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Vážení členové Mensy,
zatímco léto ztrácí svou energii, o mensovním životě to rozhodně neplatí. Podzim je tradičně
časem, kdy mensovních aktivit přibývá, časem, kdy členové nabrali novou energii a jsou ochotní
ji vydat na aktivity pro potěšení své, ale i pro potěšení ostatních mensanů.
V době, kdy píšu tyto řádky, zbývá na Retro setkání na Hálově mlýně již jen hezká vzpomínka,
a tak doufám, že podobné setkání nebude na dlouhou dobu jediné. Bylo milé potkat se s lidmi,
kteří utvářeli obraz Mensy před 25 lety. Popovídat si o tom, jaké to bylo dřív a s jakými problémy
se bylo třeba vypořádat. Takže Milado, Zdeňku, Jiří a všichni další, kteří jste za přípravou stáli,
děkujeme a těšíme se zase příště.
Je mou milou povinností vás informovat i o tom, že se počet našich místních skupin rozrostl
o MS Jihlava. Není ani překvapením, že novým předsedou MS byl na řádných volbách zvolen
Lubomír Jan Muzikář. Těším se, že mensovní život na Vysočině nabere obrátek a snad se
v brzké době dočkáme i celostátního setkání v režii této naší nejmladší místní skupiny. Přeji
Lubomírovi a jeho týmu hodně energie.
Není v mých silách zmínit všechny zajímavé akce, které se objeví v kalendáři, ale vaší pozornosti
by určitě neměl uniknout další ročník Logické olympiády, již jedenáctý, který v těchto dnech začal
základními koly po celé České republice. Pro vás, kteří váháte se zapojením do mensovního
života, to může být hezký začátek, organizátoři krajských kol vás určitě rádi uvítají ve svých
řadách dobrovolníků.
Nejen Logická olympiáda, ale i každá jiná akce může Mensu udělat hezčím místem v našem
životě, a tak neváhejte a přidejte se. Těším se na setkání s každým z vás na některé z dalších akcí.
Martin Sedláček
martin.sedlacek@mensa.cz
+420 602 392 662
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Činnost KND
a MŠ a ZŠ
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s Mensou

Vážení čtenáři,
vítám vás u říjnového čísla časopisu.
Najdete v něm opět pestrou směs informací o Mense a jejích projektech (třeba o Logické
olympiádě, na kterou se letos opět přihlásil rekordní počet soutěžících), pozvánek, reakcí
na proběhlé akce, rozhovorů, mensanské umělecké tvorby (jak dospělé, tak dětské) nebo
informací z Mensy International.
Mezi pozvánkami je tentokrát kromě dalších i ambiciózní akce SIGu Hiking – chtějí se
v lednu 2019 vydat do Tanzanie na Kilimandžáro a na safari. Pokud vás tedy láká
vysokohorská turistika, ale české hory už vám připadají nudné, tohle vypadá jako perfektní
příležitost na zajímavý start roku.
Za zmínku stojí určitě rozhovor s Jiřím Schneiderem a také článek o tom, jak číst výzkumy, aby
si z nich člověk vzal co nejvíc. V reakcích na akce tentokrát doporučuji reportáž z české výpravy
na Wolrd Nomad Games, kde mezi kazašskými, mongolskými, kyrgyzskými a dalšími týmy
Češi soutěžili ve hře Ordo a kde v místních médiích svou přítomností způsobili docela senzaci
(součástí článku jsou i odkazy na reportáže v místní televizi). Z dalších akcí měl velkou odezvu
i mensovní vodácký výlet po Ohři a za zmínku stojí i obě akce nově vzniklého SIGu Jihočeské
nadané děti. A výběr z deníku účastníka Mensa campu společně se článkem o příměstských
kempech v Ostravě dál dokreslují atmosféru uplynulých letních měsíců.
Tvůrčí stránka mensanů je tentokrát vidět nejen u výsledků fotografické soutěže, ať už té pro
dospělé, nebo pro děti, ale i u řady kreseb dětských členů a u textů členů dospělých. Ráda bych
zmínila především nový sloupek Jak je důležité míti filipa, který se bude od nynějška objevovat
v každém čísle. Jeho autorkou je maminka nadaného dítěte – a musím přiznat, že i když sama
takovým dítětem nedisponuji, sloupek mě náramně baví...
A samozřejmě jako vždy vás čeká i několik úkolů v Bystřílně. I tentokrát je tam pár úloh
pro děti (nebo pro unavené dospělé, kteří na komplikovanější rébusy už prostě po večerech
nemají sílu...).
Přeji příjemné čtení.
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Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz

Další zasedání Rady Mensy proběhlo
dne 15. 7. v Mikulovicích u Znojma. Věnovali
jsme se spolupráci s psychologem Vladimírem
Marčekem, který je mj. spoluautorem
nového mensovního testu pro děti a mládež.
Spolupráce pokračuje i nadále, Vladimír se stal
psychologem Dětské Mensy. Rada se rovněž
zabývala možností tvorby vlastního testu
pro dospělé, řešili jsme mj. různé možnosti

standardizace. Dalším bodem jednání byla
diskuse o možnosti nové členské výhody pro
Mensany – zvýhodněných telefonních tarifů
u Vodafone. Zuzana Kořínková informovala
o strategii tištěné komunikace Mensy
a o pravidlech inzerce v mensovním časopise,
Tomáš Blumenstein pak o zahájeném projektu
spolupráce s Přírodovědeckou fakultou
v Ostravě. S radostí jsme přijali zprávu

Valná hromada MS České Budějovice
Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz, foto:
Na zářijovém pravidelném setkání proběhla valná hromada s volbou nového předsedy a místopředsedy, a to s následujícím výsledkem:
Předsedkyně – Lucie Malechová
Místopředsedkyně – Marta Frydrychová
Funkce vítače a pokladníka nadále zůstává
přidružená k funkci předsedy.

