigolfu. Každopádně to byl příjemně strávený
čas a kluci byli nadšeni. Po minigolfu jsme šli s dětmi na nedaleké hřiště, které nabízí dětem spoustu
aktivit. Je tam dopravní hřiště, mini farma, různé
houpačky a velká prolézačka, kterou si musí všichni zamilovat. Někteří dospělí měli chuť se na prolézačky vydat společně s dětmi, ale stud jim v tom
zabránil. Bohužel jsem musela se svými dětmi odejít dříve, před naplánovanou večeří, ale kluci byli
z celého dne tak unaveni, že už chtěli domů. Chtěla
bych tímto poděkovat hlavní organizátorce Hance
Vantuchové za příjemně strávené odpoledne a těším se na další setkání. Novým mensanům bych
chtěla vzkázat, ať nečekají tak dlouho jako já a připojí se na další ostravské akce.
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LOGICKÁ OLYMPIÁDA

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
Devět nejlepších, foto: Antonín Mička

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2016
Zuzana Kořínková, korinkova.zuzana@email.cz

V Míčovně Pražského hradu se v pondělí 28. listopadu 2016 uskutečnilo již deváté celostátní kolo
Logické olympiády. Ve třech soutěžních kategoriích se utkalo 195 žáků a studentů, kteří se z celkem 61 451 přihlášených kvalifikovali v základním a krajském kole. Vítězi se stali Radovan Šolle
(kategorie A), Jan Brada (B) a Jan Petr (C) a odvezli si domů jako hlavní cenu notebook. V rodině sourozenců Petrových, Jana a Jakuba, musí
být na své syny pyšní. Zatímco starší Jan zvítězil
v kategorii C, mladší Jakub obsadil stříbrné místo v kategorii B.
Počet soutěžících je rok od roku vyšší a svědčí
o vzrůstající popularitě soutěže – do Logické
olympiády se v současné době zapojují žáci
OLYMPIÁDA
aLOGICKÁ
studenti
více než poloviny všech základních
a středních škol v ČR.
Kromě soutěžících samotných se tentokrát finále
zúčastnilo
i několik hostů z Mensy Slovensko
LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
a Mensy
Polsko. V Polsku totiž realizaci soutěže
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zvažují a přijeli se osobně podívat na její průběh,
inspirovat se a získat o Logické olympiádě co nejvíc informací. Na Slovensku již Logickou olympiádu pořádají na regionální úrovni – do budoucna
ale chystají i celorepublikový ročník, při své návštěvě se proto primárně zaměřili na organizační
stránku finále.
„Zájem ostatních národních Mens nás těší, realizace Logické olympiády v zahraničí bychom docílili velice rádi,“ říká Petr Mazal, předseda Mensy
ČR. „Je to totiž soutěž ideální jednak pro budování pozitivního postoje dětí a mládeže k logice
obecně, jednak pro hledání skrytých talentů.
Soutěžní forma děti motivuje k účasti, registrace
a základní kolo online znamenají snadnou dostupnost. Zúčastnit se tedy může skutečně téměř kdokoliv a možnost zkusit si soutěž přes internet v podstatě ‚jen tak‘ minimalizuje obavu ze
selhání. Zapojují se do ní tedy i takové děti, které
by se jinak do podobné soutěže nepustily, a čas-

to ke svému překvapení zjistí, že logické úlohy
mohou být i zábava,“ objasňuje Mazal jeden
z cílů soutěže.
Naprosto nedocenitelný je podle něj ale i přirozený screening, který Logická olympiáda zajišťuje.
„Není úplně neobvyklé, že domněle průměrný
nebo i problémový žák se po úspěchu v Logické
olympiádě ukáže být ve skutečnosti žákem nadaným, s jehož nadáním se zatím jen vhodně nepracovalo. Identifikace a maximální rozvoj nadaných dětí jsou přitom jedním z hlavních cílů
Mensy ČR. Výraznějšího prosazování tohoto cíle
bychom právě prostřednictvím Logické olympiády chtěli dosáhnout i v dalších národních Mensách,“ dodává předseda Mensy ČR.
Logická olympiáda stojí převážně na práci dobrovolníků. Do každého ročníku se jich zapojí kolem 150 a pro velkou část národních Mens je proto představa jejího pořádání zastrašující. „Ze
strany řady národních Mens jsme se setkali s velkým zájmem, ovšem jen do okamžiku, kdy zájemci blíže nahlédli na objem (povětšinou dobrovolnické) práce, kterou Logická olympiáda jako
celek ve své současné formě obnáší,“ svěřuje se
Tomáš Blumenstein, bývalý předseda Mensy ČR
a současný mezinárodní radní pro malé národní
Mensy. „V takovém případě doporučujeme začít
se soutěží pozvolna – zvolit si například jen jeden

kraj nebo jednu věkovou kategorii, aby se organizační zátěž pro začátek redukovala. Ostatně –
ani u nás Logická olympiáda nezačínala v dnešním rozsahu. Prvního ročníku se zúčastnilo 5 500
soutěžících z Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje.“
V rámci efektivního sdílení know-how a co největšího usnadnění organizace prvního ročníku
olympiády v zahraničních Mensách navíc vytvořila Mensa ČR materiál Logical Olympiad in the
Box. „Jde o ucelený soubor informací, doporučení a vzorových tiskových materiálů k soutěži,
pravidel olympiády i návodu a oprávnění k užívání online registračního a soutěžního systému.
Součástí je i kompletní sada úloh pro všechna tři
kola – základní, krajské a finální – ve třech věkových kategoriích,“ vysvětluje Blumenstein. „Při
realizaci Logické olympiády v zahraničí rádi organizátory podpoříme i jinak. Naším cílem je,
aby start byl pro ně co nejhladší a aby se soutěž
dlouhodobě uchytila.“
Optimálním cílem do budoucna je pak podle Blumensteina zorganizování mezinárodního finále:
„Mensa ČR přislíbila, že mezinárodní kolo organizačně zajistí, pokud se na něm bude podílet alespoň pět zemí. Doufám, že tohoto cíle se nám podaří brzy dosáhnout a Logická olympiáda se tím
posune na další úroveň.“

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK ZA NÁMI
Eva Sedláčková, eva.sedlackova@gmail.com

Již podeváté se letos konala Logická olympiáda,
mimořádně úspěšná soutěž pořádaná Mensou
České republiky. Nehrají v ní hlavní roli vědomosti a naučené postupy, ale především logické uvažování, pohotové a samostatné rozhodování
a kreativita.
Organizace olympiády spočívá z velké části na
bedrech dobrovolníků, kteří se podílejí jak přímo
na zajištění krajských kol a kola celostátního, tak
především na tvorbě soutěžních úloh. Vymyslet
nové, originální, zajímavé, zábavné a překvapující úlohy v dostatečném množství je každý rok náročný úkol.
Letos se na tvorbě úloh podílely alespoň malou,
ale přesto velmi užitečnou měrou desítky příz-

nivců Logické olympiády – a kdybych zde teď
měla Vám všem, kdo jste nám pomohli, v dostatečné míře jmenovitě poděkovat, v časopisu už by nezbylo místo na nic jiného. Proto děkuji Vám všem
sice dohromady, ale o nic méně upřímně. Ceníme si
Vaší pomoci – ať už byla větší, nebo jen drobná.
Doufáme, že se všichni budete zapojovat i nadále
a i v příštích ročnících Logické olympiády budete
součástí našeho týmu tvořitelů. Máme v plánu
během roku organizovat tvořitelská setkání, sdílet a rozvíjet vlastní nápady a průběžně dávat dohromady velkou fungující databázi kvalitních
úloh pro další a další ročníky.
A protože jsem se právě vrátila z finále, které by
vůbec nebylo možné, kdyby nebylo krajských ko37
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ordinátorů – krajánků, nesmím zapomenout poděkovat i jim. Všem těm, kdo letos zorganizovali
(a často už několikátým rokem organizují) krajská kola – kvalitně, profesionálně a bez jakýchkoliv zádrhelů. Všem Vám moc děkuji a doufám,
že se příští rok zapojíte zas. A totéž platí i pro
těch několik desítek dobrovolníků, kteří pomáhali přímo při organizaci finále – vše proběhlo
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naprosto hladce, a to právě díky Vám. Vaší práce
si vážíme a patří Vám za ni obrovské díky.
Je mi skoro až líto, že pro letošek již všechen ten
shon okolo Logické olympiády skončil. Věřím ale,
že příští rok bude ještě lepší, ještě dokonalejší
a ještě úžasnější – a hlavně že se bude ještě více
líbit našim soutěžícím. To je přece za naši práci ta
největší odměna. Děkuji.

10 studentů z FIMu (fakulta informatiky a managementu hradecké univerzity), které nám zapůjčil pan docent Pavel Pražák. Studenti nám
opět velmi pomohli k pohodě v týmu, vše běželo
jako na drátkách a my mohli v klidu a pohodě absolvovat všechny tři kategorie i s vyhodnocením
do půl čtvrté do odpoledne.
Na radu Petra Čavojského se zkušenostmi z karlovarského kola jsme letos nově povolili přístup
do místnosti rodičům a učitelům nejenom na vyhlašování, ale i na celý průběh soutěže. To se
ukázalo velmi dobrým krokem, který pomůže
v propagaci soutěže, ale i soutěžící jistě povyrostou v očích dospělých. Zvlášť v kategorii A bylo
nabito a rodiče se zapojili i do luštění našich tradičních hádanek o čokoládičky.
Jak to celé dopadlo?
Letos byl vcelku vyvážený podíl děvčat a chlapců
na předních místech. V kategorii B tvořil počet
dívek přesnou polovinu ze 14 vyhlašovaných
míst. I v kategoriích A a C se počet dívek blížil polovině. Zmiňuji to proto, že dříve bývala výrazná
převaha chlapců. V kategorii A vyhrál s přehle-

dem (s více než 20bodovým rozdílem) Jan Dresler z hradecké základní školy Milady Horákové,
jediný účastník této školy v semifinále. Nejúspěšnější školou se ovšem stala ZŠ Úprkova, která
měla v první desítce tři žáky. V kategoriích B a C
rozhodovaly o vítězích i postupujících minimální
bodové rozdíly. Do celostátního finále nakonec
postupují 3 dívky (z každé kategorie jedna)
a 7 chlapců. V kategorii B zvítězil Tomáš Pokorný
z hradeckého biskupského gymnázia Bohuslava
Balbína a v kategorii C student hradeckého gymnázia J. K. Tyla Michal Preclík – pravidelný účastník pražského finále. Postupující si odnesli převážně hodnotné elektronické ceny (čtečky,
tiskárny, tablet a externí HDD), soutěžící na dalších místech deskové hry, flash disky nebo power
banky.
Děkuji celému týmu – vedoucí oprav Romaně, ajťákovi Petrovi, fotografovi a autorovi hádanek
Mílovi, Bohoušovi, moderátorovi show úkolů,
Věrce a Aničce za registraci a Ivě a Honzovi za
všechny ostatní práce, které přispěly k hladkému
průběhu.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz

Mozkové závity soutěžících pracují na plné obrátky, foto: Miloslav Ryba

KRAJSKÉ KOLO LO V HRADCI KRÁLOVÉ
Marta Kubánková, marta.kubankova@gmail.com

Letošní krajské kolo se uskutečnilo již popáté na
našem oblíbeném místě – v krizové místnosti
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
P1
906 – na krajském úřadu v Hradci Králové,
v budově bývalého pivovaru. Ne snad že by tato
místnost napovídala o nějaké krizi, ale schází se
v níLOGICKÁ
v případě neočekávaných událostí krizový
OLYMPIÁDA
štáb. A protože žádná taková situace nenastala,
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mohla se konat naše olympiáda.
Již druhým rokem nám byla k dispozici paní Martina Svatoňová, pracovnice odboru školství,
úžasná žena, která nám vytvořila perfektní podmínky a naprosto dokonalý servis, audiovizuální
technikou počínaje a kuchyňkou konče.
Opět jsme měli k dispozici „opravárenský tým“

Jihočeské krajské kolo Logické olympiády se
uskutečnilo v pátek 4. 11. 2016 v krásném prostředí Kruhového sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje. Celkem 120 žáků základních a středních
škol se ve třech kategoriích utkalo o postupová
místa do celorepublikového pražského finále.
Jedenáct porotců, kteří se během dne různě vystřídali, opravovalo jako o život a díky nim se
nám podařilo splnit denní program na minutu
přesně. Za to jim patří velké díky. A naše show
verze by nebyla taková show, kdyby nebylo také
našich sponzorů, díky kterým jsme mohli všem
zúčastněným dát nejen malé občerstvení, ale
také nějaký drobný dáreček. Vítězové pak dostali

i hodnotnější ceny jako sportovní batohy, čelovky, power banky, různé hry a poukázky na plavbu
lodí, na knihy a fotografie. Hlavní cenou v kategorii A byla chytrá PowerUp vlaštovka a pro kategorie B a C byl hlavní výhrou dron. Jihočeskými
patrony letošní Logické olympiády byli: Jihočeský kraj, město České Budějovice, Besip, Jihočeské muzeum, Bosch, spol. s r. o., Jihočeská plavební, paní Monika Bartoň, pekárna Srnín,
Foto-Video centrum a Knihy Dobrovský. Všem
sponzorům velice děkujeme a doufáme, že nám
zachovají svoji přízeň i do dalších ročníků. Na závěr už zbývá jen pogratulovat našim vítězům
a popřát jim hodně štěstí do finálového klání.

