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Jak vydat deskovku,
při které se vaří mozek?

Vážení členové Mensy,
Podzimní tempo Mensy ještě tepe rytmem Logické olympiády, zatímco podzimní setkání je
již jen pouhou vzpomínkou. Doufám, že i vy jste si odvezli ze setkání nějaký silný a doufejme
i příjemný zážitek. Ten můj je bezesporu natáčení klipu pro Logickou olympiádu. Co nového
nám přinese jarní setkání, tentokrát v režii brněnské místní skupiny? Nechme se překvapit.
S novým školním rokem jsme opět nastartovali přednášky v rámci cyklu Supporting Gifted
Children for the Future. Na seminář zaměřený především na budoucí lektory dorazilo mnoho
zájemců, a tak se tým obohatil o další slibné posily.
V Mense najdeme mnoho aktivit pro děti, hodně akcí pro dospělé, ale nejen já sám mám pocit,
že je tu trochu nezaplněná mezera mezi dětským a dospělým věkem. Nově založený SIG Junior,
vedený Vladanem Havlem, mimochodem tajemníkem Rady Mensy pro aktivity pro mladé, by
mohl tuto mezeru zaplnit. Takže vy, jichž se to týká, neváhejte a zapojte se.
Rok se chýlí ke svému konci a s ním se blíží i doba, která je ve znamení mensovních
předvánočních večírků. Nejde navštívit všechny, a tak se tam potkám jen s některými z vás. Ale
i ostatních tradičních aktivit je plný kalendář, to však neznamená, že by se tam ještě nenašlo
místo pro další, právě vámi zorganizovanou. Vhodná doba pro uspořádání akce je i právě teď.
Jak řekl již Publilius Syrus: „Deliberanda saepe perit occasio“.
Těším se na viděnou, když ne letos, tak v příštím roce.

Martin Sedláček
martin.sedlacek@mensa.cz
+420 602 392 662
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Reakce na akce

Vážení čtenáři,
už skoro dva týdny si marně lámu hlavu nad tím, co psát do editorialu výročního čísla, aby to
nepůsobilo ohavně otřepaně.
„Minulý rok končí, jak jen byl krásný...“ No, tak to zrovna moc originální není. Co takhle zkusit
spíš něco kolem Vánoc? Něco jako „Doufám, že Vánoce pro vás letos budou poklidné svátky
plné splněných přání...“. Uf. Ne. Další klišé. A ještě horší.
Co jiného bych mohla zkusit? Co se tak obvykle zmiňuje? Třeba nějaká originální předsevzetí.
Nebo něco s kaprem. Co třeba zmínku o nějaké lihovině a cinkání skleniček? A nebo jen obecně
vyslovení víry ve světlé nadcházející zítřky v Mense, prozářené sluncem a provoněné záhony
jarých fialek? To je příliš nevánoční. Co je vánoční... Vánočka! Sáně. Sníh... Hm... To by možná
šlo – žádné dvě vločky přeci nejsou stejné, a stejně tak i Mensa je neskutečně rozmanitá... Ale
proč jen to pořád zní strašně nadneseně a otřele?
Někdy se v podobných situacích přeci páchají básničky... „Cinkilinky zvoneček, pod
stromečkem dáreček...“ Probůh, ne, to v žádném případě. To je nedůstojné obou zúčastněných
stran. Vzdávám to a loučím se s představou něčeho hluboce vánočního, a přesto rozumného.
Tak tedy zcela přímo a bez sofistikovaných paralel a přirovnání:
Nemůžu mluvit za ostatní – ale mně minulý rok v Mense přinesl mnoho silných zážitků.
A skutečně velkou spoustu příležitostí k osobnímu rozvoji. Ať už chcete mensovní aktivity
a projekty pomoci organizovat, nebo se jich jen účastnit – šíře možností je úžasná a stejně
tak i ochota a odhodlání mnoha dobrovolníků. A když tyto možnosti využijete, můžete být
překvapení – snad příjemně. :-) Rozhodně plánuji tyhle možnosti zkoumat a využívat nadále.
Intenzivně celý příští rok. Zkuste to taky. Třeba i ty dosud neprobádané oblasti. A před příštím
výročním číslem mi dejte vědět, jaké to bylo.
Jako inspirace by se mohlo hodit právě výroční číslo časopisu, které držíte v ruce. Věřte
mi, nic napěchovanějšího informacemi o všech oblastech činnosti Mensy se vám jen tak
do ruky nedostane.
A aby vám přeci jen nescházela ta správná vánoční nálada, zkuste si ke čtení pustit třeba tuhle
koledu, kterou celou včetně textů složila umělá inteligence... youtu.be/3eDkQEhXqtY
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Členské příspěvky na rok 2018
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz

Stejně jako minulý rok připravila Mensa ČR pro všechny členy a členky Mensy, kteří
zaplatí členské příspěvky včas, dárek v podobě poukazu na testování IQ zdarma.
Poukaz platí pro dospělé, studenty i děti od pěti let a můžete ho věnovat třeba svému
partnerovi, kamarádovi, rodiči, potomkovi, kolegovi nebo šéfovi.

Kdy a kolik?
Termín splatnosti členských příspěvků
je nejpozději 28. února 2018.
Výše ročních členských příspěvků zůstává
stejná jako minulý rok:

300 Kč

snížený členský příspěvek pro členy
Dětské Mensy, studenty do 26 let
a seniory; zahrnuje předplatné časopisu

450 Kč

dva sourozenci do 26 let; zahrnuje
předplatné časopisu

600 Kč

základní členský příspěvek pro dospělého;
zahrnuje předplatné časopisu

Jak a kam?
Nejsnáze a nejlevněji zaplatíte převodem
na účet Mensy:
Číslo účtu: 5500450000/4000 Expobank CZ
Variabilní symbol (VS): členské číslo
Použití členského čísla jako variabilního symbolu nám umožňuje efektivnější evidenci plateb. Své členské číslo najdete na členském
průkazu, případně na igelitovém přebalu časopisu. Členové Dětské Mensy použijí jako
VS jen číslo bez „DM“. Rodiny platící rodinný členský příspěvek uvedou jako VS jedno
z členských čísel a ostatní členská čísla napíší
do poznámky. Pokud své číslo nevíte, ráda
vám ho vyhledám.

Zlaté roční členství

750 Kč

Zlaté roční členství je určeno pro ty, kdo
chtějí aktivně podpořit Mensu a její projekty
především v oblasti nadaných dětí.

800 Kč

Jako zlatého člena vás uvedeme v seznamu
partnerů Mensy, získáte pamětní odznáček jako
poděkování, 100 ks mensovních vizitek zdarma
a dvě vstupenky na valnou hromadu. Zlaté členství platí jako roční rodinný členský příspěvek
a v případě nových členů i jako zápisné.

dospělý + dítě/student do 26 let; zahrnuje
předplatné jednoho časopisu
rodinný členský příspěvek (určený pro
členy v přímé příbuzenské linii, sourozence
a manžele, popř. registrované partnery,
kteří bydlí na stejné adrese); zahrnuje
předplatné jednoho časopisu

5 000 Kč

zlaté roční členství
Rada Mensy nově schválila
administrativní poplatek ve výši 100 Kč
za pozdní úhradu členských příspěvků
u stávajících členů.

Celkem 65 950 Kč z příspěvků zlatých členů
v roce 2017 Mensa využila k financování
Logické olympiády, především na pronájem
Míčovny a zajištění nezbytné audiovizuální
a informační techniky během finále. Dále jsme
z těchto prostředků zajistili i nákup cen pro
vítěze soutěže.

Rádi bychom následujícím členům srdečně
poděkovali za jejich příspěvek: Michal
Augustin, Lukáš Hemek, Pavel Herman,
Hana Kotinová, Michaela Kovářová, František
Kraus, Richard Pavlica, Zlata Kubů, Martin
Scholz, Miloslav Skřivánek, Drahomír Šachta,
Pavel Tempír, Petr Teplý, René Vápeník,
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
výrazněji 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
na sekretarka@mensa.cz.

ráda

zodpovím

UZÁVĚRKY časopisu v roce 2018

redakce, redakce@mensa.cz

Uzávěrky v roce 2018
budou vždy 1. neděli
každého lichého
měsíce.

7. ledna
4. března
6. května
1. července
2. září
4. listopadu

Několik doporučení
Když nám pošlete svůj článek ještě před
uzávěrkou, budeme schopni mu věnovat
důkladnější péči.
Když reakci na akci napíšete krátce po akci
samotné, budete ji mít v živější paměti.
A třeba tak dokážete své nadšení lépe přenést
na čtenáře.
Když ke svému článku rovnou přiložíte
fotografie v původním, co největším rozlišení,
uděláte nám radost. Fotku budeme moci
v časopise otisknout větší a váš článek
čtenáře snáze upoutá.
Když se nebudete zbytečně zabývat grafickou
úpravou textu svého článku, ušetříte práci
sobě i nám. Ve finále totiž článek stejně bude
vypadat nejspíš úplně jinak.

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

V nabitém programu Podzimního mensovního
setkání v Ústí nad Labem jsme našli čas
i na zasedání Rady Mensy. S Vladanem
Havlem, tajemníkem pro aktivity mladých,
jsme probírali plány na další činnost v této

oblasti – kromě již založeného SIGu Junior
se připravují např. i setkání mladých členů
Mensy. I na nás silně dopadají povinnosti
spojené s GDPR (nařízení o ochraně osobních
údajů), začaly první přípravné práce a analýzy

stavu. Další z mensovních projektů – MITCH
(nový test pro děti) – se úspěšně blíží k závěru
a k ostrému nasazení. Opět byly schváleny
dárkové poukazy na testování IQ pro včasně
platící členy. Tomáš Kubeš nás informoval
o podrobnostech přechodu intranetu
na nový server. Za tímto přechodem je ukryta
spousta práce – Tomáši, tobě i ostatním
zúčastněným děkujeme. Dozvěděli jsme
se i podrobnosti z letošního zasedání IBD
(International Board of Directors), kterého
se za ČR účastnil Tomáš Blumenstein. Bylo
schváleno zřízení dalších bankovních účtů,
které budou speciálně určeny pro celostátní
setkání Mensy a Dětské Mensy.

Zápisy ze zasedání
Rady Mensy ČR
a další důležité dokumenty naleznete
na

intranet.mensa.cz
pod záložkou

Dokumenty Mensy
– Zápisy z RM

Tři (ne)nápadní muži
Milada Pytelová, milada.pytelova@mensa.cz
Milí mensané, všichni dobře víme, že Mensa
je taková, jakou si ji sami děláme. Chtěla
bych proto touto cestou jmenovitě poděkovat
třem dobrovolníkům ze svého okolí, kteří se
dle mého názoru podílejí na tom, že je naše
Mensa lepším místem pro naše setkávání.
Brněnská skupina si na podzim již opakovaně
zvolila do čela Pavla Terbera. Pavel je jak
pevná skála v moři šílených mensanů. Už to
bude 25 let, co se s neochvějnou pravidelností
dostavuje každé třetí pondělí v měsíci
na schůzky brněnské místní skupiny. Za ta léta
nám sice trochu zešedivěl, ale nezevšedněl.
Brněnská skupina pod jeho vedením jen roste
a vzkvétá. Takže mu, i brněnské skupině, přeji
hodně energie, aktivní členy a vydařené akce.
TOP akcí se letos v září stal jistě MOMENT –
první moravský mensovní turnaj pořádaný

Ladislavem Franklem v Prostějově. Masová
účast na turnaji jen potvrdila Laďovo skvělé
organizační nasazení, které již mnoho let dává
do služeb Mensy. Nenápadná, ale vytrvalá
práce dobrovolníků, to je naše Mensa.
Hádejte, který SIG pravidelně pořádá akce
pro desítky účastníků, má vlastní časopis
a je aktivnější než jedna z největších místních
skupin? Stanislav Wolf se pustil do vedení
SIG Manager opravdu zodpovědně, s plným
nasazením a na výsledku je to více než vidět.
Precizní plánování a příprava, důsledné
provedení a zhodnocení, vzor nejen pro
managery, ale pro nás všechny.
Milí mensovní dobrovolníci, děkuji všem, kteří
se podílejí na tom, že máme naši Mensu,
desítky akcí, setkání, článků i fotografií,
zážitků a vzpomínek.

Valná hromada
MS Hradec Králové

Věra Heřmanová, vera.hermanova@mensa.cz
V úterý 3. října 2017 po dvou letech opět
proběhla Valná hromada MS Hradec Králové.
Na funkci předsedkyně a místopředsedkyně
nedošlo ke změně, když byly znovu zvoleny Věra
Heřmanová a Marta Kubánková. Pokladníkem
byla zvolena Věra Heřmanová. Do funkce
nástěnkáře byla zvolena Kateřina Venclová.

Valná hromada
MS Prostějov

Ladislav Frankl, lada.frankl@post.cz
Po krajském kole Logické olympiády se
členové MS Prostějov ještě jednou sešli, a to
aby po dvouletém funkčním období minulého
vedení zvolili vedení nové. Výsledkem je mírná
obměna: předsedou zůstává Ladislav Frankl,
místopředsedou byl zvolen Jaroslav Zavadil.
Pokladníkem a nově i vítačem nových členů
místní skupiny byl zvolen Jaroslav Grepl.

Zajímá vás činnost místních
skupin, ale obáváte se setkání
zúčastnit? Napište místnímu
předsedovi nebo vítači.
Rádi se vás ujmou!
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Vítáme nové členy!
Roman Benčík, Jan Borik, Martin Borovička, Štěpán Borůvka, Martin Brychta, Michal Burda, Tereza Caklová, Barbora Čechová, Tereza Čechová,
Hynek Čuška, Vlastimil Dědek, Lucie Dicková, Martin Dolgov, Martin Dostál, Martin Dostál, Barbora Ďurkovová, Vojtěch Dvořák, Michaela
Fabiánová, Adéla Filipová, Tomáš Foff, Tomáš Fojt, Jan Friedl, David Fryč, Jakub Glac, Daniel Gorc, Ondřej Hájek, Jakub Holan, Tomáš Holík,
Vladimíra Holubová, Timotej Horák, Linda Hrábková, Jolana Hrochová, Michal Huber, Lucie Chladilová, Georgii Isakov, Radim Jančálek, Štěpán
Jančar, Jan Jindra, Marina Josefi, Anna Kišová, Filip Kroutil, Miroslav Krutina, Kryštof Kubík, Barbora Kuželová, Karel Kylián, Jan Lachnit, Alma
Eleonora Lanhede, Anna Ledecká, Jakub Ledecký, Jakub Martinka, Rozálie Anna Mašová, Lucie Mayerová, Jakub Mazán, Alena Mečířová,
Nikol Miřátská, Jiří Nekuža, Jiří Orság, Jonáš Palas, Eva Pejšmanová, Ondřej Pilnaj, Klára Poláková, Michaela Poláková, Jana Poláková, Michal
Portych, Jáchym Postolka, Alžběta Prokopová, Jonáš Ptáček, Adam Roth, Jiří Rudolf, Jakub Jan Růžička, Matyáš Řehoř, Šárka Skalická,
Zdeňka Stojaspalová, Vojtěch Straka, Michal Stroff, Tomáš Svoboda, Lucie Svobodová, Adéla Svobodová, Vojtěch Ševčík, Šimon Škorňa,
Daniel Šmerda, Petr Špernoga, Danila Šukoljukov, Magdaléna Šulcová, Jakub Šustr, Tereza Švihlová, Eduard Tomas, Martin Tomášek, Kateřina
Tunegová, Viktorie Týblová, Dominik Uher, Kateřina Ulmanová, Pavel Urbánek, Katrin Valtová, Johana Vondráková, Adéla Vyhlídalová, Matěj
Walek, Hynek Weissmann, Michaela Ženožičková
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Chceš se zapojit a nevíš jak?
Hledáme právě tebe!

30
11

4
4

Překladatel pro časopis
Kdy: průběžně a podle tvých možností
Co: překlady z Mensa World Journal nebo jiných zahraničních mensovních časopisů.
Kontakt: tomas.kubes@mensa.cz

11
4

17

4

1
24
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Rozvoj intranetu Mensy ČR
Kdy: průběžně
Co: vše od malinkých a jednoduchých úprav až po vývoj nových komponent
Požadavky: základní znalost HTML, PHP, MySQL nebo správy Linuxu
Nabízíme: takový rozsah práce, jaký ti bude vyhovovat, možnost získat zkušenosti se
zapojením do většího projektu, dny programátorů, kde se nejen dobře pobavíš, ale i dobře
najíš, a v případě větší spolupráce i honorář
Kontakt: intranet@mensa.cz

Co podnikáme

v kanceláři a klubovně v Praze
redakce, redakce@mensa.cz

Už několik měsíců má Mensa kancelář a klubovnu v nové budově
CIIRC v Praze Dejvicích – o tom jste si přečetli už v srpnovém čísle.
Jak se nám v ní zatím líbí a využívají už její možnosti organizátoři akcí?
V kanceláři v současné době sídlí Zuzana Poláková, která má mimo
jiné na starost administrativu členské základny, a Petr Štěpán, který
provozuje a rozvíjí nový Mensa Shop. Vše funguje hladce, místnosti se
postupně dovybavují tak, aby co nejlépe vyhovovaly našim potřebám.
Nově teď navíc máme k dispozici sklad, který se nachází v téže
budově, a dokonce na téže chodbě jako naše kancelář. Umožní nám
tedy skladovat vše potřebné pohromadě, a přitom to mít vždy snadno
po ruce – a to i včetně těch materiálů, které doteď byly uskladněné
na několika různých místech po celé České republice.
Prostory klubovny se nám daří využívat čím dál tím častěji, zajímavěji
a funkčněji, stejně jako přilehlou zasedací místnost. Pořádají se tu nejen
oficiální mensovní testování a školení, ale postupně ji začínají využívat
i přímo členové pro organizaci vlastních akcí – a to ať už jde o filmové
večery, setkání programátorů nebo hraní deskovek. Do budoucna už
padly i návrhy provozovat tu pravidelně šachový klub, kurz základů
programování pro děti apod. – uvidíme, co všechno se podaří realizovat.
Jako kterákoliv mensovní aktivita je to pouze na vás, členech.
Máte nápad na akci, ale prostory žádné? Klubovna dost možná
váš problém vyřeší – kontaktujte Zuzanu Polákovou na e-mailu
zuzana.polakova@mensa.cz nebo na telefonu 721 216 108; ráda
s vámi probere možnosti a domluví se s vámi na všem potřebném.
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Rozjíždíte mensovní projekt
a potřebujete najít další lidi, kteří se do něj s vámi pustí?

Oslovte je v časopise Mensa!
Svoji poptávku posílejte na redakce@mensa.cz

Co se děje na intranetu
redakce, redakce@mensa.cz

Za poslední dva měsíce se do intranetu přihlásilo 590 členů.
Prohlíželi si 700 nových fotek a diskutovali o následujících
tématech:
Nenávist | SIG Business Club – Tvorba akciového portfolia
| Ponožkožrout | Založení nového SIGu - SIG SPORT??? |
Hledá se... aneb Seznamka | The Social Network
| SIG Spolujízda | SIG Věda a výzkum | Změnovník.

Zapojte se i Vy!

Mensa a inteligence
v médiích

Připravil Čestmír Kalus
a Pavla Janovská
redakce@mensa.cz

Mensa

Jak nás mozek klame: Proč si lidé pletou napravo
a nalevo?, eurozpravy.cz

Nemoc motýlích křídel není nakažlivá, dokazovala
nadaná středoškolačka, idnes.cz

Mensa reveals what an IQ test could look like for
Trump, Tillerson, cbsnews.com

goo.gl/gfMv3q

Mensa ČR podporuje nadané děti pro budoucnost,
polar.cz

goo.gl/m5ZRc7

goo.gl/iaVLQk

Inteligence
Lidský mozek bude dominovat nad
sebedokonalejším umělým, ceskapozice.cz

goo.gl/zCqRff

Mořští biologové objevili pod hladinou město
chobotnic. Mění to pohled na jejich inteligenci,
ct24.cz

goo.gl/Crujmf

Mladí mají ambice: chtějí řídit firmu nejpozději
do čtyř let po nástupu, dotyk.cz

goo.gl/5va9Ds

Babies can learn that hard work pays off,
sciencedaily.com

goo.gl/kTnoZs

Hrozí vám Alzheimer či demence? Udělejte si tři
jednoduché testy, tn.cz

goo.gl/wmBCcW

Sarkasmus má přímý vliv na rozvoj
tvůrčího a abstraktního myšlení –
podstata této myšlenky spočívá v tom,
že sarkastické prohlášení nutí člověka
ponořit se hlouběji do skutečných
významů slov.
Proč jsou sarkastičtí lidé více tvůrčí?, eurodenik.cz

goo.gl/xDfoQg

Mozek máme větší kvůli expanzivnímu chování,
nikoli kvůli složité společnosti, bety.cz
Nejchytřejší lidé v dějinách podle IQ: Top 5
historických osobností napříč povoláním,
hradubican.cz

goo.gl/uTMJrR

Denní snění je projevem vyšší inteligence, bety.cz

Logická olympiáda prověří znalosti, uvažování
a také rychlost úsudku, sokolovsky.denik.cz

goo.gl/6HrHcX

Startuje desátý ročník Logické olympiády,
regionzapad.cz
Mensa zve na Logickou olympiádu, sokolov.cz

Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Sapiosexuály přitahuje
mozek, nejen krása, novinky.cz

goo.gl/ahXU7y

Ovce nejsou tupé. Členy stáda i lidi poznají podle
obličeje, i po letech, hobby.cz

goo.gl/1a3Vzg

goo.gl/AMfgfW

Startuje desátý ročník Logické olympiády,
kr-karlovarsky-kraj.cz

goo.gl/iadHB5

Logická olympiáda 2017, soutěž pořádaná Mensou
ČR, zitteplice.cz

goo.gl/oH8ukx

Logická olympiáda Mensy ČR, ceskatelevize.cz

goo.gl/46MchP

V Hradci Králové se uskutečnilo krajské kolo
Logické olympiády, kralovehradeckenovinky.cz

Větší vizuální inteligence neznamená nutně vyšší
IQ, bety.cz

goo.gl/CC7jMc

Děti dědí inteligenci po své matce, nikoli po otci,
bety.cz

goo.gl/tyvSte

goo.gl/Evw13Y

goo.gl/ThdDhq

Nadané děti, vzdělávání
Irena Obermannová: nikoho se neptám, co mám
dělat, jsem už velká holka, prazsky.denik.cz

goo.gl/1FJV5Q

Popírá mozek zákony fyziky? Jeho struktura je
složitější, než jsme mysleli, iprima.cz

Cenu Akademie věd za výzkum obdrželi fyzik,
informatik a ekolog, novinky.cz

PORG Ostrava má už 8 ročníků, přibyla anglická
školka a základka, idnes.cz
Letošní vyhodnocení IT diplomek ukazuje, že čeští
studenti drží krok se světem, chip.cz

goo.gl/5a9qxg

Co mají společného mikroorganismy
v lesní půdě, průnik UV záření ozonovou
dírou a potlačení rušivých vlivů
v obraze?

goo.gl/LzEaAT

goo.gl/mM4vkB

Málo uklízíte a hodně ponocujete? Podle odborníků
jste geniální, prostreno.cz

Lenost okoukají děti od rodičů už v útlém věku,
vtm.cz

V Hradci Králové se uskutečnilo krajské kolo
Logické olympiády, prvnizpravy.cz
V zastupitelském sále krajského úřadu proběhlo
semifinále Logické olympiády, kr-karlovarsky.cz

goo.gl/Qo98JV

V bohunickém kampusu se konala Logická
olympiáda pořádaná Mensou, centrumnews.cz

goo.gl/MLXjE3

V zastupitelském sále krajského úřadu proběhlo
semifinále Logické olympiády, regionzapad.cz

goo.gl/Qz874f

Logická olympiáda, prostejov.eu

goo.gl/ftkkdu

Hurá na finále Logické olympiády!,
sokolovsky.denik.cz

goo.gl/LSmJgH

Krajské kolo Logické olympiády má své vítěze,
pardubickykraj.cz

goo.gl/jVgM1R

Krajské kolo Logické olympiády,
kr-kralovehradecky.cz

goo.gl/Rs5jwL

goo.gl/C1ih2c

goo.gl/uS8nhr

Spor dvou nejbohatších Čechů: Kellner odmítl
Babišova slova, že jeho škola není nadace,
novinky.cz

Nejkratší IQ test na světě: Na tyto 3 otázky odpoví
správně pouze ti nadprůměrně inteligentní,
eurodenik.cz

Mezi učebnicemi Hejného matematiky bude jedna
pro experty, tyden.cz

goo.gl/brkANZ

Logická olympiáda

Jsou správné představy, že
se sapiosexuálové vybíjejí jen
v intelektuálních debatách a normální
sex spolu vůbec nemají? Nebo si díky
intelektu dokážou vymyslet a užít
neuvěřitelně erotické chvíle?

Víme, z čeho se mozek skládá, a také
víme, jaké procesy se v něm odehrávají,
ovšem spojení těchto dvou světů
dosud nedávalo příliš smysl. Propojení
nervových buněk nevznikají náhodně,
nýbrž mozek si je zcela záměrně tvoří.
Mají takto vytvořené struktury až
jedenáct dimenzí?

Proč nudou někdy i usínáme? Vědci už to ví,
novinky.cz

goo.gl/yvW4kb

goo.gl/N6LS3J

Opravdu jsou chytré ženy přitažlivé? Vědci zjistili,
co si muži skutečně myslí, eurozpravy.cz

goo.gl/pVn7rZ

goo.gl/BF9tWN

goo.gl/egd5sA

goo.gl/dRJo7j

goo.gl/on7Usw

redakce@mensa.cz

Pozastavit inkluzi znamená opět ji hodit na školy,
které ji dělaly zadarmo, respekt.cz

goo.gl/wJUcAA

goo.gl/V21ynV

Prosím, zašlete odkaz na adresu

Proč rejsek nedostal Nobelovu cenu? Mozek by
na to přece měl!, epochaplus.cz

Máte doma malého génia? Tyto znaky to prozradí,
zpravy.tiscali.cz

goo.gl/P6Q4rP

Všimli jste si článku
o Mense nebo inteligenci?

goo.gl/eQpFpr

goo.gl/gHv3hL

Děkujeme Petru Čavojskému,
Stanislavu Wolfovi, Martě Heřmanové,
Petru Štěpánovi, Martinu Šulcemu,
Zuzaně Polákové, Petru Mazalovi,
Lence Šnajdrové a všem dalším,
kteří zaslali odkazy na články do redakce.
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Jana Unruhová, janka.unruhova@seznam.cz

Logická olympiáda 2017
Celkem
195 soutěžících se v pondělí
27. 11. 2017 již podesáté utkalo v celostátním finálovém kole Logické
olympiády. Rozmanité logické úlohy měli soutěžící možnost řešit již
tradičně v prostorách Míčovny Pražského hradu. Logická olympiáda si
stále drží svou popularitu – i v desátém ročníku se zapojilo více než
61 tisíc žáků a studentů z více než 3 014 škol v České republice.
Stejně jako v předchozích letech byl i letos
velký důraz kladený na druhovou rozmanitost
úloh. Tentokrát byl základní test doplněný i o
moduly zaměřené na logickou prostorovou
orientaci spojenou s manuální zručností
nebo na pozornost a paměť. „Snažíme se
vytvářet pro každý ročník něco nového,
s čím se během předchozích ročníků Logické
olympiády soutěžící zatím nesetkali. Letos
jsme například za účasti několika členů Mensy
ČR natočili krátký videoklip, po jehož zhlédnutí
soutěžící zodpovídali řadu souvisejících
otázek. V této úloze se propojovalo zaměření
jak na pozornost, tak na paměť a zároveň
představovala pro soutěžící určité zpestření,“
popisuje strategii výběru úloh Eva Sedláčková.
„Obliba takových doplňkových modulů
stoupá, takže do budoucna je plánujeme
posílit. Tomu bude ale samozřejmě potřeba
vhodně přizpůsobit i systém vyhodnocování
pro maximálně hladký průběh finále i v dalších
letech. Prozatím jsou totiž tyto prvky stále
poměrně nové a ještě hledáme optimální
cestu,“ dodává.

Na místě při vyhodnocování, zápisu výsledků
a organizaci obecně pomáhaly desítky
dobrovolníků. „Celkově se do příprav
letošního ročníku v průběhu celé soutěže
zapojilo celkem na 300 dobrovolníků.
Jejich pomoc je stěžejní na všech úrovních
soutěže – při vytváření úloh, jejich testování
a grafickém zpracování, při komunikaci
s účastníky a v neposlední řadě právě i při
organizaci krajských kol i kola celostátního,“
vysvětluje
Zuzana
Poláková,
hlavní
koordinátorka letošního ročníku. „Motivace
dobrovolníků k zapojení se je různá, myslím
ale, že asi všichni z nich věří, že Logická
olympiáda má smysl. Jedná se nejen
o prostředek rozvíjení pozitivního postoje
dětí k logice, ale i o cenný nástroj pro plošný
screening mladých nadaných. Tím, že je
účast zdarma a první kolo probíhá online, se
mohou zapojit skutečně všichni a nezřídka
se stane, že se odhalí potenciál i u těch
studentů, kteří jej doteď úspěšně skrývali.
Pak je snazší o jejich nadání pečovat
a umožnit jim maximální rozvoj.“

Na přípravu finále a samotné finále jubilejního
ročníku Logické olympiády se přijeli
podívat zástupci z Mensy Polsko: Eliza
Ropka, předsedkyně Mensy Polsko, a Piotr
Strzyzewski, radní a koordinátor rozvoje.
Jejich cílem bylo načerpat zkušenosti pro
plánované pořádání Logické olympiády
v Polsku. Prozatím jim plány ztěžuje fakt, že
v Polsku není značka Mensa příliš známá,
tím pádem jsou zdlouhavá jednání s úřady
a školami – tedy právě s těmi, kdo by mohli
pomoci rozšířit povědomí o této události
a pomoci v její realizaci. Původní záměr byl
uspořádat Logickou olympiádu v Polsku už
v dubnu 2018, vzhledem k náročnosti příprav
se nyní termín reálně odhaduje až na podzim
2018. První ročník by se měl konat pouze
v několika krajských městech (Varšava,
Krakov, Katovice) a v případě úspěchu akce
by se soutěž postupně rozšiřovala do dalších
měst, ideálně po celém Polsku.
Oba hosté byli nadšeni hladkým průběhem
finále a ocenili především nasazení
organizátorů a rozsah akce. Za velké pozitivum
považují i spolupráci soutěže s MŠMT
a školami. „Logická olympiáda je přínosem
pro děti i pro Mensu. Posláním Mensy by
mělo být pečovat o nadané děti a Mensa ČR
vytvořila know-how, jak to prostřednictvím
Logické olympiády dělat. Je v tomto směru
příkladem pro ostatní země, které by tohoto
know-how měly také využít,“ shrnula Ropka.

Děkujeme všem partnerům soutěže:
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Vítěz kategorie C
Jakub Kislinger, Gymnázium
Jaroslava Vrchlického, Klatovy
Jak hodnotíš celý ročník letošní LO?
Samozřejmě dobře, když jsem to vyhrál, ale
vítězství mě překvapilo. Bavilo mě skládání
kostky, i když mi moc nešlo. Bavily mě
všechny matematické úlohy. Naopak mi moc
nejdou přesmyčky. Nicméně všechny úkoly
byly dost náročné.
Když jsi vyhrál LO, budeš se hlásit
do Mensy? Budeš to nějak rozvíjet?
Nevím, jestli se do Mensy přihlásím. Pokud
najdu čas, tak jo. Každopádně příští rok zase
zkusím Logickou olympiádu. Nic jiného zatím
neplánuju.
Co bys chtěl do budoucna studovat?
Ještě nevím, je mi 15 let a jsem v prváku (kvintě),
ale asi bych chtěl jít na Matfyz na informatiku
nebo na ČVUT na elektrotechniku.
Po kolikáté jsi na finále LO?
Po čtvrté. V sekundě jsem byl druhý, pak jsem
byl špatnej, asi 23., vloni jsem byl osmý.
Bylo finále podobné jako v ostatních letech,
nebo tě tu letos zaujalo něco nového?
Vždycky je tu něco speciálního, divnýho, teda
něco, co nikdo nečeká a všechny to, myslím,
zmate. Letos to bylo bludiště naslepo. Kromě
testu je skoro všechno jiný a nedá se na to
moc dobře připravit.

Jaké deskovky a karetní hry rád hraješ?

Co bys chtěl do budoucna studovat?

Mám rád třeba hru Pandemic. Hraju všechny
hry, které se ke mně dostanou, ale jen
několikrát, nemám na to čas.

Něco s matematikou a fyzikou.

Je ve škole něco, co ti opravdu nejde?

Moc rozdílů nevidím. Organizace se změnila
k lepšímu.

Nesnáším hodně předmětů, jako je dějepis
a všechno, kde se musím učit něco nazpaměť.
Humanitní vědy moc nemusím, češtinu taky
nemusím. Ale známky mám docela dobrý, tak
jsem spokojenej.

Vítěz kategorie B
Matěj Ságl, Gymnázium Jihlava
Co ti dnes nešlo, a co tě naopak bavilo?
Moc mi nešla ta přesmyčka v testu, nějak mi
to nevycházelo. Těžké pro mě byly i indicie.
Bavilo mě skládání kostky. To mi šlo rychle.
Moc se mi tu líbilo a doufám, že se sem zase
příští rok dostanu.
Kolikrát jsi už byl na finále LO?
Byl jsem tu už jednou před třemi lety, když
jsem byl v 5. třídě, a byl jsem dvanáctý.
Jaké deskovky a karetní hry rád hraješ?
Rád hraju žolíky a Rummikub, to je taková
hra jako žolíky, akorát je to desková hra.
A Dostihy a sázky hraju rád. Monopoly taky.
Je ve škole něco, co ti opravdu nejde?
Nic mě nenapadá, jen nemám rád biologii,
protože je to nuda.

Bylo finále podobné jako v ostatních letech,
nebo tě tu letos zaujalo něco nového?

Vítěz kategorie A
Leonard Oeding, ZŠ Jana Amose
Komenského, Karlovy Vary
Co ti dnes nešlo, a co tě naopak bavilo?
V každé části dnešního finále LO bylo něco
těžšího a něco lehčího. V písemném testu mi
taky nešla ta přesmyčka na konci. Došel jsem
nakonec ke dvěma slovům, ale nevím, jestli
byla správně. Nejvíc mě bavilo bludiště.
Kolikrát jsi už byl na finále LO?
Jsem tady podruhé. Před rokem jsem skončil
dvanáctý a líbilo se mi tu.
Bylo finále podobné jako vloni, nebo tě tu
letos zaujalo něco nového?
Dost se to změnilo. Jeden modul ubyl, už
nevím který, a přidaly se 2 nové moduly. Ale
ty nové mě bavily.
Jaké deskovky a karetní hry rád hraješ?
Já hraju rád Osadníky z Katanu, Cortex
a šachy. Občas si zahraju i halmu.
A je ve škole něco, co ti opravdu nejde?