Děkuji všem za jejich účast na valné
hromadě, byla opravdu nečekaně vysoká.
Zároveň také děkuji za stálou a stoprocentní
podporu v mé funkci. Martě gratuluji a těším
se na vzájemnou spolupráci. Příjemným
překvapením byla také návštěva členů Rady
Mensy a ostatních členů z jiných MS.

o blížící se valné hromadě nově vznikající
místní skupiny v Jihlavě. Dalšími body
byly např. informace z Mensa gymnázia,
z večera programátorů, z jednání s autorem
metody NTC Rankem Rajovičem či o využití
software Pohoda.
Kompletní zápis je jako vždy publikován
na intranetu Mensy ČR.

Zápisy ze zasedání
Rady Mensy ČR
a další důležité dokumenty naleznete
na intranet.mensa.cz
pod záložkou

Dokumenty Mensy – Zápisy z RM

Přetestování pro
členy Dětské Mensy
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz

Je vám přes čtrnáct a jste členem
Dětské Mensy?
Máte příležitost zdarma absolvovat mezinárodně uznávaný mensovní IQ test pro dospělé. Nejen že tak získáte přesnější hodnotu
svého IQ, ale současně budete mít možnost
zůstat členy Mensy i po svých šestnáctých
narozeninách, kdy členství v Dětské Mense
automaticky zaniká – a podmínkou přechodu
do Mensy „dospělé“ je právě přetestování.
Nejbližší termíny testování najdete na webu
Mensy: goo.gl/k3XUEP. Na konkrétní termín
se předem přihlaste a do poznámky vepište
své členské číslo společně s informací, že se
jedná o přetestování z Dětské Mensy.
Veškeré Vaše dotazy ráda zodpovím
na sekretarka@mensa.cz
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Výsledky mensovní
fotografické soutěže

Vítězům
gratulujeme!

Zlepšení
intranetu

Tomáš Kubeš, intranet@mensa.cz

Během prázdnin jsme pracovali na mnoha
zlepšeních intranetu.

1.

1. místo – Brown Bluff, Jaroslav Švamberk

Asi největší změnou, kterou však většina
z vás nevyzkouší, ale pro fungování Mensy
je zásadní, byla implementace zpracování
výsledků MITCHe – nového IQ testu pro děti –
a zlepšení workflow při zpracování současných
testů. Za tuto práci bych rád srdečně poděkoval
Josefu Kunhartovi, Zuzaně Polákové, Martině
Pintešové a Jiřímu Šmachovi.
Změna, která naopak určitě potěší mnohé z vás,
je opětovné zprovoznění platební brány, která
umožní platit členské příspěvky a v budoucnu
i další služby platební kartou. Za implementaci
bych rád poděkoval Patriku Šimuničovi
a za konfiguraci Martinu Sedláčkovi.
Dále jsme připojili ke všem potvrzením
o přihlášení na mensovní akci soubor,
který umožní snadné vložení termínu akce
do elektronického kalendáře. Děkuji Janu
Dvořákovi – snad díky tomu bude snazší
nezapomenout.

2.

2. místo – Kouzlo mlhy [The magic of fog], Lucie Jiroušková

Z drobností bych rád zmínil, že v intranetové
fotogalerii lze nyní snáze listovat mezi starými
alby, za to děkuji Janu Hellerovi, a v profilu
můžete uvádět i titul za jménem, za to děkuji
Jiřímu Šmachovi.
Dále jsme se věnovali správě serverů
(Martin Sedláček), zlepšení automatického
zpracování plateb (Aleš Novotný), zlepšení
vnitřní kontroly kvality dat a úpravám dat
pro GDPR (Tomáš Kubeš) a mnohým dalším
malým zlepšením (Jiří Šmach).

Chtěli byste
s rozvojem
intranetu pomoci?

3.

3. místo – Mraky [Clouds], Vratislav Dluhoš

Přihlaste se do SIG Rozvoj
intranetu na stránce
goo.gl/YqrGsg
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Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz

Registrace do letošního, již jedenáctého ročníku soutěže skončila
a počet přihlášených je opět rekordní – 61 761 soutěžících z 3 007 škol.
Všechny nás moc těší, že účastníky soutěž stále baví.