„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
39
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LIBEREČTÍ LOGIČTÍ OLYMPIONICI
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

Logická olympiáda. Už podeváté. Pro mě ve funkci krajánka Libereckého kraje popáté. Tedy již
poměrně stereotyp, i když věci se neustále mění
(a doufám, že k lepšímu). Tedy obvyklé pozvi,
označ, oprav, vyvěs, vyhlas, přepiš apod. jsme
tentokrát okořenili ukázkou některých typů úloh
z finále, deskovými hrami a fyzikálními pokusy
v době čekání na výsledky a v neposlední řadě
novým místem konání. Některé věci samozřejmě
asi úplně nevyšly tak, jak bychom potřebovali,
celkově ale věřím, že se vše zvládlo k maximální
možné spokojenosti všech zúčastněných.
Pro devátý ročník se mi povedlo připravit pár desítek nových úloh, sehnat nové dobrovolníky,
nový prostor pro krajské kolo. Organizační tým
se v den konání sešel v osm hodin, v devět pomalu začali přicházet soutěžící. Prezence, rozdání
časopisu, svačiny a dalších drobností, úvodní informace, první test, pauza, druhý test, dlouhá
pauza, ve které si mohli zahrát nové hry nebo sledovat fyzikální pokusy, zatímco organizátoři
opravovali testy, příprava cen a závěrečné vyhlašování, na jehož začátku jsme ještě provedli malou nesoutěžní ukázku několika typů úloh objevujících se ve finále. Deset nejlepších v každé
kategorii si odneslo věcné ceny, zakoupené díky
podpoře Libereckého kraje, kterému tímto ještě

jednou děkujeme. Poděkování si zaslouží i spolupořadatel, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, za poskytnutí prostor a samozřejmě
všichni dobrovolníci, kteří v tento den přišli
s touto akcí pomoci.
Těším se na finále, připravuji některé soutěžní
bloky, přemýšlím, které hlavolamy vezmu do herny. Co bude potom? Příprava desátého ročníku!

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka Mensy ČR

dělat tou dobou něco jiného. Moje nahraditelnost se empiricky ověřila, a tudíž jsem mohla pomoci při opravování. Jako vždy jsme zjistili, že
i malé děti jsou schopné najít řešení, která bychom nečekali. Na jednu stranu je to milé, ale na
druhou stranu tato vlastnost klade vyšší nároky
na opravování. Sice je to trochu stresující, ale jinak zábavné. Občas mě mrzelo, že se nedávají
bokem další body za kreativitu; pár bych jich rozdala. Bylo to na knop, ale všechny testy se stihly
včas opravit a já jsem stihla i IQáče.
Hlavní výhodou organizace kategorie B bylo, že
následovala po již proběhlé a snad i organizátorsky úspěšné kategorii A. Narostla nám křídla
a nebylo pochyb o tom, že kategorie C musí být
brnkačka. No, v zásadě byla. Jen nás trochu překvapilo, že středoškoláci potřebují důkladněji
vysvětlovat, že se musí nejprve zaregistrovat

a teprve poté si sednout, a to pouze na místo
označené číslem, které jim bylo přiděleno. Vše
běželo jak na drátkách, dokonce i na Vaškovi
(moderátorovi dne) byla vidět úleva a u IQáče
i zavtipkoval. Naopak mě u IQáče polil závěrečný
pot, protože hned při prvním úkolu se splnila
moje noční můra – přihlásilo se snad dvacet soutěžících skoro zaráz. Naštěstí nás bylo dost
a vždy jsme se bez problémů shodli, kdo se hlásil
první.
Za sebe musím říct, že letošní ročník Logické
olympiády v Brně se mi strašně líbil. Doufám, že
se líbil i soutěžícím a ostatním organizátorům,
abychom si příští rok zase zopakovali všechny ty
„na knop“ akce. Pokud chcete v Brně zažít něco
výjimečného, určitě se příští rok přidejte k našemu organizátorskému týmu, rádi se o všechny ty
„na knopy“ podělíme.

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

LOGICKÁ OLYMPIÁDA V BRNĚ: NOVÁ A LEPŠÍ
Michala Martišková, michala.martiskova@gmail.com

Letošní ročník krajského kola Logické olympiády
v Brně byl revoluční. Loni jsme se totiž týmově
shodli, že zkusíme „show“ variantu. Podařilo se
nám obstarat krásné prostory pro konání olympiády a také nám Lenka obstarala tučnější rozpočet. Před bitvou byl každý generál, takže jsme se
ničeho nebáli. Příprava byla hlavně teoretická,
tudíž nejeden z nás ve čtvrtek usínal s otázkou,
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
jestli
to zítra nebude fakt průšvih. Nebudu vás
napínat a předem prozradím výsledek: průšvih
to nebyl. Respektive o něm nevím.
SrazLOGICKÁ
organizátorů byl v noci, tedy v 6.50. Ze vstáOLYMPIÁDA
vání
jsem se vzpamatovala kolem 9.00, ovšem až
40

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

druhého dne. Ale uznávám, že takto nekřesťanská hodina byla nutná. Věcí na odnos bylo mnoho a přednášková místnost v kampusu Masarykovy univerzity byla od auta vážně daleko. Byť na
knop, stihlo se vše nachystat. Protože nebylo jisté, jestli budu při konání olympiády na místě samém, měla jsem jednoduchý a nahraditelný úkol
– hlídat soutěžící a evidovat výsledky IQáče. Když
jsem „nad rámec svých povinností“ vybrala od
části soutěžících testy a předávala je opravujícím, považovala to Lucka za dobrý vtip, neboť
prý budu opravovat s nimi. Stejně tak já jsem
ocenila vtip, že mám opravovat testy, když mám

Soustředění na olympijské úlohy, foto: Pavel Terber

Zajímáte se o teoretickou či jadernou fyziku, vesmírné cestování nebo energetiku? Je vám zhruba 10–20
let? Jste schopni a ochotni psát články i bez Wikipedie? Zveme vás ke spolupráci na našem vědeckém
webu Wikimoon! Napište na fikocian@seznam.cz nebo se podívejte na wikimoon5.webnode.cz/.
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Děkujeme všem partnerům

LOGICKÁ
soutěže Logická olympiáda 2016
OLYMPIÁDA
Zlatí členové
Mensy

Prostějov

Altel
Atlas školství
BESIP
Bosh
CCA Group
CYBERSALES
Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna
Dalibor Hrabec
Dalibor Hula
Epson
Foto-video centrum
Havlíčkův Brod
Horní Slavkov
HP-Pelzer
Hradec Králové
Institute of Applied
Psychology
Jihočeská plavební
Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích
Knihkupectví Dobrovský
Karlovy Vary

Martina Šimůnková
Monika Bartoň
Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
Pardubický kraj
Pekárna Srnín
Polabské mlékárny
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
Puzzle-prodej.cz
SKF Lubrication Systems CZ
SODAT SW
Sokolov
Strnadovský mlýn
Strážnice
Tomovy hry
Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
VITAR
Vyškov
Znojmo

PROSINEC 2016 | ČASOPIS MENSA
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krajské kolo Středočeský kraj

krajské kolo Karlovarský kraj

krajské kolo Kraj Vysočina

okresní kolo Základní škola Horníkova, Brno-Líšeň

krajské kolo Praha

krajské kolo Moravskoslezský kraj

okresní kolo Základní škola Svážná, Brno-Nový Lískovec

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
krajské
kolo Olomoucký kraj
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krajské kolo Zlínský kraj

krajské kolo Plzeňský kraj

krajské kolo Pardubický kraj
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PMS speciál
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Podzimní mensovní setkání Plzeň 2016
Setkání v číslech
Stáhněte a vytiskněte si
152 registrovaných účastníků
plnou verzi!
28 nováčků
! kompletní reakce účastníků
20 dětí pod 15 let
! střih na plcha
! podrobné výsledky individuálních soutěží
21 různých exkurzí
až do 64. místa
52 deskovek směněných na burze
! zatím nezveřejněná fotodokumentace
z příprav setkání
107 her rozdaných vítězům
! výsledky ankety o nejprůměrnějšího mensana
(co si o něm myslíme a jaký ve skutečnosti je?)
26 organizátorů
13 organizačních schůzek (+ 2 grilování)
https://goo.gl/dlxdJs
2 betatesty bojovky
2 434 odeslaných organizačních e-mailů
64 vteřin teaseru: youtu.be/JwYtH3hrWSs
1 266 fotek ze setkání:
www.zonerama.com/podzimnisetkaniplzen
1 úžasné video ze setkání: youtu.be/HyZJGbD2tkY

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
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Fotogalerie z Logické olympiády, foto: Tomáš Kubeš

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

Výstřižky
z MENSA
reakcí účastníků
PROSINEC 2016 | ČASOPIS
(výstřižky byly zcela neobjektivně, zaujatě a nevyváženě vybrány
redakcí PMS; plný text reakcí viz plná verze PMS speciál)
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Vrchol,
se podíváš. Část druhá.
PROSINEC 2016 | kam
ČASOPIS MENSA

Když neplší, aspoň kape…

(…) Perfektně zorganizované křížení tras bojovky
tak, aby se nikdo nikde nepotkal a nikdo nemusel
nikde čekat a naprostá absence šifer způsobily,
že jsme si bojovku užili, a ještě se pobavili při
kreativním zpracování fotografovaných míst, jež
jsme měli identifikovat podle dobových fotografií.

(…) Po tomto mensovním setkání známe plcha,
jeho rozměry a stavbu těla až po vnitřnosti
dokonale, dokonce i odpověď „Jdi se vycpat!“
získala naprosto nový rozměr. (…)

úspěch setkání. Zbylí účastníci se pak postříleli na
paintballu v městských lázních. Pochutnali jsme
si na degustaci čokolád i léčivých drog, které pro
nás připravili v čajovně a kavárně Seraf. (…)

(…) Zajímavé byly exkurze do plzeňského podzemí,
výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro
informační společnost) s neurolaboratoří, do
Replastu, kde jsme měli možnost sledovat využití
recyklovaného PVC, do pivovaru Pilsner Urquell
i do Bohemia Sektu, kde si účastníci připili na

Organizátoři si na závěr zasloužili potlesk vestoje
a štafeta byla předaná Prostějovu a Olomouci – na
jaře se těšíme do Luhačovic. Tomáš Blumenstein
slíbil bazén, páru, oplatky i lázeňské veverky. Mensa
nám trošku stárne kromě mentálního věku i fyzicky,
takže tu rehabilitaci budeme časem potřebovat. (…)

Marta Kubánková, marta.kubankova@gmail.com

Nebýt dvou „zabitých“ večerů, které jsem strávila
šitím plcha, při kterém jsem organizátory proklínala
a sebe nechápala, mohla jsem zažívat oblíbené
pravidelné herní večery se svými spoluhráči
a kamarády každý den. (…)

Závěrečná týmovka v neděli dopoledne jen
dovršila toto vrcholné setkání, které Plzeňáci opět
kvalitně a vtipně připravili. Ještě dlouho budu
mít před očima, jak každý chvilku tahá pilku,
hlavou zeď neprorazí anebo hrách na stěnu hází.
Nezapomenu, jak dlouhá je vzdálenost od košile
ke kabátu, ani jakou barvu mělo Magdino pyžamo,
když ulehla, sotva ustlala. I na klásek možná čeká
Dášina husička dodnes, ale ze Zuzky rozhodně
šaty udělaly člověka.

Mozek je věda!!!

Podzimní setkání 2016 v Plzni v bodech

Iva Berčíková, Iva.bercikova@mensa.cz

Vladimír Kutálek, vladimir.kutalek@mensa.cz

(…) Nejvíc mě zaujaly dvě exkurze se společným
tématem mozek. První se konala v novotou vonícím
Biomedicínském centru a druhá v prostorách
výzkumného centra NTIS. (…)

se výzkumu kognitivních funkcí mozku a skryté
síle paměti. (…) Seznámil nás s historií oboru i se
současným výzkumem mozku potkanů – mají zde
například potkana s Alzheimerovou chorobou. (…)

V Biomedicínském centru se nás ujal vědecký
ředitel doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., který nás
seznámil s programem centra. Velkou pozornost
věnoval problematice kmenových buněk (…)
a mohli jsme se i podívat do laboratoře a sledovat
práci při zpracování vzorků tkáně.