ROZHOVOR S VÍTĚZI

celostátní kolo

Nemám moc rád výtvarnou výchovu.

Prostějov

Albatros media, a. s. | BESIP | Blackfire | Bosh | CCA Group | CYBERSALES | České Budějovice | ČEZ | Dalibor Hrabec | Epson
| Hamé | Havlíčkův Brod | Institute of Applied Psychology | Jednota | Jihočeská plavební | Jihočeská univerzita |
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | Jitka Karásková | Knihkupectví Dobrovský | Kuboušek | Motosport Chýnov
| Ostravská Univerzita - Přírodovědecká fakulta | P. F. art | Pardubický kraj | Pekárna Srnín | Polabské mlékárny, a. s. |
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze | Puzzle-prodej.cz | SAGAX vydavatelství | Strnadovský mlýn | Svetylko, o. p. s.
| Šlapanice | Tomovy hry | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované infomatiky |
VITAR | Vyškov | Zlín | Znojmo
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Zuzana Poláková, Petr Mazal; autoři fotografií: Zdeněk Falář, Tomáš Kubeš, Richard Petřivalský

Logická olympiáda 2017
Poděkování organizačnímu týmu
I letos probíhá celosvětově největší mensovní
akce – Logická olympiáda pořádaná Mensou
ČR. V jubilejním desátém ročníku se do ní
zaregistrovalo opět více než 60 000 soutěžících
a 4 000 učitelů z více než 3 000 škol.
S největší mensovní akcí je samozřejmě
spojena značná spousta práce. A právě
organizátorům, kteří věnovali svůj volný čas
a své síly naší soutěži, bychom rádi věnovali
toto poděkování.
Soutěž začíná registrací a základním
internetovým kolem. U 60 000 účastníků
se samozřejmě vyskytne celá řada dotazů,
nejasností a žádostí o řešení problémů.
Na všechny tyto podněty trpělivě odpovídaly
členky komunikačního týmu, pomáhaly
při registraci i při vlastní soutěži a řešily
veškeré problémy s hesly či přihlášením se
do vlastního testu základního kola. Velké
díky posíláme Michaele Kubanikové, Martině
Pokorné, Pavle Janovské, Zuzaně Sattlerové,
Jitce
Markesové,
Kateřině
Hráčkové
a Bronislavě Milínkové. Děkujeme i Juraji
Ladickému a Tomáši Hladíkovi za dozor
a pomoc s provozem soutěžního webu.
Každým rokem je třeba rovněž připravit
soutěžní úlohy pro základní a krajská kola
i pro finále. Celkem je pro všechny věkové
kategorie vždy potřeba více než 300 úloh
a za jejich přípravou se skrývá obrovské
množství práce. Rádi bychom i všem
členům týmu, který se zabýval tvorbou
úloh, vyjádřili naše uznání a velké díky. Tým
vedla Eva Sedláčková a nejvíce jí pomáhali
Martin Sedláček, Antonín Mička, Michaela
Jánošková, Jan Heller, Jitka Karásková

a Martina Hrůzová. Zdaleka to nejsou všichni,
kdo se na přípravě úloh podíleli – děkujeme
i všem ostatním, kteří se letos to tvorby úloh
zapojili. Již započatá tradice s tvorbou úloh
spojenou s posezením a pečením palačinek
bude pokračovat i v příštím roce.
I v desátém ročníku Logické olympiády
platí, že bez spolehlivých a obětavých krajských koordinátorů a jejich týmů by se tento projekt nezdařil. Lucie Malechová, Pavla
Pechová (Jihočeský kraj), Lenka Šnajdrová
(Jihomoravský), Petr Čavojský (Karlovarský), Marta Kubánková (Královéhradecký),
Hana Kotinová (Liberecký), Jiří Šmach (Moravskoslezský), Tomáš Blumenstein, Lída
Děcká (Olomoucký), Jana Havlová (Pardubický), Věra Hellerová (Plzeňský), Naďa Burešová (Praha), Petr Štěpán (Středočeský),
Iva Berčíková (Ústecký), Zuzana Šimůnková
(Vysočina) a Jana Šindelářová (Zlínský) spolu se svými týmy úspěšně zajistili bezproblémový průběh všech čtrnácti krajských
kol. Děkujeme vám i všem členům vašich

krajských týmů. Povedlo se vám připravit
pro cca 2000 dětí spravedlivé soutěžní klání
a vybrat z nich ty nejlepší do finále. Za vaším
úspěchem se skrývá rovněž spousta práce,
od organizačního zajištění až po publikování
výsledků a komunikaci s médii. Vaši obětavost i úsilí velmi oceňujeme, bez vás by to
prostě opravdu nešlo.
Děkujeme samozřejmě i všem, kteří se zapojili
do organizačního a technického zajištění
finále. Doufám, že si i díky vám všechny děti
odnášejí výrazný zážitek nejen ze soutěže, ale
i z možnosti návštěvy mimořádného místa,
Míčovny Pražského hradu.
Jsme opravdu moc rádi, že Mensa ČR má
takovýto tým, který jí umožňuje připravovat
aktivity obdivované celým mensovním světem.
A jak už to chodívá, za necelý rok si dovolíme
se na Vás obrátit znovu. 
DÍKY za celý organizační tým desátého
ročníku Logické olympiády.

celostátní kolo

Logická olympiáda 2017
Jihočeský kraj
Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz
Soutěž probíhala ve dvou kolech. První část
byla písemný test a druhá promítací test.
Mezi testy měli žáci přestávky, při kterých
každý obdržel malou svačinku a drobný
dárek od našich sponzorů. V kategorii
A proběhl o přestávce ještě malý knižní
veletrh, kde si každý soutěžící mohl vybrat
knihu podle svého zájmu. Knihy jsme také
dostali od našich sponzorů.

Jubilejní 10. ročník Logické olympiády
proběhl v pátek 3. 11. 2017 v Kruhovém
sále zastupitelstva Jihočeského kraje.
Po počátečním zdržení kvůli dopravní situaci
se soutěž rozběhla na plné obrátky. V letošním
roce se do krajského kola dostalo více
„přespolních“, než tomu bývalo v minulých
ročnících, což myslím ukazuje na zvyšující se
zájem a kvalitu soutěže.

Při kontrole řešení jsme se letos setkali
s mnoha dotazy a návrhy jiných způsobů
řešení. A to tentokrát už i od těch
nejmenších, což nás velice potěšilo, protože
to znamená, že děti nad úkoly přemýšlejí
z nejrůznějších hledisek. Většinu návrhů
jsme sice museli bohužel zamítnout, protože
jsme v nich vždy odhalili nějakou chybu,
ale i tak to pro nás znamená, že oproti
minulým ročníkům se na soutěž hlásí stále
lepší a aktivnější soutěžící. Po vyhlášení

Karlovarský kraj

vítězů jsme se dokonce dočkali i několika
slziček štěstí, což bylo pro nás, jako porotu,
největší odměnou a hnací silou.
V kategorii A zvítězila Klára Nováková
(ZŠ a MŠ Dobrá voda u Českých Budějovic),
v kategorii B Václav Maštera (Gymnázium
Pierra de Coubertina, Tábor) a v neposlední řadě v kategorii C Šimon Pužej (ZŠ
a Gymnázium Alešova 50, Vodňany).
Ještě bych touto cestou ráda poděkovala
našim porotcům, kteří soutěži věnovali svůj
čas a úsilí a také samozřejmě děkuji i našim
sponzorům, bez kterých by nebylo takové
příjemné soutěžní prostředí. Našimi letošními
sponzory byli: Jihočeský kraj, město České
Budějovice, Besip, Jihočeské muzeum,
Bosch, s. r. o., Kuboušek, s. r. o., Jednota,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Jihočeská plavební, Pekárna Srnín,
Motosport Chýnov, Knihkupectví Dobrovský
a Albatros media. Záštitu nad celou akcí
převzala hejtmanka Jihočeského kraje paní
Mgr. Ivana Stráská. Všem ještě jednou velice
děkuji a pevně doufám, že nám zachovají svoji
přízeň i příští rok. Protože „Má to smysl!“

Praha

Petr Čavojský; petr.cavojsky@mensa.cz

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii
byly připraveny krásné ceny – deskové hry,
jako např. Osadníci z Katanu, Telepatie, Umí
prase létat, Ubongo, BANG a mnoho dalších.

foto: Zdeněk Falář

Do krajského kola postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Zde soutěžící zdolávali nejdříve tzv. otevřené logické
úlohy, kdy se hodnotí správný postup řešení,
a poté uzavřené úlohy, v nichž vybírali správnou odpověď z nabízených 5 možností. Zadání těchto úloh bylo promítáno na projekční
plátno v poměrně krátkých časových intervalech, takže se soutěžící již nemohli vracet zpět
k dořešení úkolu.

V kategorii A obsadil první místo Leonard
Oeding (ZŠ Jana Amose Komenského,
Karlovy Vary), v kategorii B Jan Kotschy
(Gymnázium a OA, Ruská 355, Mariánské
Lázně) a v kategorii C Nora Prokešová (První
české gymnázium, Karlovy Vary).
Za skvělou připravenost žáků a studentů je
potřeba poděkovat všem zapojeným školám.
Především pak jejich ředitelům a učitelům,
kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají
rozvíjet jejich logické schopnosti. Díky
těmto aktivitám, které každoročně zapojují
více a více žáků a studentů do soutěže, se
našemu – nejmenšímu kraji – podařilo získat
9 míst ve finále, které proběhlo v prostorách
Míčovny Pražského hradu.
Za pomoc s pronájmem prostor pro soutěž
děkuji pracovníkům Krajského úřadu.
Velké poděkování patří studentům Gymnázia,
základní školy a mateřské školy Mánesova
ze Sokolova, kteří jako každý rok pomáhali
s organizací semifinále.

Velké poděkování patří firmě ALBI za úžasné
hry pro soutěžící.

Záštitu nad soutěží převzala paní hejtmanka
Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová.

Ústecký kraj
foto: Iva Berčíková

Odměny pro soutěžící se podařilo získat díky
sponzorům, kterými byli Karlovarský kraj,
města Horní Slavkov, Sokolov a Karlovy Vary.

foto: Zdeněk Falář

Semifinále Logické olympiády, pořádané
místní skupinou Mensy ČR, se konalo
v prostorách zastupitelského sálu Krajského
úřadu Karlovarského kraje.
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reportáže z krajských kol
Na tradičním místě – na krajském úřadě jsme
se sešli už v sedm ráno a kuriózní na tom bylo
to, že jsme každý zaparkovali v jiném patře
podzemních garáží, takže hromadný odvoz
materiálu na jednom vozíku místními výtahy
ze tří aut byla celkem bojovka.

o obří obrazovky s promítanými úkoly, čím
však bylo osazenstvo starší, tím bylo klidnější
a v závěru by nebyl slyšet pověstný špendlík.
Kategorie B i C už se nesly v klidu a pohodě,
vše odsýpalo jako na přesýpacích hodinách.
Věrka s Aničkou registrovaly děti, 149× opakovaly pokyny, Romana se svým opravárenským týmem studentů z FIMu v přilehlé
místnosti opravovala se vší vervou, a hlavně
v kategorii C nacházeli stále nová a nová řešení úloh.

Nicméně místnost i vše ostatní jsme stihli nachystat dříve, než přišly děti se svými doprovody. Kategorie A je vždy trochu hektická, ať už
množstvím zúčastněných, tak tím, že je zkrátka první. Kromě rodičů a učitelů byly přítomny
i zástupkyně sponzorů, p. Ing. Alena Synková
z hradeckého Magistrátu a p. Mgr. Martina
Svatoňová za Královéhradecký kraj.

Ostatní měli dost práce na sále. Bohouš
s Klárou zabavovali soutěžící, aby vydechli
po téměř hodinovém soustředění a mohli získat
cukr v podobě čokolády za nesoutěžní úkoly.
Komu nestačilo IQ v prášku při registraci,
měl možnost nabrat síly tímto způsobem.
V neposlední řadě proto, abychom s Petrem
zvládli nabouchat výsledky do počítače.

Přestože jsme zaznamenali dva případy příliš
úzkostných maminek, shledáváme přítomnost
rodičů přínosem z toho důvodu, že vidí, co
jejich děti dokáží a jak zaujatě jsou schopny
pracovat. Nejmenší děti nám sice po skončení
soutěže předvedly, že se umí chovat jako
všichni jejich vrstevníci, kdy se při závěrečné
show s úkoly nanečisto, „pouze“ o čokolády,
regulérně překřikovaly a málem brzdily až

V kategorii A jsme byli svědky obrovských
emocí, kdy se naprosto překvapená vítězka
rozbrečela štěstím. Příjemným momentem

foto: Ladislav Frankl

foto: Ladislav Frankl

Olomoucký kraj

foto: Radek Jureček

foto: Radek Jureček

Moravskoslezský kraj

V kategorii A zvítězila Kristýna Kalenská
(ZŠ a MŠ Úprkova, Hradec Králové), v kategorii B Tomáš Heger (Jiráskovo gymnázium, Náchod) a v kategorii C Jakub Jelen
(Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína,
Hradec Králové).
Celé zápolení skončilo před čtvrtou odpolední,
kdy byly rozdány poslední ceny. Na nákup
cen přispěli již zmínění sponzoři Statutární
město Hradec Králové a Královéhradecký
kraj a také firma EPSON, která poskytla
vítězům nejnovější typ tiskáren s výraznou
slevou. Na ostatních místech získali ocenění
elektroniku (např. chytré hodinky, čtečku,
HDD disky, flash disky, paměťové karty) nebo
deskové hry.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným za maximální nasazení, z dosud
nejmenovaných ještě Ivě za pendlování
mezi sálem a opravami a Emer za skvělé
prezentace prezentací.
Díky, týme a za rok se sejdeme zas!

Zlínský kraj

foto: Pave Vyhlídal

Marta Kubánková; marta.kubankova@mensa.cz

foto: Pave Vyhlídal

Královéhradecký kraj

letošního kola byl fakt, že neměly, jako
v předchozích letech, převažující zastoupení
hradecké školy, ale z 52 přítomných dětí
bylo více než polovina z více než 20 různých
mimohradeckých škol.
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Logická olympiáda 2017
Středočeský kraj
Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz
Dne 3. 11. 2017 se ve škole Open Gate
v Babicích uskutečnilo krajské kolo již
10. ročníku Logické olympiády pořádané
Mensou ČR. Ve třech kategoriích se utkalo
150 regionálně nejúspěšnějších řešitelů, kteří
v nominačním kole obstáli v tvrdé konkurenci
5 532 soutěžících z celého Středočeského kraje.
V kategorii A nad celkem 2 429 soutěžícími
z prvního stupně základních škol zvítězil
Vojtěch Flíček ze ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II.
První místo mezi 2 029 žáky druhého stupně

základních škol soutěžícími v kategorii B si
vybojoval Jiří Hrubant z Gymnázia Legionářů
v Příbrami. Zajímavostí je, že letos v kategorii B
do krajského kola postoupily, a tedy bojovaly
proti sobě tři sestry z jedné rodiny. A konečně
v kategorii C zvítězil Richard Bezděka,
z Dvořákova gymnázia z Kralup nad Vltavou,
který na své cestě k vítězství v kategorii C
překonal 1 073 soutěžících ze středních škol
Středočeského kraje.

Jiří Luka, ředitel ZŠ Open Gate, kde se
soutěž konala, byl skvělým hostitelem a už
se těší na další kolo. Soutěž je podporována
Nadací The Kellner Family Foundation
a školou Open Gate.

Rozhovor: Jiří Luka, ředitel Open Gate

Jaké jsou hlavní důvody, že se krajské kolo
Logické olympiády koná u vás?
Krajské kolo se u nás koná již tradičně, letos
to bylo pošesté. Jedním z důvodů je, že naše
škola se zaměřuje na podporu nadaných
dětí ve všech oblastech, logické myšlení
nevyjímaje.
Mottem LO je Kantovo: „Odvaž se používat
vlastní rozum.“ a myslím, že právě to je
základ i naší práce v OG – učit děti kriticky
myslet, dokázat nacházet více cest k řešení,
a především k těm neotřelým, zkrátka pomoci
dětem dobře se orientovat ve světě, který se
stále rychleji mění.
Jaké jsou plány vaší školy do budoucna?
Rozhodně
chceme
dále
podporovat
spolupráci s Mensou, samozřejmě včetně
pořádání Logické olympiády. Důležitá je pro
nás také výměna zkušeností v oblasti práce
s nadanými žáky. Někteří žáci naší základní
školy (která je sama o sobě výběrová)
se nad rámec výuky každý týden schází
na tzv. Skupinkách – jde o projekt, kde jim
nabízíme možnost dalšího rozvoje jejich
nadání. Výstupy ze Skupinek bývají velmi
zajímavé a s praktickým přesahem, což dává
práci dětí skutečný smysl.
V čem je studium na Open Gate pro žáky
přínosem?
Věřím, že toho je skutečně hodně, a je pro
mě obtížné shrnout vše do několika vět.
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Jak už jsem řekl, žáky naší školy si pečlivě
vybíráme. Již na základní škole probíráme
učivo více do hloubky, představujeme ho
žákům pomocí projektů a motivujeme je
k práci na vlastních prezentacích. Od prvního
ročníku mají také vysokou hodinovou
dotaci anglického jazyka, takže již ve čtvrté
a páté třídě mnozí z nich úspěšně absolvují
mezinárodní cambridgeské zkoušky KET
a PET. To vše vrcholí v posledních dvou
letech studia na gymnáziu přípravou
nejen na českou maturitní zkoušku, ale
také na tzv. International Baccalaureate –
mezinárodní program zakončený zkouškou
akceptovanou ve většině vyspělých zemí, kde
naši absolventi tradičně dosahují vynikajících
výsledků. Netřeba dodávat, že tyto výsledky
jim pak otevírají dveře na mnoho prestižních
zahraničních univerzit.
Kromě akademického profilu žáků, který
je samozřejmý, je pro nás velmi podstatný
osobnostní rozvoj každého dítěte se
zaměřením na jeho hodnoty, postoje a jednání.
Je proto běžné, že děti již od prvního ročníku
uskutečňují různé charitativní projekty –
navštěvují domov pro seniory, dětský domov,

chodí číst dětem v mateřských školách apod.
V těchto činnostech pokračují i na gymnáziu
v rámci dobrovolnických aktivit. Učíme je
tedy, že žijí nejen pro sebe, ale také pro druhé.
Co soudíte o změnách ve výukových
metodách v porovnání s minulostí?
Je otázkou, co míníte pojmem minulost.
Osobně jsem velkým příznivcem Komenského
pedagogiky a mám pocit, že jeho zásady
jsou pilíře, jichž bychom se měli stále snažit
dosáhnout. Jsou totiž nadčasové.
Je zřejmé, že vzdělávání reaguje na potřeby
doby. Vzhledem k její rychlosti je pro nás
těžké odhadnout, kam se svět se svými
technologiemi posune za pět let, a tak je
nezbytné, abychom děti vedli ke kreativitě,
adaptabilitě a schopnosti pružně reagovat.
Zároveň je třeba, aby měly zdravé sebevědomí
a možnost nalézt v životě své místo. Je jasné,
že dominance frontální výuky, kterou si
pamatujeme ze školních lavic my, k těmto cílům
nevede. Snahou Mensy i Open Gate a mnoha
dalších organizací a škol proto je vzdělávání
posouvat směrem k moderním trendům.

reportáže z krajských kol
Jihomoravský kraj

Plzeňský kraj

Tereza Bohatá, tereza.sestakova@mensa.cz

foto: Věra Hellerová

Když jsme se do toho už pořádně dostali, přišla
pauza na oběd. Kromě možnosti nasbírání
nových sil to pro náš tým znamenalo také
malou obměnu ve složení – ne všichni měli
volno celý den, takže se během této pauzy
vystřídali. Naštěstí jsme se velmi rychle sehráli
i v novém složení, a tak jsme mohli po přestávce
pokračovat se stejnou vervou jako před ní.

Liberecký kraj

foto: Hana Kotinová

Po posledních opravách už zbývalo „jenom“
vyhlásit výsledky, předat ceny, rozloučit se
s nejstarší kategorií soutěžících, shromáždit
testy, uklidit soutěžní místa, nanosit všechno
zbylé do aut... Kde že máme tu třetí ruku?
A abych nezapomněla to nejdůležitější – stihli
jsme se domluvit na sraz příští rok. Stejný čas
a stejné místo. Budeš tam taky?

Podívejte se na video
z krajského kola
v Jihomoravském kraji
na

Kraj Vysočina

goo.gl/K9BMHn
foto: Zuzana Šimůnková

Uvítání, informace o průběhu a první část
může začít. Rozdáme testy a jdeme si s týmem
opravářů dát krátkou schůzku na rozdělení
úkolů. Zpětně musím říct, že to byla asi
nejdelší pauza během celého dne. Sotva jsme
vybrali testy, spustil se kolotoč opravování
testů a kontroly oprav – to kdyby náhodou
někdo z nás zkontroloval něco špatně nebo
si neporadil se sčítáním bodů. A když už to
vypadalo, že bude všechno hotovo, přišla
další várka. Nejen, že jsme se nenudili, ale
o některé výsledky jsme se museli podělit
i s dalšími kolegy – některé úlohy totiž občas
byly soutěžícím pochopeny jinak, než byly

myšleny, nicméně i toto alternativní řešení bylo
z logického hlediska v souladu se zadáním.
A na Logické olympiádě přece nemůžeme
uznávat pouze původně myšlené výsledky,
když lze úlohu pochopit různě. Proto jsme
si několikrát udělali miniporadu, abychom
se shodli na správnosti alternativních řešení.
Ne nadarmo je nás tu tolik, tak dobře logicky
myslící děti přece nemůžeme podcenit. :-)

Pardubický kraj
foto: Jaromír Krys

Budíček 5:40. Vstávání do práce? Ne,
dnes mám z práce volno, abych se mohla
podílet na organizaci krajského kola Logické
olympiády. Naštěstí je nás v tom zapojených
více, a tak se proberu, přemístím se na místo
srazu, kterým je přednášková místnost
na Masarykově univerzitě, a v 7:00 se už
zdravím se zbytkem týmu. Vyskládat věci
z aut, nachystat výhry, nanosit nějaké stolky,
připravit vstup, rozmístit cedulky, nachystat
tašky pro soutěžící... Bylo toho hodně, a když
nad tím tak zpětně přemýšlím, tak někteří
z týmu měli určitě alespoň tři ruce, jinak by to
snad ani nešlo zvládnout. Ještě jsme neměli
všechno dochystané a už přicházeli první
soutěžící. To už je tolik hodin? Naštěstí ne, to
pouze někteří nemohli dospat a přišli o něco
dříve. Rychle dochystáváme a vpouštíme
dovnitř první nedočkavce.
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POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ RETRO Setkání
datum

místo konání

název akce

13. 12.

Praha 7

Vánoční bowling MS Praha

15. 12.

Brno

Martin Šíp – Bitcoin a jiné kryptoměny

16. 12.

Zlín

Vánoční setkání MS Zlín

16. 12.

Hradec Králové

Divadelní představení Sen noci svatojánské

18. 12.

Hradec Králové

Divadelní představení Sen noci svatojánské

19. 12.

Praha

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

20. 12.

Brno

Herní večer a kecy

27. 12.

Špičák na Šumavě

Silvestr na horách

31. 12.

Praha 5 Smíchov

Pražský deskoherní silvestr

31. 12.

Šifry pro VUT

Milada a Zdeněk Pytelovi,
milada.pytelova@mensa.cz
Milí mensané, dostali jsme letos odznáčky
k 25. výročí založení Mensy, což nám
připomnělo, že v příštím roce nastane
25 let od prvního mensovního setkání
na Hálově mlýně, které dalo vzniknout tradici
mensovních celostátních setkání tak, jak je
dnes znáte. Rádi bychom se při té příležitosti
setkali s těmi, kteří byli na setkání před
25 lety. Je skoro neuvěřitelné, že velká část
účastníků se stala našimi přáteli. Prosíme
všechny, kteří mají k dispozici fotografie
z roku 1993, aby se nám ozvali. Na setkání
bylo rovněž natočeno video. Tímto po něm
vyhlašujeme pátrání a doufáme, že ho
společně s pamětníky zhlédneme. Také
vyhlašujeme pátrání po všech účastnících
a aktivních mensanech v roce 1993. Vrátíme
se tedy na místo činu a RETRO setkání
proběhne 21. 9. – 23. 9. 2018 na Hálově
mlýně u brněnské přehrady. Tímto Vás na něj
srdečně zveme. Přihlášku na akci a další
informace naleznete na webu Mensy.

02. 01.

Ostrava

Setkání MS Ostrava

04. 01.

Plzeň

Pravidelná schůzka MS Plzeň

04. 01.

Zlín

Schůzka MS Zlín

06. 01.

Ústí nad Labem

Hraní her

13. 01.

Ostravice

Exkurze do Beskydského pivovárku v Ostravici

26. 01.

Prostějov

Pravidelná schůzka MS Prostějov

31. 01.

Praha 5 Smíchov

Pražský deskoherní večer

01. 02.

Zlín

Schůzka MS Zlín

Pražský vánoční bowling

Jarní prázdniny na Šumavě

Zdeněk Falář, zdenek@falar.cz
Tradiční předvánoční MS Skupina Praha se
uskuteční v bowlingové herně „Radava‘‘,
Milady Horákové 394/37, Praha 7 ve středu
13. 12. 2017 od 19 hodin.

03. 02.
05. 02.

Plzeň

Pravidelná schůzka MS Plzeň

06. 02.

Ostrava

Setkání MS Ostrava

23. 02.

Prostějov

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Martin Šíp – Bitcoin a jiné kryptoměny
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz
O perspektivách kryptoměn, investování a těžbě bitcoinů si budeme povídat s naším váženým
hostem, panem Martinem Šípem.
kdy: pátek 15. 12. 2017
čas: 16.45–18.45
místo: FIT VUT Brno (Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické)
Co je bitcoin? Jak funguje? Kde se dá koupit? Jak do něj investovat? Jaké jsou jeho
výhody oproti klasickým měnám? Jak fungují BTC peněženky? Co je to blockchain?
Jak se jednotlivé kryptoměny liší? Jaké mají vlastnosti a k čemu slouží? Které jsou více
a které méně decentralizované? Co ovlivňuje jejich hodnotu v krátkodobém a dlouhodobém
horizontu? Na co si dát při spekulacích a dlouhodobém držení kryptoměn pozor?
Co dalšího můžeme očekávat od odvětví kryptoměn?
To se dozvíte se na setkání s panem Martinem Šípem.
Na své si přijdou zejména lidé se zájmem o ekonomiku, investování a IT.

Martin Šíp
Bitcoinový nadšenec a popularizátor, fyzik, architekt. Aktivně se zabývá kryptoměnami od roku
2011, kdy objevil bitcoin a nadchl se pro něj. Od roku 2014 pracuje ve startupu SatoshiLabs,
který jako první přinesl na trh bitcoinovou hardwarovou peněženku Trezor. Ve stejném roce začal
v Paralelní Polis pořádat týdenní Bitcoin meetupy, tj. přednášky a setkání příznivců kryptoměn.
Je také častým komentátorem dění v rámci kryptoměn pro česká média.
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Hálův mlýn 2018

Výprava za starými tramvajemi
Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz; foto: Stanislav Wolf

Začalo to celkem nevinně. Naše tříletá dcera
Emma přišla za Vláďou se žádostí, že chce
pustit video. Zaujalo ji video Z archivu DPMB
(goo.gl/PpXXdB) o historii hromadné dopravy v Brně. Hned v úvodu zmiňují, že takové
tramvaje jsou dnes v depozitáři v Líšni. A tak
mě napadlo, zda by tam nešlo zajít, udělat
exkurzi. Zařídit exkurzi nebylo vůbec snadné,
po několikerém přepojování, spoustě vysvět-

lování a ujišťování se mi ale podařilo spojit
se s naším budoucím průvodcem a s ním se
domluvit – a to nakonec i na druhém termínu exkurze, když se ten první vypsaný zcela
naplnil během pouhých několika hodin. Pro
účely placení z mého pohledu symbolického
vstupného (20 Kč dospělí, 15 Kč děti) jsem
položila v přihlášce otázku na věk účastníka.
Odpovědi byly značně mensovní. Kromě přirozených čísel jsem se dozvěděla údaje jako
„moc“, „dospělá :)“, „taky dospělý :)“ „ano“
a „asi 4,7 (chováním 3-14)“.

o to, aby zub času nehlodal příliš rychle, ale
žádné rekonstrukce neprobíhají. Vozy jsme
viděli opravdu různorodé – parní, elektrické,
popsané
česky,
německy,
slovensky,
maďarsky. Ten s maďarskými nápisy vozil
cestující mezi lázeňskými Trenčianskými
Teplicemi a Trenčianskou Teplou, a tak měl
část vozu III. třídy a část I. Byl to občas
takový smutný pohled, naprosto jedinečná
sbírka vozů a jen tam stárnou, aspoň že na ně
neprší. I když ty netopýry je občas potřeba
vystěhovat.

Tak jsme se 19. 10. sešli u vstupu do depozitáře
ve Staré Líšni. A čekal nás velmi netradiční
zážitek. Propadli jsme se v čase, a to se vším
všudy. Mohli jsme si za doprovodu znalého
a zapáleného průvodce prohlédnout tramvaje
od parních až po nedávno vyřazené T3.

Z toho, že se zúčastnili i přespolní (MS Zlín),
z mnoha různorodých dotazů na našeho
průvodce i ze zájmu Emmy (která nakonec
pohled na tolik šalin neunesla a usnula)
usuzuji, že exkurze měla úspěch. Pokud by
měl někdo zájem ji na jaře zopakovat (přes
zimu nejsou exkurze možné), ráda předám
kontakty, ať se může další organizátor snadno
spojit přímo s depozitářem.

Jenže propad v čase zahrnoval i to, že od roku
1989 na tramvaje prakticky nikdo nesáhl,
pracuje tam jen sám průvodce, který se stará

Labyrint 2017
Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz
Druhý ročník Labyrintu, který připadl na sobotu
23. 9. 2017, se opět velice vydařil. Počasí
nám přálo nad očekávání a na startu se sešlo
50 soutěžících v 17 týmech. Rozložení
týmů bylo celkem vyrovnané – 23 dětí
a 27 dospělých. Nakonec věkem nejmladší
tým s názvem Stopařky ovládl celou soutěž.
Labyrintem prošly (chvilkami i proběhly)
v rekordním čase 1 hodina a 59 minut, čímž
trochu otrávily hlavního tvůrce Labyrintu
Pavla, který se vyděsil, že otázky byly moc
lehké. Jako druhý tým dorazila Mozková smršť
v čase 2 h a 30 m, a to už Pavel začínal být
trochu nervózní. Naštěstí pak nastala dlouhá
odmlka, což Pavla uklidnilo a opět naplnilo
optimismem, že tak lehké to není.  Nakonec
ale dorazili všichni s úsměvem i ruměncem
ve tváři. Je pravda, že dva týmy ze soutěže
odstoupily, ale to bylo hned na začátku,
protože zkrátka čekaly něco jiného. Nicméně
dle reakcí soutěžících se všem letošní Labyrint
moc líbil a na některé otázky budou dlouho

vzpomínat. Ještě doplním, že na třetím místě
se umístil tým Modrý čaj M.
A protože nás potěšilo, že se soutěžícím
Labyrint líbil, připravujeme již nyní další ročník.
A malá ochutnávka z letošní soutěže:
Z kterého jazyka pochází slovo müsli?
a) Z finštiny, podle názvu městečka
v jihovýchodním Finsku, kde se v roce 1926
začalo poprvé vyrábět.
b) Ze staroněmeckého slova pro kaši a švýcarské
zdrobňující koncovky.
c) Jedná se o do místního alsaského dialektu
přeložené příjmení jeho tvůrce, potomka
moravských pobělohorských emigrantů
do Strasbourgu. Rod nesl původně jméno
Myšička.
d) Z turečtiny, upomíná na původní profesi svého
vynálezce, který býval v mládí muezzinem.
e) Přes francouzštinu z vietnamštiny, kde jde
o složeninu dvou původně čínských slov, z nichž
jedno označuje obilí a druhé sušené ovoce.

Jakou barvu má květ ginkgo biloba?
a)
b)
c)
d)

růžovou
černou
béžovou
oranžovou

e) žádnou

Richard Feynman, který obdržel v roce
1965 Nobelovu cenu za fyziku, vyhrál
a)
b)
c)
d)
e)

mistrovství světa v šachu v Bogotě
tenisový turnaj WTA v Dubaji
195 000 $ v kasinu v Monte Carlu
soutěž karnevalových bubeníků v Rio de Janeiru
jako kormidelník za tým Oxfordu závod
univerzitních osmiveslic na Temži

Pokud jste vše věděli, máte za sebou
cca 1,5 km procházku po Stromovce a jste
téměř uprostřed Labyrintu!
Ještě bych ráda poděkovala celému týmu
Labyrintu za přípravu a uskutečnění,
hlavně pak Pavlovi Marušincovi, hlavnímu
autorovi celé soutěže. A také děkuji našim
sponzorům a partnerům – obchod s hrami
Labyrint, obchod se zdravou výživou Klásek
a samozřejmě Gymnáziu Česká.
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Ztráty a nálezy

Iva Berčíková, Iva.bercikova@mensa.cz
Nevím přesně, kdy jsem dostala chuť
uspořádat celostátní setkání. Nejspíš hned,
když jsem se ho zúčastnila poprvé, což bylo
na jaře 2003 v Jedovnici. Měla jsem ale
tehdy v živé paměti svoji akci z roku 2000,
kdy jsem sama samotinká hostila v Ostrově
čtyřicítku Pražáků. Připravila jsem pro ně dva
orientační závody a potom jsem se z toho
měsíc vzpamatovávala. Během let se sice
na setkání objevili účastníci z Ústeckého kraje
(Tydrichovi ze Štětí a Míša Poková z Ústí), ale
nikdo z nich neměl k tomuto kraji vztah, a tak
ani chuť zde něco pořádat.
Na lepší časy se zablýsklo až na jaře 2014,
kdy se v Chřibské objevila Petra Pavelková.
Díky její podpoře jsem začala své představy
konkretizovat a na podzim 2015 jsme poprvé
kandidovali. O hlas se nepovedlo. Druhé

hlasování v Plzni už bylo úspěšné, a tak jsme
se pustili do příprav. Pomocníků se našlo
docela dost, ale většina z nich znala setkání
jen z vyprávění.

Dalihodová připravila bojovku a moderovala
večerní program. Ilona Blažková se starala
o finance. Jirka Pokorný zajistil a sponzoroval
výlet lodí.

Naštěstí naše řady rozmnožili Sedláčkovi
a Zdeněk Falář. Moc pomohly jejich zkušenosti
z pořádání předchozích setkání.

Všem moc a moc děkuji a soukromě ještě
dceři Adéle a jejímu příteli Janovi i synovi
Adamovi a jeho přítelkyni Kačce.