Letos s námi soutěží předškoláci (kategorie
MŠ), žáci prvního stupně základních škol
(A1 pro první třídu, nově zřízená kategorie
A2 pro druháky a kategorie A pro 3. až
5. třídy), žáci druhého stupně základních
škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií (kategorie B) i studenti středních
škol (kategorie C).
Během registrace proběhla tradiční korespondenční soutěž, vylosovaný vítěz v každé
kategorii získal hlavolam. Kategorie B řešila
tuto zajímavou úlohu:
Číslo 100 zapiš pomocí všech číslic od 1 do 9
a znamének pro sčítání a odčítání. Pořadí
číslic od 1 do 9 je zachováno vzestupně nebo
sestupně. Najdeš více než jedno vzestupné
a jedno sestupné řešení?
Nikdo ze soutěžících nenašel všechna možná
řešení. Rádi odměníme hlavolamem prvního
řešitele, který nám pošle kompletní řešení
této úlohy. Svoji odpověď prosím zašlete
na soutez@logickaolympiada.cz
Během října proběhnou jako vždy základní
kola, ve kterých na soutěžící čekají logické
úlohy online na webu soutěže. Přejeme všem
soutěžícím mnoho úspěchů při jejich řešení.
Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ postoupí
ve vybraných okresech do prezenčních
okresních kol, která se budou konat
12. listopadu 2018. Soutěžící z kategorie
A1 a A2 absolvují pouze základní kolo.
Nejlepší řešitelé z kategorií A, B a C postoupí
|6|

do prezenčních krajských kol, která proběhnou
ve všech krajích v pátek 2. listopadu 2018.
Jsme rádi, že se při přípravě krajských
kol můžeme spolehnout na zkušený tým
krajských koordinátorů (krajánků). Velice mě
těší, že krajánci zůstávají stejní jako minulý
rok: Iva Berčíková (Ústecký kraj), Naděžda
Burešová (Praha), Tomáš Blumenstein
a Ludmila Děcká (Olomoucký kraj), Petr
Čavojský (Karlovarský kraj), Jana Havlová
(Pardubický kraj), Věra Hellerová (Plzeňský
kraj), Hana Kotinová (Liberecký kraj), Marta
Kubánková (Královéhradecký kraj), Pavla
Plávková a Lucie Malechová (Jihočeský kraj),
Zuzana Šimůnková (Kraj Vysočina), Jana
Šindelářová a Michal Blümel (Zlínský kraj),
Jiří Šmach (Moravskoslezský kraj), Lenka
Šnajdrová (Jihomoravský kraj) a Petr Štěpán
(Středočeský kraj).
Ráda bych i Vás požádala o pomoc při organizaci krajských kol. Oceníme ochotné

dobrovolníky, kteří nám pomohou v den konání krajského kola s organizací, zadáváním
i opravováním testů. Ozvěte se přímo koordinátorům krajských kol ve Vašem kraji nebo
na e-mail info@logickaolympiada.cz.
Pomáhat můžete samozřejmě i při finále, kam
postoupí nejúspěšnější řešitelé z krajských
kol. Vyvrcholení letošního ročníku proběhne
26. listopadu 2018 v reprezentativních
prostorách Míčovny Pražského hradu.
Zájemce o pomoc také vyzývám k odběru
zpráv z konference SIGu Logická olympiáda,
kam budou posílány další informace.
Generálním partnerem soutěže je opět
nadace The Kellner Family Foundation
a škola Open Gate, významnými partnery
soutěže jsou MŠMT, Nadace RSJ, AV Média,
Albi, Český mozek a vydavatelství Sagax.
Soutěž finančně podporuje i řada krajů, měst
a dalších partnerů.

Historické okénko

O počátcích Logické olympiády
Jiřina Vlková, jirina.vlkova@mensa.cz; foto: autorka
Je tomu již deset let, kdy Mensa ČR poprvé
pořádala Logickou olympiádu. Její počátky
jsou zachyceny v tehdejších časopisech.
Myšlenka inteligenční soutěže pro žáky
základních a středních škol vznikla v hlavě
našeho člena Dalibora Hrabce. Ten pořádal
první ročníky soutěže, tenkrát pojmenované
Íkváč, ve Frýdku-Místku v letech 2001 a 2002.
Jak na tuto myšlenku přišel, se můžete
dozvědět přímo od Dalibora v rozhovoru s ním
na straně 65. Pak bylo chvíli ticho, ale o to více
bylo o soutěži slyšet v minulém roce. Nejdříve
přišel Dalibor na místní skupinu Ostrava
s prosbou o pomoc při pořádání dalšího
ročníku. Rádi jsme mu ji přislíbili. (Hana
Svobodová (nyní Kalusová): Inteligenční
soutěž pro žáky základních a středních škol,
1/2009, str. 54)
První říjnový čtvrtek se v Ostravě v budově
Úřadu Moravskoslezského kraje konalo
finále soutěže pro studenty středních škol
Bedna Moravskoslezského kraje. (Hana
Svobodová: Bedna Moravskoslezského
kraje, 6/2008, str. 30)