Po takto nastavené laťce se zdálo, že ji druhá
exkurze těžko překoná. Ale povedlo se.
Ve výzkumném centru NTIS bylo sice méně
otitulovaných vědců, ale o to více akce. Mohli
jsme si změřit rychlost reakcí svých rukou
a nohou, nechat si přečíst z hlavy myšlené číslo,
svou vůli zvednout pingpongový míček a projít jím
překážkovou dráhu a zahrát si pár her. (…)

Druhým přednášejícím byl MUDr. Karel Ježek, Ph.D
z Laboratoře experimentální neurofyziologie. Věnuje

Setkání mensanů v Plzni – excelentní organizace
Jan Gruber, jan.gruber@mensa.cz

(…) Poprvé jsem viděl naprostou souhru perfektního
logického myšlení a pracovitosti. (…) Začalo to
posíláním oznamovacích e-mailů, kterých bylo
právě tolik, aby pomohly, a přitom nezačaly vadit.
Takovou poctivost přípravy, a hlavně smysl pro
detail jsem nezažil nikde, ani mimo Mensu. (…)
V průběhu setkání preciznost pokračovala, exkurze
šlapaly jak hodiny. (…) Po celý den, i večer tak
platilo dodržování časů v programu, prostě platil
ten, který jsme dostali při příjezdu. (…) Výsledkem

byl skutečný pocit pohody, žádný časový stres.
A bojovka, ta vejde do dějin, protože se podařilo
nevídané: všechny týmy začaly i skončily zhruba
ve stejný čas.
(…) Zkrátka, tak dokonalou organizaci už asi
nikdy nezažiji – stála nepochybně velké úsilí. Tak
velký počet obětavých a evidentně sehraných
(nebo dobře rozdělených) členů přípravného týmu
(napočítal jsem jich asi 18) se těžko ještě někdy
sejde. (…)

Plzeňské mlýny melou krásně!
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

(…) Ráno vyrážíme na exkurzi do NTISu,
kde si prohlížíme roboty, mluvící 3D model
J. A. Komenského (zkuste vyslovit třeba qjkdl
jkdltui exgml) nebo testujeme rychlost svých
nohou a rukou. Odpoledne se doploužíme do
hotelu, kde mě v podvečer čeká schůzka logickoolympiádní. Pak večeře, večerní soutěže, burza
her a šití plcha. Ráno je plch hotový. Je sice sešitý
naruby, ale i tak vypadá docela hezky. (…)

ČASOPIS MENSA | PROSINEC 2016

Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz

Nedělní ráno je netradičně závěrečná týmová
soutěž – chodíme po hotelu a v některých
pokojích členové organizačního týmu za naší
přítomnosti cosi předvádí. Velmi brzy nám dojde,
že jde o přísloví a zbytek návštěv už se smějeme,
hned, jak vlezeme do dveří. Smích nás přejde
v okamžiku, kdy místo dalšího přísloví dostaneme
papír na zápis… (…)

Inovace setkání
+ časy soutěží synchronizovány na bojovce
+ vítací video
Vylepšení
+ pdf pokyny k exkurzím
+ podpora všímání si okolí během bojovky
+ podpora dělání fotek během bojovky
(…)
Už někde bylo a tady scházelo:
– noviny nebo jiný způsob jak dávat vědět
výsledky a správné odpovědi
– přednáška na zajímavé téma

Nedostatky
– zakouřená restaurace
– nevlídná obsluha restaurace
– nemožnost nechat deskovky v restauraci
Použité osvědčené koncepty:
+ pestrý výběr rozmanitých exkurzí
+ celodenní bojovka
+ ocenění týmů
+ zajímavé výhry
+ sál k dispozici do noci
+ myšleno na rodiny s dětmi, myšleno na
cestující hromadnou, myšleno na cestující
autem, myšleno na diety a další (...)

Výsledky

Sentimentální okénko
hlavní organizátorky
PROSINEC 2016 | ČASOPIS MENSA

Setkání už je poměrně daleko za námi, většina z nás se z něj
už více či méně vzpamatovala a já bych na tomto místě
ráda poděkovala svým spoluorganizátorům za báječnou
zkušenost, kterou organizace setkání rozhodně byla.
A to především proto, že jsem ji měla víc z první ruky,
než jsem původně očekávala.
Když jsem na podzimním setkání v Berouně
představovala naši vágní, ale nadmíru entuziastickou
představu o podzimním setkání 2016, netušila jsem, že
právě já se nakonec octnu v pozici hlavní organizátorky.
Přesto, stalo se – a i když jsem zpočátku měla neskutečnou
obavu z toho, jestli všechno zvládnu, celý organizační
tým byl tak báječný, že jsem se na něj mohla naprosto
spolehnout – a nakonec jsme společným úsilím setkání
dokázali zorganizovat k naší spokojenosti.
Nemohu si přitom odpustit několik chvalozpěvů na
vzájemnou spolupráci.
Většina organizátorů fungovala naprosto bezproblémově
a samostatně, část z nich i díky zkušenosti se Železnou
Rudou – díky Janě Hovorkové jsem se otázkou financí
musela zabývat jen minimálně, stejně jako jsem díky
Hance a Petrovi Mičicovým nemusela téměř ani zavadit
o rozdělování účastníků na pokoje a domlouvání detailů
s hotelem. Petr Kras se ujal techniky (společně s Jakubem
Pekařem a Martinem Sedláčkem) a strávil neskutečné
množství času vylepšováním webu setkání. Petr
Čavojský zase během setkání ohlídal vyhodnocování
soutěží a byl to právě on, kdo si prožil řadu kreativních
okamžiků s plackovačkou při výrobě jmenovek. Věrka
Hellerová, Olda Bureš, Pavla Janovská, Hanka Mičicová
a Petr K. společně se mnou zařizovali exkurze; velký dík
přitom patří Petrovi za koordinaci zápisů náhradníků
na nové termíny exkurzí a s tím spojenou komunikaci.
A díky Janě Votrubcové jsme našli ubytování přímo
v Plzni, když už jsme začínali propadat zoufalství, že
budeme muset jít stanovat do Borského parku.
Zvláštní pochvalu si zaslouží Václav Kořínek, který
měl tu smůlu a vinou sdílení domácnosti s hlavní
organizátorkou se do organizace setkání zapojil měrou
více než vrchovatou, ačkoliv s Mensou do té doby neměl
nic moc do činění. To on může za grafické zpracování
a zajištění tisku speciální edice karetní hry pro vítěze,
šátků pro účastníky a organizátory, map parkování,
veškerých podkladů k páteční bojovce, listů k exkurzím
a výletům – zkrátka v podstatě všech použitých tiskovin.
Společně s Marcelou Piptovou vytvořil logo setkání,
natočil a sestříhal teaser i video ze setkání a v průběhu
celého setkání odhodlaně pobíhal s foťákem a vše
dokumentoval. Solidárně nabíral spánkový deficit
společně s hlavní organizátorkou a když už nemohla,
donesl jí velkou čokoládu.
Ačkoliv podstatná část příprav bojovky proběhla také
v režii Václava K. (který při té příležitosti příslušně
zaúkoloval i svou choť), významně se na ní podíleli

i ostatní organizátoři – v podstatě všichni se zapojili do
vymýšlení a testování soutěží na jednotlivá stanoviště,
velká část z nich se účastnila obou betatestů bojovky a za
úžasné rozplánování časů na stanovištích pro jednotlivé
týmy vděčíme Martinu S.
Bludiště pro děti vytvořil Jakub P. a užitečný balicí
seznam stejně jako střih na plcha připravila Dáša
Hladíková. Balíček šifer sestavil Martin S. za přispění
Věrky H., Jany H. a Václava K. Obálky pro účastníky
až do noci odhodlaně kompletovala Jana H. A velmi
významný úkol připadl Evě Sedláčkové – právě
ona z modrého flísové deky vlastnoručně stvořila
organizátorského plcha.
Při zajišťování programu na místě se ochotně
a spolehlivě zapojila většina organizátorů – ať už jde
o koordinátory exkurzí, vítače při příjezdu (tady zaslouží
obzvláštní díky Jana H., která poctivě čekala na všechny
účastníky až do pozdních hodin, ale i Pavla J., Marcela
P., Petr J., Vojta Č. a další), spolehlivý tým opravovačů
soutěží (ten sestával z Magdy a Vojty Č., Evy S., Marcely
P., Pavly a Petra Janovských, Jany V., Pavla Berana, Oldy
Bureše, Dáši H., Zdeňka Faláře a kteréhokoliv dalšího
organizátora, který měl zrovna čas a ochomýtal se
poblíž), o burzu deskových her (Honza a Věrka H.),
o pomocníky na stanovištích při bojovce (kromě již
zmíněných přišli pomoct i Václav Soukup, Martin
Ohera, Jana Hellerová a Markéta Sedláčková), a herce
při nedělním tuctovém zážitku ve dvanácti hotelových
pokojích (v podstatě všichni). Na dokumentaci setkání
se z organizátorů kromě Václava K. podíleli i Zdeněk F.,
Petr K. a Věrka H.; zvláštní dík patří Lukáši Fuchmanovi,
který obětoval svůj volný pátek a nezištně na koloběžce
objížděl stanoviště bojovky a natáčel soutěžící týmy.
V organizačním týmu zkrátka bylo tolik skvělých,
obětavých a nadšených jedinců, že i když jsme si toho
ambiciózně nabrali hodně, dokázali jsme všechno
uspokojivě realizovat a nesložit se z toho. A navzdory
velkému počtu organizátorů, a tedy potenciálně
velkému počtu odlišných a kolidujících názorů, jsme
se za celou přípravu setkání ani jednou nepohádali –
jako zázrakem jsme se v podstatných věcech dokázali
shodnout nebo své odlišné názory funkčně využít ke
zdokonalení původních nápadů.
Nerada propadám pesimismu, ale mám pocit, že
součástí takhle perfektně funkčního a sehraného týmu
už asi nikdy a nikde nebudu.
Mí milí Plzeňané, Varané a Pražané – díky.
Byla to s vámi radost.

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
25
25
28
28
28
28
32
32
32
32
32
37
38
38
40
40
40
43
43
45
45
47
47
47
50
50
52
52
52
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jméno
Jan
Martin
Alena
Jan
Martina
Lea
Honza
Pavel
Anežka Josefína
Dana
Zdenek
Hana
Adéla
Libor
Irena
Pavel
Marta
Tereza
Petra
Karolína
Marta
Milena
Jiří
Tomáš
Jan
Tomáš
Zuzana
Hana
Michal
Hana
Kateřina
Iva
Jiří
Jan
Martin
Adam
Vlasta
Ladislav
Boleslav
Naděžda
Tomáš
Vladislav
Čestmír
Bohumil
Karla
Ondřej
Michaela
Zdenka
Jarmila
Richard
Amáta
Petra
Petr
Jana
Tým
Malina
Pomeranč
Citrón
Kiwi
Borůvka
Ostružina
Limetka
Oříšek
Jahoda
Třešeň

Příjmení
Walla
Blaha
Kudláková
Škoda
Krosesková
Jelínková
Lacina
Terber
Bindíková
Blumensteinová
Pytela
Válková
Berčíková
Dvořák
Kubicová
Valenta
Kubánková
Bacíková
Jelínková
Jelínková
Švachoučková
Zvědělíková
Šmach
Dvořák
Gruber
Jelínek
Lindovská
Kotinová
Lounek
Sirůčková
Sornasová
Berčíková
Erbs
Pytela
Pytela
Válek
Kroseskova
Frankl
Vraný
Burešová
Kubeš
Macek
Kalus
Malý
Kotková
Lomický
Jánošková
Pániková
Štiglerová
Unruh
Vohradská
Holubová
Mazal
Unruhová

Obce
5
8
9
10
3
4
1
7
6
2

Pyré
8
10
8
8
8
8
9
8
8
8

Tým
kiwi
malina
třešeň
borůvka
kiwi
kiwi
ostružina
kiwi
třešeň
pomeranč
pomeranč
pomeranč
malina
kiwi
oříšek
jahoda
oříšek
borůvka
borůvka
limetka
malina
malina
ostružina
třešeň
borůvka
ostružina
oříšek
limetka
ostružina
borůvka
třešeň
ostružina
limetka
jahoda
pomeranč
jahoda
borůvka
limetka
citron
borůvka
oříšek
ostružina
kiwi
ostružina
borůvka
kiwi
malina
třešeň
citron
malina
třešeň
citron
pomeranč
borůvka

Celkem
68
67
64
63
62,5
62
61
60
59
58
57
56
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52
51,5
51
51
50,8
50,7
50,6
50,1
50
49
49
49
48
48
48
48
46
46
46
46
46
45
44
44
43
43
43
42
42
41
41
40
40
40
39
39
38
38
38

Poznej plcha Bojovka
9
10
5
3
7
7
1
6
6
10
8
8
10
5
5
2
2
1
3
4

Šifry
9
8
1
5
10
2
5
6
8
3
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Přísloví
10
10
10
10
1
6
3
3
4
6

Celkem
51
44
42
40
38
36
33
31
29
26
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- zajistit ubytování v Plzni Slovan !
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- použít jmenovky, které si budou moct nechat placky !

SIGHT:

- nějaká aktivita jen pro děti? bludiště A2 !

Zuzana Poláková, SIGHT koordinátor, sight@mensa.cz

- použít na rozlišení týmů něco s čím si vyhrajou a co jim chvíli vydrží (optimálně s logem)
šátky (vybrat a pojmenovat barvy podle ovoce!) !

- budovat týmového ducha – maskot? plch! !

- uvítací balíček? špunty do uší, lízátko, informace !

- zajistit exkurze (něco ne úplně běžně dostupného?)
NTIS !
Replast !

-

Plasy – klášter !
spalovna Chotíkov !
hřbitov !
Bohemka !
paintball !
biomedicínské centrum !
podzemí !
Seraf – degustace (bylinky, čokolády) !
pivovar !
kryt !
centrum tísň. volání !
kaolínka !
uzavřený kaolinový důl v Nevřeni (prý by
keramička !
to bylo nelegální) "
Loose trasa 1–3 !
kanalizační system v centru (závislé na
ETD !
počasí a vyžaduje příliš důkladné školení
o bezpečnosti) "
Výzk. a zk. ústav !
možnost zbavit se nehraných her? burza deskovek !

- bojovka
-

trasa – ukázat co nejvíc z Plzně, aby to bylo únosně dlouhé !

-

zajistit, aby trochu koukali kolem historické fotky !

-

vymyslet systém, aby se nedělaly fronty !

-

mít nafocené i jiné týmy než ty tři s aktivními fotografy propojit povinné focení s hist. fotkami !

-

aktivity udělat tak, aby se mohli (museli?) zapojit skoro všichni !

-

přesunout šifry na jindy sobota – šifrovací balíček !

-

spravedlivé hodnocení a konzistentní instrukce! předtištěné pokyny pro obsluhu !

otestovat trasu a úkoly (radši dvakrát) !

cestujte a potkejte mensany
SIGHT (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
programu, zkušenosti českých mensanů i rady
hostitelům a hostům.
Na webu www.mensa.org v členské části jsou
také k dispozici informace o programu SIGHT,
úplný seznam zemí, kde jsou národní koordinátoři SIGHT a také kalendář mezinárodních akcí.
SIGHT program je určen výhradně členům Mensy
a je nutné mít profil na webu Mensy International.
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
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 hosty na procházku
městem nebo na pivko či večeři.