Začátek setkání byl poznamenán několika
zádrhely – hrozilo například, že nedorazí
deskové hry. Vše se ale podařilo zvládnout.
Co jsem ale nestihla, a to bych zde chtěla
napravit, je představení hlavních organizátorů.
Martin Sedláček zajišťoval veškerou techniku
a zpracovával výsledky. Eva Sedláčková
koordinovala exkurze. Petra Pavelková
vlastnoručně ušila penálky a batůžky,
sehnala kulisy a zajišťovala nákupy. Marcela

Factum est illud

foto: Zdeněk Falář

Do titulku svého příspěvku jsem si vypůjčil
první část Plautova citátu: „Factum est
illud: fieri infectum non potest“, volně
parafrázováno „Stalo se, tak se stalo: už se
nemůže odestát“.
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Kdyby v tabulce s 590 políčky bylo 183 křížků,
tento článek by nevznikl, ale protože jich tam
bylo jen 179 čtete právě tyto řádky. Možná
si řeknete, proč se kvůli čtyřem křížkům dělá
takový povyk, vždyť to není ani procento

Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz
a každý ví, že 3% ztráty jsou povoleny. Ale
tyto křížky chybí zrovna v tabulce účasti
na týmové soutěži vítězného družstva. Nebylo
zbytí, křížky byly do tabulky přidány a pak se
děly věci.
Zamíchalo to konečným individuálním pořadím, a tak máme nového vítěze podzimního celostátního setkání, je jím Petr
Čavojský. V první pětce těsně následován Magdalénou Čavojskou, Hanou
Sirůčkovou, Alenou Kudlákovou a Vojtěchem
Čavojským. Co k tomu, kromě omluvy všem
ovlivněným, dodat? Holt slušnej oddíl, tedy
rodina. Když jsem to s Petrem po telefonu
rozebíral, asi zrovna sledoval film Jáchyme
hoď ho do stroje!, protože jsem měl dojem,
že tam slyším „... trvám na opakování ceremoniálu...“, tak jen pro jistotu: To ještě nějak
pořešíme, Petře!
Abych to příliš nezlehčoval, tak se všem
omlouvám, je to politováníhodná chyba,
ke které dochází maximálně jednou, ne,
dvakrát za deset let.

Podzimní setkání - Ústí nad Labem
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
33
34
35
36
37
38
39

Jméno
Petr
Magdalena
Hana
Alena
Vojtěch
Jan
Martin
Pavel
Vladimír
Petr
Marta
Michal
Ladislav
Zdenek
Helena
Pavel
David
Jana
Janka
Jan
Tomáš
Eva Marie
Zuzana
Karolína
Pavla
Eliška
Věra
Jan
Dagmar
Věra
Jaromír
MIA Michaela
Petr
Alena
Zuzana
Petra
Antonín
Tomáš
Marta

Příjmení
Čavojský
Čavojská
Sirůčková
Kudláková
Čavojský
Gruber
Blaha
Beran
Malina
Mičica
Kubánková
Lounek
Frankl
Pytela
Valentová
Valenta
Jelínek
Gruberová
Unruhová
Pytela
Blumenstein
Tobiášová
Kořínková
Jelínková
Rüdigerová
Valentová
Hellerová
Ivanovský
Hladíková
Heřmanová
Krys
Jánošková
Zima
Pytelová
Poláková
Holubová
Mička
Jelínek
Švachoučková

Družstvo
Pětky
Pětky
Trojky
Čtyřky
Trojky
Čtyřky
Dvojky
Pětky
Osmy
Qéčka
Desítky
Trojky
Káčka
Devítky
Qéčka
Qéčka
Čtyřky
Desítky
Sedmy
Desítky
Osmy
Šestky
Qéčka
Pětky
Qéčka
Dvojky
Šestky
Šestky
Šestky
Dvojky
Čtyřky
Osmy
Čtyřky
Sedmy
Osmy
Trojky
Čtyřky
Káčka
Devítky

Body celkem
243,5
232,6
232,4
231,8
228,6
223,7
219,2
215,8
210,9
210,2
203,6
195,1
195,0
194,5
194,0
190,3
184,9
182,6
181,4
180,6
179,3
176,5
176,3
176,0
175,3
171,2
168,2
166,3
161,7
161,4
161,0
161,0
160,2
159,6
154,2
153,7
148,3
147,5
146,5

foto: Zdeněk Falář

Výsledky jednotlivců

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

Družstvo
Pětky
Čtyřky
Osmy
Qéčka
Sedmy
Šestky
Dvojky
Devítky
Káčka
Desítky
Trojky
Jéčka

Počet členů
9
11
10
11
9
9
11
10
9
10
10
9

Body celkem
2732
2556
2340
2254
2200
2117
2047
2035
2030
2008
1895
1672

Karty
379
348
389
276
400
297
317
297
389
317
133
143

Filmy
442
498
498
424
378
489
600
451
461
451
544
470

Česko
800
657
309
476
386
322
219
116
76
154
232
206

O víně
111
133
177
111
133
22
88
200
155
155
88
88

Bojovka
1000
920
967
967
903
987
823
971
949
931
898
765
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Ohlédnutí účastníka
Jan Gruber, jan.gruber@mensa.cz

Vzpomínky na Ústí ještě nevybledly ani v tak
zchátralé paměti jako je ta moje, tak je –
především pro ty, kteří hlavní podzimní akci
Mensy vynechali – zkusím rychle vysypat
do textu; odpusťte mi určitou syrovost.
Počet účastníků byl sice významně menší než
na rekordním minulém setkání, ale přesto patřil
k největším v historii. Organizátoři se s tím
popasovali s invencí hodnou mensanské tradice.
Potřebnou kapacitu lůžek zajistili v místním
domově mládeže. Ten mi připomněl dobu
mých studií (80. léta minulého století), zejména
dveře, které nešly zavřít (chybějící střelka
u kliky), a výtah, ve kterém jsou cestující baveni
otázkou, zda se rozjede (díky vadnému systému
ověřování povolené zátěže). Tím nechci
naznačovat nějakou špatnou kvalitu ubytování,
naopak, na studentské koleje mám podstatně
horší vzpomínky, ale penzion to tedy nebyl.
Zato stravování bylo na jedničku, za nabídku
ve snídaňovém bufetu by se nemusel stydět
ani přímořský hotel vyšší kategorie.
Po příjezdu každý dostal hezkou a praktickou
taštičku na zip, která obsahovala všechny
klíčové informace a propisku se symbolem
setkání (cenná ovšem zejména pro lidi, co
jako já ztratí vlastní tužku hned první večer).
Moje bídná paměť zajásala, když jsem
mezi těmi složenými papíry v taštičce našel
i podrobné údaje právě o mých exkurzích, a to
i s informacemi o dopravě, včetně vhodných
linek MHD i s časy odjezdů a názvy koncových
stanic! A ústecká hromadná doprava se
ukázala jako kvalitní, tedy rychlá a spolehlivá.
Záhy jsem poznal, že mé obavy ohledně
krátkých časů na přesuny mezi lokalitami se
nenaplnily.
Počet exkurzí byl tak veliký, že lítostivý pocit
ztráty (když se kvůli jedné zajímavé akci
nemůžete zúčastnit jiné, stejně lákavé) byl

potlačen díky námaze při poctivém výběru
kombinace té nejlepší pětiny, která se dala
stihnout. A výběr byl pestrý, vybrat si mohl
opravdu každý.
Nevýhodou ubytovacího komplexu pro
naše Setkání byla skladba společenských
prostor. Kapacita jídelny překvapivě stačila
i na večerní program, ale byla z provozních
důvodů uzavřena zrovna v časech, kdy byla
v harmonogramu dne nějaká mezírka (asi to
nebyla náhoda). Oceňuji organizátory i za ně,
ale je to stále málo. Kdo si chce něco zahrát
nebo jen tak poklábosit, potřebuje čas i místo,
kde bývá víc lidí. V jídelně to šlo jen krátce
po večeři a pak po skončení organizovaných
soutěží po 22. hodině. Před večeří a po 23.
hodině se možnosti prostoru na skupinové
činnosti smrskly na pár místností s kapacitou
kolem 10 lidí, případně jednu větší s asi 5
stoly. Tento hendikep by se dal vyrovnat
jen zvýšenou informovaností mezi účastníky
a také pečlivým harmonogramem (co, kdy,
kde). Ani jedno moc nefungovalo, program se
dostával do skluzu a setkávat se příliš nedařilo.
Doplatily na to zejména individuální soutěže,
kterých bylo rozumné množství, ale účast
spíše slabší. Mrzelo to jistě nejen mě, protože
všechny soutěže, o kterých jsem se dověděl,
se mi líbily.
Ostatně ani týmové soutěže nepostrádaly
vtip a neotřelý přístup, byť zrovna scénická
tvorba patří na setkáních ke starším tradicím.
Namátkou bych jmenoval jednu z prvních:
členové týmu měli ve hře Shit head (nebo v jiné
karetní hře) vyhrát co nejvíce „peněz“ jiných
týmů. Častý motiv karet – odvozený stejně jako
králičí logo od tématu setkání, tedy Alenka v říši
divů – se mi jevil jako vtipný a přitom funkční.
K bojovce se jistě vyjádří jiní účastníci, za sebe
dodám jen povzdech: šifry a některé úkoly
byly podle mne těžké, náš tým vyřešil snad jen

dvě, ale řešení většiny zbývajících jsme uhodli
s pomocí mapy Ústí a seznamu jeho ulic.
Na většině setkání je plánován nějaký program
(mimo vyhodnocení) i na dopoledne posledního
dne, ale umístit tam výraznou týmovou soutěž,
která může změnit pořadí, to snad ještě
nenapadlo nikoho. Ale nevadilo to, týmy se
většinou sešly v hojném počtu (relativně, ale to
je také na jinou úvahu).
Co mi vadilo, byla určitá nedotaženost
v pravidlech nebo zadání, a to nejen
v té poslední soutěži (luštění tajenky
v doplňovačce). Třeba individuálka Skládání
puzzle (12 různých obrázků, každý rozstříhaný
na 36 čtverečků). Přidělování dílků účastníkům
exkurzí považuji za geniální propojení zábavně
poznávací části setkání se soutěživotvořivou
atmosférou, kterou by (aspoň podle mne) mělo
každé mensovní setkání mít. Ale nezdařilo
se, pravděpodobně špatným propočtem
(na exkurzích mohl jedinec získat maximálně
15 dílků) a neurčitým zadáním (ala „složte, co
půjde“). Většina dílků zůstala nerozdána, pak
se nějak vydala k dispozici všem, ale obrázky
se pokoušelo slepit jen minimum lidí (viděl
bych to tak do 10, včetně dětí).
Pořádat setkání je těžká práce, všichni
účastníci jsou za ni organizátorům vděčni.
A vysoký zájem o účast na každém dalším
setkání znamená, že celkový dojem z těch
dosavadních je velmi pozitivní. Hlavní je
atmosféra a pro mne je důležité, aby byla
mensovní (pojem, který nemá obecnou definici,
a ani moje osobní není přesná). Z tohoto úhlu
se mi zde zmiňované nedostatky jeví jako
nepodstatné. Velkou károvou čtyřku vezmu
s sebou na další setkání, abych na ni získal
chybějící podpisy členů našeho týmu. Prý jsme
byli druzí, to je životní úspěch!
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Neslyšící Alenka z Ústí
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

Každé setkání je něčím výjimečné. Zatím se
mi daří nepřerušená šňůra výjezdů na setkání
a moc doufám, že ji ani v příštím roce
nepřetrhnu, i když je čím dál těžší vyšetřit
volný víkend a ideálně pár dní dovolené
k tomu. Pro ty, kdo ještě na takovém setkání
nebyli, připomenu, že setkání začíná ve středu
(jenže tu jsem bohužel letos prošvihla). Čtvrtek
a pátek jsou obvykle nabité exkurzemi – my
jsme zvolili výlet na Milešovku a její meteorologickou observatoř. Jeli jsme tam přímo
z domova, samozřejmě s menším zpožděním
a několikerým blouděním, proto jsme kopec
zdolávali trochu jinou cestou a za necelou
hodinu místo v propozicích uvedené potřebné
hodiny a půl. Takže s vyplazeným jazykem, ale
stihli jsme to, a dokonce jsme měli po exkurzi
odvoz až na ubytovnu. Odpoledne následoval
vědeckotechnický park na univerzitě, taky moc
zajímavý – fotografie materiálů z elektronového
mikroskopu mě naprosto uchvátily. Páteční
dopoledne jsme věnovali výpravě do ZOO
a (bohužel) z této exkurze rychle utíkali
na průzkum neméně zajímavého zdymadla.
Sobotu jsme měli zpestřenou návštěvou
pohotovosti kvůli jednomu najednou oteklému
prstu, takže do týmové bojovky jsme se
zapojili až okolo oběda. I tak se ale našemu
týmu povedlo všechny úkoly splnit.
Na co budu z tohoto setkání vzpomínat
nejvíc, jsou asi sobotní večerní ukázky

z díla o Alence v podání týmů. Každý tým
dostal malý úryvek z knížky o Alence v říši
divů (téma setkání), čas na jeho ztvárnění
a 5 minut na předvedení. Ukázky šly v pořadí
dle příběhu, vesměs byly nabité humorem
v nejvyšší možné míře, ale naprosto geniální
nápad měl tým Q. Jejich část ukázky totiž
byla tlumočena do znakové řeči. Pro lepší
porozumění pro jistotu tým využil dokonce
dvou tlumočnic. Kdo neviděl, neuvěří. Smál
se zkrátka celý sál.
Další hodně zajímavou věcí na setkání byl
koutek virtuální reality. Kdo si zarezervoval
termín, mohl si vyzkoušet uniknout z místnosti,
zalétat si nebo zkrátka zapařit na nějaké
z dalších nabízených aplikací. Stačilo nasadit
si speciální brýle.
Poslední týmová soutěž asi přecenila naše
schopnosti. Vyluštit správně vpisované výrazy
a umístit je na správné místo v křížovce byl
i pro zkušeného luštitele náročný úkol, ale
s postupným získáváním nápověd se to
většině týmů povedlo.
Celkově jsme tedy stihli několik exkurzí,
mnoho partií Patchworku, velmi divoké
fríské dámy, Toguz kumalaku a dalších her,
povídání, soutěže, tvoření koláže i divadlo.
Díky Ivě a všem organizátorům i všem
účastníkům za super atmosféru a těšíme se
na JMS18.

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
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PODZIMNÍ
celostátní setkání Mensy
v Ústí nad Labem

aneb elegie o mé první a poslední
zkušenosti s bydlením na internátu
Setkání ve mně zanechalo spoustu hezkých
zážitků, pokud bych však měl volit jeden,
o kterém bych rád napsal, vybírám střípek,
který možná není až tak podstatný, ale
v mé šedé kůře mozkové zanechal opravdu
hlubokou rýhu.
Ač jsem studoval rád a dlouho, nikdy jsem
neměl tu čest s českými kolejemi nebo
institucemi jim podobnými. Vyprávění
svých spolužáků o lítých kolejbábách jsem
zařazoval do kategorie báchorek o dracích
a saních. Má jediná konfliktní interakce
s personálem kolejí tak nastala, když mi
správce v německém Ulmu strčil za stěrač
lísteček, že mám v rámci zachování pořádku
parkovat auto předkem k plotu.
Na setkání do Ústí jsem proto vyrážel zcela
nepoznamenán systémem školního bydlení.
První zkušenost byla velice milá – ihned
po příjezdu do Domova mládeže střední
průmyslové školy stavební a střední odborné
školy stavební a technické se mne ujala milá
a příjemná paní a téměř za ruku mne odvedla
k výtahu, vyvezla do devátého patra a uvedla
na pokoj. Nebydlel jsem tam sám, v rámci
efektivity využití postelí jsem byl začleněn
do rodiny Pytelů z Pravlova (internát měla
Mensa celý pro sebe, protože byly prázdniny).
Vše se zdálo být krásné. Stěny se skvěly
novou malbou, koupelna byla sice skromná,
ale krásně čistá, výhled z okna úchvatný
a postel měkká akorát. Kdyby již nebyla
tma, údolí, ve kterém město Ústí leží, by jistě
překlenula dvojitá duha jako při narození Kim
Ir Sena (alespoň tak praví oficiální mytologie
Korejské strany práce).
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První zádrhel však nastal ihned cestou
do jídelny. Výtah byl evidentně pečlivě vyladěn
na to, aby v něm dětičky nepáchaly neplechu.
Stačilo se proto jen mírně pohnout a okamžitě
se s bzučením zastavil. Pokud v něm jel jen
jeden člověk a stál víceméně uprostřed, vše
bylo v pořádku, mohl i dýchat. Při snaze
přepravit více osob, neřkuli tabulkových
6, byla jízda komplikovanější. Už nástup si
žádal pečlivého rozmístění lehkých a těžkých
rovnoměrně po celé ploše výtahu. Bylo třeba
nejen optimalizovat pořadí tak, aby se lidé
ve své cílové stanici protáhli ven, ale i vhodně
střídat vyzáblé s otylými, aby bylo dosaženo
rovnoměrného zatížení. Za jízdy pak bylo lepší
vůbec nedýchat, neb sebemenší pohnutí nebo
dotknutí se stěny mohlo skončit zlověstným
bzučením. Samotné bzučení mělo, krom
zastavení výtahu, ještě jeden záludný efekt –
výtah zapomněl, kam jede. Takže stačilo, aby
někdo v kabině nevydržel a nadechl se, načež
výtah začal bzučet a kdokoliv z cca 135 lidí
čekajících v různých patrech jej mohl přivolat,
většinou někam úplně jinam, než si jeho
osazenstvo přálo jet. Cesta do vyšších pater
se proto blížila loterii nebo možná spíše mši,
každý se v tichosti modlil, aby ve zdraví dojel.
Druhý den ráno, to jest ve čtvrtek 26. 10.,
jsem protřel své oči a dopustil se asi zatím své
největší životní chyby. Při odchodu na exkurze
jsem odevzdal jedny společné sdílené klíče
od pokoje na vrátnici, aniž bych si důkladně
prostudoval, jaké že to klíče odevzdávám.
Znaven exkurzemi a obtěžkán nákupem jsem
se na téže vrátnici objevil odpoledne a spustil,
že bych prosil klíče od pokoje 9-3/3, což

bylo číslo, které jsem si ze včerejška nějak
matně pamatoval. Paní chvíli hledala a pak
odpověděla, že takový pokoj tu vůbec není.
OK, tedy prosím klíče od pokoje, na kterém
bydlí Tomáš Kubeš. Paní další chvíli hledala
v papírech, načež odpověděla, že takový
člověk tu nebydlí. Pochopil jsem, že situace
začíná být vážná. Poprosil jsem o klíče
od pokoje, ve kterém spí Pytelovi. Paní začala
opět listovat v papírech a její čelo, už dříve
zvrásněné asi jako krajina Grand Canyonu,
se dále svrašťovalo. Než však stihla vyřknout
další negativní ortel, zasáhla vedle sedící paní
a instruovala ji, že hledá ve špatných papírech.
Po krátké konzultaci s jiným papírem jsem
nafasoval svazek klíčů a po zhodnocení fronty
u výtahu vyrazil pěšky do devátého patra
(s kartónem minerálek v ruce).
Dveře od buňky (s nápisem Práškový hasicí
přístroj) byly odemčené. Dveře od pokoje
zamčené. Snažil jsem se do zámku vsunout
klíč první, klíč druhý a nakonec i třetí, ale
kýžené cvaknutí následované otočením se ne
a ne dostavit. Což o to, klíče do zámku šly, ale
zámek se ani nepohnul. Zkoušel jsem různé
gryfy na řešení zaseklých zámků, otočit jemně,
s přítlakem, s přizdvižením, o pár desetin
milimetru povytáhnout, jemně zaštěrchat, silně
zaštěrchat, potlačit, zasunout rychle, zasunout
něžně, ale nic. Ani jeden trik nezabral. Zkusil
jsem ještě vedlejší dveře. Ani u těch jsem
neuspěl. S pocitem sedláka táhnoucího
od nedalekého Chlumce jsem zanechal vody
přede dveřmi a s hlavou svěšenou klopýtal
devět pater zpět dolů na vrátnici. Tam
jsem smutně oznámil, že to není správný
klíč, a poprosil o jiný. Scéna s hledáním se
opakovala jen s mírnou obměnou.
Bohužel cesta devět pater nahoru a pokus
odemknout dveře se taktéž opakoval jen
s mírnou obměnou, klíče tentokrát nešly
vůbec zasunout. S tváří váženou, maskující
stoupající zoufalství, jsem se opět objevil
na vrátnici. Tentokrát se mě rovnou ujala
druhá paní. Vzala všechny klíče od devátého
patra a vyrazila se mnou nahoru.
Cestu výtahem využila ke kratší přednášce
na téma, že si zde ubytované děti, z nichž
některé jsou i žáky škol praktických (což je
v dnešní politicky korektní době název školy
zvláštní), pamatují, kde bydlí (bohužel paní
evidentně disponuje zvláštní aurou, která jí
ve výtahu umožňuje nejen dýchat, ale i mluvit
bez zastavení – mluvení i výtahu). Můj odpor
vedený po linii, že já si moc dobře pamatuji,
kde bydlím, ale nedaří se mi jim sdělit, jaký
potřebuji klíč, protože není nikde napsáno, co
je to za pokoj, minul rozvášněnou paní asi jako
volební průzkumy výsledky ČSSD. Paní mi při
výstupu neopomněla zdůraznit, že číslo patra
je napsané na zdi, a jala se mi vysvětlovat
princip číslování buněk (matematicky by jej
šlo popsat asi takto: na náhodně zvolené
straně přeskočíme náhodně zvolený počet
dveří a další začneme číslovat od jednotky).
Následně mě paní odvedla do buňky na konci
chodby, ve které jsem se octl poprvé,
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odemkla dveře a prohlásila, tady bydlíte.
Na to jsem odpověděl, že rozhodně nikoliv.
Její tvář se zakabonila asi jako obloha těsně
před příchodem hurikánu. Po chvíli hrobového
ticha se mě zeptala, zda si pamatuji, kde
vlastně bydlím, a zda tam umím dojít. Já jsem
odpověděl, že samozřejmě ano a dovedl jsem jí
ke „svému pokoji“. Následovala kratší diskuse
na téma proč bydlím v tomto pokoji a kdo
mě sem ubytoval. Ani tato diskuse nebyla
snadná, protože řekněme si to upřímně, jako
správný chlap bych poměrně obsáhle dovedl
poreferovat na téma, jaký měla včerejší paní
výstřih, stručně řečeno kyprý neboli bujný
a plný, což jsem však raději taktně zamlčel,
čímž jsem se připravil o jedinou informaci,
kterou jsem dobře věděl. Dotazy na barvu
vlasů, šatů nebo očí jsem proto nemohl
zodpovědět. Poté, co ta dnešní paní musela
dojít k závěru, že jedná zřejmě s nějakým
nesvéprávným retardem, mi několikrát
zopakovala číslo 9-1/3, vítězoslavně předala
klíče, otočila se na podpatku a odešla.
Kratší esej na téma, že absenci čísla
na dveřích pokoje, chybné číslo na dveřích
buňky a fakt, že jsem ubytován v jiné buňce,
než jaká je zapsána v knize ubytovaných,

považuji mírně řečeno za bordel, jsem raději
spolkl. Lidé, kteří mě znají, jistě pochopí, že
se mi to polykalo asi tak obtížně jako celá
borová šiška, ale touha složit hlavu byla v tu
chvíli silnější.
Nicméně nebyl ještě všem zážitkům konec. Ač
jsem jako správný mensan toužil po tom strávit
čtvrteční noc hraním obskurních her, jejichž
pravidla si nezadají s Evropskou směrnicí
o ochraně osobních údajů, cesta pro minerálku
nevhodně vedená kolem hloučku rozjařených
mensovních dam, zcela změnila mé plány.
Byl jsem totiž odchycen a bylo mi vysvětleno,
že bude mnohem lepší, pokud večer strávím
tancem a popíjením. Díky tomu, že se ukázalo,
že má do pozdních nočních hodin otevřeno
v celém městě právě jeden podnik, který není
herna nebo zastavárna, odpadla klasická
zdlouhavá licitace na téma kam jít a k mé
velké úlevě i možnost tančit. Ke cti vybraného
podniku nutno říci, že na koktejlech rozhodně
nešetřili, a to ani ovocem, ani alkoholem, byly
opravdu úžasné a úctyhodné.
Večer měl díky tomu vlastně jen jednu vadu
na kráse, paní vrátná nám jasně vysvětlila,
že ve dvě hodiny jde spát a uzamyká vstupní

dveře. Jako jediná možnost dostat se dovnitř
by pak zůstalo pouze okno – ve třetím patře.
To nám dalo solidní motivaci vrátit se před
večerkou. V jednu jsme proto do sebe kopli
poslední rundu na stojáka a dobře naladěni
vyrazili zpět. Zatímco při cestě tam někteří
úpěli, cestou zpět jsme se jen vesele smáli
a nikomu nevadilo, že nás v taxíku jede 11.
Po příjezdu jsme se ihned nahrnuli dovnitř
a lidé, kterým někdo celou cestu seděl
na hlavě (taxík měl totiž jen 7 míst, z toho dvě
dětská, a ještě v něm jel řidič), se jali vášnivě
referovat těm ve vrchních vrstvách o tom,
jaké to bylo. Ti z vrchních vrstev zase líčili
nesmírně plavnou a jemnou jízdu. Inu, bylo
o čem mluvit. Když se proto do naší skupinky
vmísila vrátná, mysleli jsme si nejprve, že se
chce podělit o své zážitky z noční služby.
Přes naši bujarou mluvu ji však nebylo
slyšet a chvíli proto vypadala jako ryba
otevírající ústa na suchu, na rozdíl od ryby
však rozhazovala rukama; ryba ruce nemá.
Poté, co začala s některými lidmi třást, nám
došlo, že má asi něco na srdci. Ano, hrubě se
jí nelíbilo, že svým hlukem rušíme jak noční
klid, tak její televizi a nařídila nám, že se máme
odebrat na pokoje. A tak jsme se rozešli...

Já a exkurze k záchranářům
Eva Marie Tobiášová, laura.teddy@seznam.cz, kráceno
(...) Našla jsem si na internetu adresu
záchranářů, zajímavosti v okolí, které bych
stihla navštívit, a vyrazila jsem. To, co
v mapě vypadalo, že jednoduše najdu, bylo
ve skutečnosti úplně jinak. Ale nakonec
jsem to Bertino údolí našla, jen jsem přišla
o dost času. Ale i tak jsem stihla na nalezené
adrese být přesně v dobu srazu. Leč nikde
nikdo. A ještě navíc soukromé parkoviště, ale
budka uzavřená. Tak poklusem do přilehlé
ubytovny, jestli se neplatí tam. Ne. A řekli, ať
když tak tvrdím, že jsem jejich host. Sláva,
tohle vyřešeno.

Tak jdu před bránu záchranářů, stále nikde
nikdo, ač do začátku exkurse je jen pět minut.
Začíná ve mně hlodat červíček pochybností –
jsi tu správně? A nikde nikdo, koho se zeptat.
Vstup k záchranářům jen na kartu. Vtom
přijíždí auto, vystupují dva lidé, ptám se, jestli
neví, kde je letecká záchranná služba. Neví,
jen že je heliport na střeše nemocnice, ať se
tedy zeptám ve vrátnici. Ptám se, jak je ta
nemocnice daleko, odpovídají, že přímo tady
(stojíme před jakýmsi panelákem, který tedy
nemocnici nepřipomínal) a vrátnice je támhle
kousek. Klušu tam. Paní vrátná se diví, nic

neví a posílá mne – zpět do ubytovny, že jsou
tam i záchranáři. Znovu tedy tam, vyklušu
do prvního patra, abych se dozvěděla, že je
to kdesi přímo proti místu, kde parkuji. Jak je
na budově péčko.
Hurá, zpátky na parkoviště! Péčko vidím,
dorazím tam. Leč tam cedulky – psychiatrické
oddělení. Dělali si ze mne srandu? Přišla jsem
jim jako magor? Ale vedle je ještě jedna budova,
leč také nepatří letecké záchranné službě.
Paní jdoucí okolo mne posílá zpět k péčku, že
je to tam. Obíhám budovu jak mlsný kocour,
vtom další pomoc. Přijela sanitka, tak se ptám
sanitáře. Konečně mi udává správný směr
a posílá mne remízkem, že je to kratší. Už je 15
minut po zahájení exkurse. Konečně dorazím
k cíli, leč dělí mne plot, kde nejsou žádná
vrátka. Ale už vidím naši skupinu, jak okukuje
vrtulník ve žlutých barvách. Tak zahalekám jak
indián – já jsem tu také, ale nevím kudy. No,
nezbylo než ještě jednou oběhnout to péčko,
vrátit se k silnici, kde jsem potkala tu dobrou
duši, a po ní se vydat k bráně. Ještě, že ta
prohlídka byla celou dobu jen venku na ploše!
Opravdu stálo za to nevzdat se... (...)

O dalších autorčiných
zážitcích ze setkání si můžete
přečíst v plné verzi článku
na

casopis.mensa.cz
| 23 |

TOP 10

Filmy a seriály

s tématem lidské inteligence

Stanislav Wolf, Ing. wolf@seznam.cz
Jako filmový námět je téměř ideální, je tajemná, fascinující, přitažlivá –
lidská inteligence. Jednu malou kosmetickou vadu ale přece jen má.
Inteligence není jednoduše stravitelným tématem, a proto není sama
o sobě určena širokému publiku. Osvědčeným řešením se tak stává
spojení dvou vhodně se prolínajících prvků. Prvním je psychologický
náhled do zvláštních, neobvyklých, hluboce dilematických a někdy

1. Simpsonovi

6. Jára Cimrman ležící, spící

2. Teorie velkého třesku

7. Columbo: Případ
vysokého IQ

(The Simpsons)
ČSFD 93 %
TV seriál
Animovaný / Komedie
USA, 1989–2017
Série 10 epizoda 22 - Asociace Mensy
zachraňuje Lízu (They Saved Lisa’s Brain)
Série 12 epizoda 21 - Homr (HOMR)

(Big Bang Theory)
ČSFD 89 %
TV seriál
Komedie / Romantický
USA, 2007–2017

3. Čistá duše

(A Beautiful Mind)
ČSFD 89 %
Film
Drama / Životopisný
USA, 2001

4. Dobrý Will Hunting

(Jára Cimrman Lying, Sleeping)
ČSFD 87 %
Film
Komedie / Životopisný
Československo, 1983

(Columbo: The Bye-Bye Sky-High I.Q.
Murder Case)
ČSFD 84 %
TV film
Krimi
USA, 1977

8. Kód Enigmy

(The Imitation Game)
ČSFD 82 %
Film
Válečný / Životopisný / Thriller / Drama
Velká Británie / USA, 2014

9. Teorie všeho

(Good Will Hunting)
ČSFD 88 %
Film
Drama / Psychologický
USA, 1997

(The Theory of Everything)
ČSFD 80 %
Film
Životopisný / Romantický / Drama
Velká Británie, 2014

5. Génius

10. Pí

(Genius)
ČSFD 88 %
TV seriál
Životopisný / Drama
USA, 2017–2018
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až absurdních životních situací, do kterých se vysoce inteligentní lidé
dostávají, často při střetu se svým průměrným a iracionálním okolím.
Druhým prvkem, pro změnu jednodušším a odlehčujícím, je snáze
pochopitelný vtip, romantika nebo prostá akce. A když se k tomu všemu
připojí ještě zajímavý a originální příběh, vznikne úžasné dílo. Tady je výběr
deseti nejlepších podle hodnocení na Česko-Slovenské filmové databázi.

(Pi)
ČSFD 77 %
Film
Drama / Mysteriózní / Thriller
USA, 1998

Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova&mensa.cz; foto: redakce a archiv autora

HYPERGRID
rozhovor s autorem

Jaké to je vymyslet a vydat vlastní deskovku? A jak se v současné záplavě
deskovek zorientovat? O tom jsme si povídali s Jankem – autorem
nově vydané hry Hypergrid. Sám ji označuje za kombinaci piškvorků
a rubikovky: vaším cílem je vytvořit řetězec tří stejných žetonů, což
vám ovšem ztěžuje přítomnost celkem pěti barev se zvláštními efekty,
možnost klást žetony na sebe a fakt, že cokoliv na herní plochu položíte,
může využít v dalším tahu váš protihráč. Mozek se při tom vaří a tři
body za tah jsou už slušný výsledek...(A Olaf prý na Horce jednou udělal
bájných pět.)

Jak vlastně člověk přijde k tomu, že si řekne „Tak,
a teď vymyslím a vydám deskovku.“?
Myslím, že snad každého hloubavého hráče někdy
napadne, že by pro jiné rád vytvořil něco, co mu
mezi dostupnými hrami schází.
A dál?
Konkrétně Hypergrid jsem ve víceméně kompletní
podobě vytvořil už před několika lety a vydat jsem
se ho rozhodl sám paradoxně jako testovací kus.
A také po dvou předchozích neúspěšných pokusech
vydat ho jinak.
Rád bych totiž v budoucnu přinesl lokalizaci jisté
jazykově závislé příběhové hry jednoho mého
amerického kamaráda. Děsila mě myšlenka,
že bych mohl v procesu poškodit hru někoho
jiného. Tak jsem se rozhodl zkusit si sólo projekt
na něčem svém...
Jak složitý byl proces tvorby a vydání hry?
Celkově, vymyšleno to bylo za pár hodin,
předprodukční část Hypergridu, design komponent
a způsoby značení statusů mi ale trvaly asi rok a půl
volného času, samotný text pravidel iteroval asi dva
roky...hrůza. A hodně dlouho jsem se také různě
ujišťoval a zjišťoval, jestli už něco takové náhodou
neexistuje; neznám pochopitelně všechno. Takže
složité to být může, zabere to hodně víkendů
a večerů, ale není to nemožné. Celkově byl projekt
naštěstí relativně nesložitý.
Pravidla se za celou tu dobu vůbec nezměnila?
Ani po testování na hráčích?
Ve zkratce – pokud jde o počet elementů, jejich
efekty a záměr hry – hra zůstala stejná již od první
myšlenky, kdy jsem si to jeden večer zapsal. Jiný
večer později jsem dodělal už jen rozměrnost
a početnosti a těch pár limitací. No a po prvním
živém zahrání jsem jen lehce změnil dynamiku, aby
z toho byl ten kýžený vykombený pocit.
Jinak ale musím přiznat, že tahle hra se lehce
inspirovala z jiné, kterou jsem vymyslel – a Hypergrid
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vítězně, byť kombinací ideálních 2 efektů ze 4
z celkově 5 efektů na poli 3×3 není nijak zvlášť moc.
Když je jasné, že jenom samotným pokládáním
není možné tvořit, na nenulový výsledek musí
hold být efekty používány. To se jen domnívám,
sepsaný matematický důkaz/vyvrácení bych raději
nechal na někom znalém oboru...