Tým organizátorů se během prázdnin ustálil
ve složení Roman Kříž (velký šéf, sponzoři),
Pavla Procházková alias Bety (letní soutěž,
soutěžní úkoly, komunikace se školami),
Marta Konečná (granty, PR), Jitka Markesová
(komunikace se školami), Martin Zelenka
(organizační podpora), Alena Novotná (PR)
a Tomáš Blumenstein (organizace finále).
(...) Základní kolo LO se uskutečnilo 10.
října 2008 a přes počáteční obavy o to, zda
budou mít školy o účast v soutěži zájem, se
nakonec zapojilo více než 150 základních
škol z Prahy a Středočeského kraje.
(Marta Konečná, Alena Novotná: Logická
olympiáda, 6/2008, str. 9–10)
Teď už je tým LO plně v přípravách na základní
kolo a (zatím) poslední dobrou zprávou je,
že díky podpoře poslance Petra Tluchoře
můžeme finálové kolo ozvláštnit netradičním
místem konání – finále soutěže se uskuteční

přímo v Poslanecké sněmovně. (Alena
Novotná: Logická olympiáda, 5/2008, str. 7)
Moderátory dne byli Tomáš Blumenstein
a Bára Hrzánová, která byla moc milá a ze
soutěžního zápalu dětí měla upřímnou radost.
(Alena Novotná: Logická olympiáda od A až
do Z, 1/2009, str. 56)
Dojmy pořadatelů i soutěžících z finále jsou
v čísle 1/2009 na stranách 58–61.
Díky velkému zájmu škol i samotných dětí,
který LO vzbudila, jsme se pro příští rok
rozhodli uspořádat soutěž pro děti z celé
ČR. V souvislosti s tím se změní také způsob
administrace základního kola – to bude
probíhat on-line. Následovat budou krajská
kola a z nich postoupí nejlepší řešitelé
do celorepublikového finále. (Logická
olympiáda 2009, 1/2009, str. 60)

Jsem rád, že myšlenka inteligenčních
soutěží pro školy letos poprvé překročí
hranice Moravskoslezského kraje. Inspirovat
se nechala pražská místní skupina Mensy
a pořádá první kolo tzv. Logické olympiády pro
základní školy. Zdá se, že tato akce nabude
impozantních rozměrů. Držím palce. (Dalibor
Hrabec: Bedna Moravskoslezského kraje
2008, 6/2008, str. 31)
Jak jste asi už zaregistrovali, Mensa ČR
chystá Logickou olympiádu pro děti pátých
ročníků ZŠ. V tomto roce půjde o jakýsi „nultý
ročník“, omezený na Prahu a Středočeský kraj,
v roce 2009 by už soutěž měla být pořádána
celostátně. (Roman Kříž: Pomoc s Logickou
olympiádou, 5/2008, str. 7)
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Mensa a inteligence
v médiích

Připravil Čestmír Kalus
redakce@mensa.cz

Inteligence
Trávicí trakt a bloudivý nerv ovlivňují paměť
podstatněji, než se soudilo, bety.cz,

První emoce nastavují mozek a ovlivní dítěti život, říká

vědci, moneymag.cz, goo.gl/nK2ntw

vědkyně, onadnes.cz, goo.gl/cvx54F

Už jen vůně kávy naladí mozek, tvrdí vědci,

Stres matky v těhotenství poškozuje vývoj mozku

novinky.cz, goo.gl/BFdFcw

Geny zvyšující u člověka IQ také zvyšují riziko autismu
či anorexie, bety.cz,

Geniální matematik, jaký tu dlouho nebyl. Ve 24

Odvrácená tvář inteligence, vtm.cz,

goo.gl/Jp8rw8
Jednoduchá věc, která může zlepšit IQ vašeho dítěte,

lepsija.cz, goo.gl/46Rp7d
První emoce nastavují mozek a ovlivní dítěti život, říká
vědkyně, ona.idnes.cz, goo.gl/46gx7e
Vědci identifikovali oblast mozku zpracovávající
duchovní zážitky, vtm.cz, goo.gl/tgFGnC
Člověk má 8 druhů inteligence. Jak jste na tom vy?,

national-geographic.cz, goo.gl/iwZWsg
Nejstarší z dětí lépe čtou a mají bohatší slovní zásobu.
Důvodem je pozornost rodičů, bety.cz,

goo.gl/NRP5GB
Potvrzeno vědou! Lidé s velkými výkyvy nálad jsou
kreativnější a mají vyšší IQ, extralife.cz,

goo.gl/9oTejQ
Olomoucká Pevnost poznání se rozrůstá o nové
exponáty, blesk.cz, goo.gl/uCeXj4
Mozek se umí chovat jako GPS, říká neurolog,

irozhlas.cz, goo.gl/A9JEZo
Cyril Höschl: Jak mozek zpracovává výrazy tváře a jak
to ovliňuje vaši náladu | Jak to vidí, rozhlas.cz,

goo.gl/FHD3oV
Tým čínsko-amerických vědců došel
k závěru, že pokud je člověk dlouhodobě
vystavený znečištěnému ovzduší,
nepoškozuje to jen dýchací orgány, ale
zřejmě také inteligenci a intelektuální
schopnosti. Jednou z hlavních příčin je
takzvaný oxidační stres, který souvisí
s látkami obsaženými ve znečištěném
vzduchu.
Znečištěný vzduch snižuje inteligenci, tvrdí studie,

ct24.cz, goo.gl/SFiYa3
Air pollution causes ‘huge’ reduction in intelligence,
study reveals, theguardian.com, goo.gl/f7M3sr
Smog zhoršuje poznávací schopnosti, novinky.cz,

goo.gl/HECnX4
Budoucím vojákům nahlédne do hlav brněnský
software, ověří i impulzivnost , brno.idnes.cz,

goo.gl/kfqm1k
Proč nejsou inteligentní lidé bohatí? Odborníci
prozradili tajemství úspěchu, moneymag.cz,

goo.gl/WTjYAo
Vyzkoušejte své IQ, aneb únikové hry v Praze,

czecgmag.cz, goo.gl/hXuNYo
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Hloupí lidé mají několik návyků. Inteligentní ne, tvrdí

goo.gl/QKxDdn

goo.gl/27KaF3

Děkujeme Stanislavu Wolfovi
a všem dalším, kteří zaslali odkazy
na články do redakce.