- tiskoviny – jednotný vizuál !

vymyslet slogan !
informační listy k exkurzím !
- mapy parkování !
- informační mail (+ balicí seznam!) !
zkrátit trochu program v neděli, aby mohli včas domů focení v pátek !
nějaký silný zážitek na neděli před odjezdem? „tuctový zážitek“ na dvanácti pokojích – přísloví !
trička? (zbytečné zařizování navíc – není čas; mají šátky) "
-

-

-

logo !
noviny? (nebude čas to psát) "
info k výletům !
bojovka, soutěže, šifrovací balíček !

-

-

- nějaké speciální ceny? !

Plná verze PMS speciál:
https://goo.gl/dlxdJs

SIGHT A MENSA V ZAHRANIČÍ
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Deset a více členů, kteří žijí či pracují na jednom území, může se
souhlasem Rady Mensy založit místní skupinu. Místní skupina má
určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních
skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce.
Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů,
mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina
zřizuje svoji konferenci v intranetu Mensy. Za činnost místních skupin a podporu při zakládání nových
místních skupin či skupinek za Radu Mensy odpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv
dotazem, připomínkou či námětem týkajícím se místních skupin. Do konference místní skupiny se můžete
zapojit po přihlášení do intranetu Mensy na adrese: intranet.mensa.cz/index.php?men=men20.2.0.0.

MÍSTNÍ

SKUPINY

MS BRNO
Předseda:
Pavel Terber
Kontakt:
brno@mensa.cz, +420 604 750 324
Web:
brno.mensa.cz
Konference: ms-brno@mensa.cz, 277 odběratelů, 56 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

Kromě pravidelných měsíčních setkání s povídáním a hraním her se pořádaly v uplynulém roce
i další akce. Povětšinou to byly sportovní akce,
ale i exkurze a přednášky. Rád bych tímto poděkoval všem jejich 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.

MS ČESKÉ BUDĚJOVICE
Předsedkyně: Lucie Malechová
Kontakt:
budejovice@mensa.cz, +420 607 591 599
Web:
budejovice.mensa.cz
Konference: ms-budejovice@mensa.cz, 70 odběratelů, 30 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci
Pizzerie Regina v Českých Budějovicích

Místní skupina České Budějovice v roce 2016
uspořádala několik akcí. V lednu jsme představili
Mensu ČR a naši místní skupinu na dni otevřených dveří na Gymnáziu Česká. V únoru nás pan
Dipl. Geol. Arne Springorum, MSc., MBA, přesvědčil, že svět může být lepší, a představil nám
The Hunger Project. V dubnu jsme částečně navázali s tématem Ekonomika daru, kde nás koučka Iveta N. Vrbová ujistila, že i darováním můžeme zbohatnout. V květnu se někteří naši členové
zúčastnili Šifrovačky, buď jako soutěžící, nebo
pomáhali s organizací. Každopádně jsme se každé první úterý v měsíci scházeli na pravidelných
56
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setkáních, v srpnu se uskutečnila i valná hromada. Každou třetí středu v měsíci (kromě prázdnin) probíhalo také odpoledne plné her na Gymnáziu Česká, kde jsme představili a hlavně si
zahráli mnoho neobvyklých her. V září jsme pro širokou veřejnost připravili hru Labyrint a v listopadu show verzi krajského kola Logické olympiády.
V prosinci bychom ještě rádi shodili pár kuželek
a pak už se budeme těšit na rok přicházející. Snad
bude minimálně tak zajímavý, jako byl ten letošní.
Co připravujeme na rok 2017? Určitě chceme udržet pravidelné schůzky, takže všichni, kdo se

s námi budou chtít setkat, mohou za námi přijít každé první úterý v měsíci od 17:30 do Pizzerie Regina, Krajinská 41, České Budějovice. Pokud bychom
náhodou změnili místo, tak dáme určitě vědět.
Další možností se potkat bude pravidelné odpoledne plné her každou třetí středu v měsíci od
15:30 na Gymnáziu Česká 64, České Budějovice.
Přijďte porazit Pavla v Go! Anebo si jen zahrát nějakou jinou hru. Máme jich dost.
Vzhledem k tomu, že se nám docela slušně rozrůstá základna mensovních maminek a miminek, tak bych ráda uspořádala (nejen pro ně) i setkání v nějakou pro děti rozumnější denní dobu
a na nějakém pěkném místě, kde bychom mohli

děti vypustit a trochu si od nich odpočinout. Přijímám proto návrhy, kde bychom se mohli sejít
s dětmi.
Kromě těchto akcí bychom rádi zopakovali hru
Labyrint a určitě vypukne i jubilejní 10. ročník Logické olympiády, kterého se doufám opět chopíme s plným nasazením.
Také doufám, že se nám podaří uspořádat nějakou zajímavou přednášku a třeba zase nějaké vánoční bowlování. O všem zajímavém budeme
včas informovat. A samozřejmě, pokud by naši
členové měli nějaké nápady a náměty, co bychom mohli společně podniknout, tak jsem jedno ucho.

MS HRADEC KRÁLOVÉ
Předsedkyně: Věra Heřmanová
Kontakt:
hradec@mensa.cz, +420 721 333 979
Web:
hradec.mensa.cz
Konference: ms-hradec@mensa.cz, 71 odběratel, 22 zprávy za rok
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci od 18 hodin v restaurantu Satchmo; náplní je hraní
deskových her, debaty na aktuální témata a plánování dalších společných aktivit

I v právě končícím roce 2016 vyvíjela hradecká
místní skupina různorodou činnost. Největší
akcí, kterou MS Hradec Králové uspořádala,
bylo jarní celostátní setkání v Teplicích nad
Metují. Krom této mimořádné akce jsme se věnovali pravidelným aktivitám. První úterý
v měsíci v restaurantu Satchmo probíhaly pravidelné schůzky MS. Ani v letošním roce jsme
během léta neopomněli navštívit indickou re-

stauraci. Začátkem listopadu jsme organizačně zajistili krajské kolo Logické olympiády.
V prosinci nás čeká tradiční turnaj v bowlingu
a návštěva divadla.
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.

MS KARLOVY VARY
Předseda:
Petr Čavojský
Kontakt:
vary@mensa.cz, +420 724 046 888
Web:
vary.mensa.cz
Konference: ms-vary@mensa.cz, 35 odběratelů, 1 zpráva za rok
Pravidelné schůzky: nejsou

Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při
společných chvilkách. Úspěšně se začala rozvíjet
spolupráce s MS Plzeň. Ať již to byly společné
akce, nebo aktivní pomoc při přípravě a pořádání celostátního setkání členů Mensy v Plzni. Opět
se nám podařila organizace Logické olympiády,
neboť se díky aktivitě členů do soutěže zapojuje
stále více základních a středních škol. Také se

nám daří získávat díky aktivitám v kraji více
sponzorů na ceny pro soutěžící. Mezi nejatraktivnější akce se jistě zařadila příprava celostátního
setkání členů Mensy, kdy jsme při grilování připravovali s Plzeňáky soutěže, kvízy a další organizační věci. Úspěšně se rozvíjí spolupráce
s Parkhotelem Sokolov, kde využíváme IQ klubovnu s hlavolamy. Těším se na všechny členy MS
Karlovy Vary při organizování akcí v roce 2017.
MÍSTNÍ SKUPINY
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MS OLOMOUC
Předseda:
Dušan Fürst, olomouc@mensa.cz, +420 724 593 140
Web:
olomouc.mensa.cz
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)

Předsedkyně: Hana Vantuchová
Kontakt:
ostrava@mensa.cz, +420 737 903 740
Web:
ostrava.mensa.cz
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

2017 se bude konat VH MS Ostrava, kde se bude
konat volba nového předsedy(kyně), místopředsedy(kyně) a pokladníka.
Dále se v roce 2017 budou konat pravidelné akce
jako badminton, ping-pong, cyklovýlet, minigolf
a bowling. Vše bude záležet na novém vedení MS
Ostrava.
MS Ostrava se schází pravidelně první úterý
v měsíci od 18 hod. v Čajovně u Sýkorova mostu,
vítáme všechny známé i neznámé tváře.

MS PARDUBICE
Předsedkyně: Jana Hřebíčková
Kontakt:
pardubice@mensa.cz, +420 602 465 747
Web:
pardubice.mensa.cz
Konference: ms-pardubice@mensa.cz, 72 odběratelé, 50 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18:00 hodin, Evropský spolkový dům,
Pernštýnské nám. 54, Pardubice

Nový rok jsme zahájili návštěvou indické restaurace Ganga v Pardubicích a v duchu mezinárodních gurmánských zážitků se nesla i většina následujících letošních schůzek. Ochutnali jsme
lahodné francouzské, indické a rybí speciality.
A nepotřebovali jsme k tomu pouze mezinárodní
restaurace. To, že v kavárně Evropa zrovna připravovali vynikající speciality z mečouna, byla
čistě náhoda, tak proč ji nevyužít? Kromě pravidelných schůzek a mezinárodních i národních
ochutnávek opět proběhl pod taktovkou SIGu
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sebou. Prosincová vánoční besídka bude příjemnou tečkou za letošním rokem. Pokud se s námi
chcete sejít, najdete nás každý druhý pátek v měsíci vždy od 18:00 v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

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

MS OSTRAVA

V roce 2016 se konalo mnoho pravidelných akcí,
v březnu badminton, v květnu cyklovýlet, po kterém měl navazovat minigolf, ale vlivem počasí
jsme skončili v aquaparku. Minigolf se konal na
druhý pokus v září. V červenci jsme si zahráli
mölkky a v srpnu se někteří členové potkali
s účastníky EMAGu v rámci After EMAG tour. V listopadu si prohlídneme (pozn.: ještě neprohlídli,
ale v době vydání už bude po akci) Velký Svět
techniky a v prosinci bude tradiční bowling.
Tento článek píšu již naposledy, protože v dubnu

ho důstojníka Gronicha v další únikové hře. Říjen
byl opět zcela tradiční, neboť proběhlo velké testování IQ při příležitosti pardubických městských slavností a finišovala příprava na krajské
kolo Logické olympiády. Letos nás tedy ještě
čeká Logická olympiáda, i když v době, kdy čtete
tyto řádky, ji už máme, doufám, že úspěšně, za

Outdoors oblíbený Rampouchový memoriál
v České Třebové a kromě toho nás jako každý rok
Jarda pozval na svoji zahrádku k tradičnímu grilování. Kromě grilovaného vepříka nám připravil
svoji specialitu v podobě výborného kuskusového salátu. Naopak zcela netradiční byla úniková
hra v Pardubicích, během níž jsme zachránili
svět, a to tak, že jsme deaktivovali jadernou
pumu sestrojenou šíleným vědcem Willbrandem.
To se nám zalíbilo natolik, že jsme se rozhodli to
zopakovat a odhalit osudové tajemství válečné-

MS PLZEŇ
Předsedkyně: Věra Hellerová
Kontakt:
vera.hellerova@mensa.cz, +420 604 537 994
Web:
plzen.mensa.cz
Konference: ms-plzen@mensa.cz, 115 odběratelů, 73 zprávy za rok
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci nově v restauraci Zajíc na pivu,
Doudlevecká 26, Plzeň (může se změnit).

Plzeňská místní skupina se v letošním roce schází ve velmi hojném počtu, který se často pohybuje kolem dvacítky. Pravidelné měsíční schůzky
jsou však jen částí našich aktivit, vídáme se i na
dalších akcích:
O prázdninách jsme se sešli na grilovačce, která
byla tentokrát obohacená o výtvarné umění.
Všichni se pustili s nožem, škrabkou či dlátem do
vyřezávání zeleniny a přeměnili lilek, celer či
ředkvičky na různé maskoty nebo zvířátka. V ladné velrybě s vodotryskem jste málem nepoznali
cuketu, melouny se proměnily v radní. Ne však
na dlouho, výborné byly totiž nejen vzhledově.
Říjnovou schůzku jsme pojali sportovně a obsadili dvě bowlingové dráhy v bývalé papírně. Nadšení pro hru bylo tak veliké, že někteří museli házení koulemi opustit. Zranění hráči však byli
okamžitě nahrazováni novými. Jakmile jsme vyzuli bowlingové boty, už se plánovala další sportovní akce. Tou je listopadový laser game (v době
uzávěrky časopisu blízká budoucnost).
Pro některé z nás byl říjen již třetím rokem také
ve znamení noční akce Plzeňská šifrovačka. Dva
naše týmy a několik dalších členů jako součást
jiných týmů vydrželo od večera do rána putovat
Plzní a řešit rafinované šifry.
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 odvedenou práci a za čas věnovaný této
akci, což bylo pro mnohé několik dnů po skončení celostátního setkání nemalou zátěží.
Právě zmíněné celostátní setkání v Plzni bylo pro
naši místní skupinu symbolem roku 2016. Ve spolupráci s MS Karlovy Vary a některými členy MS
Praha se podařilo úspěšně zorganizovat čtyřdenní program, na který budou doufám všichni
účastníci rádi a dlouho vzpomínat. Příprava probíhala celé měsíce, organizátoři testovali snad
vše – od návštěvy hřbitova přes šití plcha a focení na trase bojové hry po ochutnávku modrých
kaší. Na vlastní kůži tak vyzkoušeli nástrahy
chystané pro účastníky. Velké poděkování za
všechny zúčastněné a nekonečný obdiv si zaslouží Zuzka Kořínková jako hlavní organizátor
celého setkání. Po celou dobu cílevědomě, pevně a přitom korektně vedla přípravy na setkání.
Na úspěchu akce se podílelo mnoho dalších organizátorů, kteří strávili desítky a stovky hodin programováním, přípravami materiálu a techniky, péčí
o finance, záležitostmi kolem ubytování a stravování a dalšími činnostmi. Vám všem patří poděkování.
Závěrem zbývá dodat přání, abychom se i nadále
rádi vídali a navíc mezi námi vítali nové členy,
které osloví aspoň některá z různorodého spektra akcí. Nebojte se přijít mezi nás.
MÍSTNÍ SKUPINY
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MS PRAHA
Předseda:
Tomáš Nováček
Kontakt:
praha@mensa.cz, +420 737 121 520
Web:
praha.mensa.cz
Konference: ms-praha@mensa.cz, 460 odběratelů, 112 zpráv za 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

Jaké překvapení, že nám naše MS opět o něco
povyrostla. Ať je to díky pravidelnému testování,
které provádí Zuzka Poláková (za což jí děkuji),
nebo spoustě zajímavých exkurzí (například velmi úspěšné návštěvě pražského letiště Ruzyně),
či přednášek pořádaných například SIGem Business Club.
Zároveň se také velmi ujaly pravidelné znalostně-zábavní kvízy, které se konají na schůzkách

MS Praha v Jihoměstském pivovaru (a nepravidelně ve Vidličkách a nožích), ať už jsou na téma
karetních her, či filmových a seriálových osudů.
Je vidět, že mensané jsou čím dál více stále stejně hraví a zvídaví, a to mám na Mense tak rád.
Chtěl bych ještě na závěr poděkovat všem, co se
snaží Mensu v jakémkoliv směru posunout někam dál, a doufám, že Vám Váš aktivní duch vydrží i do příštího roku. Takže díky!