Czech open mind games 2016, pomezy tahy v šachu
se dá zahrát Hypergrid.

je v porovnání s ní snad nekonečně jednodušší.
Původně totiž šlo o epickou budovatelskou strategii
na matici 4×4×4×X, měli to hrát čtyři hráči ve dvou
aliancích, měla několik herních rovin, také cestování
v čase a kromě pokládání žetonů na jednotlivé body
tam byl i pohyb na polích mezi jednotlivými body,
což vedlo k další interakci. Prototyp měl rozměry
snad metr krychlový – jenom herní plán. K tomu
pak hromadu žetonů, karet, figurek a udělátek...
a opravdu stovky textových efektů, a tedy taky delší
herní čas. Před zhruba deseti lety jsem se té věci
věnoval hodně intenzivně, asi dva roky, pak jsem si
ale uvědomil, že to je fyzicky nerealizovatelné, tak
jsem toho raději nechal.
Takže tuhle hru jsi zavrhnul a neplánuješ s ní
nějak dál pracovat?
Jak jsem řekl – fyzicky ji vydávat nemá smysl, ale
nerad bych tu ideu úplně opustil, moc se mi líbí
a vesměs funguje a zatím každém přišla alespoň
zajímavá. :-) Rád bych to časem snad zkusil
virtuálně, kdybych dal do kupy partu indie vývojářů,
kodérů a grafika, kteří by se nebáli zkusit stvořit
nový druh multiplayerové tahové strategie... Proč
ne. Co se Hypergridu týče, zatím by stačila alespoň
jednoduchá funkční aplikace, prý je to jen na pár
hodin/dní... No, nevím.
Je aplikace k Hypergridu v plánu?
Díky podpoře hráčské komunity kolem deskožrout.cz
již měla být nějaká dávno udělaná na známé
Tabletopii, kdysi na to byl nějaký kickstarter,
implementace hry byla tehdy jedna z odměn
za podporu jejich startupu. Žel to provedení nevyšlo
dle mého šťastně, právě naopak, tak to nechávám
nezveřejněné...
Appka či webovka by v plánu být mohla asi jen
dlouhodobě. Totiž na posledním Essenu náhodou
Hypergrid uzřeli akademici z holandské vysoké
školy herního designu a docela je zaujal, plánují
ho zkoumat dál jako studentský vědecký projekt
a ideálně v konečné fázi vytvořit právě online
aplikaci. No a také je to otevřené všem domácím
kutilům, já sám na něco takové rozhodně nemám.
Jak se to dá zkoumat?
Kupříkladu je zatím dost problém definovat lidskou
řečí strategii, jak vlastně Hypergrid hrát dokonale

Když jsem se o pravidlech Hypergridu těsně
před vydáním hry zmínil panu Tomáši Váňovi,
programátoru a znalému teoretikovi her, zaujal ho
natolik, že když jsem se s ním setkal později, sdělil
mi, že se jeho malý vědecký tým snaží už druhým
týdnem Hypergrid analyzovat za použití čtyř
úrovní neuronových sítí – peklo jim to procesory.
Zkoumají, proč se jimi navržený AI algoritmus
chová, jak se chová – zdánlivě nelogicky a vybírá
si tahy, které na první pohled nejsou úplně jasné,
ale mají nějaký strategický přesah. Možná jsem to
špatně popsal, nejsem informatik...
Celá zpráva sice ještě není dokončená, ale zatím se
potvrzují moje domněnky, že i když se hra zdá být
taktická, strategické přesahy mezi koly jsou velmi
těžko uchopitelné; Hypergrid není jen o vektorové
kalkulaci a prostorové představivosti, do velké
míry se v něm zapojuje i intuice a dlouhodobý
management zdrojů, mluvíme-li stále o nenulovém,
kompetitivním výsledku partie. Ale jako herní
systém má vždy vítěze, teoreticky má jeden
z hráčů lehounce navrch, zatím se zdá, takže se
hráči nepodaří vyhrát jen neustálým blokováním
soupeře... V to jsem tak trochu tajně doufal, i když
by opačný výsledek také byl zajímavý...ale ne tolik,
opět se jen domnívám.
Kdybych to jen poslouchala a hru neměla osobně
vyzkoušenou, řekla bych si, že je to strašně složité...
No... a přitom je princip Hypergridu prý směšně
jednoduchý, jak se Camosska nechala slyšet
na svém blogu o hrách...
Bez problémů ho totiž hrají i hravé děti, testováno
7+, a za čtyři roky, co hra existuje, zatím nejsou
známé žádná trvalá poškození mozku.:-) Lehce
zavařené mozkovny z něj běžně mívají spíš dospělí.
Tak určitě, jako každá, i tahle je jen pro někoho.
Nicméně tuším, že právě poměr jednoduchosti
a množství možností je jeho kouzlo. Původně jsem
si myslel, že je to jen mikrohra. A komponentů
je tak akorát, jsou bytelné a voděodolné. Mám
rád hry cestovní, i v čase. I když to prý není
úplně vhodný reklamní slogan (lidi nějak neradi
poslouchají o své smrti), s oblibou potichu říkám,
že s Hypergridem se klidně můžete nechat
pohřbít, a až to jednou vyhrabou ufoni anebo
mutanti, pořád si ho budou moct zahrát, protože
neshnije, a i kdyby, je možnost reklamace... :-)
Zbývá jen dořešit s nějakým lingvistou, jak nějak
graficky zaznamenat pravidla, aby jim i po té době
nálezci porozuměli i bez textu. Žádného kandidáta
na transkripci zatím neznám – třeba se někdo
najde právě v Mense mezi čtenáři. :-)

Vítěz turnaje na Brnohraní 2017, malý Pavlíček
Chvaatil (8r.), hrál prostě neskutečně. Něco takové
jsem za ta léta skutečně ještě neviděl. Neskutečná
komba. V polovině hry jsem jako letmý pozorovatel
měl dojem, že fakt nemůže tak obrovský bodový
náskok ustát v závěru na zdroje...a ono jo! Bohužel
jsem musel věnovat pozornost vysvětlování
hry lidem kolem, takže jsem nemohl sledovat
celý průběh pečlivě. A věru že jsem měl. Toho
zmíněného Inda by určitě položil...

Takže Hypergrid se o žádnou tematičnost
nepokouší?
Právě naopak, kromě příběhu ze své předlohy
má filosofie-metafyzika kolem Hypergridu silný
tematický náboj – i když pro jiné asi neznatelný
a objektivně nedůležitý, stále však inspirativní,
alespoň pro mě. Abstraktnost může být téma
s příběhem, fakt jo.
Zde se dvě inteligentní entity setkávají v jakémsi
mikro-jsoucnu, kde pomocí základních živlů,
principiálních elementárních mechanik – mají-li jistý
potenciál – tvoří pilíře reality. To, co je zjevné, je
reálné. Každá rozumná entita se snaží vytvořit víc
nových viditelných linií, a být lepší stvořitel. A když
dojdou žetony, všemocná entropie vše ukončí,
všechno termodynamicky zmrzne a je opět konec
jsoucna... A hráčské entity se přesunou do dalšího.
I proto ten divný vizuál hry – všechny symboly
mají nějaký význam a vytvářením řad tří stejných
žetonů vlastně mezi dvěma univerzálními formulemi
vytváříte nějakou významovou linii podtrženou
jedním ze základních elementů. To mě docela baví.
Na to, že jsou pravidla tak jednoduchá, je návod,
který je součástí balení, docela rozsáhlý...
Ano, je, až moc, bohužel.
Říká se, že autor hry by si neměl psát pravidla
sám – a to je pravda. Žel, mně nic jiného nezbylo.
Nicméně věřím, že je v nich obsažené všechno,
co může hráč potřebovat k rozřešení jakýchkoliv
dohadů v průběhu tuze kompetitivní hry. Doufám, že
to se mi, soudě i dle odborných posudků, podařilo,
a nejsou v nich žádné nejednoznačnosti nebo slepá
místa, stačí číst pozorně. Celkově nemám rád
pravidla děravá – natož pak záměrně, jak to asi dělají
někteří vydavatelé či autoři, aby hráči museli v zájmu
hratelnosti o nejasnostech diskutovat na herních
fórech, a hra se tak nějak zviditelnila.

Chcete zjistit více o hrách? Podívejte se na pořady Deskofobie.cz na Youtube.

Není to jen tak, napsat pravidla, aby je z textu
lehounce pochopil skutečně každý – například
jsme na projektu Mafia City narazili na problém,
že instrukce na kartě „všechny žetony“ je pro
většinu hráčů nejasná a je potřeba specifikovat,
že všechny jsou opravdu úplně VŠECHNY –
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velice dynamická, a hlavně tvořivá a (paradoxně
mému vkusu) neútočná. Zvláštní pocit, ale jinak by
ta dynamika asi nefungovala. S položenými žetony
manipulují totiž oba, průběh a stavy hry jsou tak
synergií obou myslitelů. Ale hlavně je to dle definice
také abstraktní strategická hra, což je důležité.
Také se zatím jeví, že v té přísné kategorii má asi
jako jediná variabilní délku tahu... Je-li to skutečně
tak, ještě s úplnou jistotou nevím, ale někdo na to
poukázal, tak mi to nedá spát. :-)
A mimochodem – docela zajímavé může být hrát
Hypergrid na zrcadlové ploše, což mě zatím jenom
čeká. Také bych rád vyhrával – dostavám na zadek
klidně i od dětí...posledně mě zdemoloval na Essenu
jeden malý Ind. Byl fakt jiný.
Které deskovky jsou tvé oblíbené?
Osobně mám rád příběhové – kde se příběh tvoří
hraním, ne čtením kartiček s textem. Mám rád hry
komplexní, víceúrovňové, hodně interaktivní, až
přímo konfliktní, ideálně spíš taktické ale s přesahem
do až intuitivních strategií. A hra by měla být také
originální.

soupeřovy, ale také vlastní! Stejně tak zde,
libovolný žeton je dle samo-definice opravdu
libovolný – na vrchu pilíře, uprostřed i vespod –
ale praxí se ukázalo, že většina hráčů uvažuje
jenom ten viditelný, a já upřímně nevím, proč
tomu tak je. Také proto jsou tedy některé věci
v pravidlech zmíněné na několika místech, to
samé hlavní principy, a proto také celý návod tak
nabobtnal – kdysi to byl jen malý letáček s pár
řádkami a s přehledem herních efektů, v tom
celém jsou obsaženy veškeré logické implikace...
No a pak ten gól, orchestrovat to celé ve čtyřech
jazycích, z nichž ani jeden není můj vlastní... Nic
moc na hezký večer. Tak snad mi budou ty tři
uniklé diakritické čárky a jedno „ne-“ odpuštěny...
Naštěstí podpora nadšených překladatelů a celková
koordinace byla fakt cajk.
Zasahoval vydavatel do podoby a pravidel hry?
Do jaké míry?
Blackfire.cz je především distributor s významným
globálním dosahem, hry nevyvíjí, bylo tedy nutné
dodat hru jako finální projekt. Hra byla pravidlově
hotová léta předtím, a asi jenom díky nim učarovala
těm správným lidem... A také to byla má poslední
ze dvou smysluplných možností v Čechách
i na Slovensku a já budu Blackfire, tedy konkrétně
Michalovi Ekrtovi, vděčný navždy.
Co se podoby týče, je to z jejich pohledu asi stále
velice rizikový projekt, proto také tak malý nátisk
na tak velký dosah – od Honkongu po Kanadu.
Zprvu byl ten vizuál samozřejmě nepřípustný
a „nemarketingovatelný“, vesměs všichni od fochu
mě odrazovali, byť teď si to již pochvalují.
Nicméně ta hlavní neshoda byla ve způsobu
balení. Původně jsem zamýšlel průsvitný plastový
tubus s háčkem na pověšení, s cca 60% úsporou
objemu a neporovnatelnou životností. Když jsem
pak strategicky ustoupil (také na základě rad lidí
z Muzea her ve Vídni a jejich argumentů, tam jsem
prostě skončil, z historie se třeba poučit), tak pak
asi po roce si už na ten vizuál holt zvykli. :-) Ten
vizuál se ale dnes již jeví jako další z výhod celého
projektíku, jsou na něj skvělé ohlasy. Respektive,
nejsou nějak negativní. („I love how aggressively
ugly this is. I mean that genuinely. It’s so much...
stuff. Gives it a different feel from other, ultraminimal abstract games.“)
Tím určitě nemíním, že je dokonalý nebo všem libý,
chraň bůh, taky nejsem grafik. Hlavně jsem tedy
šťastný za parádní ikony – logo hry – obálku. Vytvořil
to celé dle mého prý hnusného nástřelu profi-grafik
Radek Boxan, velký hráč (a významný tahoun jedné
z hráčských komunit v Československu, které mám
tu nesmírnou čest znát). Velké dík! No a také zmíním
pomoc Lei s vektory na potisk plastů... Vlastně jsem
v tom nebyl tak úplně sám...
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Abych to shrnul, nakonec vydavatel takhle se
štěstím schvaloval jenom distributorské texty, loga
a technické informace.
Jsou s hrou nějaké další plány do budoucna?
Hru by mohly herně uzavřít dvě zbylé části,
pracovně Midreal Addendum a Echoes of Subverse.
Musel jsem systém pochopitelně rozdělit kvůli
uchopitelnosti... to by bylo nadlouho.
Také je již zmastrovaný a připravený originální herní
soundtrack, který pro nás nezištně vytvořil jeden
skromný hráč, jenž nechce být nikdy jmenován,
milovník abstraktních her a také hudební génius,
alespoň dle mého. Stačí jen doladit detaily
s mediálním partnerem Deskofobie.cz a jde to ven,
doufejme ke hraní...
A samozřejmě je v plánu aplikace, o které jsme už
mluvili.
Výhledově bych byl moc rád, kdyby se podařilo
v Hypergridu pořádat mezinárodní turnaje – a to jak
v deskovce samotné, například na Czech Open Mind
Games, tak třeba i jako souboj mezi programátory či
akademiky a jimi vytvořenými algoritmy. :-)
V současnosti se také konečně testují výrobní
prototypy v jiných barvách pro barvoslepé hráče,
které navrhl jeden anglický designér a vydavatel,
také barvoslepý, a hodně... Tak snad, možná někdy.
Totiž to číslo i procento barvoslepých labužníků
fištrónské zábavy s nějakou ze spletitých variant
tohohle neduhu je překvapivě velké.
No a můj jeden velký sen, verze pro nevidomé, je
reálnější – na planetárním Brnohraní v Brně jsem
s velkým štěstím, jak to už tak bývá, konečně potkal
ty správné lidičky, kteří se tomu věnují hloub...
Také by byly fajn sety hlavolamových úkolů pro
jednoho. A pak, těším se, až budou z dalších analýz
finální čísla kolem hry a budu vědět, kolik bodů
se vlastně dá teoreticky maximálně získat v sólo/
kooperační hře, takže se bude dát doměřit genialita
hráčů. :-)

Pro mě zatím nepřekonaná je hra Earth Reborn –
to je podle mě hra s dokonalým poměrem taktiky
a strategie, dopočitatelnosti, zvládnutelné náhody
a též blafu. Má také úžasnou ekonomickou
a budovatelsko-ničitelskou stránku a zároveň velice
esenciální pravidla. Vypráví neuvěřitelné a vím, že
i neohratelné příběhy. A přitom ve hře není jediné
psané slovo...
Z dalších velmi příběhových her bych zmínil
CaveEvil – to je taková podivná černobílá hardcore
hra (nepopulární eliminace hráčů) o nekromantech,
kteří se prokopávají jeskyněmi Nekropole, sbírají
ostatky, ze kterých pak vytvářejí zrůdnosti
a vzájemně se opět ničí, aby je pak všechny smetlo
ultimátní zlo z Propasti Nekončícího Stínu. Měla by
na předobjednávky a bez další distribuce vyjít pro
pár fajnšmekrů v češtině – to je právě ta milovaná
hra, kvůli které jsem si potřeboval vyzkoušet sólo
proces produkce...je to skvělá věc a dělám na tom
velice pozvolně již několik let.
A co třeba teď tak populární kooperativní hry?
Já si beru hry jako prostor pro to, co nechci žít
v reálu, a opačně... Tudíž smyslem hry, alespoň pro
mě, je agresivní interakce, potažmo přímo zhoubný
konflikt. Já nějak potřebuju vykombené, konfliktní
hry, kde vyhraje ten lepší, bez vyrovnávajících
mechanismů.
Moc rád ale mám semi-kooperativní hry, to mi smysl
dává hodně a je to skvělý herní zážitek – v týmu
proti jednomu hráči – živé inteligenci, a ne proti
náhodně generovaným „překážkám“ a diskusním
puzzlíkům. Celkově vyhledávám spíš sandboxové
hry, které dávají člověku při hře maximální svobodu
a improvizační, neskriptovaný prostor, a to podle mě
v kooperačních hrách není, protože to ani nejde...
Kooperativky pro mě tedy kýžená výzva nejsou,
ačkoliv mám hodně rád některé tituly i herně... :-)
Nicméně kooperativky jsou skvělá společenská

Chce to však čas a lidi co umí to, co já žel už ne...
A jejich čas je drahý. Uvidíme, snad...
A hraješ ty sám vůbec ještě Hypergrid?
Samozřejmě, že ano. Dyť mně právě tenhle herní
pocit chyběl... Hraju hlavně se ženou, je moc chytrá
a tvořivá. Je to fajn hra po hravé partnery, zdá se
zatím všem, i mně. A mám moc rád vydřené remízy –
to je taková hezká statistická anomálie a skvělý pocit
pro oba soupeře. Na druhou stranu, docela náročné
je hrávat Hypergrid na různých výstavách, veletrzích
a podobně– to mám po dnech v gridu před očima
skutečný semafor až epilepťák. :-)
Ale Hypergrid mě stále baví. Myslím, že se mi
neohraje i díky tomu, že je to hra sandboxová,

Na Essenu 2015 s autorem Earth Reborn Chrisem
Boelingerem (vlevo) a (vpravo) s Tomem Vaselem,
velikou to značkou recenzentského videokanálu
na YT – Dice Tower, zná snad každý od hobby.

byznys se všemi absurditami, zkuste zde jen tak
sehnat Scrabble v angličtině... Ale to je asi přirozené.
Nutno však jedním dechem dodat, že v tom
množství se také nutně najdou neustále klenoty
ve svých kategoriích a herních žánrech; stále je co
objevovat!
Abych to shrnul – zorientovat se v tom stále dá, ale
stojí to úsilí, minimálně ze začátku. Stane-li se pak
hraní alespoň trochu hobby, každý se může začít
orientovat poměrně rychle...
Co když přijde někdo bezradný do obchodu
a v tom množství si vybrat opravdu nedokáže?

S Autorem Cave Evil, Natem Haydenem na výstavě
v Essenu 2012.

zábava – poslední dobou si hodně užívám pražské
únikovky, to mě baví.
Obecně jsou kooperativky – deskovky, sólohry
a hlavolamy rozhodně na vzestupu a je o ně zájem.
Jak se jednou jako žánry objevily, své hráče si už
vždy najdou. Sám mám vždy u postele alespoň
jednu smart hru. :-)
Která hra byla první, která tě nějak oslovila?
Začínal jsem s deskovkami v 80. a 90. letech,
klasiky jsem hrál odmalička díky rodičům. Pak
jsem měl pořádnou, skutečnou iluminační
zkušenost s jednou moderní hrou Arena (Morituri
te salutant) od Vlaadi Chvátila, jednoho z mých
vzorů, co se tvořivého myšlení týče. Byl jsem malý
fracek a absolutně jsem nepobral pravidla, byl to
typ textu, který byl pro mě šíleně těžký, výroková
logika přišla mnohem později na gymplu. Ale
učarovalo mi to – ostatně také, těžce jsem si na ni
vydělal na brigádě – takže jsme si to každý čtyřikrát
přečetli a se sousedem jsme to nějak napotřetí
rozchodili...a pak jsem to hrál snad tisíckrát. Prostě
„mít na ruce všechny karty“ je pro mě neustálé
fascinující, byť je to pro soudobou poptávku
a mainstream i dál spíš značné negativum. Od toho
momentu mi přišla většina moderních her nějak
neatraktivní... Na vysoké za mnou přišli s tím, že
mají „parádní deskovku“, jestli si chci zahrát. Když
na můj dotaz na podstatu hry přišla informace:
„stavíš tam nějaké vesnice a měníš ovce za obilí“,
musel jsem se náhle jít učit na zápočet. A přitom
konkrétně Osadníci z Katanu jsou objektivně hodně
dobří a díky nim spousta lidí zjistila, že deskovky
nekončí jen s člověče nezlob se a mariášem...
Naštěstí pro mě pak přišel ten Earth Reborn, pro
mě etalon herního designu dodnes. Skutečné
geniální systém!
Dneska je deskovek strašná spousta – dá se
v nich vůbec zorientovat?
Existují jisté evergreeny, jak ty klasické, ve veřejném
vlastnictví, tak i moderní hry poslední doby, řekněme
130 let. Dnes je přetlak titulů tak obrovský, že běžný
člověk má mnohdy paralýzu z výběru, hlavně při
vůbec první návštěvě speciálky, již po letmém
rozhlédnutí jsou, řekněme v mírném šoku, sleduji to
denně.

Hmm... bezradnosti je dost. My v odborných
prodejnách máme takový systém otázek, kterými
dokážeme hodně zúžit možnosti na pár desítek
či jednotek titulů – s kým to chce hrát a v kolika
lidech, v jaké věkové kategorii, co od toho očekává
(přemýšlení, plácání po stole, celkově hráčská
úroveň) a také vizuál či cena... Nezřídka také mají
váhu různá ocenění. Nejznámější je určitě Spiel des
Jahres, kterou také historicky poprvé získal právě
český autor. Takový herní Oskar.
Každopádně, co člověk, to jiný vkus a priority, když
se však odhadne správně a zúží se okruh, vybírá se
z předestřených možností snáz.
Také často lidi mají zvláštní představy, myslí si, že
když znají Katan, vše je jako „to“ protože „hexy“,
nebo stavění. Je to jen špička ledovce. Dnes je
možností z toho nepřeberného množství vybrat
spoustu, co sedí vesměs jakémukoliv hráči. Také
stoupá veřejná informovanost a povědomí, byť je
to zatím celé mimo zdejší běžnou mainstreamovou
mediální pozornost. Je tedy fajn, když někdo ví, co
má rád, a chce jen ukázat něco nového za poslední
dobu v oblíbených žánrech.
I když jsem totiž říkal, jak je situace neutěšeně
zahlcující a deskovek je už až moc, tak pro běžného
zákazníka je paradoxně právě dnes skutečně
zlatá éra. Výběr je neskutečný, stejně tak zdroje
informací, a do češtiny jsou přeložené i takové
hry, které by dřív neměly šanci, kupříkladu krásný
projekt Fox in the Box, nejbližší snad bude další
Eklundovka – Bios Megafauna. Velká srdcařina,
hra i CZ lokalizace. Také ceny můžou být z pohledu
hráče velice příjemné... a jindy zas pro většinu až
nepochopitelné. Kickstarter je ale jiná...
Které hry jsou mezi lidmi hodně oblíbené?
Samozřejmě se to nedá úplně zobecnit. Každý herní
žánr má své fanoušky. Obecně jsou hodně oblíbené
různé párty hry a asociační slovní hry, třeba Krycí
jména, Dixit, Superšpión, Koncept nebo Představ
si. U těch se propojuje výmluvnost potažmo

obrazovost a právě sociální kontakt – myslím, že to
je super a má to smysl. Zajímavý může být příběh
oblíbených Příběhů z kostek (Rory’s Story Cubes) –
původně je prý vyvinuli nějací nordičtí terapeuti, aby
lidi měli motivaci o něčem se rozhovořit, dnes je to
celosvětový milionový fenomén. Není to sice hra
v pravém slova smyslu, nemá žádného vítěze, ale
lidi se kreativně pobaví a tráví spolu příjemně čas
nebo se učí jazyky.
Zajímavé je spektrum poptávky po sólových hrách,
ať už to jsou logické puzzle nebo boj proti náhodně
generovaným sledem událostí. Jsou fanoušci
historie, kteří si vybalí tu spoustu map a žetonků,
táhnou o samotě žetony či figurkami a přitom
simulují jiný vývoj nějaké epické historické události.
Největší podíl mají pochopitelně mainstreamové hry.
Triviální nebo méně, stále však lehce vysvětlitelné
a pochopitelné i pro hráče-nehráče. Jedou hodně
také malé rychlé karetky ale i rodinné strategické
hry. Také je obrovský zájem o hry primárně pro
dva. Jiné publikum je zas kolem miniatur anebo
velkých sběratelských kartových her typu Magic the
Gathering, to je úplně jiný svět. Anebo pokémoni,
z těch pláčou hlavně platící rodiče.
Též lidi slyší na hry s popovými tématy, tu je třeba
být zvláště opatrný; některé jsou však excelentní.
Závisí od autora a vydavatele...
A máš nějakou zkušenost s mensany a jejich
přístupem k hrám?
Opět, není možné generalizovat – ale co jsem zjistil
na různých turnajích či náhodných setkáních, tak
Mensa je skutečně pestrá – její členové mají různé
preference od šachů přes mankalu, teoretickou
matiku až po úplně jiné vědy... Je to skvělý průřez
vesměs různými typy myšlení a je lidstvu blahé,
že existuje organizovaná skupina inteligenčně
nadprůměrných.
Víceméně všichni mensáčtí hráči, těch pár, které
znám, mají kromě osobního herního vkusu společné
to, že si dokážou dát záležet právě na chytré
mechanice her a umí ocenit, když má něco hloubku.
Nevadí jim se nad hrou bolestně zamyslet a vítají
výzvy. Hrát něco skutečně do hloubky je totiž super.
Tak věřím, že právě Hypergrid může pro řadu z nich
představovat nový a zajímavý problém, úkol, který
nám nikdo nezadal.
A budu rád, když se mi případně ozvou se svojí
zpětnou vazbou.
Děkujeme za rozhovor.
To já děkuju, ať se hraje a srdečně zdravím Mensany,
moc vám fandím! ;-)

Největším přínosem deskové hry je, když nadchne, podnítí a rozvíjí své hráče – a tím
spíš, když jde o děti. Na tom se s Jankem shodneme, a proto jsme moc rádi za jeden
kus Hypergridu do každého Klubu nadaných dětí v republice, který jsme od něj získali jako
dárek, především díky Blackfire.cz.
Doufáme, že se členům klubů bude hra líbit a že se časem dočkáme třeba i zmíněného
turnaje a případných rozšíření – může to být ještě šílenější?

Se všemi kolegy z oboru jsme se shodli, že počet
her je v současné době nad rámec schopností
a kapacity i těch, kdo se jim věnují profesionálně,
natož pak „běžných zdravě zapálených hráčských
klubů či rodin“. Masoví sběratelé jsou extrém,
spotřebu netáhnou.
(Pro upřesnění, standardní komerční řetězec
vypadá cca: Autor-Vydavatel-Výrobce-Distributor/
Lokalizátor-Prodejce-Konzument/Hráč. Některé se
články se mohou samozřejmě překrývat.)
Mluvíme o stovkách jen domácích a zde
lokalizovaných her. Pro představu, na poslední
výstavě Essen Spiel 2017 v Německu bylo
prezentováno cca 1200 nových titulů a rozšíření,
zatím čísla rostou... ale i počet hráčů, zdá se.
Původní lehkost „undergroundového“ srdcařství
je pryč a stal se z toho víceméně chladný globální
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Recenze: Hypergrid
„Moc mi to nejde, ale šíleně mě to baví.“
Václav Kořínek; korinek@korinek.org; foto: Janko

Kamarád o mně říká, že vždycky když vyjde nějaká divná 3D hra, já si ji určitě
koupím. Hypergrid do této kategorie myslím dost dobře zapadá. Navíc se
potkal s další z mých sběratelských vášní – hrami na principu piškvorek
(řazení něčeho podobného do řady) Quixo, Quarto, Goblíci jedlíci...
Ne, že bych v nich byl dobrý, ale prostě se mi líbí jejich herní principy.
na černém pozadí – pravidla. Jú  – neoprenová
herní plocha, která se nezlomí a může se i stočit.
Myšlenka  – proč to proboha není v nějakém
tubusu. Fuj  – ty pravidla jsou dlouhý a šíleně
zběsile barevný. Jú  – žetony jsou geniální –
na ničem se nešetřilo.

Hypergrid připravený ke hře
(doba přípravy max. 2 minuty)

První kontakt
Už to bude asi tak rok. Podivný slovensky
hovořící týpek, kterému říkali Opčík, v Deskofobii (takový český občasník o deskovkách
na youtube), vyprávěl, že se chystá vydávat
hru, a ukazoval, že má prototyp. A co víc, že si
ji každý může stáhnout a snadno vyrobit doma.
A že si ji máme vyzkoušet a pak mu dát vědět,
jak se nám líbí. Tenhle přístup mi přišel naprosto boží. Autor, co jde s kůží na trh, který veřejně
řekne ať si jeho hru lidi vyrobí doma na koleni,
to musí být někdo.

Druhý kontakt
Deskovky miluji a mám rád obecný přehled,
sleduji tedy česká vydavatelství na Facebooku.
Blackfire patří poslední rok a půl k těm
aktivnějším a výběrem her mi tak nějak jdou
do noty. A co nevidím – Hypergrid. Že prý se
bude vydávat. Ta hra, o které už rok každému
vyprávím, jak se na ni těším, a to jsem ji nikdy
nehrál – prostě nebyl čas udělat ten prototyp...

Třetí kontakt

První hra byl trochu porod: To si fakt nejsem
schopný zapamatovat funkci pěti barev
žetonů? (Ne, nejsem. Ani po 15 hrách.)
Stále třeba nevím, které funkce lze použít
pouze v dosahu a které libovolně po ploše.
(Spoluhráči na tom byli obvykle dost podobně.)
Na konci hry zjišťuji, že mi zbylo spoustu
fialových žetonů, ale jinak už mám jenom zelený
a žlutý – z toho asi moc tahů neposkládám.
Celkově mnou během prvních her lomcovalo
několik postupně se vyvíjejících zjištění:
 Ten začátek je takový o ničem.
 Proč jsem to proboha na začátku
nerozehrál variabilněji?
 Proč nemám ještě v polovině hry
obsazená všechna herní pole? Podaří se
nám je vůbec obsadit do konce hry?
 Je strategicky výhodné nenahrávat
a škodit?

Sledoval jsem každý den, zda už Hypergrid
dorazil do Čech – začaly se objevovat informace
o prvních kusech pro partnery a na komerční
zásilku pro běžné smrtelníky se stále čeká.
Recenze vypadají dobře a já tu hru chci.

 Je výhodné hrát na sebe a zbytek nechat
prostě na druhém hráči?

Někdo slavný prohlásil „Za vším hledej ženu“ a tak
jsem dal manželce tip na rozhovor a že by se to
mensanům mohlo líbit...

 Musím soupeřovi vyšachovat kameny
nějaké konkrétní barvy, abych měl
na konci já výhodu větší variabilnosti.

A to jsem ještě nic netušil

 Sakra teď mám víc kamenů než on, ale on
už nebude moc hrát, a tím skončí hra dřív,
než bych potřeboval.

Osobní kontakt s hrou byl sérií šoků, kdy
jsem si připadal značně ambivalentně.
Jú  – krabice bez přihrádek, kde se prostě
všechno hodí dovnitř. Fuj  – bílý text
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Po rozhovoru s autorem jsem navíc pochopil,
že to asi nepochopím, dokud se do toho
neponořím myšlenkově a nebudu to vnímat
jako hru barev a elementů v prostoru. A to pro
mě není snadné. Pochopil jsem, že možnosti
a budoucnost této hry jsou tak neuvěřitelně
variabilní a bohaté, že to prostě chcete mít doma
a být toho součástí. Přenos hry do virtuálního
prostředí je tak snadný, že to až není normální.
Naopak naprogramovat umělou inteligenci
jako protihráče nebude vůbec snadné, protože
nelze předvídat budoucí kroky, a to snad ani
na základě pravděpodobnosti možných tahů
soupeře. A to jsme pořád na herním poli 3×3...

 Jak se proboha dá nahrát víc než dva
body za tah?
 Nahrát dva body za tah je nutnost.

 Vymyslel jsem parádní tah!
 Sakra, jak že jsem to měl vymyšlené?!

Sumasumárum
Ve hře není vůbec snadné vymyslet optimální
tah na víc než vlastní kolo. Je velmi těžké
odhadnout, jak zareaguje soupeř a jak bude
herní pole vypadat po jeho tahu. Takže
případné plánování je spíš otázka odhadu
a pocitu, než nějakého výpočtu a předpokladu.
Soupeř velmi často vymyslí tah, kterým udělá
něco nečekaného – zvlášť když je to vyložený
škodič, který vám vaše body nepřeje i na úkor
svého nižšího bodového zisku. Taky se to
tak dá hrát. Často nám sklouzávaly části her
k honbě například za červenou a mnoho jiných
žetonů jsme ve hře neměli. Naštěstí množství
žetonů je omezené, a tak se to časem chtě
nechtě zlomí. Musí. Je to o nervech, kdo je
kam ochotný zajít. Chvílemi jsem měl pocit
geniálního nahrávače na soupeřův tah –
samozřejmě jsem mu vždy přesně vysvětlil,
na co jsem mu nahrál...
A proč vlastně jsou ta pravidla tak rozvleklá
a komplikovaně napsaná, když je princip hry
velice snadný a vysvětlitelný za 3 minuty? Má
to smysl. V pravidlech najdete odpověď úplně
na všechno. Neexistují sporné tahy.
Závěrem mám sen – uhrát během tahu čtyři
body. I když jsem hrál sám se sebou, tak se mi
to nedařilo. Prostě přemýšlím v málo úrovních.
A když jsem se dozvěděl, že se plánuje rozšíření,
a představil jsem si ty možnosti, tak tahle hra
u mě určitě má výsostné místo v portfoliu.
Experimentálně chci třeba vyzkoušet hru se
společným bankem žetonů. A tohle je to, co
na podobných hrách miluji – ty možnosti, které
ani netuším. Připomíná mi to Cimrmanovské
hry, kdy jsem i po desátém poslechu nebo
zhlédnutí schopen najít nějaký vtip, který jsem
za ta léta dosud nezaregistroval.
A komu bych ji doporučil? Každému. Prostě
úplně každému.

TIP:

Přečtěte si text na vnitřní krabici,
je to možná to nejdůležitější,
z celých pravidel. Doporučuji
zejména ten anglický, kde jsou
varianty hry a rozšíření.