letech se stal profesorem, nyní dostal „Nobelovku“,

aktualne.cz, goo.gl/AFy95z
Co dělá běhání s vaším mozkem? Čím delší trasa, tím
větší poškození!, epochaplus.cz,

goo.gl/kQAYbB
Co se stane s tělem, když začneme běhat, rungo.cz,

goo.gl/tVGgkj
Malému chlapci odebrali kus mozku: Pak se začaly dít
úžasné věci!, prask.tv, goo.gl/vJCszD
Lékaři odebrali chlapci část mozku. Tomu, co se stalo

dítěte, bety.cz, goo.gl/VrYG5i
Jít o rok později do školy se v životě vyplatí, bety.cz,

goo.gl/Ztjc1y
Nový objev v lidské hlavě. Vědci našli v mozku
záhadnou buňku, vytváří tajemné útvary, aktualne.cz,

goo.gl/GzTnHQ
Mysterious new brain cell found in people,

sciencemag.org, goo.gl/YcU7Hi

Podle českých vědců z Národního ústavu
duševního zdraví se už po třech měsících
používání GPS navigace v takzvaných
chytrých brýlích zhoršuje prostorová paměť.

pak, dodnes nikdo nedokáže uvěřit, eurozpravy.cz,

Chytré brýle s navigací mohou negativně ovlivnit
fungování mozku. Rychle si zvykne a zleniví, ct24.cz,

goo.gl/j85zeH

goo.gl/vxbTXa

Nejchytřejší žena světa. Geniální Marilyn píše do novin,
tančí a je chytřejší než Einstein, echo24.cz,

Používání GPS navigace v chytrých brýlích může měnit
fungování mozku. Na změnu stačí tři měsíce, nudz.cz,

goo.gl/QapaH7

goo.gl/up5dkh

Kdo byli největší géniové v historii?, epochaplus.cz,

Studie: navigace v chytrých brýlích zhoršuje činnost

goo.gl/YDCLZ5
Pro kariéru a bohatství je důležitější inteligence než
vlídnost k okolí, bety.cz, goo.gl/wkNdnN
Sedavé zaměstnání může poškozovat mozek, potvrdili
vědci, tyden.cz, goo.gl/TrdWJk
Jaký druh inteligence má vaše dítě? Logickou, sociální,
nebo pohybovou?, maminka.cz, goo.gl/329Rwg
Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?, flowee.cz,

goo.gl/37GW2M
Jste spíše noční sova, nebo ranní skřivan?,

mozku, tyden.cz, goo.gl/tDUSmR
10 nejchytřejších příslušníků živočišné říše, 21stoleti.

cz, goo.gl/pWgSd8
Krkavci jsou mimořádně inteligentní, musejí se bavit.
Co všechno dokážou?, seznamzpravy.cz,

goo.gl/LZaZSR
Nejmenší loupežník na světě: Mravenec se snažil
ukrást diamant z klenotnictví!, blesk.cz,

goo.gl/RKMuy5
Mravenci postavili ukázkový most, aby mohli vyplenit
vosí hnízdo, novinky.cz, goo.gl/NzY5Ps

slovackytydenik.cz, goo.gl/9qguun

Čtením k životnímu úspěchu? Během
posledních sedmdesáti let probíhal v Británii
výzkum několika tisíc dětí, – a to během
celého jejich života. Cíl výzkumu byl zjistit,
proč některé děti vyrostou ve šťastné
a zdravé lidi, a jiné se svým životem zápasí.
Jde o nejdelší longitudinální studii lidského
vývoje na světě; díky ní se zrodila řada
nejvzdělanějších lidí na světě a současně
změnila způsob, jakým žijeme, učíme se
a vychováváme své děti. Rodiče totiž, zdá
se, skutečně mohou hodně změnit.
Vědecká redaktorka Helen Pearsonová tento
projekt studovala a napomohla prezentaci
analýzy a výsledků obecné veřejnosti v rámci
svého TEDex talku.,
goo.gl/UuT9Gu

Nadané děti, vzdělávání
Jihlavská škola si chválí třídu pro nadané děti, politici
by ji zrušili, jihlava.idnes.cz, goo.gl/tAAVuv

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

Chcete jít studovat medicínu?
Brněnská lékařská fakulta buduje unikátní simulační pracoviště a láká nadané studenty.
Lenka Šnajdrová, lenka.snajdrova@mensa.cz, foto: Aleš Ležatka

V prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně se
krajské kolo Logické olympiády letos koná již potřetí. Jak se připravit
na přijímací řízení a co může LF MU nabídnout svým studentům? Zeptali
jsme se prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana LF MU, který uvítal
spolupráci s Mensou ČR při pořádání krajského kola soutěže.
Pane děkane, jaký je Váš postoj
k identifikaci nadaných dětí a studentů
pomocí celostátních soutěží, jako je např.
Logická olympiáda?
Osobně jsem velkým příznivcem školních
soutěží, vědomostních olympiád a dalších
podobných činností, protože všechny tyto
aktivity talentovaným žákům a studentům
umožňují rozvíjet jejich talent a profilovat
se v oblastech jejich zájmu. Jsem také
přesvědčen, že účast žáků a studentů
v podobných soutěžích na ně má
nezanedbatelný formativní a motivační vliv.
Pokud by někdo chtěl studovat na LF MU,
na co konkrétně se má zaměřit, aby co
nejlépe uspěl v přijímacím řízení?
Především jsou to tradiční odborné předměty
jako biologie, chemie či fyzika, což se týká
jak lékařských, tak nelékařských studijních
programů. Do budoucna bychom ale rádi
kladli daleko větší důraz také na logické
myšlení a na dobrou znalost angličtiny, kterou
v dnešní době považuji za nesmírně důležitý
předpoklad pro plnohodnotné studium. Rádi
bychom také do budoucna více zohlednili –
například i formou bonusových bodů
v rámci přijímacího řízení – ty žadatele, kteří
budou mít vynikající výsledky třeba právě
ve vědomostních olympiádách či soutěžích.
Čím byste zájemce o studium medicíny motivoval, aby šli studovat právě
na LF MU?
Naše fakulta je místem, které organicky
propojuje výuku s klinickou medicínou
a vědeckovýzkumnými projekty. LF MU rovněž

nabízí speciální studijní modul s rozšířenou
vědeckou
průpravou
–
Pregraduální
Program prO mOtivované studenty Lékařství
s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL).
Ten je určen pro nejnadanější studenty, kteří
patří mezi 20 nejlepších ve svém ročníku.
P-PooL je připraví na práci vynikajících vědců
v oblasti biomedicíny i špičkových klinických
lékařů.
Používá LF MU ve výuce moderní metody
či technologie?
Ano, samozřejmě, bez toho se dnes neobejde
žádná kvalitní fakulta. Nejvíce bych zde
akcentoval metody tzv. simulované výuky,
se kterými se mohou studenti setkat již
nyní v rámci klinické výuky – zde se jedná
především o pokročilé pacientské simulátory.
Ovšem do budoucna se LF MU stane v této
oblasti skutečně jedinečnou vzdělávací
institucí, a to nejen v rámci ČR. V letošním
roce jsme totiž začali na kampusu budovat
unikátní Simulační pracoviště LF MU za téměř
900 milionů korun, které posune výuku
budoucích lékařů na zcela novou úroveň.
Toto simulační centrum bude vlastně jakousi
cvičnou nemocnicí, kde si naši studenti
budou moci zkoušet běžné i velmi složité
úkony a zákroky, přičemž pacienty zde budou
představovat figuríny a virtuální počítačoví
roboti. Centrum bude napodobovat reálné
nemocniční prostředí, včetně heliportu, plně
vybavené makety sanitního vozu, vyšetřoven,
operačních sálů, JIP, stomatologické ordinace
či nemocničních pokojů. Půjde o vůbec první
zařízení tohoto druhu v České republice, které
dá výuce medicíny na naší fakultě zcela nový
rozměr a novou kvalitu.

Jezdí studenti LF MU běžně na studijní
pobyty do zahraničí, nebo jsou to spíše
výjimky?
Na naší fakultě se potkáte se studenty
doslova z celého světa. Kromě toho mají
studenti v průběhu studia příležitost se
účastnit studijních i pracovních pobytů
v zahraničí v rámci výměnného programu
Erasmus. Na fakultě také působí IFMSA CZ
(International Federation of Medical Students
Associations), což je mezinárodní organizace
sdružující studenty medicíny z více než
130 zemí světa. V Brně sdružuje asi 400
členů, kteří pro studenty medicíny pořádají
výměnné stáže do celého světa a další
projekty. Na fakultě dále působí organizace
zahraničních studentů medicíny MIMSA.
Co byste nakonec vzkázal zájemcům
o studium na LF MU?
Určitě bych rád vyzval všechny motivované
středoškoláky
se
seriózním
zájmem
o medicínu a další zdravotnické obory, aby
se přihlásili na naši fakultu. Jako děkan jim
mohu slíbit, že se svými kolegy ve vedení
fakulty budu dělat maximum pro to, aby již
brzy po nástupu ke studiu mohli říci, že to
bylo klíčové rozhodnutí jejich života a že
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity byla
skvělá volba.
Děkujeme za rozhovor.
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KND při ZŠ Hello

KND Opava

MŠ Sokolov

ZŠ Horní Slavkov
MŠ Labáček, Špindlerův Mlýn
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DS Mateřinka, Dvůr Králové nad Labem

Klub dětí ZŠ Křídlovická

KND při ZŠ Didaktis, Brno

MŠ Zahradní, Zábřeh
ZŠ Sion, Hradec Králové
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IG Seberozvíjení

a jak je číst
Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz; redakčně upraveno