MS PROSTĚJOV
Předseda:
Ladislav Frankl
Kontakt:
prostejov@mensa.cz, +420 603 932 788
Web:
prostejov.mensa.cz
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 (prostřednitvím ms-prostejov@mensa.cz)

V roce 2016 členové naší MS uspořádali několik
zajímavých akcí, za což jim velmi děkuji. Trochu jsme si zasportovali, zastříleli, podívali se
po světě, na kytičky v místní botanické zahradě, poklábosili v restauracích. Navštívili jsme
i akce sousedů, zejména ze zlínské, brněnské či
olomoucké místní skupiny, a oni navštěvovali
nás. Něco se povedlo více, něco méně, fotky

z akcí můžete vidět v mensovní fotogalerii. Pro
příští rok máme velký cíl: se ctí zvládnout organizaci jarního celostátního setkání Mensy.
Samozřejmě budou i další, menší akce v Prostějově či okolí a pravidelná setkání (skoro) každý čtvrtý pátek v měsíci. Sledujte mensovní
kalendář akcí, naši mensovní konferenci a přijďte se k nám podívat!

McDonald´s. Skvělá zpráva je, že naše místní skupina uspěla v soutěži o pořádání podzimního celostátního setkání 2017. Věřím, že tato akce přilá-

ká i zatím pasivní členy. Těším se, že se přidají
k organizačnímu týmu.

MS ZLÍN
Předseda:
Michal Blümel
Kontakt:
zlin@mensa.cz, +420 725 528 877
Web:
zlin.mensa.cz
Konference: ms-zlin@mensa.cz, 85 odběratelů, 27 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: první neděli v měsíci v salonku Dobré čajovny
na tř. Tomáše Bati 3225/59, Zlín

V roce 2016 toho MS Zlín zrovna moc nepořádala.
Předseda emigroval do Brna a krom toho se pořád někde flákal na cizích mensovních akcích,
a tak se v kraji nic moc nedělo. Kromě pravidelných schůzek a pořádání krajského kola LO stojí
za zmínku květnové víkendové stanování u rybníka spojené s rybařením a večerními táboráky
a v jednom z posledních letních dní pak výlet do
zlínské zoo s odpoledním grilováním a zasvěcením nově pořízené vzduchovky. Podařilo se však
draftovat organizátorku výletů a na jaře bude
v kraji celostátní setkání, což by mělo společně
s pořádáním testování vést k rozvoji skupiny
a nejen jejímu udržování při životě. Nápady by
byly a hledají se nadšenci k jejich realizaci. Během zimních měsíců se plánuje návštěva vinné-

ho sklepa mensanů z jihozápadní části kraje a zopakování úspěšné degustace vín v centru Zlína.

Máte připomínku k časopisu, našli jste chybu, líbí nebo nelíbí se Vám něco? Napište na redakce@mensa.cz.

MS LIBEREC
V přípravě
Kontakt:

Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

MS ÚSTÍ NAD LABEM
Předsedkyně: Iva Berčíková
Kontakt:
usti@mensa.cz, +420 602 840 526
Web:
usti.mensa.cz
Konference: ms-usti@mensa.cz, 67 odběratelů, 18 zpráv za rok
Pravidelné schůzky: poslední sobota v měsíci od 16:00 v herně U Pavelků v Herbenově ulici č. 16,
Ústí nad Labem, schůzce předchází od 15:00 setkání členů DM

První naší akcí byla lednová valná hromada spojená s bowlingem, akce byla hojně navštívena
mensany a jejich blízkými. Méně navštívená byla
červnová ferrata v Děčíně. Nakonec ji absolvovali
jen dva Pražáci, ústečtí účastníci jen přihlíželi.
60

MÍSTNÍ SKUPINY

Hlavní akcí roku je pořádání krajského kola Logické olympiády, které bylo letos poprvé s vyhlašováním vítězů a předáváním cen. Střídavě navštěvované je hraní her, které se koná každou
první sobotu v měsíci od 13 hodin v ústeckém

MS Liberec – no neznělo by to krásně, kdyby byla
místní skupina v každém kraji? Mě už delší čas
mrzí to bílé místo na mapě. V Liberci je univerzita, už to by mělo znamenat, že tam bude chytrých lidí dost. Statisticky to vychází na cca 2 000
lidí, kteří na členství mají. Kde jsou? Chtějí se vůbec potkávat?
Já se starám o krajské kolo Logické olympiády,
které je na Liberecku kupodivu organizováno
více lidmi mimo Mensu. Možná to je tedy na mě,
postoupit ještě dál. Po prvním testování IQ pro

veřejnost v Liberci posílám pozvánku a prosbu,
aby se mi ozvali Ti, kdo se chtějí občas potkat
nebo Mense pomoci. Odezva sice nestačí na založení MS, ale poprvé se setkáváme s pár lidmi
v Muzeu kostek. Na krajském kole Logické olympiády oslovuji soutěžící, pojďme se potkávat…
reakce k dnešnímu dni nízká, ale nikoli nulová.
Zase malý úspěch. Jednou to dopadne, věřte mi
a hlavně ozvěte se, pokud jste z Libereckého kraje a chcete se občas potkat… Díky!
MÍSTNÍ SKUPINY
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Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou
platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností
a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění
Mensy. Zatímco některé SIGy fungují spíše lokálně (jejich členové
se více či méně pravidelně scházejí), jiné jsou územně zcela nezávislé, neboť spoléhají na moderní informační technologie. V následujících odstavcích přinášíme přehled činnosti jednotlivých SIGů v roce 2016. Pro zajímavost letos uvádíme i počet odběratelů zpráv z konference daného SIGu i orientační údaj o počtu zpráv odeslaných za
poslední rok. Máte-li zájem zapojit se do aktivit některého z níže uvedených SIGů, kontaktujte prosím
jeho koordinátora či koordinátorku.

ZÁJMOVÉ
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SIG AKTIVNÍ DĚTI
Koordinátor: Milada Pytelová (milada.pytelova@mensa.cz, +420 602 171 498)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti/
Konference: sig-aktivni-deti@mensa.cz (189 členů, 1 zpráva ročně)

Rok 2016 jsme přivítali ve Špindlerově Mlýně na
pobytu pro rodiny s dětmi. Nejlepší letošní akcí
byl netradiční desetiboj konaný o prázdninách
v Pravlově. Na akcích Mensy se již běžně potkáte
s dětmi, nejen s malými, které si rodiče zatím jen
přibalili s sebou, ale i s těmi většími, které vás

bez respektu porazí ve hře či soutěži. Chceme
i nadále podporovat účast dětí na akcích pro rodiče mensany. Stejně tak zveme všechny rodiče,
kteří mají děti v Mense, na společné akce. Letos
nás ještě čeká silvestr plný her a v příštím roce se
můžete těšit třeba na návštěvu VIDA centra v Brně.

SIG BUSINESS CLUB
Koordinátor: Petr Štěpán (petr.stepan@mensa.cz, +420 724 744 775)
Web. stránky: bc.mensa.cz
Konference: sig-business@mensa.cz (321 člen, 31 zpráva ročně)

SIG Business Club nabízí platformu jejím 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. Pro představu a informaci uvádím
několik přednášek, které jsme organizovali:
B Leden: přednáška „Ve stínu pyramid“, Miroslav Bárta, český egyptolog a archeolog,
Praha 1, 40 účastníků, z toho 15 z Mensy
B Únor: přednáška „Pád mrakodrapů Světového obchodního centra, mýty a skuteč62
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nost“, prof. Ing. František Wald, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT, specialista na kovové
konstrukce, Praha 1, 80 účastníků, z toho
25 z Mensy
B Březen: testování IQ pro 100 lidí na ČVUT,
Praha 6
B Duben: přednáška Tomáše a Lukáše Sedláčkových „Ekonomicko-filozofická reflexe
současnosti“, Praha 6, 120 účastníků, z toho
70 z Mensy
B Květen: přednáška „Hledání nové fyziky –
urychlovač LHC a experiment ATLAS“, Michal Marčišovský, Fyzikální ústav AV ČR, Pra-

ha 1, 70 účastníků, z toho 15 z Mensy
B Červen: Oslava výročí 25 let společnosti
Mensa v ČR a 70 let Mensa International. Valná
hromada Mensy ČR, společná večeře a tombola, Praha 6, 120 lidí, všichni účastníci z Mensy
B Červenec: přednáška „Mohou stroje myslet?“, Michaela Košová, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2, 40 účastníků, z toho 10
z Mensy

B Srpen: přednáška „Umělá inteligence“, Martin Zeman, Praha 2, 30 lidí, z toho 6 z Mensy
B Listopad: Setkání s Lou Fanánkem Hagenem, Praha 6, 150 lidí, z toho 80 z Mensy

S cílem dopadu našich akcí na co nejširší a zainteresované publikum úspěšně koordinujeme aktivity SIGu, spolku Sisyfos a Alumni ČVUT. Tyto
naše aktivity se v mnohém doplňují.

SIG CYKLISTIKA, SIG OUTDOORS
Koordinátor: Zdenka Pániková (zdenka@mensa.cz, +420 737 154 078)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/cyklistika/,
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/outdoors/
Konference: sig-cyklistika@mensa.cz (161 člen, 3 zprávy ročně), sig-outdoors@mensa.cz
(159 členů, 2 zprávy ročně)

SIGy určené pro příznivce outdoorových aktivit
všeho druhu. V letošním roce se uskutečnil jen
Rampoucháč v únoru a krkonošský cyklovýlet
v srpnu. Chtěla bych poděkovat všem fanouškům těchto SIGů za zachování přízně. V následujících několika letech mám v úmyslu uspořádat
pouze ojedinělé akce komorního formátu, neboť

budu potřebovat více času na jiné aktivity. Pokud bude mít někdo zájem pod hlavičkou SIGu
zorganizovat akci, meze se nekladou a budu
k dispozici s pomocí. Jakmile přijdou lepší časy,
určitě se zas budete mít na co těšit. V srpnu 2017
na shledanou v Drmoulu. Díky, Vítku.

SIG DRAČÍ DOUPĚ
Koordinátor: Martin Hladík (martin.hladik@mensa.cz, +420 724 420 570)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/draci-doupe/
Konference: sig-doupe@mensa.cz (82 členové, 0 zpráv ročně)

Skupina dobrodruhů, známá pod jménem „Tistygrem“, se vydala do Černého království. Pátrá
po Neviděném, bytosti z jiného světa, která se
chystá ovládnout náš svět. Jeho spojenec Alfonso de Vieja, obchodní princ Hloubětínské říše,
zosnoval útok na královnu Alžbětu III., vévodkyni
Arkánskou. Družina „Tistygrem“ byla ve svém
pronásledování důsledná. Duše de Vieji je nyní
zakleta v kamenné plastice a rozum, který mu
ještě zbyl, je na úrovni malého dítěte. Jen královna Alžběta ví, jaký další osud de Vijechu ještě
čeká, až jí ho družina předá do rukou. Nikdo ne-

může čekat, že mu jen tak projde napadení královny Arkánského království! Družina však teď
svou pozornost plně soustředila na Neviděného
a na armády, které ovládá. Podaří se dobrodruhům oslabit jeho moc a porazit jej? V sázce není
nic menšího než osud celého světa...
SIG Dračí doupě se schází pravidelně každý pátek večer 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!

deti.mensa.cz – web zřizovaný Mensou ČR určený nadaným dětem, jejich učitelům a rodičům.
ZÁJMOVÉ SKUPINY
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SIG EKOLOGIE, SIG PENÍZE,
SIG SEBEROZVÍJENÍ
Předseda:

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

Kontakty na SIGy najdete tradičně na posledních
stránkách časopisu. Primárním komunikačním
kanálem SIGů je wiki: mwiki.jdem.cz, doplňkovým e-mailové konference na googlegroups, prozatím nechávám funkční z důvodu zachování historie i e-mailové konference na intranetu Mensy.

zdroj pozvánek na ekologické akce, akce v přírodě, popř. tipy na zajímavé články o ekologii.

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.

Pokud Vás činnost některého SIGu zaujala, rád
Vás uvítám mezi členy této zájmové skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky na wiki
je pak víc než vítána. Četli jste např. zajímavou knihu? Napište na wiki alespoň pár řádek, jak se Vám
kniha líbila. Popř. máte dokonce nápady, tipy
a elán na další činnost? Neváhejte mě kontaktovat.