INZERCE

„S přemýšlivějším protihráčem
si stihnete během jeho tahu třeba
i udělat kávu. A ve svém ji vypít.“
Lukáš Fuchman, lukas@fuchman.cz

“... a tvůrce hry, ten říkal, že Hypergrid si s sebou můžeš klidně vzít
i do hrobu, a až tě po tisíci letech vyhrabou, klidně si ho budou moct
zahrát, protože se jen tak nerozloží.” pronáší Václav a já se opět ponořuji
do přemýšlení nad svým tahem. Můžu použít žlutou a pak zelenou, čím
získám tři body, ale na plánu vznikne situace, při které by protihráč
mohl nahrát také hodně bodů. Hm, raději použiji zelenou a pak modrou.
Sice získám jen dva body, ale později to bude výhodnější. Protihráč má
přeci jen už poslední žlutý žeton...”
Takto nějak se budete cítit při hraní
Hypergridu. Hra nabízí nepřeberné množství
kombinací, jednoduchá, ale propracována
pravidla, která nedávají prostor pro jakoukoliv
nejasnou herní situací, a naopak obrovský
prostor poskytují pro rozpálení mozkových
závitů do nějaké neobvyklé barvy. Pojďme si
zlehka říct, o co tedy ve hře jde.
Hra je pro dva hráče, kteří mají jednoduchý
úkol. Na hracím poli 3×3 spojovat barvy
do trojic, ať vertikálně, horizontálně nebo
úhlopříčně, čímž hra nápadně připomíná
klasické piškvorky. Na hrací plán se postupně
přikládají barevné žetony, kterých má každý
hráč omezenou zásobu. Žetony lze přikládat
na vrch již přiloženého žetonu, čím vznikají
sloupce žetonů, v žargonu hry nazvané jako
„pilíře“. Pokud se některému hráči podaří
spojit tři stejně barevné žetony, dostane bod
a řada je na chvíli uzamčena. Pokud je na pilíř
přiložen třetí nebo vyšší žeton, spouští se
speciální efekt odvislý od barvy přiloženého
žetonu, který umožňuje pořádně zahýbat
rozložením žetonů na hracím plánu. A právě
tady začíná veškerá zábava. Možností, jak
zahýbat hrou, jsou opravdu veliké, od ničení
žetonů na hrací ploše po úplné zemětřesení,
stačí si jen vybrat... počkat, chci říct, stačí
si jen trochu zapřemýšlet a lze vymyslet

a propočítat opravdu velké množství tahů.
Právě v tomto bych hru připodobnil k šachům,
hráči sedí a klidně i dlouze přemýšlejí, jak
táhnout, takže hra může působit zdlouhavě.
Pokud navíc před sebou máte nějakého
přemýšlivějšího hráče, stihnete si v jeho tahu
například udělat kávu. A ve svém ji vypít.
Naskládané žetony na sobě vytvářejí sloupce,
ve kterých lze přehledně rozeznat barvy,
s čímž pracují některé spouštěné efekty,
na pořadí žetonů tedy záleží. Tím se využívá
další rozměr hry, který je do výšky. Je to tedy
jakýsi hybridní 3D.
Hypergrid působí velice hezky, každý kousek
hry byl vytvořen s péčí a autor se jim snažil
vdechnout nějaký smysl. Na můj vkus ovšem
vypadá trochu nezáživně a nějaké ilustrace by
hře jistě neuškodily.
Hypergrid je klidná přemýšlecí hra pro dva
hráče, která připomíná piškvorky, ovšem se
složitostí šachů. Hra vypadá dobře a pravidla
jsou relativně lehce a rychle vysvětlitelná,
zbytek se pochytí až dlouhým hraním. Pokud
máte ve svém okolí podobně založené hráče,
hra je jistě zaujme. Zpracování hry je robustní
a rozhodně přežije, i pokud se na ni vylije
nějaké to jedno pivo. Hodí se tedy na cesty,
a hlavně na večery do putyk.

Hypergrid – stručná reakce mensana
ze setkání v Ústí nad Labem
Návod je hodně exaktní, a proto na první
dobrou hůř pochopitelný. Asi by bylo lepší
zvlášť vysvětlit základní pravidla (cíl, za co jsou
body, začátek a konec) a až následně rozebírat
složitější situace (všechny linie zamčené atd.
Možná by pomohl celistvý popis jednoho tahu
(tak trochu tam je, ale skoro až na konci).

foto: Janko

Když se návodem prokoušete,
tak složité to není.
Výhoda je, že může hrát i slabší soupeř, který
nedohlédne všechny možnosti a souvislosti
na hrací ploše. Sice asi nevyhraje, ale může si
hezky zahrát.

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 Vladimír Marček, Ph.D.

ü

ü
ü
ü

Š ET Ř ET E N A
E N E RG I Í C H C H Y T Ř E
díky sdruženým nákupům Vám
zajistíme nejlepší cenu za
elektřinu či zemní plyn na trhu
máte 100% administrativní servis
bez poplatků a bez starostí
neplaťte víc, když nemusíte . . .
www.setrimchytre.cz

tel. 606 934 745
e-mail: jiri.peroutka@mensa.cz
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Experimentální archeologie –
historické teorie na vlastní kůži
Vzhledem k tomu, že o některých oblastech
života našich předků se dochovalo jen velmi
málo pramenů, nebo dokonce prameny
žádné, řada teorií může být ověřena nebo
vyvrácena pouze experimentálně. A jak takové
archeologické experimenty vypadají? Různě –
třeba vytvořením ručně šitého oděvu podle
dochovaných střihů (a to z vlastnoručně utkané
látky vytvořené z vlastnoručně zasetého,
sklizeného a zpracovaného materiálu),
vyráběním nástrojů pomocí dobových technik
a následně jejich využití při stavění obydlí,
anebo přímo při experimentálním životě
v dobovém obydlí, oděvu, s dobovými pokrmy
a dobovými povinnostmi a rytmem dne.
i nějaké jednoduché vybavení takových staveb. O víkendech, svátcích nebo zvláštních
akcích je pak možné ve vesničkách navštívit jejich obyvatele, kterými bývají členové
různých spolků zabývajících se historickými
dovednostmi, a někdy přímo i archeologové
věnující se tzv. experimentální archeologii.
Taková místa najdeme i u nás a na několik
z nich přidáváme souřadnice pro vaše improvizované víkendové časostroje.

Čas pro přistání: Pravěk
Doba lovců mamutů, prvních zemědělců
a zpracovatelů železa ožívá v české krajině
v malebném místě zvaném Křivolík nedaleko
České Třebové. Uprostřed lesů vyrostlo
několik staveb a ohrad. Sdružení budující
vesničku chová také několik ovcí, koní
a prasat, dotvářejících kolorit pravěkého až
raně středověkého osídlení. Kromě staveb si
zde můžete prohlédnout na příklad barvířovu
zahrádku, kde se pěstují rostliny k výrobě
barviv na textil, nebo posvátné místo určené
pro obřady. Obyvatelé vesničky občas
vyrážejí na cesty jako kupecká karavana
a prezentují pravěké dovednosti i na dalších
místech. (Další informace: www.krivolik.cz)

na vlastní kůži
Patrně každého z nás nejméně jednou napadlo, jaké by to bylo
propadnout se do minulosti – ať už jen tak ve snu, dotykem megalitu,
pomocí Tardis anebo jiného přístroje. Naštěstí žijeme ve 21. století,
a tak na cestu do minulosti potřebujeme jen obyčejné auto nebo vlak
a správné souřadnice, abychom si život našich předků mohli zblízka
prohlédnout nebo přímo vyzkoušet.
Místa, kde ožívá minulost
Díky moderním přístupům archeologie,
historie a historické antropologie je možné znovuoživit některé prvky ze života lidí
v různých časových obdobích naší minulosti. Centra, kde se jednotlivé poznatky
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spojují do komplexních expozic, se nazývají
archeoparky, archeocentry či starším označením archeoskanzeny. Jedná se formu
muzeí pod širým nebem, kde na místo vitrín
a popisných tabulí najdete skutečné stavby
pravěkých či středověkých domů, do kterých lze vstoupit a prohlédnout si často

foto: archiv Kristýny Urbanové

Veronika Pilná, veronikapilna@centrum.cz

Ve vesničce Všestary vybudovala katedra
archeologie Univerzity v Hradci Králové
centrum experimentální archeologie, kde
kromě venkovních pravěkých staveb najdete
také moderní expozici zahrnující informace
o pravěkém osídlení, archeologické nálezy
a modely. Výstava je přístupná za každého
počasí a v budově zázemí si v dílně a dětské
herně můžete některé pravěké dovednosti
hned vyzkoušet. Archeocentrum pořádá
také různé workshopy a ukázky jako štípání
pazourku pro použití v pravěkých nástrojích.
(Další informace: www.archeoparkvsestary.cz)

Sídliště starých Slovanů je zabydlené hospodářskými zvířaty. Prohlédnout si zde můžete
jednotlivá stavení či kostelík. V archeoskanzenu můžete navíc přespat nebo si naplánovat svatební obřad. Během edukačních akcí
se zde věnují i ukázkám tavby kovů a vyhlášeným svátkem, na který se sjíždí „staří Slované“ z celé republiky a celá vesnička praská ve švech, jsou oslavy slunovratu těsně
před začátkem prázdnin. (Další informace:
www.archeoskanzen.cz)

Keltský kmen Bójů z období mladší doby
železné by se mohl nastěhovat do vesničky
v archeoparku v Nasavrkách nedaleko
Chrudimi a pravděpodobně by se zde cítil
jako doma. Mimo obytné stavby a výrobní
areály je zde postupně budováno také
mohutné opevnění chránící podobná keltská
sídliště. Stejně jako v Křivolíku či Všestarech
se zde během různých akcí můžete
setkat s obyvateli v dobových oděvech,
špercích a obuvi vyráběných na základě
archeologických nálezů. (Další informace:
www.skanzennasavrky.cz)

Kontrastem k rozsáhlým kamenným hradům
je středověká vesnička Villa Nova v Uhřínově
poblíž Deštného v Orlických horách, kde se
dostanete do období 13. století. Dřevěné
obytné domky či stáje pro zvířata vás překvapí
svou skromností. Během víkendových akcí
s ukázkami řemesel se vypaluje keramika
nebo si zde můžete zkusit umlít mouku. (Další
informace: www.villanova.cz)

Čas pro přistání: Raný středověk
Do dob Velké Moravy zavítáte poblíž Uherského Hradiště v archeoskanzenu Modrá.

Čas pro přistání: Středověk

Nejmladší ze zde představovaných archeoparků je archeocentrum v německém Bärnau
nedaleko Tachova. Tento rozsáhlý projekt
sám o sobě nabízí procházku několika staletími od raného do vrcholného středověku.
Můžete si projít slovanské osídlení, dřevěný
hrádek či hostinec ze 13. století. Nově zde
vzniká také několik staveb z období Karla IV.

Archeocentrum je součástí českoněmecké
spolupráce, takže veškeré materiály na místě najdete také v češtině. (Další informace:
www.historicky-park.cz)

Šťastnou cestu
Ač se na všech zmíněných místech můžete
na chvilku propadnout do minulosti, tak
podrobné informace o jejich výstavbě
a jednotlivých akcích, kdy na místě potkáte
dobové obyvatele, najdete i na internetu.
Archeoparky jsou navíc schopné po předchozí
domluvě zajistit specializovaný program pro
školy, kde si děti mohou v rámci školního
výletu vyzkoušet dovednosti jako vrhání
oštěpem či mletí mouky.
INZERCE
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Výběr z aktivit Mensy v roce 2017

www.mensa.cz

foto: archiv Mensy

Co připravila

Dětskáv letošním
Mensa
roce?

Setkání členů a příznivců Dětské Mensy Logická olympiáda

Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz

Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz

Logická olympiáda letos oslavila už desáté
výročí. Její obliba se přitom stále drží
na vysoké úrovni – i letos se přihlásilo přes
61 tisíc žáků a studentů českých škol. Stejně
jako v minulých letech soutěž stojí na práci
řady dobrovolníků, ať už jde o přípravu
soutěžních úloh, jejich testování, grafickou
přípravu, nebo organizaci jednotlivých kol.
Děkujeme vám – bez vás by to nešlo.
Podrobnosti o průběhu letošních krajských
kol Logické olympiády i kola celostátního
najdete ve zvláštní části časopisu.
Této víkendová akce
se každého půl roku zúčastňuje
přes 200 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
zkušenosti nejen ze života
nadaných dětí. Setkání se mohou
zúčastnit jak členové Mensy,
tak i veřejnost. Vítán je každý.

Mensovní konference
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz
V březnu 2017 jsme společně s Hankou
Kalusovou, Lenkou Šnajdrovou a Martinou
Pokornou za vydatné pomoci dalších
mensovních dobrovolníků uspořádali další
ročník konference Mensa pro rozvoj nadání.
Programově jsme se zaměřili především
na motivací žáků a na jejich hodnocení, ale
nechyběla také celá řada vystoupení o rozvoji
nadaných dětí. Záštitu převzal pan poslanec
Roman Sklenák a celkem tuto konferenci
v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze
navštívilo 220 účastníků.
Na termín 2.–3. března 2018 chystáme další
ročník, tentokrát chceme ale pozměnit formát
i rozsah konference. Pod názvem konference
Vzdělání pro budoucnost se můžete těšit na tři
obsahové pilíře – Rozvoj nadání dětí, Efektivní
vzdělávání žáků a Digitální vzdělávání. Celý
program bude ve formě paralelních bloků
(každý příspěvek o délce 45 minut), ze kterých
si účastníci budou vybírat. Konference
proběhne v Praze a společně s Mensou ČR
ji pořádá Svět vzdělání a Národní institut pro
další vzdělávání. Pokud se chcete přihlásit,
registrace je již k dispozici na adrese
konference.mensa.cz, a pokud byste věděli
o vhodných řečnících či partnerech, kteří by
zde chtěli vystavovat, napište.
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Mensovní
semináře

pro nadané studenty
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz,
V roce 2017 proběhly dva mensovní semináře pro nadané studenty ve věku 13–19 let.
V květnu v Pardubickém kraji (na Sečské
přehradě) pod vedením Hanky Kalusové
(s Filipem Opltem a Evou a Martinem Sedláčkovými) a v září v oblasti Brna (Doubravník), koordinovaný Tomášem Blumensteinem
(s Evou Staňkovou, Filipem Opltem, Hankou
Kalusovou a Evou a Martinem Sedláčkovými). Účastníci absolvovali desítky přednášek
z oblasti přírodních věd a technických oborů
a rovněž navštívili laboratoře Univerzity Pardubice, VUT a Masarykovy univerzity v Brně.
Studenti při seminářích také v týmech
pracují na svých projektech a ve volných
chvilkách je čekají týmové soutěže a hry.
Vážíme si jak zodpovědného přístupu
účastníků, tak příjemné atmosféry, která
na těchto akcích panuje.
Na příští rok plánujeme opět dva semináře,
jarní v květnu v okolí Prahy a podzimní v září
na Moravě. Přihlášky a další informace najdete
na webu deti.mensa.cz/seminar.

Hráčské doupě
pro náctileté

Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
Několikrát ročně probíhá 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,
mladších členů Mensy a dobrou náladu.

Letní a příměstské

campy

Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
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 poloviny 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 proběhne
více menších campů v průběhu celých letních
prázdnin 2018. Tyto campy budou rozděleny
tematicky a věkově, neboť v menších počtech
dokážeme zajistit individuálnější přístup
k dětem.
Příměstských campů se zúčastnilo cca 80 dětí
v Brně, Praze a Ostravě. Děti i rodiče byli
nadšeni a v příštích letech se budeme snažit
nabídku ještě více rozšířit.

Ráda bych tímto poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se na chodu Dětské
Mensy podíleli. Jejich práci oceňuji a jejich pomoci si velmi vážím.
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz

WEB deti.mensa.cz
Lenka Šnajdrová, lenka.snajdrova@mensa.cz

V listopadu 2017 tomu bylo již pět let, co
byl spuštěn web deti.mensa.cz a doplnil tak
pestrou paletu on-line aktivit Mensy ČR. Již
od samého začátku bylo naším záměrem
informovat všechny, kdo se ve svém
každodenním životě potýkají s problematikou
nadaných dětí, o všem možném, co
s nadanými dětmi prakticky souvisí. Nikdy
jsme si nekladli za cíl informovat o nejnovějším
výzkumu či teoretických poznatcích – tomu se
věnují desítky odborníků na pedagogických
fakultách v celé ČR. Místo toho jsme chtěli
poskytnout vodítko rodičům a učitelům, kteří
jsou fenoménu „nadané dítě“ vystaveni dnes
a denně, aniž by o to často sami stáli. Čeho
jsme tedy od listopadu 2012 dosáhli?
Ke spolupráci s Mensou se v průběhu
let přihlásily desítky škol, školek, klubů
nadaných dětí (KND) a herních klubů.
Jejich kompletní seznamy můžete najít
ve stejnojmenných záložkách v horní zelené
liště webu, popř. na souhrnné mapě ČR
(goo.gl/MKDAtU). Tyto spolupracující subjekty
jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny
ve všech krajích ČR (viz obrázek) – podle
toho, jak aktivně se v daném regionu učitelé
chtějí věnovat spolupráci s Mensou. Existuje
několik relativně jednoduchých podmínek,
které musí školy, školky či KND usilující
o spolupráci s Mensou ČR splňovat a které
jsou jasně deklarovány na webu. Benefitem

pro spolupracující školy, školky i kluby je
možnost sebeprezentace na našem webu:
kromě stručné charakteristiky daného
subjektu mohou učitelé využít možnosti
publikace fotografií, vypsání svých aktivit
do kalendáře či zveřejnění svých vlastních
článků, třeba i doplněných fotografiemi.
Na webu deti.mensa.cz dále najdete
obecné informace o aktivitách Mensy ČR
pro nadané děti, ale také řadu praktických
tipů na činnosti vhodné pro nadané děti,
které s Mensou nijak nesouvisejí. Průběžně
shromažďujeme tipy na zajímavé soutěže,
projekty, knihy či hry: to vše v záložce „Tipy
pro Vás“, která se dále člení na 20 tematicky
tříděných podstránek. Záložky „Akce“
a „Foto“ jsou výmluvným důkazem toho,
že obsah webu deti.mensa.cz je neustále
doplňován a aktualizován, a to zejména
díky aktivitě několika desítek učitelů ze
zapojených škol, školek i klubů. Kalendář
akcí i sbírka fotogalerií disponují rozsáhlým
archivem, který je tříděn podle jednotlivých
let a krajů, aby se v něm snáze vyhledávalo.
V záložce „Dotazy“ publikujeme odpovědi
na otázky, které k nám doputují prostřednictvím on-line formuláře „Zeptejte se nás“
a zároveň by mohly být užitečné i pro
ostatní čtenáře.
V neposlední řadě každoročně doplňujeme
anglickou verzi webu, kterou si můžete

Metoda NTC

Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz
I v roce 2017 Mensa ČR v rámci podpory intelektového rozvoje
předškolních dětí aktivně propagovala metodu NTC Learning
(unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomoci cvičení, která
vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity
v dětském věku. Výzkumy, na jejichž základě 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).
V roce 2017 zatím proběhlo 5 informativních přednášek pro rodiče
(68 účastníků) a celkem 11 akreditovaných kurzů Mensa NTC
Learning I – III s více než 200 účastníky. Mateřské školy, které
s metodou NTC pracují, jsou uvedeny na webu deti.mensa.cz a jejich
počet již překročil 75. Tamtéž je možno najít spoustu materiálů, zpráv
o činnosti a námětů. Dále se podařilo dokončit základní překlad textu
další knihy autora metody – srbského lékaře Ranka Rajoviće, nyní
probíhají jazykové a odborné korektury, takže finální tisk se již blíží.

prohlédnout na deti.mensa.cz/index-en.php.
Z pochopitelných důvodů není anglická
jazyková verze ani zdaleka tak obsáhlá jako
česká. V angličtině prezentujeme pouze
průřez aktivitami Mensy ČR, aby si o nás
mohli udělat představu i ti, kdo nerozumějí
česky a z jakéhokoli důvodu se zajímají o dění
v naší Dětské Mense.
Obsah webu deti.mensa.cz se neustále
snažíme aktualizovat a vylepšovat. Máte-li
i přesto pocit, že na webu něco chybí, či
máte konstruktivní náměty k jeho dalšímu
rozvoji, napište nám prosím na adresu
deti@mensa.cz.

Spolupracující školy, školky,
kluby nadaných dětí

Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
Průběžně pracujeme na získávání škol a školek, které by se chtěly
víc zapojit do práce s nadanými dětmi, podporovat je v jejich rozvoji,
setkávání se na konferencích a seminářích.
Ve spolupráci s NIDV přednášíme většinu akreditovaných kurzů pro
školní koordinátory péče o nadané. Jedná se o ucelený program, který
pomáhá koordinátorům i ve školách, kde s péčí o nadané začínají, se
lépe zorientovat v této problematice a nastavit funkční systém.
Mimo výše zmíněné akce naši členové organizují mnoho dalšího
a zprávy o jednotlivých akcích proběhly v minulých časopisech.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na rozvoji NTC podílejí –
autorům učebních materiálů, lektorům a organizátorům kurzů v čele
s Danou Havlovou a Luckou Měchurovou, dále Dušanu Fürstovi, Janě
Unruhové a Magdě Čavojské, kteří pracují na překladu a korekturách
nové knihy.
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Výběr z aktivit pro děti

deti.mensa.cz

foto: archiv deti.mensa.cz

Podporujeme nadané děti
i pro rok 2018

Kde všude už jsme byli?

Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz

Projekt Supporting Gifted Children for the Future se ideově zrodil koncem
roku 2016 a díky podpoře společnosti Verder mohl během celého roku
2017 úspěšně probíhat – a ještě zdaleka nekončí.
Zahájen byl v únoru intenzivním Víkendem
o nadaných dětech, zaměřeným na získání
přehledu o základních oblastech problematiky
nadání. Z řad účastníků semináře se
rekrutovali budoucí lektoři, kteří pak v dubnu
odpřednášeli první z řady seminářů určených
pro ředitele a zástupce ředitelů základních
škol po celé České republice.
Počty seminářů realizovaných každý měsíc
od té doby narůstají – během listopadu už
proběhlo celkem 12 seminářů v 11 různých
městech a od zahájení projektu se v rámci
nich podařilo oslovit už celkem 484 účastníků.
Projekt sice ještě rozhodně není u konce –
ještě na tento rok i na rok příští jsou už teď
dojednané další termíny – ale už toto číslo
považujeme za úspěch.
Hlavním důvodem pro realizaci projektu bylo
uveřejnění výsledků průzkumu, které ukázaly,
že většina českých škol nejen, že si není zcela
vědoma specifik nadání a vhodných metod
práce s nadanými žáky a studenty, ale často
ani nedokáží identifikovat, že nadaný žák je
na škole přítomen. To v důsledku vede nejen
k nedostatečnému rozvoji žákova potenciálu,

ale často i k vypěstování negativního vztahu
ke vzdělávání obecně a často i k psychickým
obtížím. Bez povědomí o existenci problému
přitom lze jen těžko doufat v jeho řešení –
s každým dalším informovaným ředitelem tedy
roste pravděpodobnost, že postupem času
se nadané děti dočkají takového přístupu,
který jim umožní jak maximální rozvoj jejich
schopností, tak chuť dále se vzdělávat,
a ze školy budou odcházet se zdravým
sebevědomím a pozitivními vzpomínkami
na svá školní léta.
Děkujeme všem, kdo se do projektu zapojili,
a to nejen při vedení seminářů, ale i při jejich
organizaci a veškeré související komunikaci,
při školení lektorů i při veškerých spojených
organizačních pracích. Zvláštní poděkování
patří městským úřadům a dalším institucím,
které konání semináře podpořily a poskytly
nám vhodné prostory či svou záštitu.
Na viděnou na dalších seminářích se v roce
2018 těší hlavní organizační tým ve složení
Tomáš Blumenstein, Martin Sedláček,
Marta Kubánková, Zuzana Kořínková
a Hana Kalusová.

Rakovník – 25. dubna 2017
Domažlice – 26. dubna 2017
Strakonice – 10. května 2017
Písek – 18. května 2017
Havlíčkův Brod – 31. května 2017
Šumperk – 31. května 2017
Kolín – 1. června 2017
Trutnov – 7. června 2017
Uherské Hradiště – 8. června 2017
Kutná Hora – 19. června 2017
Svitavy – 19. června 2017
Cheb – 7. září 2017
Nové Město nad Metují – 11. září 2017
Nový Jičín – 13. září 2017
Most – 14. září 2017
Rychnov nad Kněžnou – 2. října 2017
Klatovy – 10. října 2017
Blansko – 11. října 2017
Frýdek-Místek – 11. října 2017
Hradec Králové – 11. října 2017
Ostrava – 12. října 2017
Chrudim – 18. října 2017
Jablonec nad Nisou – 25. října 2017
Ostrava – 2. listopadu 2017
Znojmo – 2. listopadu 2017
Jihlava – 7. listopadu 2017
Opava – 13. listopadu 2017
Prostějov – 13. listopadu 2017
Praha 8, Troja – 14. listopadu 2017
Hodonín – 15. listopadu 2017
Děčín – 20. listopadu 2017
Benešov – 21. listopadu 2017
Olomouc – 23. listopadu 2017
Praha 11 – 23. listopadu 2017
Karviná – 29. listopadu 2017
INZERCE

Testování IQ
v roce 2017
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
Mensa ČR je nejintenzivněji testující národní
Mensou na celém světě. V době psaní zprávy
(listopad 2017) je aktuální počet otestovaných
přibližně 5500 osob. Do konce roku se jistě
přiblížíme hranici 6500 otestovaných.
Mensa ČR má v současnosti celkem
20 testujících. V tomto roce do týmu testujících
přibyl Petr Luhan pro oblast Liberecka
a školíme jednoho nového testujícího pro
oblast Moravy. Hana Vantuchová rozšířila
svoje oprávnění na testování dětí ve školách.
Příprava nového IQ testu pro děti je v poslední
fázi. Do konce roku 2017 vytiskneme
testové knížky. Po proškolení testujících
v práci s tímto testem je začneme používat.
Podrobnější zprávu o tomto testu přineseme
v některém z příštích čísel časopisu. Současně
připravujeme publikaci těchto nových testů
v odborné literatuře.
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Objednávejte na:
www.mensa.cz/testovani-iq/darkovy-poukaz

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

Od narození dítěte do jeho vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska života jde o etapu
poměrně krátkou, z hlediska vývoje se však jedná o zásadní období, které do značné
míry definuje budoucí potenciál mozku. NTC systém učení je projekt Mensy International,
který využívá souboru technik a speciálně sestavených cvičení a her podporujících rozvoj
intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Autorem metody je MUDr. Ranko
Rajović, srbský neurolog a člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International.
Podrobný popis metody a návod, jak ji používat, naleznete v knize, kterou vydala Mensa.

NTC systém učení: IQ dítěte – výzva pro rodiče
objednávejte na adrese http://deti.mensa.cz/kniha/

Mensa Gymnázium
O škole

Mgr. M. Fatrová, zástupkyně ředitelky, Mensa gymnázium, o. p. s.

Mensa gymnázium, o. p. s., je neziskovou organizací. Zřizovatelem je Mensa ČR. Základní
podmínkou přijetí je úspěšné absolvování vstupního testu do Mensy ČR (IQ nad 130). Jedná se
o jediné gymnázium v ČR, které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům, a cílem
školy je zajistit vzdělání těm dětem, které se díky svým schopnostem vymykají běžnému
standardu a které potřebují větší péči. Cílem přitom není jen optimální rozvoj vědomostí, ale
i celé osobnosti studenta. Ze svých studentů MG vychovává vzdělané, tvořivé a samostatně
uvažující osobnosti.

Specifika školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodinné prostředí a individuální přístup
věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu
výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích
individuální konzultace podle potřeb studentů
nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách (průměrně 24 studentů ve třídě a 8 ve skupině)
pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků (až 70 ročně)
učitelé na vysoké odborné a pedagogické úrovni
učení ve dvouhodinových blocích (možnost lépe se soustředit na daný předmět)
základní učebnice zdarma
vlastní systém hodnocení (písemné slovní, bodové, ocenění pomocí stipendií, komplexní
bodové hodnocení)
služby školní psycholožky a speciální pedagožky (k dispozici studentům a jejich rodičům)
péče o mimořádně nadané studenty (IVP, různé metody a formy práce, enrichment (obohacení
a rozšíření učiva), akcelerace (urychlení vzdělávání), projektová výuka aj.)
péče o studenty se specifickými poruchami učení (IVP, speciální pedagožka, školní
psycholožka, speciální pomůcky i pochopení vyškolených pedagogů)
vytváření specifických podmínek pro výuku mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým
syndromem (asistenti pedagoga, spolupráce s Nautilus aj.)
doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel,
výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.
tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích

Více se dozvíte na www.mensagymnazium.cz

Úspěchy a akce školy
V loňském a letošním školním roce se škola
pozitivně prezentovala na několika akcích,
z nichž některé sama pořádala.
V loňském roce šlo především o každoroční
Dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo
okolo 80 dětí se svými rodiči. Návštěvníky při
nich jednoduchými pokusy uvítali studenti
semináře fyzikální experimenty.
Na naší škole proběhla část konference
Společnosti pro talent a nadání Quo vadis,
vzdělávání nadaných?, určená hlavně učitelům,
psychologům a rodičům nadaných dětí.
Další akcí byla soutěž Talent základek, kterou
škola pořádá pro žáky z 1. stupně ZŠ v Praze
5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném
přehledu i v tom, co všechno děti vědí o své
městské části.
Škole se v průběhu posledních 7 let podařilo
získat přes 12 mil. Kč z evropských fondů
na několik projektů:
Projekt Kaleidoskop přinese začleňování
multikulturních témat do výuky některých
předmětů a do projektových dnů, rozšíří se
nabídka metod a forem výuky a škola získá titul
Světová škola od společnosti Varianty. Tento
projekt umožnil i pořízení školního filmového
studia a tabletové jazykové učebny.
V rámci projektu Edison školu navštíví
7 zahraničních stážistů.
Od září 2016 je naše škola součástí programu
DofE (Cena vévody z Edinburghu). Jedná se
o celosvětový program neformálního vzdělávání
pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Naši
studenti si stanovili cíle v oblastech rozvoje
talentu, sportovní aktivity, dobrovolnictví
a dobrodružné expedice a s pomocí našich
vyškolených pedagogů usilují o jejich splnění.
V březnu 2017 na naší škole proběhlo
z inciativy žáka septimy Josefa Kučery
zahájení prvního ročníku tzv. Mensa fóra. Pro
studenty byla připravena přednáška na téma
spintronika od Tomáše Jungwirtha, profesora
University of Notthingham a vedoucího
vědeckého pracovníka oddělení spintroniky
a nanoelektroniky Akademie věd ČR.
Probíhaly zde i další přednášky se zajímavými
osobnostmi (např. kardiochirurg Jan Pirk,
politik Cyril Svoboda, komik Lukáš Pavlásek,
literární kritik, filolog a teolog Martin C. Putna,
kardinál a arcibiskup Dominik Duka, psychiatr
Cyril Höschl, meteorolog Michal Žák, neurolog
Petr Zach, zpívající právník Ivo Jahelka,
sexuolog Radim Uzel, biochemik a bývalý
předseda AV ČR Václav Pačes).
Opět jsme pro sextu a septimu uspořádali
besedu v rámci projektu Bankéři do škol.
Studenti měli příležitost diskutovat s bankéřem
o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line
prostředí, jak rozpoznat kybernetický útok
a jak jsou na internetu zabezpečeny banky.
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uvedených níže se studenti účastnili Logické
olympiády, Talnetu, Stretechu, programu
CTY, SOČ, Ekologické olympiády, Dětské
vědecké konference, Abaku ligy, Debatní ligy,
Chemquestu a mnoha dalších akcí, přehlídek
a soutěží.
Student septimy Josef Kučera se zúčastnil
regionálního kola soutěže EXPO SCIENCE
AMAVET se svojí prací Nanosonda a postoupil
s ní do národního finále této soutěže.

Kromě výše uvedených akcí pokračují aktivity
jako lyžařský kurz, řečnický a šachový kroužek,
tvorba školního časopisu, projektové dny,
různé odborně zaměřené exkurze, besedy
a přednášky, zapojení studentů do soutěží,
olympiád a SOČ, zapojení do projektu Mladý
kurátor, účast na různých konferencích a jejich
pořádání atd. Pokračujeme také v projektu
Nautilus, který rozvíjí u žáků kompetenci
k učení. Kromě toho je letos ve třídě primě
poprvé vyučován předmět Science – tematické
propojení výuky předmětů chemie, přírodopis
a fyzika s přesahy do dalších předmětů – který
bude vyučován tandemově.

Tři naši studenti se zapojili do projektu
s ekonomickou tematikou v institutu aplikované
ekonomie Cerge EI a dostali tak prostor
vyzkoušet si výzkumnou činnost v praxi.
Studenti sexty (Dan Žuravljov a Martin Edl)
se zúčastnili soutěže Bastl-Battle pro mladé
bastlíře, které zajímá elektronika. Soutěžící
měli za úkol z elektronické stavebnice Arduino
postavit funkční stroj s libovolným určením.
Sextáni s přehledem vyhráli a získali řadu cen.

Na turnaji Debatní ligy minulý školní rok
reprezentovaly naši školu dva týmy debatující
v české i anglické větvi soutěže a jeden z týmů
se přesvědčivě umístil na prvním místě.
U příležitosti dětského divadelně výtvarného
festivalu Vylomeniny byla našim studentům
nabídnuta příležitost prezentovat vlastní tvorbu
na letošní téma Cirkus.
Radek Olšák se umístil na 7. místě
v celostátním kole Matematické olympiády
a vybojoval si i účast na mezinárodním
soustředění.

Úspěchy studentů

Tým Mensa gymnázia zvítězil v Přeboru
pražských škol v šachách.

V uplynulém školním roce naši studenti dosáhli
mnoha úspěchů, a to jak ve vědomostních
soutěžích a olympiádách, tak ve sportu a dalších
disciplínách. Kromě těch nejvýznamnějších

Věříme, že i tento rok bude pro naše studenty
stejně zdařilý jako ten loňský a že vám budeme
i v průběhu tohoto roku na našich webových
stránkách přinášet zprávy o jejich úspěších!