Že nemá moc smysl brát za bernou minci novinové titulky, vám řekne
mnohý výzkumník a přidá možná i detaily o tom, jak novináři překroutili
jeho závěry. O řád lepší sice jsou jednovětá shrnutí od samého
výzkumníka, ale ke zkreslení bohužel stejně dochází. Jak tedy číst
výzkumy, abyste z nich získali maximum informací, které se budou co
nejvíce blížit realitě?
Ideální by samozřejmě bylo, kdyby kromě
shrnutí výsledků a metody byl v odborném
časopise k dispozici nejen přesný postup
výzkumu (včetně slepých cest!), ale také
kompletní výzkumná data, aby si mohli
samotní účastníci ověřit, že data nebyla
dezinterpretována, nebo dokonce měněna.
(Muselo by samozřejmě jít o data pseudoanonymizovaná, z důvodu ochrany osobních
údajů a současně ověřitelnosti.) V tomto mají
dosavadní výzkumy skutečně velké rezervy,
a jsou tím pádem dost nedůvěryhodné.
Někdy i to je lepší než nic, pokud se ovšem
z takových výzkumů nedělají závěry s vlivem
na výdaje, nebo dokonce povinnosti občanů.

Hodnota slepých uliček
A to nemluvím o tom, že by se měly
zveřejňovat i výzkumy negativní. Proč? Jejich
nezveřejňováním totiž dochází k podobnému
zkreslení, jako když se u rulety častěji než
| 12 |

ostatní zveřejňují ty případy, kdy padlo
6 červených po sobě – pro účastníky jsou
tak viditelnější výherci než prohrávající.
Více informací o výzkumech obecně,
vysvětlení toho, co to je dvojitě zaslepený
nebo trojitě zaslepený výzkum, v čem všem
mohu výzkumníci chybovat, ať už úmyslně,
z nedbalosti či etických problémů, naleznete
např. v knihách Bena Goldacra. Autor tam
uvádí i příklady smrtících lékařských výzkumů...

Jenom závěr nestačí
Ale dávejme si pozor i na interpretaci závěrů
výzkumů. Vybral jsem první článek, který mi
Google dnes nabídl: goo.gl/gSjxVj – titulek:
„Léčba rakoviny prsu zvyšuje riziko srdečních
poruch“. V článku: „… je u nich [žen, které
překonaly rakoviny prsu] značně vyšší riziko
poruch či selhání srdce.“
Neznám přesně metodu, jakou vybírali
účastníky výzkumu, jak řešili odpadlíky, jaké

měli skupiny a jak se mezi sebou tyto skupiny
lišily. Nevím také, kolik jedinců se vlastně
výzkumu účastnilo – v článku je uvedena
hodnota 14 645, což je pravděpodobně
počet účastníků na konci. Kolik jich ale bylo
na začátku? Stejně? Zemřeli? Odpadli? Proč?
Co všechno výzkumníci zkoušeli a nemělo to
vliv? Jak byli účastníci motivováni účastnit
se výzkumu, setrvat v něm a dodržovat jeho
pravidla? Měli výzkumníci nejdříve předpoklad,
který ověřovali, nebo zpětně dedukovali
závěry z výsledků? Pravděpodobně to druhé,
což je méně důvěryhodné a ne právě ideální.

Porovnání vůči... komu?
A pak vyvstane další otázka: „Při porovnání
účastníků vůči...“ – vůči komu? Měli výzkumníci kontrolní skupinu? Pravděpodobně porovnávali vůči průměru daného státu, ale měli
přitom data z celého státu, nebo jen z jedné
kliniky? Tím pádem může být přítomná geografická korelace. Nevím. Označme si to nicméně jako etalon.
„Při sledování účastníků oproti etalonu jsme
zjistili, že měli průměrně větší riziko srdečních
poruch než etalon.“ Co tahle informace
znamená pro někoho, kdo se účastní léčby
rakoviny prsu? Nic moc. Mezitím se změnila
léčba rakoviny. Ale dobře, možná jsou nynější
léčby podobné. A ano, průměrně se zvýšilo
riziko rakoviny. Ale to neznamená, že každému
jedinci se zvýšilo riziko o konstantu! Je to
sice možné, ale je také možné, že někomu
se zvýšilo riziko nepatrně, někomu výrazně
a průměr těchto hodnot tvoří zjištěný údaj.
Ale také je možné, že u někoho riziko kleslo (!)

a u jiných o to více vzrostlo. Bez podrobných
dat a s pouhou znalostí průměru nevíme
téměř nic.

Těžko sledovatelné vlivy
Zdá se vám případ, že by u někoho
riziko kleslo a u někoho stouplo, málo
pravděpodobný? Zapomínáte, že každý
člověk je individualita a výsledky vždy mohou
záviset na řadě parametrů. To se týká jednak
těch klasických: pohlaví (ano i muži mohou
mít rakovinu prsu), věk, třeba i váha, příjem
rodiny, povolání. Na druhou stranu ale kdo
ví, jaké všechny parametry mohou mít vliv:
co například partnerský a rodinný život,
a především jeho změny? Opustil pacienta
jeho partner během léčby? Nebo snad
pacient neměl čas na své děti, které pak měly
problémy? Byl tedy v důsledku toho pacient
ve stresu? Nebo co něco úplně nečekaného,
nepředpokládaného? Třeba i to, jestli byl
pacient pravák či levák?