Přihlášením do konference SIGu Ekologie získáte

SIG Seberozvíjení Vám může nabídnout: zajímavé názory, recenze knih, odkazy na zajímavé
články členů Mensy.

SIG GEOCACHING
Koordinátor: Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324)
Web. stránky: geocaching.mensa.cz
Konference: sig-geocaching@mensa.cz (135 členů)

I letos bylo hledání ukrytých krabiček dosti
úspěšné, navzdory mnoha záludnostem od jejich

schovávatelů a nebezpečí při jejich vyzvedávání.
Ať už šlo o různé série, nebo samostatné úkryty.

SIG HIKING
Koordinátor: Karolina Svobodová (karolina.svobodova@mensa.cz, +420 730 102 340)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hiking/
Konference: sig-hiking@mensa.cz (37 členů, 1 zpráva ročně)

SIG HR
Koordinátor: Martin Lupa (martinlupa@centrum.cz, +420 733 691 982)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hr/
Konference:
sig-hr@mensa.cz (72 členové, 1 zpráva ročně)
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SIG HUDBA
Koordinátor: Magdaléna Tydrichová (magda.tydrichova@seznam.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
Konference: sig-hudba@mensa.cz (210 členů, 1 zpráva ročně)

Aktivita SIGu Hudba byla v tomto roce nulová,
a to zejména kvůli mému pobytu v zahraničí.
Byla bych ale nerada, kdyby měl kvůli tomu SIG

zaniknout. V budoucnu plánuji jeho činnost obnovit, do té doby budu ráda za každou aktivitu ze
strany ostatních členů SIGu.

Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce publikující na mesec.cz a mwiki.
Rád vám poskytnu své služby v oblasti úvěrů, investic, pojištění. Kladu důraz na finanční i na nefinanční analýzu vašich potřeb. Doporučuji zavolat nebo napsat ihned. Jen tak budu mít volný čas na
to, abych vám pomohl. 777 99 34 90, vladimir.kutalek@abcdfinance.cz

SIG CHCI POMOCI MENSE
Koordinátor: Petr Mazal (petr.mazal@mensa.cz, +420 737 329 360)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/
Konference: sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz (164 členové, 1 zpráva ročně)

Přihlášením do SIGu Chci pomoci Mense dáváte
najevo, že máte zájem se dobrovolnicky zapojit
do dalšího rozvoje naší organizace a rozvíjet další mensovní aktivity. Programování, rozvoj intranetu, tvorba úloh pro Logickou olympiádu, orga-

nizování mensovních akcí či další projekty
uvedené na akce.mensa.cz/pomoc.htm jsou aktivitami, kterými můžete právě Vy obohatit mensovní prostředí. Jistě si vyberete.

SIG JAZYKY
Koordinátor: Vít Švachouček (svachov@seznam.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/jazyky/
Konference: sig-jazyky@mensa.cz (207 členů, 36 zpráv ročně)

V roce 2016 volně pokračovaly aktivity SIGu. Členové se prostřednictvím konference průběžně upozorňovali na chystané filmové festivaly se zahraničními snímky v původním znění a mohli se tak
třeba v září setkat na festivalu ASEAN. Vedle festivalů se členové SIGu informují také o jazykových
zajímavostech. V číslech 3 a 4/2016 mensovního
časopisu například vyšly články s touto tematikou.

Zvláštní dík zaslouží Markéta Sedláčková za článek
o učení cizích jazyků, který tak doplňuje možnosti
loňského mezinárodního mensovního projektu
tandemové výuky na languagexchange.club/. Pro
členy SIGu je nadále k zapůjčení kniha od Jozefa
Genzora Jazyky světa. Do dění SIGu se průběžně
zapojují noví aktivní členové. Díky nim má SIG řadovým členům stále co nabídnout.
ZÁJMOVÉ SKUPINY
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SIG KND JIŽNÍ MORAVA
Koordinátor: Dana Havlová (dana.havlova@mensa.cz, +420 607 886 874)
Web. stránky: deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Tento SIG se zabývá zakládáním a podporou fungování klubů nadaných dětí nejen na jižní Moravě, ale i v Čechách. Tam, kde se najdou aktivní
lidé, kteří by se chtěli do sítě klubů zapojit a zprostředkovat tuto možnost dětem, se snažíme pomoci. Můžeme nabídnout testování IQ ve škole
a prvotní vytipování vhodných členů. Většinou
následuje den plný her, kdy ukážeme některé

vhodné hry a uděláme reklamu nově vznikajícímu klubu. Většinou jsme schopni podpořit nově
vznikající klub několika hrami do začátku. V letošním roce Mensa ČR spolupracuje s 45 kluby. Do
SIGu KND JM se aktivně zapojila nová členka, Lucie
Měchurová, která se bude starat o stávající i nově
vznikající KND v Čechách. Máte-li zájem o založení
klubu ve Vašem okolí, neváhejte nás kontaktovat.

SIG KND SEVERNÍ MORAVA
Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Web. stránky: deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

SIG KND severní Morava se věnuje zakládání
a podpoře klubů nadaných dětí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji a pořádá
konference pro pedagogy mateřských, základních i středních škol. V roce 2016 proběhly dvě
konference. V únoru se konference konala v Praze, konkrétně první konferenční den v prostorách Poslanecké sněmovny PČR s účastí více jak
160 lidí. Účastníci si mohli vyslechnout zajímavé
přednášky na téma práce s nadanými dětmi z úst

doc. PhDr. Šárky Portešové a mnoha dalších odborníků. Novinkou bylo zařazení odpoledního
semináře určeného především pro vedení škol –
Strategie a atmosféra školy. Druhý konferenční
den proběhl již tradičně formou workshopů a návštěv v hodinách na Mensa gymnáziu. V listopadu proběhla konference s účastí přes 110 lidí
v Národním domě v Prostějově a byla zaměřena
na téma „motivace dětí k učení“. Více informací
najdete na webu deti.mensa.cz/konference.

SIG LITERÁRNÍ TVORBA
Koordinátor: Eliška Anna Kubičková (eliska.kubickova@mensa.cz, +420 604 329 451)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
Konference: sig-literarni-tvorba@mensa.cz (61 člen, 1 zpráva ročně)

SIG Literární tvorba se schází k pravidelným
schůzkám jednou za měsíc. Letos jsme uspořádali 2. ročník soutěže, kterou jsme rozšířili o kategorii poezie a o cenu poroty. Účast byla stejná
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jako vloni – přihlásilo se přibližně třicet autorů.
V dubnu jsme uspořádali autorské čtení s názvem „Když je za okny tma“. V prosinci se uskuteční seminář ze španělské poezie a druhé autor-

ské čtení. Dvě členky SIGu uspěly v soutěži
Literární Varnsdorf a jejich texty vyšly ve sborníLOGICKÁ OLYMPIÁDA
ku Opouštění. Tradičně spolupracujeme se známými autory, jako je například spisovatelka a ba-

datelka Martina Bittnerová. Nově jsme navázali
kontakt s Kateřinou Kováčovou, jež nám přislíbila spolupráci na sbírce povídek a básní z naší
soutěže, kterou chystáme na příští rok.

SIG LOGICKÁ OLYMPIÁDA
LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

Koordinátor: Petr Mazal (petr.mazal@mensa.cz, +420 737 329 360)
Web. stránky: www.logickaolympiada.cz
Konference: sig-lo@mensa.cz (237 členů, 14 zpráv ročně)

Logická olympiáda překonává každým rokem rekordy v počtu soutěžících. Co do rozsahu je nepochybně největším projektem nejen Mensy ČR,
LOGICKÁ
ale vévodí mensovním
aktivitám i v pohledu celosvětovém. Na přípravě
této akce se podílí týmy
OLYMPIÁDA
centrálních i krajských koordinátorů, kteří spolupracují s řadou dobrovolníků. I Vy se můžete za-

pojit do některé z rolí – od tvorby úloh přes pomoc s propagací či komunikací až po osobní
účast na krajských kolech či na finále – práce na
tomto projektu je dost. Pokud se chcete podílet
na dalším rozvoji této soutěže, která slouží i k odhalování skrytých talentů, přihlaste si odběr
zpráv z tohoto SIGu.

SIG LYŽOVÁNÍ
Koordinátor: Aleš Vencko (lyze@mensa.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lyzovani/
Konference: sig-lyzovani@mensa.cz (162 členové, 6 zpráv ročně)

SIG Lyžování v roce 2016 pokračoval ve své tradiční činnosti, i když v omezené míře – uspořádali jsme jednu lyžařsko-snowboarďáckou akci ve
Val di Fiemme a okolí – naše tradiční velikonoční
lyžování. Z důvodu špatných zkušeností – opako-

vaného nedostatku sněhu na začátku zimy jsme
letos poprvé upustili od prosincového Lyžování
za hubičku. Na našich akcích rádi přivítáme
všechny mensany, jejich rodiny i přátele.

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.

SIG MANAGER
Koordinátor: Stanislav Wolf (stanislav.wolf@mensa.cz, +420 604 623 092)
Web. stránky: manager.mensa.cz
Konference: sig-manager@mensa.cz (193 členů, 29 zpráv ročně)

Jsme prostorem pro předávání inspirací, nových
trendů a zajímavých zkušeností z oblasti managementu a budování osobnosti. Pořádáme
přednášky a věcné diskuse, které pomáhají
účastníkům porozumět manažerským metodám

a technikám a pokročilému rozvíjení osobnosti
manažera. Soustředíme se především na poznávání a trénink měkkých dovedností potřebných
pro vyšší vedoucí pozice. Součástí aktivit zájmové skupiny jsou také exkurze do firem, cvičení, eZÁJMOVÉ SKUPINY
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-reporting a přispívání do odborných časopisů.
Výhodou SIGu Manager je jeho otevřenost
a vstřícnost. Na své si u nás přijde student stejně
jako ostřílený manažer.
Rok 2016 byl pro nás mimořádně úspěšný. Uspořádali jsme VIP exkurzi do výrobní pobočky FEI,
která je světovou jedničkou ve vývoji a výrobě
špičkových elektronových mikroskopů. Navštívili jsme Ústav přístrojové techniky Akademie věd
ČR, abychom se dozvěděli, jak funguje elektronová litografie a jaké je její využití v praxi. Akademie věd se nám zalíbila natolik, že jsme se do ní
ještě jednou vrátili a zhlédli dalších pět vědeckých laboratoří! V rámci dne otevřených dveří
jsme navštívili dva tradiční podniky – výrobce
známých českých traktorů Zetor a výrobce slavných střelných zbraní Česká zbrojovka. Pozvali
jsme si mezi sebe známé osobnosti, jakými jsou
investor, vizionář a politik Jiří Hlavenka (Skypicker, Fayn), podplukovník Zdeněk Mikulka (Uni-

verzita obrany, Armáda ČR) nebo řečník, konzultant, publicista a iniciátor hnutí Svoboda v práci,
pan Tomáš Hajzler (Peoplecomm). Lépe využívat
náš úžasný nástroj – mozek jsme se naučili s konceptem World of Brain, který využívá unikátní
kombinaci moderních technologií a nejnovějších
poznatků z neurověd. Sladkou tečkou pak byla
exkluzivní prohlídka manufaktury Ajala Chocolate, která vyrábí prestižně oceněnou pravou čokoládu kombinací moderních a již dávno zapomenutých metod a postupů.
Děkujeme tímto všem mensanům, kteří nás
v roce 2016 podpořili přiložením rukou k dílu,
svou účastí nebo prostým vyjádřením chvály.
Zvláštní poděkování patří Michalu Blümelovi, Radimu Novákovi, Jaroslavu Kopalovi, Daně Havlové a Vašku Brázdovi. Pokud jsme Vás zaujali
a chcete se o nás dozvědět více, podívejte se na
naše internetové stránky anebo rovnou přijďte
mezi nás. Jste srdečně vítáni.

SIG MENSA ENGLISH GROUP
Koordinátor: Jitka Nováková (jitka.novakova@mensa.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/meg/
Konference: sig-meg@mensa.cz (210 členů, 7 zpráv ročně)

SIG MEG offers you an opportunity to join us for
a friendly English conversation, usually starting
after interesting lecture on the beginning of the
evening. The goal of MEG is to have fun together
while speaking (only) English.
In 2016, we had three meetings in the Central Hotel in Prague: in June, David Kotin prepared the

topic Mindsports as a lifestyle, in May, Jana Štefaniková had the presentation on her trip to Australia "Life in Australia or Souvenirs from the University Work Experience during the half a Year in Melbourne and its Surroundings" and another one in
May, David Kotin presented Reasonable alternative
health therapies versus conventional treatments.

Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz, +420 604 750 324)
sig-natura@mensa.cz (69 členů, 9 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
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Koordinátor: Václav Brázda (vaclav.brazda@mensa.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/nihongo/
Konference: sig-nihongo@mensa.cz (41 člen, 18 zpráv ročně)

V rámci SIGu Nihongo se snažíme vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny,
která funguje zejména při sdílení informací o japonštině a Japonsku, ve společných setkáních,
diskusích a japonských konverzacích. V letošním
roce jsme se už tradičně zúčastnili festivalu japonského filmu – Eiga-sai – v Praze, dalšími aktivitami
jsou JJJ (japonsky o Japonsku s Japonci) a ná-

vštěvy divadelních představení divadla Kjógen.
11 členů SIGu se zapojilo do učení japonštiny
v naší skupině na výukovém serveru Memrise
a další studenti jsou vítáni: www.memrise.com/
group/54435/.
Pokud se zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta, karaoke či japonské jídlo, neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.