Jak jsme vybírali tu nejlepší školu
Kristýna Mothejzíková, kris@mothejzik.cz
Možná také máte doma dítě, které v roce
a půl mluvilo ve větách, četlo od čtyř a je
spokojené mezi dospělými, protože ti
často mluví o něčem zajímavém, dá se jim
vyprávět o vlastních vynálezech, klást otázky
o nekonečnu a fotonech... A možná stojíte
před otázkou, jestli má jít do specializované
školky, a následně jestli přejít ze základky
na víceleté gymnázium, případně na které.
Třeba vám pomůže náš příběh se šťastným
koncem. Tedy vlastně začátkem.
Když byly našemu staršímu synovi necelé tři,
dumali jsme, jakou super školku mu najdeme,
abychom ho rozvíjeli. Kamarádky mě
uklidnily, že stačí, aby byl ve školce spokojený
a nemusel zbytečně cestovat, zbytek že
doladíme doma sami. A měly vlastně pravdu.
Ve školce jsme byli vděční, když syn nebyl
za otloukánka (děti fakt rychle poznají, kde
má kdo slabinu) a měl své paní učitelky rád.
Podařilo se to po jednom přesunu z třídy
do třídy. A doma jsme si četli a počítali
a dumali nad světem.
A pak jsme přemýšleli, jakou základní školu
vybrat, aby syna hned na startu neznechutila,
ale i tehdy mi kamarádky na svých bystrých
dětech ukazovaly, jak je fajn mít školu v místě
bydliště kvůli kamarádům a všeobecnému
pohodlí, že hlavou budeme „napřed“ asi

stejně pořád a zase to doladíme doma sami.
Sil nazbyt nemajíce, nelámali jsme nic přes
koleno a vzali jsme tedy docházku na ZŠ u nás
před domem jako „socializační projekt“ –
naučit se, že jsou kolem nás různí lidé a je
potřeba s nimi bez násilí vyjít, i když jsou zlí
a agresivní a všelijací. To nebylo příjemné,
ale považuji tu zkušenost za důležitou. Stejně
jako to, že syn mohl ze školy jít s kamarády
ven nebo k nim na návštěvu a pak sám přijít
domů. Od třetí třídy to vylepšila skvělá třídní
učitelka a možnost IVP, ale i tak před námi
stála jako spásný maják na pobřeží možnost
přejít z páté třídy na víceleté gymnázium,
protože tempo učení bylo prostě pomalé.
Dostat se na gymnázium ale nebylo bez
práce. Celý podzim jsme ve volných chvílích
řešili cvičné úlohy, učili jsme se zpracovávat
texty, porozumět rychle všemu důležitému
v zadání. Ta rychlost byla kamenem úrazu,
protože děti s nestandardním myšlením
někdy nezvládají standardní časový limit.
Trochu na mě z toho padala tíseň, že by
se snad přijímačky nepovedly a syn zůstal
na ZŠ další roky. Svět by se asi nezbořil,
ale přišlo by mi to fakt škoda vzhledem
k jeho potenciálu a chuti zkoumat toho víc
a hlouběji. Včas (ještě na podzim) jsme si
tedy objednali návštěvu v pedagogické
poradně, kde v lednu (uf!) sepsali posudek

a doporučili možnost prodloužení času
u přijímacích zkoušek. A my dál zkoušeli
testy nanečisto a trénovali.
Syn podal nakonec přihlášku na jednu
školu vzdálenou asi 10 minut autobusem
a na druhou, kam cesta MHD trvá hodinu,
když vše navazuje. V té první se tvářili trochu
odměřeně, když zahlédli doporučení z PPP,
ale s delším časem na testy nakonec souhlasili.
Bylo však jasné, že tady se moc individuálního
nebo vstřícného přístupu speciální dítě
nedočká ani v budoucnu. Syn to vnímal asi
taky, a tak nás ani nepřekvapilo, když se
po přijímačkách rozhodl pro školu druhou.
Je ranní ptáče, tak mu (zatím) nevadí ani to
dlouhé dojíždění. Z celé školní atmosféry i ze
spolužáků je nadšený a my s ním, protože nás
škola neustále překvapuje nadstandardními
projekty nebo nabídkami, jak dětem zpříjemnit
a ozvláštnit vzdělávání. Jsem šťastná, že
konečně chodí do školy, která mu opravdu
vyhovuje. Nelituji (moc) toho, že jsme mu
na startu nedopřáli speciální školy, protože teď
nemá zkreslené představy o tom, jací mohou
lidé/spolužáci/učitelé být. Dobře to ví a je už
dost velký na to, aby si nové školy vážil. My
jako rodiče si toho vážíme taky a tímto moc
děkuji všem z Mensa gymnázia za to, co a jak
pro naše děti dělají. Je to radost a jistě nejen
pro našeho syna začátek skvělého období!
| 43 |

Činnost místních skupin
MS Brno

MS Hradec Králové

Kontakt: brno.mensa.cz; brno@mensa.cz
Předseda: Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
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

Kontakt: hradec.mensa.cz; hradec@mensa.cz
Předsedkyně: Věra Heřmanová, vera.hermanova@mensa.cz, 721 333 979
Pravidelné schůzky: první úterý v měsíci od 18 hodin v Restaurantu
Satchmo (Dlouhá 96, Hradec Králové)

Kromě pravidelných měsíčních setkání, s povídáním a hraním her, se
pořádaly v uplynulém roce i další akce. Povětšinou to byly exkurse
a přednášky, ale i několik sportovnějších aktivit. Rád bych tímto poděkoval
všem jejich organizátorům, a doufám, že i v příštím roce se sejdeme při
dalších zážitcích. Jako například při organizování celostátního jarního
setkání nebo pořádáním dalšího ročníku meziskupinového turnaje
MoMenT 2018.
Zájemci o účast v místních aktivitách se mohou přihlásit do konference
MS Brno nebo sledovat naše internetové stránky.

Základním pilířem činnosti MS Hradec Králové v roce 2017 byly
pravidelné schůzky, které se konaly první úterý v měsíci v Restaurantu
Satchmo. Obvykle jsme povídali, plánovali další akce nebo hráli různé
deskové hry. V letošním roce jsme si obzvlášť oblíbili hru Krycí jména –
jak její obrázkovou, tak slovní variantu. V rámci srpnové schůzky, která
připadla na nejteplejší letní den letošního roku, jsme se ještě více zahřáli
nad specialitami indické kuchyně. Říjnovou schůzku jsme spojili s Valnou
hromadou, na které jsme zvolili předsedu, místopředsedu, pokladníka
a nástěnkáře. Začátkem listopadu jsme zajistili organizaci krajského kola
Logické olympiády. V prosinci se sejdeme dvakrát. Kromě pravidelné
schůzky opět změříme své síly v bowlingu.
Aktuální informace o fungování MS Hradec Králové naleznete na webu
místní skupiny nebo nastavením konference MS Hradec Králové
v mensovním intranetu. Rádi mezi sebou přivítáme nové členy nejen
z Královéhradeckého kraje.

MS Karlovy Vary
Kontakt: vary.mensa.cz; vary@mensa.cz
Předseda: Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888

MS České Budějovice
Kontakt: budejovice.mensa.cz; budejovice@mensa.cz
Předsedkyně: Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz, 607 591 599
Pravidelné schůzky: každé první úterý v měsíci od 17:30, Pizzerie
Regina, Krajinská 41, České Budějovice
V roce 2017 jsme se pravidelně scházeli a hráli hry na Gymnáziu,
Česká 64, České Budějovice. V těchto dvou pravidelných akcích
budeme pokračovat i nadále. Na začátku roku jsme představili Mensu
zájemcům na Dni otevřených dveří na Gymnáziu Česká, v září jsme
prohnali pár týmů po budějovické Stromovce při týmové hře Labyrint
a v listopadu jsme si polámali hlavičky společně s žáky a studenty nad
Logickou olympiádou. V polovině listopadu jsme zorganizovali Den
s Mensou – velké testování IQ pro děti i dospělé, hraní her a přednášku
o Masajích a za celoroční práci jsme se odměnili pohodovým setkáním
před Vánoci. A rok uběhl jako nic. Snad ten příští nebude tolik spěchat.
A co na něj plánujeme?
2. 1.
9. 1.
17. 1.

únor
březen
květen
22. 9.
listopad
19. 12.

Pravidelná schůzka od 17:30 (další termíny pravidelných
schůzek najdete v kalendáři akcí na webu)
Den otevřených dveří na Gymnáziu Česká
Odpoledne plné her od 15:30 (další termíny pravidelných
herních odpolední najdete v kalendáři akcí na webu – každá
třetí středa v měsíci)
Přednáška o Ukrajině
Exkurze do Skelné hutě u Hluboké
Exkurze do JETE
Labyrint
Logická olympiáda
Vánoční odpoledne plné her od 15:30

Samozřejmě budeme rádi, pokud nám členové navrhnou i další akce,
které bychom do plánu mohli zahrnout.
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Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně.
O to větší bylo nadšení při společných chvilkách. Úspěšně pokračovala
spolupráce s MS Plzeň. Podařilo se nám zorganizovat několik
společných akcí. Bylo to už tradiční grilování v Horním Slavkově, kdy
se nejen dobře najíme, ale užijeme i spousty zábavy při soutěžích
zručnosti. Při večerním povídání si pak vychutnáme grilovaný ananas.
Další větší akcí byl výlet do Blovic na pétanque – kde jsme jako hosti
dokázali zvítězit. 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 v kraji více sponzorů na ceny
pro soutěžící. 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 2018.

www.mensa.cz/volny-cas/mistni-skupiny/ms
MS Olomouc

MS Pardubice

Kontakt: olomouc.mensa.cz; olomouc@mensa.cz
Předseda: Dušan Fürst, dusan.furst@mensa.cz, 724 593 140
Pravidelné schůzky: každé druhé úterý v měsíci od 18.00 v Restauraci
hotelu Senimo, Pasteurova 906/12, Olomouc (restaurace je přístupná
z parkoviště od haly Obchodního domu Senimo)

Kontakt: pardubice.mensa.cz; pardubice@mensa.cz
Předsedkyně: Jana Havlová, jana.havlova@mensa.cz, 602 465 747
Pravidelné schůzky: každý druhý pátek v měsíci od 18.00 hodin,
Evropský spolkový dům, Pernštýnské nám. 54, Pardubice

Kromě pravidelných schůzek a valné hromady 13. června od 18.00
v salónku Senimo, Pasteurova 12, Olomouc, jsme od zprávy za loňský
rok měli tyto akce:
13. 12. Předvánoční kuželky (bowling) v Galerii Šantovka a následně
schůzka MS Olomouc
28. 2.

Co umí 3D tisk a k čemu jej využít? (uspořádal Tomáš Vít)

24. 4.

Beseda na téma „Aktuální bezpečnostní hrozby“ s předsedou
Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny (uspořádal
Dušan Fürst)

22. 8. a 26. 9.
Olomoucký deskoherní večer v restauraci Fontána (uspořádal
Martin Blaha)
21. 10. a 16. 11.
Olomoucký deskoherní večer, hostinec Na Blajchu (uspořádal
Martin Blaha)
V roce 2018 budeme pokračovat v deskoherních večerech, na podzim
uspořádáme testování IQ a navštívíme některý výrobní podnik.

Scházeli jsme se tradičně v klubovně Evropského spolkového domu
v Pardubicích, v rámci návštěv cizokrajných restaurací jsme navštívili několik oblíbených a jednu zcela novou, pro změnu Japonskou.
I letos jsme se sešli na únikovce, tentokrát jsme odhalili vraha a našli
poklad ve vlaku a v plánu máme ještě tradiční předvánoční besídku. Na zářijové valné hromadě jsme zvolili staronovou předsedkyni
Janu Havlovou a místopředsedkyni Evu Vavřinovou, pokladníka Karla
Sourala, vítače Jardu Kryse a dva nástěnkáře Jardu Kryse a Tondu
Mičku. Na letošním podzimním celostátním setkání jsme jako jediný
člen konkurzu o uspořádání celostátního podzimního setkání 2018
vyhráli možnost ověřit naše
organizační schopnosti, tak
se na Vás, kromě našich
pravidelných schůzek, těšíme také na podzimním
setkání 2018. Věrné i nové
členy rádi uvítáme každý druhý pátek v měsíci
od 18:00 v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnské
náměstí v Pardubicích.

MS Plzeň
Kontakt: plzen.mensa.cz; plzen@mensa.cz
Předsedkyně: Věra Hellerová, vera.hellerova@mensa.cz, 604 537 994
Pravidelné schůzky: každý čtvrtý den v měsíci (vyjde-li tento den
na sobotu, pak se schůzka koná v pátek, a vyjde-li na neděli, přesouvá
se na pondělí) nejčastěji v restauraci Wallis, Palackého 11, Plzeň,
občas i jinde
Na pravidelných schůzkách plzeňské místní skupiny se v letošním
roce scházelo kolem patnácti členů. Tyto schůzky však zdaleka nejsou
jedinou aktivitou, při které se vídáme.

MS Ostrava
Kontakt: ostrava.mensa.cz; ostrava@mensa.cz
Předseda: Jiří Šmach, jiri.smach@mensa.cz, 731 948 206
Pravidelné schůzky: Každé první úterý v měsíci v 18:00 v Čajovně
u Sýkorova mostu, 28. října 2, Ostrava
V roce 2017 se konaly pravidelné akce jako je badminton v březnu,
krajské kolo logické olympiády v listopadu a bowling v prosinci, před
kterým byla navíc návštěva aquaparku v Olešné. V tomto roce bylo
i mnoho nepravidelných akcí. V únoru návštěva korunovačních klenotů
v Ostravském muzeu a přednáška „Hejného matematika pro předškolní
věk“. V dubnu Úniková hra, Laser Game, s níž proběhla velká změna,
a to změna předsedy a místopředsedy Místní Skupiny Ostrava. V květnu
byla příprava na Logickou Olympiádu ve formě tvorby úloh. V září
jsme navštívili pěchotní sruby MO-S-19 a MO-S-21. Dále proběhl pod
vedením MS Prostějov tzv. První MoMenT (první Moravský Menstovní
Turnaj). V listopadu byla exkurze v Moravskoslezské vědecké knihovně
v digitalizačním centru. V prosinci navštívíme (pozn.: ještě nenavštívili,
ale v době vydání už bude po akci) superpočítačové centrum IT4I.

Březnová Hugova párty se nesla čistě v jarním duchu, kdy si účastníci
po návštěvě Velikonočního jarmarku sami vyzkoušeli pletení pomlázky.
Ještě před začátkem prázdnin strávila skupina mensanů pohodový
víkend na Šumavě a dodnes vzpomínají na Šukačku a Onen svět.
Letní grilování bylo spojeno s možností svézt se na koni a především
s turnajem v pétanque, který nikdo nechtěl prohrát. V září se zas
několik jedinců již tradičně toulalo se svým týmem nocí a hledalo cíl
letošní Plzeňské šifrovačky. První listopadový pátek pak mnozí tvrdě
přiložili ruku k dílu, aby zorganizovali krajské kolo Logické olympiády.
Zatím poslední letošní plánovanou akcí je vánoční besídka s výrobou
čokoládových pralinek. Plzeňáci si však neužívají jen vlastní akce, ale
jako jedna z nejpočetnějších skupin se zúčastňují akcí pořádaných
ostatními mensany, zejména jarního a podzimního celostátního setkání,
či karlovarského grilování.
Nechcete-li si nechat ujít budoucí akce, přihlaste s k odběru konference
MS Plzeň. Rádi mezi sebou uvítáme nové tváře.

V roce 2018 bychom chtěli jak pravidelné akce, mezi něž patří badminton
a bowling, tak i nepravidelné, jako by mohla být návštěva Marlenky
ve Frýdku-Místku nebo Globusu v Ostravě.
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Činnost místních skupin
MS Praha

MS Prostějov

Kontakt: praha.mensa.cz; praha@mensa.cz
Předseda: Tomáš Nováček, tomas.novacek@mensa.cz, 737 121 520
Pravidelné schůzky: každé třetí úterý v měsíci od 19:00, nekuřácká
restaurace Vidličky a nože, Vodní 11, 150 00, Praha 5; každou první
středu v měsíci od 19:00 nekuřácká restaurace Jihoměstský pivovar,
Podjavorinské 1602/11, Praha 4; každý druhý čtvrtek v měsíci
od 18:30 (s výjimkou měsíců, kdy druhý čtvrtek padne na stejný týden
jako první středa) nekuřácká kavárna Kumbál, Heřmanova 408/12,
Praha 7 – Holešovice; každé čtvrté úterý v měsíci od 8:00 kavárna
Café Louvre, Národní 22, 110 00 Praha 1; Deskoherní večer na Praze
5 každé čtvrté úterý v měsíci od 18:00 Klub Mephit, Arbesovo
náměstí 14, 150 00 Praha 5

Kontakt: prostejov.mensa.cz; prostejov@mensa.cz
Předseda: Ladislav Frankl, ladislav.frankl@mensa.cz, 603 932 788
Pravidelné schůzky: zpravidla každý čtvrtý pátek v měsíci od 19 hodin
v restauraci U krále Ječmínka

MS Praha nám opět o něco povyrostla. Je to vidět například i na naší
konferenci, která se od loňska zvětšila o 25 %. A čím to je? Samozřejmě
našimi skvělými členy!
Chuť se scházet a bavit je totiž v Praze zase o něco větší, a tak máme již
pět pravidelných schůzek, dvě klasicky večerně-jídelní, jedna večernějídelní s kvízem jako bonus, dále máme jednu deskoherní a aby toho
nebylo málo, scházíme se jednou měsíčně i u snídaně.
Kromě pravidelných schůzek máme samozřejmě i nepravidelné, ať
už u našeho nového předsedy Martina Sedláčka doma (palačinky
dostanete hned při vstupu do dveří), či již tradiční Snídaně u Tiffanyho
(kde jsme se letos sešli v početném zástupu dvou lidí).

foto: Tomáš Kubeš

Jako každý rok bych chtěl poděkovat všem aktivním členům, kteří
věnují svůj volný čas rozvíjení naší MS. Děláte skvělou práci a jsem
rád, že jste! Mense do dalšího roku zdar, nazdar!

MS Ústí nad Labem
Kontakt: usti.mensa.cz; usti@mensa.cz
Předsedkyně: Iva Berčíková, Iva.bercikova@mensa.cz, 737 121 520
Pravidelné schůzky: první sobota v měsíci v prvním patře restaurace
McDonald’s na Mírovém náměstí, Ústí nad Labem
Celý rok byl ve znamení příprav na pořádání Podzimního celostátního
setkání na téma Alenka v kraji divů. Protože základ organizačního
týmu jsme tvořili jen čtyři, vděčně jsme přijali nabídku Pražáků
(Martina s Evou a Zdeňka). Jejich častá přítomnost na schůzkách
orgtýmu tak často navýšila účast o 100 i více procent. Setkávali jsme
se každý měsíc v McDonald’s, dvakrát jsme se vypravili do skalního
města u Tisé.
Většina organizátorů se pak zúčastnila i krajského kola Logické olympiády.
Na příští rok plánujeme akci Od rozhledny k rozhledně. Bude se konat
od března do října, vždy třetí víkend. Navštívíme postupně okresy
Ústeckého kraje, kde kromě návštěvy rozhledny či rozhleden chceme
domluvit setkání s místními mensany.
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Rok 2017 byl pro prostějovskou místní skupinu poněkud hektický. Námi
organizované Jarní setkání Mensy ČR (a SR) v Luhačovicích připravilo
pořadatelskému týmu mnoho bezesných nocí při vymýšlení a následné
realizaci nápadů, které měly účastníkům zpříjemnit pobyt v lázeňském
městě. Jsme rádi, že jste se s problémy provázejícími přípravu seznámili
až z následného článku mladé udivené kolegyně a že akce dopadla
ke spokojenosti více než 200 účastníků. A když už jsme byli v zápřahu,
přidali jsme v září i 1. MOravský MENsovní Turnaj. Sice jsme jej letos
nevyhráli, ale věřím, že se založila tradice a někdy příště rozdrtíme
reprezentace ostatních moravských místních skupin! Samozřejmě byly
v našem regionu i jiné aktivity, při kterých se potkávali mensané jak
z prostějovské, tak i z dalších místních skupin. Pokud jste se toho všeho
nezúčastnili, prohlédněte si alespoň fotogalerie nebo fotky v časopise.
Pro příští rok máme skromnější cíle. Plánujeme opakování úspěšných
akcí z minula (bowling, grilování, lukostřelbu, minigolf, procházku
botanickou zahradou) a určitě přidáme i jiné – sledujte náš web
prostejov.mensa.cz a naši mensovní konferenci. Záleží jen na vás, jestli
se na některé z nich připojíte k nám. Třeba hned na nejbližší pravidelné
schůzce, které se konají téměř každý čtvrtý pátek v měsíci od 19 hodin
v restauraci U krále Ječmínka.

INZERCE

MS Zlín
Kontakt: zlin.mensa.cz; zlin@mensa.cz
Předseda: Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz, 725 528 877
Pravidelné schůzky: první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v kavárně Gulliver
(třída Tomáše Bati 3705, Zlín).
V roce 2017 jsme uspořádali jeden letní výlet s táborákem a plánujeme se sejít 16. prosince
k bowlingu, návštěvě divadla a hernímu večeru, kde zasvětíme nově pořízené stolní hry. Z dalších
aktivit jsme se ve větším počtu sešli k pořádání krajského kola LO a k výjezdu na první Moravský
Mensovní Turnaj v Prostějově.
Nápady na akce a výlety na příští rok jsou vítány, nebojte se sami něco vymyslet a zorganizovat,
případně se obrátit na výše uvedené kontakty. Na nadcházející testování je velký počet
přihlášených, tak by se mohlo blýskat na růst skupiny a s tím spojené aktivnější pořádání akcí.

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

INZERCE
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GARANTOVANÉ ÚSPORY
7.3.2016
N A E N E RG I Í C H
Využijte Expres aukci a připojte se
k výsledkům již proběhlé
elektronické aukce na dodavatele
energií – máte tak jistotu dopředu
vysoutěžených cen, a tedy
garantovanou výši úspory
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ … více na
www.setrimchytre.cz

reklama_60x60_.indd 4

oblečení
gadgety
poukazy
vizitky
knihy
a další

tel. 606 934 745
e-mail: jiri.peroutka@mensa.cz

novy.mensashop.cz
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tel. 606 934 745
e-mail: jiri.peroutka@mensa.cz

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka Mensy ČR

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

Kontakt:

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

Chcete se s mensany vydal lovit kešky, prozkoumávat
společně zajímavé restaurace nebo literárně tvořit? Zajímá
vás vše kolem managementu a rozvoje osobnosti a rádi
navštěvujete, nebo i organizujete přednášky zajímavých
lidí? Chcete si popovídat anglicky, anebo se rovnou
do studia jazyků ponořit hlouběji? Anebo chcete Mense
pomoci a zapojit se třeba i do jejího rozvoje? Zaměření
SIGů je různorodé a jejich nabídka pestrá. Na tomto místě
vám přinášíme přehled SIGů, které v rámci Mensy ČR
fungovaly v roce 2017.

Zkratkou SIG se označují takzvané Special Interest Groups, tedy takové skupiny členů, které
v rámci Mensy spojuje nějaký společný zájem nebo záliba, a kteří společně podnikají různé akce.

SIG Aktivní děti

SIG Business Club

Mgr. Milada Pytelová, milada.pytelova@mensa.cz, 602 171 498
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/aktivni-deti

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, 724 744 775
Bc. mensa.cz; sig-business@mensa.cz

Zaměření SIGu

Zaměření SIGu

SIG si klade za cíl umožnit seznámení
a komunikaci rodinám členů dětské
Mensy a mensanům s dětmi. Podporuje
účast členů dětské Mensy na mensovních
akcích a prosazuje vhodné podmínky,
aby se mohli mensané účastnit akcí
spolu se svými dětmi.

SIG Business Club (Mensa Business
Club) nabízí platformu jejím členům,
odborníkům a veřejnosti zabývat se
aktuálními otázkami v oblasti obchodu
a podnikání. Pomáhá jim v oblasti
obchodních kontaktů na lokální
i globální úrovni.

Uskutečněné akce

Pokud jste v loňském roce navštívili
některou z větších mensovních akcí,
jistě jste již považovali za samozřejmé,
že jsou na ní i děti. Stává se dobrou
tradicí, že se mensovních setkání
a mnoha dalších akcí zúčastňují již
celé rodiny. Kromě toho se členové SIG zúčastnili několika menších
akcí, jako bylo skákání na trampolínách, návštěva VIDA centra Brno,
procházky po zahradách a vilách v Černých polích v Brně, návštěva
depozitáře Technického muzea Brno.

Plány do budoucna

I v roce 2018 chceme apelovat na organizátory akcí, aby mysleli
i na děti a rodiny. Chtěli bychom pomoci místním skupinám, kam ještě
děti nechodí, aby se staly pro děti otevřenějšími, vždyť máme již více
než 1500 členů dětské Mensy. SIG bude i v roce 2018 organizovat
vlastní akce. Z plánovaných Vás zveme na jarní prázdniny na Šumavě
3. 2. – 10. 2. 2018.

Hlavním cílem SIGu je NETWORKING.
Rádi bychom působili jako poradci pro
ta správná obchodní rozhodnutí.

Uskutečněné akce

Pro představu a informaci uvádím
několik přednášek, z nichž některé
jsme organizovali ve spolupráci s klubem skeptiků Sysifos, s Alumni
ČVUT nebo s MatFyzem.
Jako nejúspěšnější akci roku bych rád zmínil Mensa TECHDAY. Akce
proběhla v ČVUT-CIIRC a zúčastnilo se jí 60 lidí. Z toho cca 60 %
posluchačů bylo z Mensy a zbylých 40 % byli absolventi ČVUT. Jako
přednášející vystoupil Jiří Cigler se skvělou přednáškou o řešení
matematických úloh při energetických optimalizacích budov. Následně
pak Martin Kotek, prezident Asociace virtuální a rozšířené reality, který
zakončil svoji přednášku praktickými ukázkami v umělém 3D světě.
Po dohodě s účastníky akce jsme sdíleli jejich kontakty a cílem nadále
takto získaných propojení využívat v profesním i osobním životě.

Plány do budoucna

Vzhledem k mnoha pozitivním ohlasům již nyní připravujeme na únor 2018
Mensa TECHDAY, vol. 2, kde by měli vystoupit další skvělí řečníci.
S cílem dopadu našich akcí na co nejširší a zainteresované publikum
úspěšně koordinujeme aktivity SIGu se Spolkem Sisyfos, Alumni ČVUT
a MatFyzem. Tyto naše aktivity se v mnohém doplňují.
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SIG Cyklistika &
SIG Outdoors

SIG Dračí doupě
Martin Hladík, martin.hladik@mensa.cz
sig-doupe@mensa.cz

Zdenka Pániková, zdenka@mensa.cz, 737 154 078
sig-cyklistika@mensa.cz; sig-outdoors@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Dračí doupě se schází pravidelně
každý pátek večer v Praze, aby
se společně vydal vstříc novým
dobrodružstvím.
Hrajeme
hru
na hrdiny s názvem Dračí doupě,
ve které naši dobrodruzi prožívají
neobyčejné příběhy a ve které my
jako hráči můžeme popustit uzdu
své fantazii a odpočinout si trochu
od skutečného světa.

Zaměření SIGu

Tato korporace SIGů je určena pro
ty, kteří rádi cestují a poznávají různá
zákoutí naší republiky, někdy i kousek
dál, buď pěšky, nebo na kole. Naše
akce jsou určeny pro osoby všech
věkových kategorií, již několik let
s víceméně stabilním jádrem členů,
nicméně rádi mezi sebe přijmeme i další
nové tváře, a to jak pěší, tak i na kole,
třeba i poháněném elektromotorkem.

Uskutečněné akce

V letošním roce se uskutečnily dvě
akce a v tomto trendu budeme zatím
pokračovat.
Akce Rampoucháč, trampské klání tradičně konané v únoru v České
Třebové, se začíná pro SIG Outdoors stávat tradicí. Letos již počtvrté
jsme se rozhodli postavit družstvo, ale zasáhla nějaká virová epidemie
a najednou jsme zjistili, že máme jen 5 členů, což je třetina, možná
i čtvrtina obsazení průměrného družstva. S pracovním názvem Pět
statečných jsem je vyslala do boje a držela jim palce. Jaké bylo
překvapení, když se vrátili se štítem, že vybojovali neuvěřitelné 4. místo.
O co jich bylo méně, o to s větší vervou se rvali v utkáních. Proto bych
ještě jednou chtěla poděkovat rekům – Alence, Pavlovi, Věrce, Soně
a Honzíkovi – za příkladnou reprezentaci a těším se na další ročník.
Druhá akce byla uspořádána Vítkem Švachoučkem a navštívili
jsme tentokrát lázeňský trojúhelník v západních Čechách. Marián
poprvé na našich akcích vyzkoušel elektrokolo a odjížděl se slovy,
že příští cyklovýlet bude už na elektrokolech. Souhlasím. V tom
případě bych vám už zas mohla stačit. Bylo moc příjemné poznat
tento kraj, kde všude ze země prýští minerálka, a pobýt se známými
i dosud neznámými. Během akce jsme stihli také navštívit předsedu
MS Karlovy Vary a posedět a pogrilovat na jejich zahradě. Atmosféra
byla úžasná.

Plány do budoucna A co dál? Kolem 20. února budeme opět

na Rampoucháči v České Třebové a v pozdním létě se nejspíš
uskuteční již tradiční pěško-cyklovýlet, tentokrát však už bude opět
někde uprostřed českomoravské kotliny.

Uskutečněné akce

Skupina dobrodruhů, známá pod jménem „Tistygrem“, se vrátila do Arkánského království. Za splněný úkol jim
náleží odměna a není to odměna ledajaká. Všichni jsou královnou povýšeni do šlechtického stavu a získávají do správy vlastní území.
S majetkem ale přichází i spoluodpovědnost za budoucnost království.
Není jednoduché stát se ze dne na den hrabětem a rozhodovat o osudu
jiných, budovat a velebit své hrabství, vybírat daně, dbát na pořádek,
pořádat turnaje a slavnosti a bránit své zájmy vůči ostatním šlechticům.

Plány do budoucna

Za chvíli již nastane čas, aby byli hrdinové znovu povolání do služby. Čeká je úkol, který je zavede daleko od Arkánie, daleko od současného známého světa.
Úkol, kde jim nepomohou
šlechtické tituly a kde se
budou moci spolehnout
jen na své schopnosti
a jeden na druhého. Ten
čas se již blíží, kdy se otevře portál do jiného světa... a my budeme opět
u toho prostřednictvím
našich hrdinů.

SIG Ekologie
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, 777 99 34 90
mwiki.4smart.eu:36502/display/SE

Zaměření SIGu
Přihlášením do konference SIGu
Ekologie získáte zdroj pozvánek
na ekologické akce, akce v přírodě,
popř. tipy na zajímavé články
o ekologii.

Uskutečněné akce
Činnost SIGu se děje výhradně
elektronickou
komunikací,
nyní
zejména na mwiki a pozvánkami
na ekologické akce jiných organizací.
Podívejte se např. na goo.gl/GzFvB2
nebo goo.gl/mmszqT

Plány do budoucna

Pokud vás činnost 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.
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SIGurmán

SIG Jazyky

Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
gurman.mensa.cz; sig-gurman@mensa.cz

Vítek Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz
jazyky.mensa.cz; sig-jazyky@mensa.cz

Zaměření SIGu

Cílem SIGurmán je pořádat přátelská
posezení v restauracích, které jsou
zajímavé a jejichž návštěva je zážitkem.

Uskutečněné akce

Rok 2017 byl na akce bohatý,
hodovali jsme několikrát v rámci
Grand Restaurant Festivalu, a to
v Praze, Brně i Ostravě. Restaurace
Zlatá Praha hotelu Intercontinental
nás během festivalu zaujala natolik,
že jsme se do ní mimo festival ještě
čtyřikrát vrátili. Dále jsme v rámci
akce Burger Tour vyzkoušeli tři nové
„hamburgrárny“ a v rámci akce Tour
du Tartare tři různé tataráčky. Pravidelně se setkáváme na snídani
v kavárně Louvre v Praze a nepravidelně snídáme v různých kavárnách
i v Brně. Snad jedinou akcí, která se nezdařila úplně podle plánu, byl
postnovoroční brunch, který se nakonec konal sice úspěšně, ale až
o Velikonocích.

Zaměření SIGu

Původně byl SIG zaměřen na vzájemné vztahy jazyků, psaní článků
do časopisu a na web Mensy a další osvětu vedoucí k lepšímu poznání
a osvojení češtiny mensany. Následně bylo zaměření SIGu rozšířeno
i na poznávání a způsoby učení jazyků.

Uskutečněné akce

V roce 2017 aktivity SIGu opět pokračovaly velice volně. Členové
byli prostřednictvím konference průběžně upozorňováni na chystané
filmové festivaly se zahraničními snímky v původním znění, ale žádná
společná akce se nakonec nekonala.
Vedle festivalů se členové SIGu prostřednictvím konference
informují o jazykových zajímavostech a přednáškách. V konferenci
se také diskutovalo o tom, jak naučit děti cizinců česky a jak se učit
jazyky obecně.
Nesmíme zapomenout také na publikační činnost v mensovním
časopise. Martin Dokoupil připravil do čísla 4/2017 zajímavý článek
o univerzálních dorozumívacích jazycích.

Plány do budoucna

Plány do budoucna

Na aktivitách SIGu se podílejí jeho členové a na nich závisí jeho
fungování a budoucí rozvoj. Proto se bude koordinace SIGu
i v budoucnu upravovat podle jejich zájmu a námětů.

Rád bych nakonec srdečně poděkoval všem organizátorům a spoluorganizátorům za pomoc.

Vedle standardních komunikačních mensovních kanálů zůstává pro členy
i nadále možnost tandemové výuky na http://languagexchange.club/
se členy ostatních Mens a vzájemného půjčování knihy od Jozefa
Genzora Jazyky světa.

Akce plánujeme nepravidelně a nejlepším způsobem, jak se o nich dozvědět, je přihlásit se na intranetu do konference sig-gurman@mensa.cz.

SIG Junior
Vladan Havel, vladan.havel@email.cz

Zaměření SIGu

SIG Chci pomoci Mense
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz
sig-chci-pomoci-mense@mensa.cz

Zaměření SIGu

Zaměření tohoto SIGu je zřejmé již
z jeho názvu. Sdružuje dobrovolníky,
kteří jsou ochotni zapojit se
do pomoci při rozvoji intranetu
a programování nových funkčností,
při
rozšiřování
a
vylepšování
mensovních aktivit, při přípravě
časopisu, při Logické olympiádě
i při dalších projektech uvedených
např. na akce.mensa.cz/pomoc.htm.

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu nejsou nijak pravidelné,
odvíjejí se spíše dle aktuálních potřeb.
Z posledních akcí šlo např. o výpomoc
s naplněním webu pro mensovní konferenci pro učitele.

Plány do budoucna

Mensa se bude nepochybně rozvíjet i v příštím roce a ráda přivítá
každého, kdo je ochoten jí v tom pomoci. Máte-li i vy zájem podílet se
na rozvoji naší organizace, zapojte se, rádi Vás uvidíme.
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Ahoj! :-) SIG Junior se zaměřuje na sdružování starších členů dětské
Mensy a mladých členů dospělé Mensy. Na akcích nám jde hlavně
o tvorbu příjemného, nekonkurenčního prostředí a o společně strávený
čas. Pojďte si k nám odpočinout od všedního světa a dělat cokoliv,
co vás baví a zajímá!

Uskutečněné akce

Náš SIG je zbrusu nový. Za minulý rok žádné akce nemáme. Pojďte
nám to pomoct změnit!

Plány do budoucna

Máme v plánu uspořádat celostátní setkání Junior Mensy. V létě zase
letní kemp, kde bychom chtěli dát účastníkům co největší prostor pro
výběr aktivit. Během roku chceme také nabízet co nejvíce možností,
jak se potkat a užít si společně stráveného času. Proto plánujeme
vícero akcí s určitou tematikou (deskovky, paintball, debatování,
sportování, či cokoliv dalšího). Dále bychom rádi několikrát ročně
uspořádali online turnaje v nějaké hře. Je to příjemný způsob, jak se,
alespoň virtuálně, potkat. Chtěli bychom také časem zavést setkávání
se jakýchsi juniorských místních skupin na různých místech republiky.