SIG PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE
Koordinátor: Karel Kostka (cubeca@seznam.cz, +420 603 259 095)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace/
Konference: sig-komunikace@mensa.cz (254 členové, 3 zprávy ročně)

Již tradičně členové SIGu Psychologie a komunikace absolvovali akce, prostřednictvím kterých
si v rámci společných aktivit zorganizovali výjezdy do zahraničí. Společně navštívili už podruhé
CERN a nahlédli do areálů špičkových laboratoří
teoretické a experimentální částicové fyziky. Čtrnáct dnů strávili také v Katalánsku a absolvovali

několik dní návštěvou pamětihodností v Barceloně. Podíleli se na středoškolské soutěži v piškvorkách a pomáhali s organizací paměťové olympiády, pomáhali se sbírkou pro dětské domovy
a zorganizovali dětský den pro děti v mateřské
škole. Už teď spřádají plány pro příští rok, kdy
připravují návštěvu jižní Francie a Monaka.

SIG QUEER
Koordinátor: Hana Druckmüllerová (hana.druckmullerova@mensa.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer/
Konference: sig-queer@mensa.cz (54 členové, 4 zprávy ročně)

SIG NATURA
Koordinátor:
Konference:

SIG NIHONGO

pláží, účastníme se akcí v aquaparcích, informujeme se o naturistických výletech apod. Akce se
konají několikrát ročně, a to v různých koutech
ČR a i v zahraničí.

V SIGu Queer se věnujeme menšinám především
sexuálním, ale nebráníme se širšímu zaměření,
jádrem byla setkání u promítání filmů a následné
diskuse. V uplynulém roce proběhlo konferencí
pár zajímavých pozvánek. V plánu byla i akce
v Praze, která ale nakonec pro nezájem účastníků nevyšla. Trošku problém je, že původní jádro

SIGu je především v Brně, kde ale chybí organizátor (zatím se spíše po večerech věnuji aktivitám
souvisejícím s mateřstvím), v Praze by byl organizátor, ale chybí účastníci. Věřím, že v následujících letech tento nesoulad srovnáme, a tak Vás
všechny do tohoto SIGu zvu.
ZÁJMOVÉ SKUPINY

69

PROSINEC 2016 | ČASOPIS MENSA

ČASOPIS MENSA | PROSINEC 2016

SIG ROZVOJ
Koordinátor: Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj/
Konference: sig-rozvoj@mensa.cz (122 členové, 3 zprávy ročně)

V současnosti připravujeme projekt, jehož cílem
je zvýšit informovanost o specifických vzdělávacích potřebách nadaných dětí mezi řediteli základních škol. Naprostá většina z nich aktuálně
nadané děti nevyhledává ani je nerozvíjí. Plán zní
jasně. Chceme v první fázi v únoru realizovat víkendový seminář pro mensovní dobrovolníky, na
kterém je pečlivě proškolíme v této problemati-

ce. Poté z nich vybereme 20–30 lektorů a uspořádáme až 150 seminářů napříč celou republikou,
kde budeme konzistentně předkládat ředitelům
škol a učitelům důvody, proč je dobré nadání
identifikovat a rozvíjet. Chcete být při tom? Napište. Máte lepší rozvojové nápady? Napište.
Chcete aktuální info? Navštivte web.

SIG ROZVOJ INTRANETU
Koordinátor:
Konference:

Václav Šír (vaclav.sir@gmail.com)
sig-intranet@mensa.cz (20 členů, 7 zpráv ročně)

Mensovní intranet je rozsáhlá aplikace, napsaná
v PHP někdy na přelomu století. Její kód je poplatný době svého vzniku, žádný framework,
žádné testy, aplikační logika smíchaná s HTML
výstupem... Zkrátka je to psané tak, jak se tehdy
v PHP obvykle psalo, a další rozvoj je proto výzva. Letos vznikl tento SIG, aby sdružil členy, kteří mají zájem náš intranet někam posunout. Po-

dařilo se zavedení verzovacího systému Gitlab
(už si nebudeme posílat změněné soubory mailem) a úprava kódování dat v databázi (jak se
můžete dočíst v říjnovém čísle časopisu). Láká-li
Vás nahlédnout pod pokličku mensovního intranetu, přihlaste se do konference a nenechte si
ujít příští den programátorů.

SIG TECHNOLOGIE, PROGRAMOVÁNÍ
A MATEMATIKA
Koordinátor: Lukáš Čihák (lukas.cihak@mensa.cz, +420 739 112 620)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologie-programovani-a-matematika/
Konference: sig-tech@mensa.cz (228 členů, 22 zprávy ročně)

SIG Technologie, programování a matematika
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 sdílí
s Vámi společné zájmy, a tak se postupně rozvinou
zajímavá odborná témata, která zde budeme moci
diskutovat. Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“

Podívejte se na fotografie z akcí, zapojte se do diskuse a poznejte mensany kolem sebe: intranet.mensa.cz/.
Nabízím korektury a redigování textů v češtině – seminární a diplomové práce, články, e-booky, prezentace, weby. Pro členy Mensy sleva, ceny dohodou podle rozsahu úprav a množství. Mgr. Lucie Peláková, lucie.pelakova@mensa.cz, www.pelakova.cz.

SIG ZAHRANIČÍ
Koordinátor:
Konference:

Tomáš Blumenstein (tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030)
sig-emag@mensa.cz (138 členů, 4 zprávy ročně)

Českou verzi velmi politicky nekorektní společenské hry „Cards Against Humanity“ (Karty proti lidskosti) můžete koupit na party-karty.cz.

SIG SEZNAMKA
Koordinátor: Alena Kořínková (alena.korinkova@mensa.cz, +420 774 690 443)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/seznamka/
Konference: sig-seznamka@mensa.cz (116 členů, 0 zpráv ročně)

SIG STRATEGICKÉ HRY
Koordinátor: Pavel Oplt (p.oplt@seznam.cz, +420 777 159 753)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry/
Konference: sig-strategie@mensa.cz (250 členů, 4 zprávy ročně)
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Tento rok byl jedním z nejaktivnějších. Na jaře
jsme uspořádali zahraniční exkurzi do Rumunska, při které jsme navštívili Bukurešť a setkali se
s tamními mensany, na lodích propluli deltu Dunaje, navštívili české vesnice v Banátu, hrad Bran
i několik historických měst. V červnu jsme vyrazili
s celkem 54 účastníky na západ USA. Měli jsme
možnost zhlédnout osm národních parků, někteří
účastníci přešli Grand Canyon napříč. Z měst
jsme viděli např. San Francisco, San Diego a Los
Angeles. V půlce trasy jsme přesedlali z autobusu
do sedmi velkých automobilů a plánovanou trasu
dokončili v nich. Všichni účastníci tohoto zájezdu
byli skvělí a dobře se adaptovali na nové situace,
za což jim náleží náš dík. Část výpravy potom vyu-

žila možnosti zúčastnit se setkání americké Mensy v San Diegu, které bylo s 2 500 přítomnými jednou z největších akcí v historii Mensy. V srpnu
jsme po EMAGu v Krakově, na který se vypravilo
na deset českých členů Mensy, uspořádali pro zahraniční mensany týdenní výlet okolo České republiky, při kterém jsme jim hrdě předvedli 11
UNESCO památek, ale také důl, sklípek i Ráj. V listopadu jsme se pak vydali na poslední letošní zahraniční zájezd na sever Itálie, kde jsme viděli San
Marino, Ravennu, Benátky, Veronu a exkurze jsme
měli na nejstarší univerzitu světa v Bologni a na
Vajont. Co mají tyto akce společného, ať je většina účastníků českých, či zahraničních, je skvělá
atmosféra mezi lidmi, kteří touží po poznání.
ZÁJMOVÉ SKUPINY
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SIG ZBRANĚ
Koordinátor:
Konference:

Vojtěch Audy (vojtechaudy@gmail.com, +420 777 119 715)
sig-zbrane@mensa.cz (148 členů, 32 zprávy ročně)

SIG Zbraně je sdružení lidí, kteří propadli kouzlu
jak chladných zbraní, tak i těm střelným. Cílem
sdružení je propagovat témata točící se okolo
zbraní mensanům a dalším zájemcům, vyvracet
často populární omyly a poskytnout prostor ke
společné komunikaci a sdílení zážitků. Jsme proti

snahám politiků a dalších zájmových skupin omezovat právo vlastnit zbraně, protože jak víme z historických zkušeností, vede to pouze ke zhoršení
situace. Podporujeme jedince ve snaze získat
zbrojní průkaz a v bezpečném používání zbraně.
Přijďte mezi nás, nekoušeme. Střílíme (pozn. red.).

SIG ZLATÉ RUČIČKY
Koordinátor: Magdaléna Tydrichová (magda.tydrichova@seznam.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/
Konference: sig-zlate-rucicky@mensa.cz (90 členů, 0 zpráv ročně)

Tohoto SIGu jsem se v průběhu roku ujala, protože původní koordinátorka ukončila členství
v Mense a byla by škoda nechat SIG zaniknout.
Vzhledem k mému dlouhodobému pobytu v zahraničí ale nemohu v následujícím roce slíbit přílišnou aktivitu. Pokud by se mezi členy našel někdo, kdo by se rád o SIG staral, ráda mu

koordinaci předám.
Pokud se nikdo takový nenajde, mám přesto pár
nápadů, jak bych mohla být užitečná na dálku.
Od ledna bych je chtěla zkusit realizovat a byla
bych ráda, kdyby se nám v příštím roce povedlo
SIG probudit a já tak mohla do příštího výročního čísla psát důstojnější zprávu, než je tato.

SIG ZPĚV
Koordinátor: Jiří Keller (jiri.keller@mensa.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zpev/
Konference: sig-zpev@mensa.cz (83 členové, 3 zprávy ročně)

Výroční zpráva o činnosti SIGu Zpěv byla většinou
spíše hořekování nad tím, jak jsou všichni zaneprázdnění, pasivní a vůbec pro aktivní zpívání nepoužitelní. Když jsme se však tak trochu smířili
s tím, že společnou aktivní produkci v jednom hu-

debním tělese tak nějak nejsme schopni roztlačit,
nepříliš aktivní existence SIGu začala dávat smysl.
V letošním roce jsme se sešli pod záminkou předvelikonočního koncertu a na Vánoce plánujeme společné setkání členů SIGu v sále Pražského Hlaholu.

V průběhu roku došlo ke změně koordinátora.
Členy jsem oslovila malou anketou v intranetu
ohledně uspořádání akce SIGu na některém z celostátních setkání, odezva však byla minimální.
Vzhledem k existenci několika muzeí kostek/
Lega jsme se aspoň sešli s několika dalšími staviteli v Liberci v Muzeu kostek. A v plánu je navští-

vit i ta další muzea po republice, samozřejmě
nejlépe v početném houfu. Objevila jsem i existenci akce Kostkománie, obrovskou výstavu
Lego modelů, která se zřejmě koná pravidelně,
bohužel až příliš pozdě na to, abych se mohla zúčastnit. Snad tedy společně s dalšími nadšenci
navštívíme tuto výstavu příští rok.

SIGURMÁN
Koordinátor: Tomáš Kubeš (tomas.kubes@mensa.cz, +420 603 737 333)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/gurman/
Konference: sig-gurman@mensa.cz (268 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 nabíd-

nout možnost podívat se do míst, kam byste rodinu nebo kolegy nebrali. Akce plánujeme
nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se
o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do
naší konference sig-gurman@mensa.cz.

VÝTVARNÝ SIG
Koordinátor: Eva Erbsová (eva.erbsova@mensa.cz)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/vytvarny-sig/
Konference: sig-vytvarny@mensa.cz (126 členů, 1 zpráva ročně)

Výtvarný SIG se letos připojil k oslavám 700. výročí narození Karla IV., uskutečnily se tři výstavy,
a to v únoru, červenci a září: „Pečetě Země Koruny České, Karlov a Karel IV.“ v prostorách Magistrátu hl. města Prahy na Mariánském náměstí,

„Pohlednice pro Karla IV.“ v prostorách Magistrátu hl. města Prahy ve Škodově paláci a „Pocta
Karlu IV.“ v prostorách Restaurant & Coffee
V Rohlíku na Kavčích horách.

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
dva roky nevybral jiný. – pozn. redakce

SIGLEGO
Koordinátor: Hana Kotinová (hana.kotinova@mensa.cz, +420 732 142 964)
Web. stránky: www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lego/
Konference: siglego@mensa.cz (107 členů, 2 zprávy ročně)
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Koordinátorka SIGu beze jména teď sedí na více
židlích a jako předsedkyně kontrolní komise
Mensy ČR se věnuje tématu SIGu 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.
ZÁJMOVÉ SKUPINY
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Časopis Mensa nabízí jedinečnou možnost
oslovit nejchytřejší zákazníky v republice.
Časopis je distribuován adresně 4 674 členům
Mensy (lidé s IQ 130 a vyšším).

ČASOPIS MENSA | PROSINEC 2016

Mezi členy Mensy převažují mladí
lidé s vysokoškolským vzděláním
žijící ve větších městech.