SIG Klub nadaných dětí
jižní Morava
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz
deti.mensa.cz/index.php?pg=knd

Zaměření SIGu

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.

Uskutečněné akce

V uplynulém roce uspořádal SIG KND JM den plný her například
v Prostějově, Pardubicích, Hradci Králové, Znojmě a Dačicích.
Zakládalo se mnoho nových klubů. Prezentovali jsme KND JM
na krajském veletrhu „Jak na společné vzdělávání“ v Ústí nad Labem
a na konferenci Korona 2017 (Konference o rozvoji nadání).

Plány do budoucna

SIG KND JM má v plánu dále pokračovat v zakládání klubů nadaných
dětí. Hodláme oslovovat školy, navazovat spolupráci a poskytovat
nejen nadaným dětem možnost k setkávání a navázání vztahů.
Přátelství a sociální vazby jsou pro děti klíčové a v těchto klubech mají
šanci se setkat.

SIG Klub nadaných dětí
severní Morava
Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz,
777 004 678

Zaměření SIGu

SIG KND severní Morava se věnuje
zakládání a podpoře Klubů nadaných
děti v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji a pořádá konference pro pedagogy mateřských,
základních i středních škol.

SIG LEGO
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz,
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/lego;
siglego@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG je určen pro všechny, kdo mají rádi LEGO
kostky, a mají zájem stavět společně, sdílet alespoň fotografie svých výtvorů nebo společně zajít
pokochat se na výstavu
obrovských modelů. Co
se zatím moc nedaří je informovanost členstva o výhodných obchodních nabídkách.

Uskutečněné akce

V roce 2017 byla vyhlášena soutěž o stavbu kachny s ukrytým bludištěm
a uskutečněna návštěva Lego výstavy Brick Republic v Praze.

Plány do budoucna

Rádi bychom zavedli pravidelné společné stavění v průběhu
celostátních setkání, i když kapacita batohu i možný čas tomu
vyhrazený jsou jednotky velmi malé. Pro rok 2018 bude vyhlášena
soutěž o nejhezčí filmovou scénku, vítězné dílo se pokusíme vnutit
organizátorům výstav.

SIG Logické hry
Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/logicke-hry;
sig-logicke-hry@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Logické hry se věnuje hrám, jako je mankala, dáma, go a othello,
tedy převážně přemýšlecím deskovkám. Měl by být prostorem pro
sdílení a komentování partií a místem, kde se dozvíte o konání turnajů
domácích i zahraničních, a to nejen ve výše jmenovaných hrách, ale
i ve spoustě dalších her, případně i hlavolamů a logických úloh.

Uskutečněné akce

Vzhledem ke vzniku na přelomu října a listopadu se na spoustu
akcí teprve chystáme, ale stihli jsme turnaje ve fríské dámě, online trénink Toguz kumalaku komentovaný kazašskou šampionkou
a festival Brnohraní. V rámci setkání v Ústí nad Labem proběhl turnaj
v Patchworku.

Plány do budoucna

V příštím roce nás kromě společných tréninků on-line či na celostátním
setkání čeká v únoru výlet na herní festival do Cannes (zahrnuje
ME v Toguz kumalaku), v září pravděpodobně Nomádské hry
v Kyrgyzstánu a tradiční herní festivaly v červenci v Pardubicích a v říjnu
v Praze. V závěru roku by mělo v Praze proběhnout i MS v řešení
logických úloh a sudoku, zcela jistě tedy bude vhodné společně vyrazit
i na GP turnaje v logice.

Uskutečněné akce

V uplynulém roce byly založeny
dva nové kluby – v Ludgeřovicích
a v Třinci. Celkem SIG KND SM
aktuálně pečuje o 13 klubů nadaných
dětí. Proběhla také jarní konference,
a to s rekordní účastí. Více informací
najdete v tomto časopise či na webu
deti.mensa.cz/konference2017Praha.

Plány do budoucna

I v příštím roce budeme pokračovat v podpoře stávajících klubů, již
nyní jsou navíc pro příští rok v jednání dva kluby nové.
Víte o škole, která by o založení Klubu nadaných dětí měla zájem?
Napište nám!
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SIG Logická olympiáda

SIG Literární tvorba

Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz
www.logickaolympiada.cz; sig-lo@mensa.cz

Eliška Anna Kubičková, elize@volny.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba;
sig-literarni-tvorba@mensa.cz

Zaměření SIGu

Cílem SIGu je sdružovat dobrovolníky,
kteří se zapojují do největšího
projektu Mensy ČR – i v letošním
desátém ročníku přilákala Logická
olympiáda více než 60 000 účastníků.
SIG Logická olympiáda sdružuje
zájemce o pomoc při organizování této
akce – od přípravy soutěžních úloh pro
všechny věkové kategorie přes tým
komunikující se soutěžícími během
základních kol až po organizační
zabezpečení všech čtrnácti krajských
kol i celostátního finále.

Uskutečněné akce

V letošním roce proběhla celá řada
akcí, schůzek a seminářů věnovaných převážně tvorbě soutěžních
úloh. Tyto akce bývaly vždy spojeny se společensko-motivační částí –
palačinky, grilování atd. Díky nim se povedlo připravit včas kompletní
zadání – více než 300 úloh, které jsou pro každý ročník soutěže
potřebné. Poděkování za vše patří všem dobrovolníkům, hlavně ale
manželům Sedláčkovým.

Plány do budoucna

I vy se můžete zapojit do přípravy jedenáctého ročníku – návrhy úloh,
příprava palačinek, grafické zpracování, propagace, komunikace
i osobní zapojení do organizace krajských kol či finále čekají třeba
i na vás. Pokud se chcete podílet na dalším rozvoji této soutěže, která
slouží i k odhalování skrytých talentů, zapojte se do tohoto SIGu.

Zaměření SIGu

SIG je zaměřen na rozvoj tvůrčího psaní.
Hlavní náplní jsou schůzky s vypracováním
tvůrčích úkolů, pořádání soutěží, autorská
čtení a besedy.

Uskutečněné akce

Největší akcí v roce 2017 bylo vydání a křest
sbírky povídek a básní ze soutěže na téma
„Staré cesty mladých žen“ a novely „Muškám
neutečeš“, (autorkou je zakladatelka SIGu), spojené s autorským čtením.
Kromě přítomných autorů četla ze své nové knihy spisovatelka Martina
Bittnerová. Vystoupila také kmotra obou knížek sopranistka Vanda
Kadeřábková Březinová. V září se uskutečnil seminář se spisovatelkou
a lektorkou tvůrčího psaní Janou Šrámkovou. V současnosti probíhá
3. ročník literární soutěže o nejlepší prozaické a básnické dílo, tentokrát
na téma „Po bouři“. Díky nové strategii v propagaci soutěže přišlo
celkem 95 textů, což je 3x více než v předchozích ročnících.

Plány do budoucna

Na příští rok plánujeme kromě pravidelných schůzek, které
probíhají každý měsíc v Praze, vydání a křest sbírky „Po bouři“.
Na jaře vyhlásíme další ročník soutěže, na jejíž téma může již nyní
kdokoliv posílat návrhy. Dále bychom chtěli opět realizovat besedu
se spisovatelem, uspořádat autorské čtení a rádi bychom vydali
speciální sbírku textů z tvorby mensanů. Uvítáme také nové zájemce
o aktivní účast na přípravě našich akcí.

SIG Lyžování
Aleš Vencko, vencko@seznam.cz
lyze@mensa.cz; sig-lyzovani@mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG Lyžování se zabývá pořádáním
lyžařských akcí (vhodných i pro snowboardisty). Koordinátor se dále zabývá poradenstvím ohledně lyžařských
středisek apod.

Uskutečněné akce

SIG Lyžování v roce 2017 pokračoval ve své tradiční činnosti, i když
v omezené míře – uspořádali jsme
jednu
lyžařsko-snowboarďáckou
akci ve Val di Fiemme a okolí – naše
tradiční jarní lyžování.

SIG MEG (Mensa English Group)
Jitka Nováková, jitka.novakova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/meg

Zaměření SIGu

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.

Plány do budoucna

Pro rok 2018 organizujeme opět tradiční Jarní lyžování ve Val di
Fiemme v posledním březnovém týdnu, právě probíhá přihlašování.
Pro další roky zatím uvažujeme vždy jen o jedné akci ročně, vždy
o Velikonocích nebo před nimi, koncem března, ve Val di Fiemme.
Snažíme se o co nejlepší poměr kvality služeb a lyžařských podmínek
vůči ceně, což Val di Fiemme splňuje možná nejlépe. Z důvodu
opakovaných poměrně špatných sněhových podmínek v prosinci jsme
zatím pozastavili pořádání další tradiční akce – Lyžování za hubičku
ve Val Brembana. Na našich akcích rádi přivítáme všechny mensany,
jejich rodiny i přátele.
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Uskutečněné akce

There were interesting guests like chargé
d‘affaires of Philippines and some topics
concerning travelling like the meeting on Australia.

Plány do budoucna

SIG MEG would like to invite people according to your suggestions.
One of our goals in the future is to discuss the flying lion statue
at Klarov.

SIG Manager

SIG Nihongo

Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz
manager.mensa.cz; sig-manager@mensa.cz
youtube.com > SIG Manager; facebook.com > SIG Manager

Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz, tel. 777 640 556
sig-nihongo@mensa.cz

Zaměření SIGu

Předáváme zajímavé inspirace, trendy
a zkušenosti z oblasti managementu,
leadershipu a budování osobnosti. Setkáváme se s byznysmeny a známými
osobnostmi. Soustředíme se na poznávání a trénink měkkých dovedností,
poskytujeme základní i pokročilé vzdělání a přesahujeme do praxe. Součástí
aktivit jsou i exkurze do firem a podniků, hi-tech a R & D center, workshopy,
e-reporting a přispívání do časopisů
v ČR a na Slovensku. Výhodou SIGu
Manager je jeho otevřenost a vstřícnost. Na své si u nás přijde student
stejně jako ostřílený manažer.

Uskutečněné akce

Letošní rok byl pro nás opět mimořádně úspěšný. Nejprve
jsme uspořádali speciální předvánoční workshop. Psycholog
a psychoterapeut Vladimír Marček nám řekl několik zajímavostí
o kreativitě, předseda nanotechnologického průmyslu v ČR Jiří Kůs
nám představil své vize a přiblížil nám rozvoj nanotechnologií ve světě
a jejich využití v blízké budoucnosti a mladý podnikatel Ondřej Kania
z JK Education nám prozradil, co je klíčové pro kvalitní vzdělávání
a úspěšný byznys zároveň. Podnikli jsme exkurzi do podniku MEOPTA
v Přerově a v rámci poznávání moderních technologií a řízení center
vědy a výzkumu jsme navštívili CEITEC MU (výzkum mozku a lidské
mysli), dále CEITEC VUT NANO (největší nanocentrum s čistými
prostory v ČR) a dvakrát jsme navštívili laboratoře Ústavu přístrojové
techniky Akademie věd ČR. Poprvé se zaměřením na samotnou
elektronovou mikroskopii, podruhé se zhlédnutím představení
fyzikálního divadla ÚDiF. Objevovali jsme možnosti moderních
digitálních výrobních labodílen (tzv. fablabů), otevřenějšího FABLABu
Brno a špičkového StrojLABu VUT FSI. Brzy nás čeká návštěva čerstvě
zrekonstruovaného největšího komunitního IndustraLABu. Těšit se
také můžete na investorsky a ekonomicky laděné setkání s předním
českým odborníkem na kryptoměny Martinem Šípem.

Zaměření SIGu

Nihongo znamená japonština. V rámci SIGu Nihongo se tedy snažíme
vytvořit prostředí pro vzájemnou podporu při studiu japonštiny.

Uskutečněné akce

V roce 2017 jsme se zabývali zejména:
• učením japonštiny v rámci kurzů na serveru Memrise a Duolinguo.
• návštěvami hospod, čajoven a japonských restaurací – ať už
s Japonci, nebo bez nich. V hospodách se zejména pije pivo
a tlachá, v čajovnách se zejména pije čaj a hrají hry a v restauracích
se pojídá suši a pije saké.
• tradičně jsme se účastnili skvělého festivalu japonského filmu
Eigasai v Praze. V letošním roce to bylo obzvláště zábavné, protože
podtitul byl „Japonský smích“.

Plány do budoucna

V roce 2018 chceme pokračovat ve stejných aktivitách jako v loňském
roce. Zásadními akcemi budou:
• návštěva 11. ročníku festivalu japonských filmů, který se koná
22.– 28. února 2018 v pražské Lucerně;
• nacvičení japonské státní hymny;
• záchranná mise pro ztracené členy
do Japonska, kteří neumí japonsky.

mensovního

zájezdu

Pokud se tedy zajímáte o japonštinu či japonskou kulturu, reálie, auta,
karaoke či japonské jídlo a pití – neváhejte se připojit k SIGu Nihongo.

Plány do budoucna

V budoucnu bychom se chtěli orientovat více na samotného člověka,
na rozvoj osobnosti a předávání zkušeností z praxe. Účastníci akcí
budou mít opět možnost navázat kontakty se zajímavými lidmi. Možná
dojde i na nějakou exkurzi. Prozatím děkuji všem, kteří nás podpořili
přiložením rukou k dílu, svou účastí nebo prostým vyjádřením chvály.
Zvláště pak Michalu Blümelovi, Radimu Novákovi, Pavlu Hejlkovi,
Karlovi Juříkovi, Pavlu Terberovi, Martinu Moravcovi a Pavlu Albertovi
z Moravské zemské knihovny.

Hádanka: kdo na obrázku je Václav Brázda?

SIG Peníze
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, 777 99 34 90
mwiki.4smart.eu:36502/display/SP/SIG+Penize

Zaměření SIGu

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.

Uskutečněné akce

Činnost SIGu v minulém roce se děla prakticky výhradně na mwiki.
Podívejte se např. na goo.gl/b4xKnk.

foto: Zdeněk Falář

Plány do budoucna

Bude-li zájem, můžeme opět uspořádat hraní Cashflow nebo mohu
připravit přednášku na téměř libovolné téma z oblasti finančního
poradenství, od pojištění včetně skupinového rizikového nebo
podnikatelského, investic včetně např. DPS, FKI až po úvěry. V závěru
příštího roku se chystám vydat knihu s názvem Jak mít na to, co chci,
předpokládám tedy i akci související s touto knihou.
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SIG Psychologie
a komunikace

SIG Seberozvíjení
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, 777 99 34 90
mwiki.4smart.eu:36502/display/SIGSeberozvijeni

Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/psychologie-a-komunikace

Zaměření SIGu

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

Zaměření SIGu

SIG je zaměřen na společné akce středoškolské mládeže v oblasti psychologie a komunikačních dovedností.

Uskutečněné akce

Činnost SIGu v minulém roce se děla
prakticky výhradně na mwiki.

Uskutečněné akce

Tak jako v minulých letech, i v tomto
roce jsme navštívili CERN a nahlédli
do areálů špičkových laboratoří
teoretické a experimentální částicové
fyziky. Strávili jsme také deset dnů
v italském Pietra Ligure, v Barceloně
a v Cannes.
Organizovali jsme středoškolskou
soutěž v piškvorkách a pomáhali
s organizací paměťové olympiády.

Plány do budoucna

V příštím roce plánujeme sportovní i poznávací aktivity – čtyřdenní
lyžařský pobyt v Dolomitech, čtrnáctidenní pobyt v Monaku
a několikadenní pobyt v Barceloně, pokud se tamní společenská
situace uklidní. Budeme se také účastnit vybraných přednášek
na vysoké škole z obecné psychologie a z ontogeneze lidské psychiky.

SIG Rozvoj
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/rozvoj

Zaměření SIGu

SIG se zaměřuje na rozvoj Mensy, na přípravu nových a rozvoj
stávajících projektů.

Uskutečněné akce

Větším rozvojovým počinem spuštěným v roce 2017 je projekt
Podporujeme nadané děti pro budoucnost. Jeho cílem je realizace
až 150 seminářů o podpoře nadaných dětí ve všech částech České
republiky. Semináře jsou cílené na ředitele a učitele škol. Podrobnější
informace naleznete na adrese future.mensa.cz. Hlavním významem
projektu je snaha změnit uvažování o vzdělávání nadaných dětí
na českých školách. Pro prezentaci Mensy navenek je přínosem
realizace seminářů napříč republikou. Avšak pro rozvoj Mensy je
snad ještě důležitější, že v rámci projektu byly proškoleny desítky
mensovních dobrovolníků v problematice podpory nadaných dětí
a aktuálně zhruba 25 z nich jsou již lektory programu – mohou tedy
Mensu v této oblasti reprezentovat.

Plány do budoucna

V příštím roce bychom chtěli uspořádat víkend pro dobrovolníky,
na kterém by se diskutovaly další rozvojové nápady, ale samozřejmě
i současné mensovní aktivity. Některé národní Mensy se zabývají vytvořením strategického plánu. V případě Mensy ČR jsme spíše vždy
nové projekty realizovali podle toho, jaké
aktivity zaujaly naše
dobrovolníky, neboť
bez vnitřního nadšení
a vlastního přesvědčení, že vykonávaná
práce má smysl, by
žádná mensovní aktivita smysl neměla.
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Podívejte se např. na:
https://goo.gl/Q9HJnq
https://goo.gl/abiwJM

Plány do budoucna

Pokud vás činnost SIGu zaujala, rád
vás uvítám mezi členy této zájmové
skupiny. Slovní podpora, stejně tak podpora příspěvky na wiki je
pak více 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. Budeli zájem, mohu na téma některých knih uvedených na mwiki uspořádat
přednášku, debatu.

SIG Technologie,
programování a matematika
Lukáš Čihák, lukas.cihak@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/technologieprogramovani-a-matematika
sig-tech@mensa.cz

Zaměření SIGu
Náš SIG 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 diskuze
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. V současné
době se počet členů tohoto SIGu rozrostl na 267.
Každý je u nás vítán a doufáme, že jistě naleznete v našich řadách
kolegy/kolegyně, kteří s Vámi sdílí společné zájmy, a tak se postupně
rozvinou zajímavá odborná témata, která zde budeme moci diskutovat.

Uskutečněné akce
Z důvodu rozptýlenosti členů a jejich časové vytíženosti tento
SIG žádné akce zatím neuspořádal. Naše činnost spočívá
v online diskuzích.

Plány do budoucna
Řídíme se heslem: „Víc hlav víc ví.“
V budoucnu bych rád uspořádal společné setkání – vzdělávací seminář
v oblasti ICT, kde by každý, kdo by měl zájem, dostal časový úsek
a mohl by přednést, co považuje za zajímavé. Tak bychom se poznali
i osobně. Vše závisí jen na zájmu a ochotě našich členů.

SIG Seznamka

SIG Zahraničí

Ing. Alena Kořínková, alena.korinkova@mensa.cz

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/zahranici

Zaměření SIGu

SIG Seznamka vznikl před dvěma lety
a má za sebou několik úspěšných
akcí. Smyslem a podnětem pro
jeho založení bylo sdružovat lidičky
nejen pro seznámení a přátelství, ale
především pro vzájemné rozšiřování
obzorů na kulturním, uměleckém
a cestovatelském poli, pro zábavu
a radost všech zúčastněných.

Uskutečněné akce

Činnost SIGu Seznamka má naplánovaný poměrně široký záběr akcí,
např. Speed dating, výlety, návštěvy
divadel, kin, koncertů, grilování,
vínečko, víkendové akce, taneční večery, besedy, přednášky apod.,
avšak doposud se podařilo uskutečnit jen zlomek. Mezi nejoblíbenější akce se řadí Speed dating a procházky po nejrůznějších
pražských zákoutích.

Plány do budoucna

Jako koordinátor hodnotím všechny akce jako velice podařené
a doufám, že i v příštím roce bude SIG Seznamka jen prospívat
a společně vymyslíme a uskutečníme ještě mnoho dalšího.

Zaměření SIGu

SIG se zaměřuje na zahraniční mensovní exkurze a vztahy s dalšími
národními Mensami.

Uskutečněné akce

Na EMAG 2017 v Barceloně se vypravilo celkem devět našich členů,
přičemž někteří z nich si pobyt doplnili o týdenní cestování po jižní
Francii a španělských Pyrenejích. Ve dvojici Blumenstein-Mazal jsme
se dvakrát vypravili do zahraničí šířit dobré zprávy o aktivitách Mensy
ČR pro nadané děti – na jaře to byla Mensa Slovinsko (Ljubljana)
a na podzim Mensa Srbsko (Novi Sad). K nám si pro stejné téma
naopak přijeli představitelé Mensy Maďarsko.

Plány do budoucna

Vzhledem k tomu, že jsme uspěli s kandidaturou na EMAG 2020
v Brně, zahájíme přípravy na tuto velkolepou akci. Krom tradičního
přednáškového a poznávacího programu bychom chtěli účastníky
zaujmout tématem technologie (exkurze do firem i laboratoří univerzit,
přednášky), vzdělávání (zejména nadaných dětí) a přírodní krásy širšího
okolí Brna (Moravský kras, vinné sklepy, Vídeň apod.).
V příštím roce plánujeme společně s Hankou Kalusovou uspořádat
zahraniční exkurzi do Japonska.

SIG Spolujízda
Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz
vlákno SIG Spolujízda na diskusním fóru Mensa.cz

Zaměření SIGu

SIG je určen pro mensany, kteří se chtějí při cestách podělit o místo
ve svém autě. A případně též o náklady na pohonné hmoty. Pro
mensany, kteří chtějí cestovat, nemají čím a jsou ochotni si za pohodlí
auta i zaplatit.

Uskutečněné akce

Aktivity SIGu jsou založeny na individuální dohodě dvou mensanů
a nejsou sledovatelné.

Plány do budoucna

Nabídky a poptávky pro přehlednost zadávejte dle následujícího vzoru,
nikdo nechce číst nepřehledná sáhodlouhá slohová cvičení.
Nabízím / poptávám spolujízdu z místa A do místa B
[přes místo C1 až Cn].

SIG Zpěv
Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz
zpev.mensa.cz; sig-zpev@mensa.cz

Zaměření SIGu

Odjíždím / rád bych odjel(a) dne X. Y. Z v I.J hodin.

Před Vánoci budeme slavit sedm let
existence SIGu, u jehož zrodu stála ambice
vytvořit alespoň mensovní kvartet, který by
byl schopen „něco“ vyprodukovat. Ukázalo
se však, že podobně jako v běžné populaci,
je i v Mense množství osob, které by byly
schopny a ochotny věnovat jeden večer
týdně zkoušce klasické hudby, v podstatě
pod hranicí statistické chyby.

Cena za spolujízdu je U Kč.
Kontaktní údaje (telefonní číslo, #ICQ, Skype, e-mail...]
[možno připojit odkaz na trasu vyznačenou na mapy.cz či Google Maps]
[poznámky k cestě – kam jsem či nejsem ochotná/ochoten zajet, kde
jsem/nejsem ochotná/ochoten zastavit...]

Uskutečněné akce

V současné době SIG existuje v podobě
„sociální sítě“, která se informuje o tom,
kdo, kdy a kde zpívá, a občas se na koncertech sejde – naposledy
shodou okolností;-) na koncertu komorního sboru Collegium
MUSA PRAGENSIS.

Plány do budoucna

Rádi bychom SIG trochu zaktivovali, takže pokud máte čas a chuť si
zazpívat (a ideálně jste z Prahy a okolí), neváhejte se ozvat.
| 55 |

Výtvarný SIG

SIG Natura

Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz
sig-vytvarny.mensa.cz
na přání autorky bez redakčních zásahů

Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
sig-natura@mensa.cz

Letos v létě: proběhly tři zajímavé a pokaždé tak trochu jiné
samostatné výstavy.

SIG Natura spojuje mensany, kteří
mají rádi naturismus, tedy se nejen
rádi koupou bez plavek, ale třeba jezdí
i na „bezplavkové“ dovolené apod.
SIG nabízí společné objevování
naturistických pláží, účastníme se
akcí v aquaparcích, informujeme
se o naturistických výletech apod.
Akce se konají několikrát ročně, a to
v různých koutech ČR, i v zahraničí.

Na Magistrátu hl. m. Prahy v prostorách Škodova paláce byl pod
názvem „1 m²“ vystaven soubor abstraktních děl na téma terče
symbolizující motivaci v průběhu času dosažení cíle.
Ve výstavním sále Emauzského opatství na Praze 2 proběhla výstava
s názvem „V ohradách,“ která prezentovala tvorbu inspirovanou
magickým „pětikostelím“ a rázovitě starosvětským, půvabným
Podskalím a věnovanou především mému tátovi Jiřímu Erbsi coby
věrný Podskalák, vltavská krev a dlouholetý člen Mensy ČR.
A dotřetice proběhla v Restaurant & Coffee V Rohlíku výstava
olejomaleb obsahově laděná k relaxu hostů pohledem do přírody a plus
malby akrylem na sololitu obsahově zaměřené na sladké občerstvení.
Ještě zmíním velice zajímavou kulturní událost z galerie Portheimka,
kde v srpnu proběhl První salon výtvarníků Prahy 5, kde se lidé mohli
setkat s tvorbou zajímavých umělců a také se známým výtvarníkem
Václavem Benediktem, který s Výtvarným Sigem putoval již před
lety formou přednášek a výtvarných plenérů a byl také tak u jeho
zrodu. Za sebe jsem zde svými olejomalbami věnovala pozornost
malebnému železničnímu mostu v diptychu „Od východu k západu,“
který se pne nad Vltavou a z jeho místa skýtá pohledy na krásné
scenérie pražského panoramatu.
Závěrem již jen dodávám, Výtvarný Sig je stále na cestě a děkuje všem
zúčastněným:“Ahoj!“

SIG Fotografování
Martin Dvořák, martin.dvorak@jivova.com
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/fotografovani
Náplní SIGu Fotografování je sdílení
poznatků, dovedností a výsledků
focení. V dnešní době má kdekdo
foťák, ale málokdo s ním umí víc než
jen zmáčknout spoušť. Když jsem
zjistil, že i fotograf Jan Šibík pořádá
workshopy pro focení mobilem,
pochopil jsem, že to je skutečně znak
doby. Fotit lze skutečně čímkoliv.
Podstatou dobré fotografie není počet
megapixelů, váha zrcadlovky či délka
objektivu, ale příběh, moment a záběr.

SIG Reality Praha
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
sig-reality-praha@mensa.cz
Konference pro lidi hledající nebo
nabízející bydlení v Praze.
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SIG Queer
Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/queer
V SIGu Queer se věnujeme menšinám
především sexuálním, ale nebráníme
se širšímu zaměření. V uplynulém
roce probíhala komunikace především
v konferenci, ale proběhla i jedna
akce SIGu v Praze – beseda na téma
Homosexualita ve škole. Zvu do SIGu
všechny zájemce o tuto problematiku,
ať už pro postřehy nebo pozvánky
do e-mailu, nebo pro zorganizování
zajímavé akce.

SIG Geocaching
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
geocaching.mensa.cz; sig-geocaching@mensa.cz
I letos se hojně hledalo, ať už samostatně nebo ve skupinkách,
při vycházce po sériích do lesa (BG a KL) nebo v rámci jiných akcí
(Rampoucháč). Na příští rok mám v plánu opět se pokusit svolat
hledače na další lesní i jiné výpravy. A pokud máte tip na nějaké pěkné
místo, které stojí za to navštívit, tak neváhejte se ozvat!

Poslání Mensy
Mark Dettinger, Mezinárodní radní pro malé národní Mensy
Z článku On the Goals Of Mensa, Mensa World Journal 12/2017, číslo 059, přeložil Petr Psutka.
na „podporovat výzkum vlastností, znaků
a využití inteligence“, tedy posun od vedení k podpoře a stanovení užšího zaměření.
Existuje několik způsobů, jak na tomto cíli
pracovat. Naši členové mohou asistovat vědcům zkoumajícím inteligenci tak, že se zapojí
do jejich výzkumu. Můžeme vzdělávat veřejnost organizováním konferencí o inteligenci,
zvyšovat její zájem o toto téma a nepřímo tak
výzkum v této oblasti povzbuzovat.

Když Lance Ware a Roland Berrill v roce 1946
zakládali Mensu, měli ambiciózní vizi. Chtěli
vytvořit intelektuální aristokracii, řešit problémy světa, vytvořit mozkové centrum, které
bude radit vládě v politických otázkách. K jejich velkému úžasu se však ukázalo, že vláda
není příliš nadšená tím, že by měla dostávat
rady od Mensy, a také to, že se členové jen
těžko shodnou, jaké konkrétní rady by měla
dávat. A tak v roce 1953, kdy převzal předsednictví Victor Serebriakoff, se strategie
změnila. Victor opustil cíl stát se mozkovým
centrem a zaměřil se místo toho na rozšiřování členské základny a na sociální aspekty
Mensy. Mimo to, aby skoncoval se zvykem
některých členů propagovat své vlastní (a někdy nemístné) názory jako názory Mensy,
zavedl proslulé pravidlo: „Členové a skupiny
uvnitř Mensy názory mají, avšak Mensa jako
taková názor nemá.“
To byl radikální odklon od původního cíle
a mnohým členům se dodnes nelíbí neutralismus, který toto pravidlo zdánlivě zavádí. Doslovně vzato, požadavek nemít názor na nic
by vám bránil věřit dokonce i ve své vlastní
cíle. To by však bylo absurdní a nebylo záměrem, aby se pravidlo takto uplatňovalo. Jako
každá jiná organizace věříme ve své stanovy
a v cíle jimi stanovené. To jen k záležitostem,
které ve stanovách nejsou jasně zmíněny,
v žádném případě nezaujímáme stanovisko.

Můžeme rozdělovat stipendia a ceny, motivovat tím studenty, aby se začali zabývat
určitou oblastí, a odměňovat renomované
vědce za jejich přínos. Nadace Mensy (podporovaná primárně Mensou USA) je v tomto
směru velice aktivní. Některé národní Mensy
udělují ceny na národní úrovni nebo do nadace přispívají dary. A jako členové se můžete
i vy dobrovolně stát hodnotiteli projektů pro
Nadaci Mensy.
Druhým cílem z roku 1964 bylo „poskytovat
příležitosti k sociálním kontaktům mezi svými
členy“, později upraveno na „vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro
své členy“. Podíváme-li se na stovky akcí,
SIGů a mezinárodních setkání, které dnes
máme, zdá se, že se nám to daří dobře, a tak
mohu tento bod přejít.
Třetí cíl byl doplněn v roce 1968: „Zkoumat
a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch
lidstva.“ Většina lidí se zaměří na formulaci
„ve prospěch lidstva“, protože je víc upoutá,
ale skutečnými cíli jsou „zkoumat inteligenci“
a „rozvíjet inteligenci“. A my tyto cíle uskutečňujeme „ve prospěch lidstva“ jakožto protiklad k podnikání „pro zisk“.
A rozpoznávat inteligenci je právě základní
aktivitou Mensy. To je to, co děláme, když
organizujeme pro zájemce IQ testy. Ale skutečnost, že nás k tomu vyzývají stanovy,

znamená, že naše testovací činnost není jen
prostředkem k dosažení cíle – získat více
členů – ale cílem samotným. Chceme proniknout mezi veřejnost a povzbuzovat lidi, aby
si nechali otestovat inteligenci. Naším cílem
je nacházet inteligentní lidi, ne čekat, až oni
najdou nás.
Do rozpoznávání inteligence je možné počítat také zdokonalování stávajících testů nebo
vývoj nových. Členové Mensy ze Švýcarska
pomohli univerzitě v Basileji s ověřováním
nového testu. A Mensa International spustila
projekt vedený naším mezinárodním psychologem (ISP) Kristofem Kovacsem, jehož cílem
je vyvinout kvalitní počítačový adaptivní test,
který bude ve vlastnictví Mensy.
Chceme rovněž podporovat inteligenci, to
znamená pomáhat inteligentním lidem co nejlépe využít své kognitivní schopnosti a realizovat svůj potenciál. Možnými projekty v této
oblasti je poskytovat kariérní poradenství inteligentním studentům a odborným specialistům, dávat rady rodičům nadaných dětí nebo
usilovat o zlepšení systému vzdělávání v příslušné zemi. Mensa ČR dokonce založila svou
vlastní školu pro nadané děti.
Tyto tři cíle formují rámec, v němž se může
Mensa stát aktivní a poskytovat vodítka,
na jaké projekty je dobré se zaměřit. Mohou
mezi nimi být i jiné ušlechtilé aktivity, jako je
záchrana deštných pralesů, ty jsou ale mimo
naši oblast působnosti, a proto podléhají formulaci „bez názoru“. Soustředíme-li své úsilí
do několika vybraných oblastí, můžeme dosáhnout mnohem více.
Jakožto DSNM (mezinárodní radní pro malé
národní Mensy) se těším, až uslyším o projektech, na nichž vaše národní Mensa pracuje, a budu vám nápomocen, kde to jen
bude možné.

Moderní cíle Mensy byly formulovány koncem
50. a na začátku 60. let. V roce 1964 byly sepsány do mezinárodních stanov a jsou v nich
dodnes, i když je přesně zná jen překvapivě
málo členů. Viděl jsem dokonce stanovy jedné národní Mensy, v nichž byl jeden z cílů
přeložen tak neobratně, že tím dostal jiný význam. Proto bych rád prošel tyto cíle podrobně a představil několik konkrétních projektů,
které se z nich dají odvodit.
Prvním cílem uvedeným ve stanovách z roku
1964 bylo „vést výzkum v psychologii a sociálních vědách“. V roce 1982 byl změněn
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1. Gaining more IN-SIGHT
It’s no surprise - life is a lot about connections.
The more you use SIGHT, the more you learn.
The more you exchange information via e.g. the
Facebook group the higher your chances are
to be successful on your next SIGHT-request.
Unfortunately, some first time users expect
a professional tourist information/hotel service
and are disappointed if the volunteers on the
other side may have other priorities. So make
it a habit to be the most interesting version of
yourself – so that people will insist of getting to
know you on your next trip to M-World.

smart, global connections?
Be a SIGHT host, guide,
informer or surfer!
By: Thorsten Kreissig, Mensa Germany; Deputy International SIGHT Coordinator

Mensa is at its best when it’s international. And SIGHT is the program
that enables you to connect fast and easy with Mensans all over the
world - a part of the amazing, entertaining, mind-expanding and for
some extremely sleep depriving gatherings like the EMAG, AMG or AGs.
In order to radically improve SIGHT we – the
two new International SIGHT Coordinators Göte
Haluza from Sweden and TeeKay Kreissig from
Germany - are busy to raise the slightly old
fashioned standards and routines with SIGHT
to a new level of proper user-friendliness and
easy accessibility via social networks.

SIGHT members in our social media channels
you might be surprised of the speed.

In early August 2017 - during the EMAG in
Barcelona - we were able to gather a bunch
of experienced SIGHT users, interested
newbies as well as national and regional
SIGHT coordinators from 8 different countries
for two very productive pick-your-brainstorming-sessions, enabling us all to become
aware of some very interesting details and
misunderstandings preventing SIGHT to turn
into a global smash hit.

3. SIGHT only works by email
Not anymore! SIGHT has opened new
communication channels in Facebook and
Couchsurfing. Check us out! The SIGHT
facebook group is moderated by a team
of admins, lead by Andrea Schwelm, and
provides great means of communication.

So please enjoy this black-list of 4
MISCONCEPTIONS ABOUT SIGHT which still
seem to loom around – and look forward for
the true potential to come once we are done
with our job.
1. I can only use SIGHT for private purposes
Many Ms are not aware of all the possibilities
SIGHT offers and somehow dare not to ask
for SIGHT connections during business trips.
Inge from Hanover, Germany, is surprised
that she has never received a single request
during the Hanover fair, still the world’s largest
industrial fair.
2. I have to plan a long way ahead
Ms seem to be afraid to ask for SIGHT services
at short notice. One of the reasons seems to
be frustrating experiences in the past, when
the time of response indeed was very slow.
But if you make use of the growing network of
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In the near future Göte and I will also try
to install a “fast lane” connecting you to
LocSIGHTs (local SIGHT coordinators) in
metropolitan areas.

And if you are already part of Couchsurfing, the
worlds largest travelling community, check out
our Mensa group.
4. National SIGHT coordinators are in hiding
We must admit that it hasn’t always been easy
to find SIGHT. The list of NatSIGHTCos has
not always been up to date, and the info on the
international website doesn’t really do its job
simply because many Ms do not visit it.
So after the Barcelona EMAG, we teamed up
with Dan Burg and reached out to the chairs of
the National Mensas to update the list, and the
results are very promising.

NOW TO THE GOOD NEWS!
Every blacklist needs a counterpart. So here
are a couple of ideas your new International
SIGHT team have been juggling. We
gladly invite Mensans all over the world to
contribute their ideas and notions. Contact
us at SIGHT@mensa.org

2. Local information for guests
Everyone can find oodles of information about
any city or area s/he visits. But nothing is more
enticing than a non-typical-touristy look behind
the scenes of a city, finding some special treats
recommended by local Mensans. So we ask all
regional groups to concoct a SIGHT-SEEING
article for their city providing information
beyond a search-engine.
3. The SIGHT map
There is also a first mapping project where
you can see the places where you may find
a SIGHT host or guide.
Due to the limited editing options on mensa.
org all documentation for the SIGHT-map is
available in the upper left corner of the map.
But we are working on better structures once
the promised new international website will be
launched!
To sum it up: It was great to see how active
some of the present NatSIGHTCos and
Facebook group members are. We will include
them in an extended SIGHT council in order to
help us sometimes overworked IntSIGHTCos
speed up the improvement of the SIGHT
services.
4. New Categories for hosting styles
In order to prevent having too high expectations
of a guest towards a host (and vice versa),
hosts should be able to let the surfers know
about their style of household. So here are our
suggestions for 3 categories:
“Fondal sopapo” – the friendly slap is the
opposite of a five star hotel. As a guest you
should be no fuss for the host. Behave like at
home – but like a grownup! Don’t ask for every
detail, use the food in the fridge and also refill
it! Follow the “my house is your house” rules.
The “Babysitting” style is different. It is the
5 star hotel, offered by hosts who have the time
and personal resources to adapt their personal
life all around their guest. Extra long talks in the
kitchen guaranteed while cooking together,
going out together and more togetherness you
can imagine.
The “lonely wolf hostel” is quite the opposite:
no unnecessary interaction with the host and
surfer is requested. If you happen to meet in
the bathroom, freeze.

Hoping many of you will join us soon
at SIGHT-world!

Z Mensa World Journal 12/2017, číslo 59, str. 4 přeložil a zkrátil Tomáš Kubeš.

INZERCE

Souhvězdí Mensa

Velký Magellanův oblak, částečně se
nacházející v souhvězdí Mensa

foto: www.constellation-guide.com

foto: jpl.masa.gov

Mezinárodní Mensa vypsala na začátku roku
2017 soutěž s cílem najít vhodný obrázek/
motiv, který by nejlépe vystihl souhvězdí
s názvem Mensa viditelné na jižní polokouli.
Dvoučlenná porota složená z předsedkyně
Mensy International a šéfredaktorky Mensa
World Journal za vítěze vybrala příspěvek
slečny Mutsumi Iijima z Japonska.

Silvestr s Mensany
„Kéž by tak bylo možné
trávit s mensany více času
– třeba i silvestra!“

redakce, redakce@mensa.cz

Napadla vás někdy taková myšlenka?
Pokud ano, tak nemusíte dále zoufat –
konec roku můžete strávit ve společnosti
mensanů z řady evropských zemí během
Silvensy – mensovní oslavy konce roku. Letos
se koná ve Varšavě od 29. prosince 2017
do 1. ledna 2018. Její součástí budou výlety
a exkurze po okolí, workshopy, přednášky,
nejrůznější hry a podobně – hlavní ale stále
zůstává možnost setkat se se zajímavými
lidmi z celé Evropy a přivítat nový rok aktivně
a v příjemné společnosti.

Registrace na akci je možná
na www.silvensa.org
A pokud snad umíte nebo znáte něco, co by
mohlo ostatní účastníky zajímat a co byste
chtěli zpracovat do podoby přednášky nebo
workshopu, napište organizátorům na e-mail
2017@silvensa.org a pomozte Silvensu udělat
ještě zajímavější.

Ing. DITA VACKOVÁ
Vedení účetnictví
a daňové evidence
Daňové poradenství
ucetnictvi.neutral.cz
Tel. 724 355 789
Email: vackova.dita@seznam.cz

| 59 |

Čas jsou peníze

zkrácený úryvek z připravované knihy Jak mít na to, co chci
Vladimír Kutálek, finanční architekt, předseda SIG Peníze, vlk@mensa.cz

Stanov si svou hodnotu času
v penězích
Obávám se, že mnoho lidí není zvyklých
oceňovat svůj čas. Proč si stanovit cenu
svého času? Bez toho se těžko můžou
porovnat řešení, která jsou různě drahá,
a přitom různě časově náročná. Těžko
se prioritizují aktivity s různým finančním
přínosem a různě časově náročné. Hůře se
stanovuje cena práce, pokud podnikáte,
ale i pokud někomu pomůžete. A pokud si
troufáte, těžko se vymáhá náhrada času
po obchodních partnerech.
Jinak se bude rozhodovat nezaměstnaný
člověk obracející každou korunu, jinak slušně
vydělávající člověk a jinak manažer.
Když mě jistá banka vyprovokovala zjistit
si hodnotu svého času kvůli opakovaným
reklamacím, byl to v dlouhodobém horizontu
obrovský přínos. Znát hodnotu svého času
pomohlo ke snadnější prioritizaci nebo přímo
vypuštění některých činností, např. sledování
televizních zpráv. Potom naopak dává
smysl
využít
levného
telefonování
v jinak hůře využitelném čase a nečekat
na „bezplatné“ osobní setkání. Ve svém
důsledku mi ocenění času pomohlo k větší
spokojenosti, sebeocenění, více času jsem
strávil hodnotnějšími věcmi, které mi zpětně
navyšovaly cenu mého času.
Hodnota času je pomůcka, která omezuje čas
strávený přílišnou analýzou možností. Někdy
je prostě levnější vzít první možnost než
dlouze analyzovat, když potenciální rozdíl cen
je menší než hodnota času, kterou vyžaduje
analýza. Např. pokud potřebujete lék v ceně
100 Kč, nedává smysl zjišťovat si ceny lékáren
v okruhu 10 km a jít pak tam, kde je tento
lék nejlevnější. Jakmile se jedná o výrobek

| 60 |

dlouhodobé spotřeby, je situace jiná. Zde
naopak každodenní úspora pár minut může
být důvodem pro koupi výrazně dražšího
výrobku, např. rychlejšího notebooku, jehož
vyšší rychlost poznám při své práci.
Dovolím si přirovnat stanovení hodnoty času
v penězích ke slavné Einsteinově rovnici
E=mc². Je zde ale rozdíl, hmotu a energii
svazuje jednotný vztah. Vztah mezi vaším
časem a penězi je jen váš, a navíc se může
měnit s časem. Nicméně uvědomění si,
že de facto obě strany rovnice jedno jsou,
a související převrat v myšlení zůstává.

„Výhodnost každé činnosti se
mění s cenou času.“
Vladimír Kutálek
Jak si stanovit cenu svého času?
Pokud jste zaměstnaní, zvláště pokud se
můžete rozhodnout, jak dlouho budete v práci,
pak je vhodnou první hodnotou vašeho času
vaše hodinová mzda v zaměstnání.
Pokud jste nezaměstnaní (např. osoba
v domácnosti), je vhodnou první hodnotou
vašeho času minimální mzda.
V obou případech si poznamenejte obě
hodnoty, jak superhrubou mzdu – kolik je vám
ochoten zaměstnavatel platit za váš čas, tak
čistou mzdu – kolik vám zbude po zaplacení
státních daní. Nezapomeňte obě hodnoty
navýšit o placenou dovolenou (vynásobte
např. koeficientem 52/(52-4), pokud máte čtyři
týdny placené dovolené) a placené státní svátky
(vynásobte koeficientem cca 250/(250-10)).
Pokud chcete být přesní, započítejte i hodnotu
dalších benefitů zaměstnání – nemocenská
z vaší průměrné nemocnosti, stravenky, sickdays, vzdělávání a další.

Neberte hodnotu vašeho času jako
konstantu, po úvaze si ji cenu můžete
navýšit. Např. po absolvování školení nebo
pravidelně s přečtením každé naučné knihy.
Což neznamená, že zaměstnání pak ihned
vypovíte. Zaměstnání můžete brát tak, že
dáváte zaměstnavateli množstevní slevu
za pravidelný měsíční odběr cca 160 hodin
měsíčně. Ale pokud je rozdíl příliš velký, může
to být podnět hledat jiné zaměstnání nebo
začít podnikat při zaměstnání a následně
zkorigovat hodnotu svého času nebo třeba
i opustit zaměstnání.
Berte hodnotu času jen jako jeden z parametrů pro rozhodování. Když se budete rozhodovat, jestli strávíte čas večera v rámci přesčasů
nebo s rodinou, neznamená to automaticky, že
upřednostníte přesčasy, když vám rodina „nic“
nedává za váš čas. Dává. A hodně, jsou hodnoty, které se špatně přepočítávají na peníze.
Stejně tak vám hodnota času pomůže
lépe porovnat čas a náklady na dojíždění
autem s časem a náklady na dojíždění
veřejnou dopravou. Ale záleží na tom, jak
čas v dopravě využijete – v autě ho strávíte
řízením, ve veřejné dopravě například prací,
čtením, relaxací nebo sociálními interakcemi.
Sociální interakce vám pomáhají s udržením
představy okolního světa, mohou trénovat
vaše komunikační, vyjednávací, prezentační
dovednosti, vaši pohotovost.
Člověk stráví dost času neefektivně,
prokrastinuje, má rozhodovací blok. S tím
může pomoci kniha Konec prokrastinace
od Petra Ludwiga.
Hodnota času je relativně snadno zjistitelný
údaj a je užitečné ho zakomponovat do svých
každodenních úvah, kde vám může přinést
rychlejší a přesnější rozhodování.

Astropis aneb hezky česky o astronomii
Vladimír Kopecký Jr., Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz
Časopis Astropis vychází už od 90. let.
Zpravidla obsahuje jeden nebo dva
velké články od renomovaných autorů
na astrofyzikální, astronomické, kosmologické
či fyzikální téma, dále historický článek se
zaměřením na astronomii či astrofyziku, sadu
kratších aktuálních novinek a příležitostně
kratší články či seriály s velmi konkrétním
zaměřením (např. detektory, částicová fyzika,
letecká astronomie apod.). Pravidelné číslo
také obsahuje rubriky, ve kterých najdeme
recenze, návody k pozorování, stručný
přehled dění na obloze v nadcházejícím
čtvrtroce a dvoustranu věnovanou České
astronomické společnosti. Články doplňují
barevné strany s přehledem aktuálních
fotografií nejen z profesionálních přístrojů,
ale často i od amatérských astrofotografů.
Speciální číslo vychází nepravidelně jednou
za rok a je věnováno jednomu tématu (2016 –
Průvodce astrofotografií, 2015 – Pluto, 2014 –
Astronomický průvodce po hvězdárnách
a planetáriích ČR...).
V zájmu šíření vědecké osvěty, popularizace
astronomie a fyziky a navázání kontaktu mezi
autory a čtenáři časopis pořádá od roku 2003

Dny s Astropisem (v současnosti ve spolupráci
s Akademií věd ČR), kdy je možné během
jednoho dne navštívit přednášky nejenom
renomovaných autorů časopisu, ale i dalších
českých odborníků. Cílem akce je rovněž
představovat mladé české astronomy
a fyziky širší veřejnosti. Akce se stala natolik
populární, že od roku 2012 v jejím rámci
ČAS uděluje prestižní Kopalovu přednášku.
Záznamy z přednášek jsou volně k dispozici
i ve webovém archivu (goo.gl/CtmswU).
Velkou odměnou pro členy redakce
bylo, když byla na počest časopisu
pojmenovaná planetka (59800, Astropis).
Planetku 14. srpna 1999 objevili Dr. Petr
Pravec a Dr. Peter Kušnirák na observatoři
Astronomického ústavu Akademie věd ČR
v Ondřejově. Tento o poznání větší Astropis
má také podstatně delší periodu nežli
tištěný, a to 4,23 roku, a obíhá v hlavním
pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem
ve vzdálenosti 2,6 astronomické jednotky
od Slunce. Bohužel však není nikterak zářný
a jeho spatření při absolutní magnitudě 14,5
je opravdu obtížné. To ten tištěný najdete
o dost snáze...

Recenze knihy Atlasova vzpoura od Ayn Rand
Vladimír Kutálek, SIG Seberozvíjení, vlk@mensa.cz
Děj tohoto díla je zasazen do dystopické
budoucnosti USA. Ústřední premisu knihy
metaforicky vyjadřuje název: co se stane,
když se Atlas, který na svých ramenou nese
svět, rozhněvá a shodí svět z ramen? Co
se stane, když se tvůrčí lidé – byznysmeni,
vědci, vynálezci, umělci, kteří jsou motorem
civilizace, obrátí k světu zády?
Kniha má 1108 stran. Často mě přinutila
k přerušení čtení a zamyšlení se – a zamýšlet
se u čtení této knihy rozhodně doporučuji.
Najdete v ní strhující děj i filosofické úvahy, vše
krásně domyšlené do detailů. Bohužel mnohé
patologické jevy poznávám i v naší společnosti,
jen (zatím) omezené, a o to možná horší. A ani
nejde vypovědět, co vše se člověku vybaví při
čtení knihy: přerozdělování mezi zdravotními
pojišťovnami v ČR, odbory, dotace, progresivní
sazba daně (aneb trest za úspěch), sociální
dávky (odměna za neschopnost), minimální
mzda (potřebnost)...
Pro SIG na mwiki jsem shromáždil mnoho
citací, najdete je na goo.gl/EYqduH. Nicméně
doporučuji je nečíst, nebo alespoň ne všechny –
pokud se rozhodnete přečíst si knihu, mohou
vám citace zkazit požitek z příběhu a vyzradit
zápletku, nejsou cenzurovány. Dovolím si
vybrat jednu z citací (částečně zcenzurovanou,
abych neprozradil zápletku):
„Copak nepanuje všeobecné přesvědčení, že
sobectví je od ďábla? Inu, já se ve věci XXX
zachoval zcela nesobecky. Není snad hanebné
sledovat vlastní, soukromé zájmy? Já na tom

podniku neměl sebemenší soukromý zájem.
Není nemravné usilovat o zisk? Já o zisk
neusiloval – utrpěl jsem ztrátu. Copak všichni
nesouhlasí, že účelem a ospravedlněním
soukromého podniku není výroba, nýbrž
živobytí zaměstnanců? Inu, v tom případě
jsou XXX nejúspěšnějším podnikatelským
projektem celých průmyslových dějin – XXX,
poskytly však živobytí tisícům mužů a žen,
kteří by si jinde nevydělali za měsíc, co
dostali u mne za jediný den práce, kterou
ve skutečnosti ani neodvedli. Není snad
obecně přijímaným názorem, že majitel je
parazit a vykořisťovatel a že všechnu práci
odvádějí jeho zaměstnanci?
Já v XXX nevykořisťoval živou duši. V XXX
již zbytečně nepřekážím. Celý podnik jsem
ponechal v rukou lidí, s nimiž stojí a padá. Já
nikdy netvrdil, že jde o vydatné XXX. Posudek
jsem nechal na XXX odborníkovi. Nebyl to
příliš znalý odborník, zoufale však potřeboval
práci. A neshodují se snad všichni lidé dobré
vůle, že hlavním kritériem pro zaměstnávání
uchazečů o práci je potřebnost, a nikoli
kvalifikace? Copak všichni upřímně nevěří, že
aby mohl člověk získat nějaký produkt, stačí
ho potřebovat? Dodržel jsem všechny mravní
zásady naší doby. Čekal jsem vděčnost a slova
uznání. Namísto toho jsem se však dočkal
kritiky a odsudků.“ (strana 144)
Plnou recenzi této i dalších knih najdete
na mwiki: goo.gl/qGqsVJ.
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Sluneční cyklus
Radek Stavěl, radek.stavel@gmail.com

Ukázka z románu, který vychází v prosinci
2017 v nakladatelství Dokořán.
V jarním období ji průvodcovská práce
na hvězdárně bavila nejvíc, i proto, že
kromě turistů a nadšenců se objevoval jinak
vzácný druh. Milenecké dvojice. Tato ji hned
zaujala netradičním zájmem muže, zřejmě
byznysmena, o informační tabuli k historii
astronomie v Praze.
...
Muž se velmi zajímal o sluneční skvrny. Pak ji
překvapil neobvyklým dotazem na bezpečnost
pozorování Slunce dalekohledem. Ochotně
mu dala výklad o rizicích a ubezpečila ho,
že v okuláru zůstává asi jen jedno procento
slunečních paprsků, takže se nemá čeho
obávat.
„Vypadají jako špína, ty skvrny,“ řekla ta žena,
když se také podívala.
Pavla se usmála: „To jste poznala správně,
máme tento okulár bohužel zevnitř zaprášený.
Musíte se podívat tím druhým.“
Když později sešla dolů k pokladně, všimla si
jich, že stojí hned za napůl otevřenými dveřmi
venku a vyhřívají se v posledních paprscích
slunce.
„Jak ses vlastně vypořádal s tím Čechoameričanem?“ slyšela ženu a neubránila se zvědavosti, napínala uši.

Lípa
Alena Chudobová, alena.chudobova@email.cz

Umírá lípa stoletá,
zdravá a silná v rostlé kráse,
vichřicí napůl zlomila se
v čase, kdy právě odkvétá.
Směla žít pouze do léta,
žal slyšet je i v ptačím hlase,
umírá lípa stoletá,
zdravá a silná v rostlé kráse.
Byla tak plná života,
vtančení včel je navždy passé,
zní nářek víly zlatovlasé,
vítr jí sbohem šepotá.
Umírá lípa stoletá,
zdravá a silná v rostlé kráse.
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„Poslal jsem mu peníze za právníka, nějakých
čtyřicet tisíc. Ještě jsem mu nabízel za letenky,
to bylo nějakých pade, ale on už kupodivu nic
nechtěl.“
„A řekneš to tomu...?“
„Ne, jemu je to ukradený. Jak jsem ti říkal,
poslal jsem ho i s tím jeho projektem někam.
Řekl jsem mu, že už s tím nechci mít nic
společnýho a ať si to sežere.“
„Tos mu to tedy nandal.“
„To jo, musel se pak chechtat celou noc, když
jsem tak vlastně udělal přesně to, co chtěl,“
hořce se zasmál. „Uvidíme, jestli dá pokoj, je
to nedůvěřivý parchant.“
„A co ona?“ zeptala se najednou změněným
hlasem žena.

Román, který se dá číst „vážně“ jako
napínavá ekonomická učebnice nebo
s nadsázkou jako příběh o záhadě
vesmírného počasí.

Pavlína měla pocit, že muž trochu zbledl,
potřásl nepatrně hlavou v jakémsi odmítavém
gestu a řekl jí něco tišeji, takže nerozuměla.

Ano, byli jí povědomí, ale nedokázala si vzpomenout, že je tehdy před čtyřmi lety potkala
na palubě letadla z Kanárských ostrovů.

Vrátila se k pokladní pro šálek čaje a už se
chtěla odebrat zpátky na službu, ale nedalo
jí to, aby ještě jednou nevyhlédla ze dveří
ven. Naskytl se jí překvapivý výhled. Šli
po cestičce směrem k petřínskému chodníku
a ona ho objala, jen krátce jí to opětoval, pak
se opět bez jediného polibku nebo dalšího
doteku od sebe odtáhli.

Připadalo jí, že oproti nim žila v příliš
obyčejném, a přitom tak neskutečně
krásném světě. Pravda je, že ji neranila
dosud žádná smrt blízkého, netrpí žádným
bezvýchodným autoimunitním onemocněním,
ani ji nepošpinily brutální hry o peníze a moc,
dokonce jí nekazila dobrou náladu ani stádní
imbecilita českých poslanců, senátorů
a ministrů. Byla prostě z jiné galaxie, přestože
odbornice na Slunce.

...

Historické
okénko
Jiřina Vlková, jirina.vlkova@mensa.cz

Když se řekne Jarda Pilnaj, mnozí
z vás si vybaví vousatého chlapíka s kytarou. Méně se už ví, že je
autorem mnoha nádherných fotek
přírody. Jedním z jeho nejvzácnějších úlovků je snímek Vydrýsek u Turnerovy chaty, který byl
pořízen při podzimním celostátním
setkání v Srní a můžete ho najít
v albu Šumava 2006 (goo.gl/tii42X).

Jaké jsou vaše nejoblíbenější deskové hry?
Zjišťovali jsme, jaké hry vás baví. A protože jsme toho
chtěli vyzvědět co nejvíce, zeptali jsme se také těch,
které o dětech vědí často víc, než děti samy – maminek.
Prostřednictvím facebookové skupiny Nadané děti
jsme pro vás sesbírali hromadu tipů na zajímavé hry.
Jestlipak by se Ježíšek ještě nechal na poslední chvíli
o některou z nich uprosit...

(Jana)
Syn hraje od 5 let Ticket To Ride Europe, počítat uměl, číst ještě ne,
ale všechno si velmi rychle zapamatoval, a teď v 6 už nás neomylně
poráží. Dále: Ubongo, Galaxy Trucker, Splendor. To jsou naši hlavní
favoriti. Někdy hrajeme Dixit.
(Jitka)
Dcera od 5 let ráda hraje Story Cubes, Byl jednou
jeden život a Ubongo, teď (v 8 letech) navíc Abaku.
Moc by chtěla Dixit.

(Filip)
Má nejoblíbenější stolní hra jsou šachy.
(Diviš)
Tak já mám třeba nejradši Magic: The Gathering (13+ ale já to hrál
už v sedmi). Pak tady je spousta dalších her. Watchmen of Destiny,
Neandrthal, Trough the Ages, Munchkin, Skull, Dominion, Fantom,
Abaku, Logic, Cuts, Žravá dáma, SHOGI, Machi Koro, Pandemic...
No prostě je jich hodně. Všechny tyhle hry bych doporučil tak
od osmi. Je spousta her, co mám rád, ale tyhle, co jsem napsal,
opravdu stojí za to si zahrát.

(Pavla)
Dcera (7,5 let) nevydržela u žádné hry víc než 15 min,
až jsem tady našla tip na hry od Lucie Ernestové
(soubor 4 her) - my konkrétně koupili přírodovědné.
Neskutečné – vydrží do konce. Za hlavní výhodu
považuji, že je pro nesoutěživé děti: Žádný časový
limit, je nápaditá a 2 hry nehrajeme jako soupeři, ale
jako partneři. Za nás jednička s hvězdičkou.

(Kristýna)
Doporučila bych z celého srdce hru Tantrix. Je praktická i na cesty
a pro 2–4 hráče ideální, protože je díky stručným pravidlům snadno
pochopitelná, svižná, pokaždé jiná, a když jste sami, přijde vhod
jako sada hlavolamů. Díky příjemně velkým herním kamenům je
bezpečná i pro rodiny s malými dětmi – a ty předškolní se s ní skvěle
zabaví, protože na kamenech jsou krásné barevné čáry, se kterými
lze tvořit prapodivné i symetrické obrazce... A pro ty, kteří už hru
mají a nedopatřením nějaký kámen ztratili (to se podaří vážně zřídka):
mohu dodat kámen náhradní.
(Kateřina)
U mých dětí (1. stupeň) hodně frčí Dixit, také Nox, Krycí jména,
a když je dost času, tak Panovník.
(Lucie)
Puerto Rico – syn ji vyhrál na Logické olympiádě, je to desková
strategie, obchod, vývoz...nebudu tvrdit, že 15stránkový návod mě
zprvu neodradil, ale stojí za to se tím prokousat. Hra je určena od 12
let, ale syn 11 let ji bez problémů pochopil.
(Petra)
U nás syn (10 let) hraje rád Monopoly (máme více druhů), Carcassonne
(také více druhů), Ubongo, Ypsilonii, Česko junior. Na Vánoce
přibudou Krycí jména a přeje si Velbloudí dostihy, tak uvidíme.

(Kateřina)
U nejmenších fungují nerozbitné hry pro
jednoho, např. Den a noc, Zámecké schody,
Safari. (...) Od ZŠ věku frčívalo Carcassone
a Osadníci. Svým způsobem zajímavé jsou
Monopolovo/Dostihové hry, klasické karetní
hry (a Bang), protože je můžou hrát lidi, co
jedou random společně s přemýšlivými
taktiky a není to pro žádnou ze stran úplně
frustrující. S lidmi podobné intelektové
úrovně samozřejmě Dixit, Koncept a Krycí
jména.:-) Starší hrají Scyte, Tikal, Vládce
podzemí a menší Dixit, Velbloudí dostihy
a Osadníky.

(Šárka)
Syn chodí na deskovky a každou chvilku přijde se super hrou,
takže jich máme doma spoustu... miluje Quatro, Dobble,
Nox, Labyrint, Carcassone, teď Záchranáři a jakékoliv
smartgame od Mindoku.

(kolektiv autorů)
Další tipy: Logik, Utopia, Brain box, Hádej kdo?, Leu brain
stimulator, Super farmář, Cluedo, Winomino, Fluxx, Aktivity, Panic
lab, Kiumbové, Blokus, Machi Koro, Zajíc a ježek, Svět otázek
a odpovědí, Scrabble, AZ kvíz, Černé historky. Šestá bere Enigma,
Othello, Alhambra, Citadela

Marek Havlíček, pet222@seznam.cz
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Řešení úloh najdete na straně 66

Bludiště Jakub Pekař, redakce@mensa.cz

Najdi rozdíly

Václav Kořínek, redakce@mensa.cz

V bludištích (níže) na několika místech scházejí čáry (vyznačeno světle
modře). Dokreslete linky bludiště tak, aby mělo pouze jediné řešení.

Vpravo vidíte dva obrázky.
Najděte na nich rozdíly. Kolik
jich je? Zrcadlové převrácení
se jako rozdíl nepočítá.

Linky musí vést po naznačené síti. Kolik jich uděláte a jak klikaté budou,
je zcela na vás. (Bludiště mají více správných řešení.)

Fríská dáma Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz

START

V pozici na obrázku lze přeskákat všechny kameny, pokud využijete
pravidla Fríské dámy.
Ve Fríské dámě totiž obyčejný kámen může skákat libovolným
směrem a to nejen šikmo po tmavých polích jak jsme zvyklí z dámy
české, ale i po řádcích a sloupcích.
PŘÍKLAD:

ZADÁNÍ

5

10

4

9

3

8

2
1
A

B

C

D

7

E

6

V tomto příkladu
může bílý skákat
z A1 na E1,
pak na C3, A5
a nakonec na E5
a také přeskočit
všechny černé
kameny.

5
4
3
2
1
A

CÍL

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Na které pole je potřeba postavil černý
kámen, aby přeskočil všechny kameny?

START

Zahrádky

Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz
12 sousedů má v zahrádkářské kolonii své
zahrádky.
Každá zahrádka je rozdělena na tři čtvercové
plochy obsahující buď ovocný strom (S) nebo
keř (K) nebo trávu (T).
Nikde spolu nesousedí plochy, které by byly
odděleny plotem a měly stejný porost.
Žádná zahrádka nemá právě dva druhy
porostu (buď má všechny tři druhy, nebo jen
jeden druh)
Určete, co kde roste tak, aby minimum
zahrádek mělo všechny plochy se stejným
porostem.

S
K
S
K
T

CÍL
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T

K

S

Pro která N je úloha řešitelná, jestliže N
představuje počet zahrádek se stejným
porostem?

Řešení úloh najdete na straně 66
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Řádková inzerce Řešení
Básnická sbírka „Na chvilku zavři oči“ více než
sedmdesáti nejlepších básní Václava Brázdy,
které vás dostanou do zasněné nálady a přivedou
k úsměvům, je k dispozici na MensaShopu.
Vázaná kniha velikosti A5 je velmi hezky graficky
zpracovaná s prostorem na věnování; hodí se tak
i jako milý a originální dárek.

Bludiště

Věděli jste, že z energie na výrobu jedné
plechovky by se mohlo vyrobit 20 recyklovaných
plechovek? Recyklací 1000 kilogramů papíru
zachráníte 13 stromů, proto bych vás chtěl
požádat, abyste začali recyklovat a chránit
naši planetu. Jakub O.
Život s autíkem. O problematice soužití
s autistickým dítětem se můžete dočíst na mém
blogu javoba.blog.cz, kde s námi můžete
prožívat naše rozdílné světy. Budu se těšit.
Barbora Bahledová
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. 777 993 490,
vladimir.kutalek@abcdfinance.cz

Najdi rozdíly

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.
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.
Hledám 7–8 mužů pro účast v kyrgyzské soutěži
družstev v hodu kostí – Ordo. Zaškolení zajištěno, 14denní pobyt a cesta hrazeny pořadatelem.
Termín soutěže a tréninku – poslední týden v srpnu
a první týden v září 2018. Místo konání Cholpon-Ata, Kyrgyzstán. Hra Ordo spočívá ve vyrážení
70 kostí z beraního kolene pomocí kosti z kolene
kravího. Beraní kosti jsou na začátku umístěny
ve středu kruhu o průměru 12 metrů. Vítězný tým
obdrží vysokou finanční výhru. Podrobnosti o hře
na www.worldnomadgames.com, další informace
na e-mailu hana.kotinova@mensa.cz
Poskytuji služby v oblasti návrhu a vývoje
webových aplikací: Technický dozor a podpora
vývoje, revize webu, performance testování, analýza a návrh řešení webu, výběr dodavatele, konzultace a odborná školení. Josef Kunhart, konzultant a analytik webových aplikací, 728 151 763,
www.kunhart.eu
Věděli jste, že řádková inzerce
pro členy Mensy ČR je zdarma,
a výhodný reklamní čtvereček jen
za 300 Kč?
Informace o dalších možnostech inzerce
a kompletní ceník najdete na webu

casopis.mensa.cz
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Fríská dáma

Černý postaví kámen na C7, potom skáče na
E5, G3, E1, I1, I5,G7, I9, E9, E5, E1 nebo
E5, E1, I1, I5,G7, I9, E9, E5, G3, E1

Zahrádky
S K S T K T minimum N=1
T S T K S K
K T S T T S
T S K T K T
S K T S T K
K T S K S T
T T K K K T

vše mezi 1 a 8
je možné

T K S T S K
S T K S T S
K K S K S S
T K S T T K
T T S T K K maximum N=8
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Korespondenční adresa: Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Administrace členské základny:
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sig-cyklistika@mensa.cz
SIG Děti Plzeň: Jana Votrubcová, 603 559 649, jana.votrubcova@mensa.cz
SIG Dračí doupě: Martin Hladík, martin.hladik@mensa.cz, sig-doupe@mensa.cz
SIG Ekologie: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-ekologie@mensa.cz
SIG Fotografování: Martin Dvořák, martin.dvorak@jivova.com
SIG Geocaching: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Hiking: Karolina Svobodová, 730 102 340, karolina.svobodova@mensa.cz
SIG HR: Martin Lupa, 733 691 982, martin.lupa@mensa.cz, sig-hr@mensa.cz
SIG Hudba: Magda Tydrichová, magda.tydrichova@seznam.cz, sig-hudba@mensa.cz
SIG Chci pomoci Mense: Petr Mazal, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, 724 8GULF1, svachov@seznam.cz
SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Dana Havlová, 607 886 874,
dana.havlova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz
SIG Literární tvorba: Eliška A. Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz,
sig-literarni-tvorba@mensa.cz
SIG Logické hry: Hana Kotinová, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Logická olympiáda: Zuzana Poláková, 721 216 108, zuzana.polakova@mensa.cz
SIG Lyžování: Aleš Vencko, lyze@mensa.cz, sig-lyzovani@mensa.cz
SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, Ing. wolf@seznam.cz
SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, 774 349 731,
jitka.novakova@mensa.cz
SIG Natura: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz
SIG PARENT: Magdalena Halžová, magdalena.halzova@mensa.cz
SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-penize@mensa.cz
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
SIG Queer: Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz
SIG Reality Praha: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Rozvoj intranetu: Václav Šír, 776 604 358, vaclav.sir@gmail.com
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
sig-seberozvijeni@mensa.cz
SIG Seznamka: Alena Kořínková, 774 690 443, alena.korinkova@mensa.cz
SIG Spolujízda: Zdeněk Falář, zdenek@falar.cz, sig-spolujizda@mensa.cz
SIG Strategické hry: Pavel Oplt, 777 159 753, p. oplt@seznam.cz
SIG Technologie, programování a matematika: Lukáš Čihák, lukas.cihak@mensa.cz,
sig-tech@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Zbraně: Vojtěch Audy, 777 119 715, vojtechaudy@gmail.com
SIG Zlaté ručičky: Magda Tydrichová, magda.tydrichova@seznam.cz
SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIG Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
Výtvarný SIG: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz

ČLENOVÉ MENSY ČR

Kontakty na členy Mensy ČR, kteří dali svolení ke zveřejnění údajů, najdete
na webu intranet.mensa.cz v části Členové.

Jste z Liberce a okolí

a chcete stát u zrodu a rozvoje nové místní skupiny?
Napište na e-mailovou adresu hana.kotinova@mensa.cz
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Podobu Mensy utvářejí její členové
– děkujeme proto všem, kdo se v roce 2017
aktivně zapojili do mensovního dění.
Vaše přispění je klíčové jak pro aktivity
určené členům, tak i pro projekty
pro veřejnost – například ty zaměřené
na zlepšení péče o nadané děti.
Vážíme si Vaší aktivity a přejeme Vám,
aby Vás i v příštím roce Mensa naplňovala
stejně jako doposud.