O časopisu Mensa:
Náklad:
5 000 výtisků
Periodicita: dvouměsíčník – vychází na počátku sudých měsíců
Rozsah:
90 stran formátu A5
Tisk:
ofset, barevnost plná na všech stranách (CMYK)
Zaměření:
zpravodaj Mensy ČR a magazín pro volný čas
Ceny a formáty:
Mensa není plátcem DPH. Další formáty inzerce včetně vkladů nebo přebalů nabízíme po dohodě.
K Vnitřní strany 2/1 na spad

K 4. strana obálky 1/1 na spad

5.000 Kč

7.000 Kč

K Vnitřní strana 1/1 na spad

K 2. nebo 3. strana obálky na spad

3.000 Kč

5.000 Kč

(296 × 210 mm)
K Vnitřní strany 2/1 zrcadlo
(270 × 180 mm)

(148 × 210 mm)
K Vnitřní strana 1/1 zrcadlo
(127 × 183 mm)

K Vnitřní strana 1/2 na spad
(148 × 105 mm)
K Vnitřní strana 1/2 zrcadlo
(127 × 93 mm)

(148 × 210 mm)

(148 × 210 mm)

K Výhodný čtvereček
(60 × 60 mm)

Fyzikální divadlo ÚDiF, foto: Stanislav Wolf

1.500 Kč

Technické požadavky na datové podklady:
K barevný prostor CMYK nebo stupně šedi
bez přímých barev
K rozlišení obrazových dat optimálně 300 DPI

Uzávěrky:
31/01 pro časopis vycházející
15/03 pro časopis vycházející
17/05 pro časopis vycházející
19/07 pro časopis vycházející
13/09 pro časopis vycházející
08/11 pro časopis vycházející

20/02
03/04
05/06
07/08
02/10
04/12

Slevy:
2074%SIGHT
při celkové
objednávce nad 16.000 Kč
A MENSA V ZAHRANIČÍ
10 % při celkové objednávce nad 8.000 Kč

Podzimní mensovní setkání Plzeň 2016, foto: Tomáš Kubeš

300 Kč (pouze pro členy)

K písmo převedené do křivek, nebo připojené v PDF
K pro tisk na spad, spadávka (překres)
3 mm z každé strany

Příjem inzerce:
Tomáš Kubeš - šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz
+420 603 737 333
Vydavatel:
Mensa České republiky
Adresa:
Španielova 1111
163 00 Praha 6
IČO:
45248591
Číslo účtu: 44400444/5500

Vánoční večírek v Prostějově, 2016, foto: Pavel Terber

FOTOGALERIE
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Zájmové skupiny
SIG Aktivní děti

sig.mensa.cz
602 171 498 milada.pytelova@mensa.cz, sig-aktivni-deti@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti/
SIG beze jména
Hana Druckmüllerová 737 827 808
hana.druckmullerova@mensa.cz
SIG Business Club
Petr Štěpán
724 744 775
petr.stepan@mensa.cz, sig-business@mensa.cz
bc.mensa.cz
SIG Cyklistika
Zdenka Pániková
737 154 078
zdenka@mensa.cz
cyklistika.mensa.cz
SIG Děti Plzeň
Jana Votrubcová
603 559 649
jana.votrubcova@mensa.cz
SIG Dračí doupě
Martin Hladík
724 420 570
sig-doupe@mensa.cz, martin.hladik@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/draci-doupe/
SIG Ekologie
Vladimír Kutálek
777 993 490
vlk@mensa.cz, sig-ekologie@googlegroups.com
ekologie.mensa.cz, wiki-sig-eko.jdem.cz
SIG Geocaching
Pavel Terber
604 750 324 pavel.terber@mensa.cz, sig-geocaching@mensa.cz
geocaching.mensa.cz
SIG Hiking
Karolina Svobodová 730 102 340 karolina.svobodova@mensa.cz, sig-hiking@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hiking/
SIG HR
Martin Lupa
733 691 982
martin.lupa@mensa.cz, sig-hr@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hr/
SIG Hudba
Magdaléna Tydrichová 722 470 742
magdalena.tydrichova@mensa.cz, sig-hudba@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/hudba/
SIG Chci pomoci Mense Petr Mazal
737 329 360
petr.mazal@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/chci-pomoci-mense/
SIG Jazyky
Vít Š vachouček
vit.svachoucek@mensa.cz, sig-jazyky@mensa.cz
jazyky.mensa.cz
SIG Kluby nadaných
Dana Havlová
607 886 874
dana.havlova@mensa.cz
dětí j. Morava
deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
SIG Kluby nadaných
Tomáš Blumenstein 603 726 030
tblumen@mensa.cz
dětí s. Morava
deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
SIG Literární tvorba
Eliška Anna Kubičková 604 329 451
eliska.kubickova@mensa.cz
sig-literarni-tvorba@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/
SIG Logická olympiáda Petr Mazal
737 329 360
petr.mazal@mensa.cz, sig-lo@mensa.cz
www.logickaolympiada.cz
SIG Lyžování
Aleš Vencko
lyze@mensa.cz, sig-lyzovani@mensa.cz
lyze.mensa.cz
SIG Manager
Stanislav Wolf
604 623 092 stanislav.wolf@mensa.cz, sig-manager@mensa.cz
manager.mensa.cz
SIG MEG
Jitka Nováková
774 349 731
jitka.novakova@mensa.cz, sig-meg@mensa.cz
Mensa English Group
meg.mensa.cz
SIG Natura
Pavel Terber
604 750 324
pavel.terber@mensa.cz, sig-natura@mensa.cz
SIG Nihongo
Václav Brázda
777 640 556 vaclav.brazda@mensa.cz, sig-nihongo@mensa.cz
nihongo.mensa.cz
SIG Outdoors
Zdenka Pániková
737 154 078
zdenka@mensa.cz, sig-outdoors@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/outdoors/
SIG Peníze
Vladimír Kutálek
777 993 490
vlk@mensa.cz, sig-penize@googlegroups.com
penize.mensa.cz, wiki-sig-pen.jdem.cz
SIG Psychologie
Karel Kostka
603 259 095
cubeca@seznam.cz, sig-komunikace@mensa.cz
a komunikace
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace/
SIG Queer
Hana Druckmüllerová 737 827 808
hana.druckmullerova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer
SIG Reality Praha
Tomáš Kubeš
608 299 286
sig-reality-praha@mensa.cz
SIG Rozvoj
Tomáš Blumenstein 603 726 030
tblumen@mensa.cz, sig-rozvoj@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj/
SIG Rozvoj intranetu Václav Šír
776 604 358
vaclav.sir@gmail.com, sig-intranet@mensa.cz
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SIG Seberozvíjení
SIG Seznamka
SIG Strategické hry
SIG Technologie,
programování
a matematika
SIG Zahraničí
SIG Zbraně
SIG Zlaté ručičky
SIG Zpěv
SIGLego
SIGurmán
Výtvarný SIG

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

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, 739 112 620 vlk@mensa.cz, sig-strategie@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/strategicke-hry
Lukáš Čihák
739 112 620
lukas.cihak@mensa.cz, sig-tech@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologie-programovani-a-matematika/
Tomáš Blumenstein 603 726 030
tblumen@mensa.cz, sig-zahranici@mensa.cz
Vojtěch Audy
777 119 715
vojtech.audy@mensa.cz
Magdaléna Tydrichová magda.tydrichova@seznam.cz, sig-zlate-rucicky@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zlate-rucicky/
Jiří Keller
jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
zpev.mensa.cz
Hana Kotinová
732 142 964
hana.kotinova@mensa.cz, siglego@mensa.cz
siglego.mensa.cz
Tomáš Kubeš
603 737 333
tomas.kubes@mensa.cz, sig-gurman@mensa.cz
gurman.mensa.cz
Eva Erbsová
eva.erbsova@mensa.cz
sig-vytvarny.mensa.cz

Pavel Terber
Lucie Malechová
Věra Heřmanová
Petr Čavojský
Hana Kotinová
Dušan Fürst
Hana Vantuchová
Jana Hřebíčková
Věra Hellerová
Tomáš Nováček
Ladislav Frankl
Iva Berčíková
Michal Blümel

604 750 324
607 591 599
721 333 979
724 046 888

brno@mensa.cz
budejovice@mensa.cz
hradec@mensa.cz
vary@mensa.cz
hana.kotinova@mensa.cz
724 593 140 olomouc@mensa.cz
737 903 740 ostrava@mensa.cz
602 465 747 pardubice@mensa.cz
604 537 994 plzen@mensa.cz
737 121 520 praha@mensa.cz
603 932 788 prostejov@mensa.cz
602 840 526 usti@mensa.cz
725 528 877 michal.blumel@mensa.cz

ms.mensa.cz
brno.mensa.cz
budejovice.mensa.cz
hradec.mensa.cz
vary.mensa.cz
olomouc.mensa.cz
ostrava.mensa.cz
pardubice.mensa.cz
plzen.mensa.cz
praha.mensa.cz
prostejov.mensa.cz
usti.mensa.cz
zlin.mensa.cz

Mensa Business Contacts
Architektonická kancelář 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, Praha 777 220 625 info@zngrants.cz
www.zngrants.cz
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 Praha
www.erstecorporatebanking.cz
Erste Corporate Banking
Hudební produkce
Jiří Volf, Praha 3
602 279 489 jiri.volf@csa.cz
Investice do firem,
Aleš Hodina, Praha 605 551 551 mail@hodina.cz
analýzy, restrukturalizace
ERP konzultant,
Miroslav Benda
608 963 969 miroslav.benda@mensa.cz
www.conceptica.cz/
Enterprise
& System Architect
Překlady, korektury, Dr Leigh Mitchell MsD, Plzeň , 606 489 124 SMS, Dr.Mitchell@seznam.cz
výuka AJ
www.uanglana.cz
Cyklochalupa Sázavka Zuzana Š imůnková 602 101 203
www.cyklochalupa.cz
ADRESÁŘ
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Administrativa
Poštovní adresa
Administrace členské základny
Administrativa testování
Bankovní spojení
Kancelář Frýdek-Místek
Účetní
Webmaster
Rada Mensy ČR
Předseda, členská
základna, zahraničí
1. místopředseda, aktivity
Místopředseda, gymnázium
Místopředsedkyně,
nadané děti, testování
Intranet
Časopis
Ekonomka
PR a grafika
Zájmové skupiny,
místní skupiny
Další aktivní členové
Psycholog
Internetová rada
SIGHT koordinátor
Testující IQ

Redakce časopisu
Redaktoři

ČASOPIS MENSA | PROSINEC 2016

Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Zuzana Poláková
721 216 108
Dana Havlová
607 886 874
č. ú. 5500450000/4000 (Expobank CZ )
Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek
Čestmír Kalus

Na tomto časopise se dále podíleli:
sekretarka@mensa.cz
dana.havlova@mensa.cz
kancelar@mensa.cz
ucetni@mensa.cz
webmaster@mensa.cz

737 329 360

rada@mensa.cz
petr.mazal@mensa.cz

Tomáš Blumenstein Prostějov
603 726 030
Petr Čavojský
Horní Slavkov 724 046 888
Dana Havlová
Brno
607 886 874

tblumen@mensa.cz
petr.cavojsky@mensa.cz
dana.havlova@mensa.cz

Petr Mazal

Martin Sedláček
Tomáš Kubeš
Hana Vantuchová
Hana Kalusová
Pavel Terber

Jevíčko

Praha
Praha
Ostrava
Frýdek-Místek
Slavkov u Brna

602 392 662 martin.sedlacek@mensa.cz
603 737 333
tomas.kubes@mensa.cz
737 903 740 hana.vantuchova@mensa.cz
777 004 678 hana.kalusova@mensa.cz
604 750 324
pavel.terber@mensa.cz

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

Sazba

(jediná adresa pro zasílání příspěvků! )
redakce@mensa.cz
Hana Druckmüllerová, Veronika Flídrová, Pavla Janovská, Jan Kašpar,
Petra Kornášová, Zuzana Kořínková, Tomáš Kubeš (šéfredaktor),
Eliška Anna Kubičková, Hana Kučerová, Zita Nidlová, Tomáš Nováček,
Jitka Nováková, Lucie Peláková, Jitka Pourová, Lucie Svitáková,
Barbora Telferová, Marek Tomaštík, Jiřina Vlková, Irena Závacká
a Kateřina Zavadilová
Tomáš Belloň, www.in2on.cz
bellon@in2on.cz

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

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

Kontrolní komise
Volební komise

kk@mensa.cz
Hana Druckmüllerová (předsedkyně), Renáta Zelinová a Jan Slabý
vk@mensa.cz
Vít Švachouček (předseda), Pavla Janovská, Tomáš Hladík, Věra Heřmanová,
Jan Walla

Časopis sestavili:
Tomáš Belloň, Hana Druckmüllerová,
Lucie Peláková, Barbora Telferová,
Marek Tomaštík, Kateřina Zavadilová
a Jiřina Vlková.

Vojtěch Audy
Eliška Beranová
Iva Berčíková
Michal Blümel
Tomáš Blumenstein
Václav Brázda
Tomáš Cironis
Petr Čavojský
Lukáš Čihák
Luděk Demel
Eva Erbsová
Ladislav Frankl
Dušan Fürst
Dana Havlová
Věra Hellerová
Věra Heřmanová
Martin Hladík
Jana Hřebíčková
Čestmír Kalus
Jiří Keller
Martin Konečný
Alena Kořínková
Zuzana Kořínková
Karel Kostka
Hana Kotinová
Marta Kubánková
Tomáš Kubeš
Eliška Anna Kubičková

Vladimír Kutálek
Martin Lupa
Lucie Malechová
Michala Martišková
Petr Mazal
Antonín Mička
Romana Mutinová
Tomáš Nováček
Jitka Nováková
Pavel Oplt
Zdenka Pániková
Zuzana Poláková
Milada Pytelová
Eva Sedláčková
Markéta Sedláčková
Lucie Sladká
Karolina Svobodová
Zuzana Šimková
Václav Šír
Petr Štěpán
Vít Švachouček
Pavel Terber
Eva Marie Tobiášová
Magdaléna Tydrichová
Hana Vantuchová
Aleš Vencko
Stanislav Wolf
a další...

Rubriku Podzimní mensovní setkání Plzeň
připravili Zuzana Kořínková a tým PMS.

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

Kontakty na všechny členy naleznete na intranet.mensa.cz v sekci Členové.
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