Anebo je tu korelace taková, že rakovinu
prsu mají víc starší lidé, a ve výzkumu tedy
bylo více starších lidí? Přičtěme roky strávené
sledováním a máme zde jako výrazný faktor
vyšší věk, který je pravděpodobně důvodem
vyššího rizika srdečních příhod. Máme tedy
místo nového závěru už celkem známý závěr
vázaný na věk?
Dále nevíme ani to, jak moc se vlastně zvýšilo
ono riziko onemocnění. V článku je uvedeno,
že na dvojnásobek či čtyřnásobek, bohužel
ale opět nebyl kvantifikován srovnávací
základ. Je toto riziko standardně jeden ze sta
/ tisíce / statisíc? Nechce se mi hledat, navíc
se nelze spolehnout, že při výzkumu použili
právě ten základ, který já předpokládám.

A co z toho?
V neposlední řadě je podstatné se zeptat:
co si z takového výzkumu vlastně mám vzít?
Mám já, nebo spíše má žena, po takové

léčbě chodit častěji k lékaři na preventivku?
Mám chodit na nějaké konkrétní vyšetření?
Nebo vlastně nic ze zmíněných opatření
nemá smysl a celé zjištění je jen pro
informaci? Neměla by vyšetření a následný
stres z nich na srdeční projevy podobný,
nebo ještě horší vliv?
Výsledek? Analyzovaný článek nabízí
(na noviny) relativně nadprůměrně popsaný
výzkum, ale ve skutečnosti jsem si z výsledků
nic moc praktického neodnesl, kromě strachu.

Můj článek měl osvětlit, jakým způsobem
skepticky přistupovat k výzkumům – abyste
pak nebyli překvapeni, že mnohé tradované
závěry jsou později vyvráceny. Např. vitamín
C jako prevence chřipky? (Pravděpodobně)
ne: goo.gl/1ZNmmM. Pitný režim? Řiďte se
svou individuální potřebou: goo.gl/VZibVE

INZERCE

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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Vítáme nové členy!
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Chceš se zapojit a nevíš jak?
Hledáme právě tebe!
Rozvoj intranetu Mensy ČR

Kdy: průběžně, přihlaste se na akci Rozvoj intranetu konanou zhruba
každých 14 dní
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

Ibrahem Amin, Kateřina Báčová, Martin Bajer, Tereza Bartíková, Erika Blažková,
Jan Bukovský, Jan Bužga, Natálie Cváčková, Jan Čáslavský, Matyáš Červinka,
Ema Dančíková, Zbyněk Dolanský, Jaromír Drozdek, Štěpán Fedorek, Bořek
Fikar, Jiří Flídr, Karolína Frodlová, Ondřej Gasior, Markéta Halíková, Amálie
Herčíková, Josef Hlavatý, Jan Horáček, Michal Hošna, Jan Houdek, Jana
Hovorková, Tomáš Hrabáček, Jan Hrdina, Dmitry Cheremisin, Martin Janda,
Tobiáš Janeček, Lucie Janigová, Markéta Jirmanová, Jan Kmoníček, Zdeněk
Kolář, Josef Kolář, Anežka Marie Kolářová, Ladislav Kolísek, Miroslav Kolos,
Tomáš Kopeček, Adam Kovařčík, Eva Kovařčíková, David Krejčí, Linda
Křišťálová, Karolína Křišťálová, Jan Kubálek, Lucie Kupczynová, Martin Kváš,
Anna Lambertová, Monika Lekovská, Pavla Leščinská, Daniel Luňáček, Petr
Martynek, Ondřej Mikenda, Pavel Mikuš, Kateřina Mlynářová, Adam Mochan,
Linda Muchová, Jaroslav Nauš, Mikuláš Navrátilík, Lada Navrátilová, Tomáš
Neumaier, Darek Oberreiter, Romana Palečková, Magdalena Pečkanová, Monika
Pernicová, Ondřej Peterka, Vinh Phan Van, Nikola Pizúrová, Adam Plichta, Patrik
Prokeš, Antonín Předota, William Robert Ritter, David Růžička, Jan Rychtář,
Amálie Rykaluková, Štěpán Schejbal, Kristián Sklenář, Daniela Sniehottová,
Nikola Snopková, Štěpán Soukup, Anna Soukupová, Jan Stočes, Adrien Stojčev,
Jakub Sušil, Barbora Šikolová, Adéla Šopíková, Klaudie Štellnerová, Vojtěch
Švarc, Tereza Tichá, Veronika Tichá, Monika Tučková, Matěj Vantuch, Lucie
Vantuchová, Dávid Varga, Jiří Večeřa, Olga Večeřová, Nela Večeřová, Alena
Věžníkova, Jaromír Volko, Klára Volšická, Jan Vortel, Matěj David Žáček

Přispěvatel do časopisu

Kdy: průběžně
Co: Víte o nějakém zajímavém tématu a chtěli byste se o ně podělit
s ostatními? Zkuste napsat článek do časopisu Mensa. Že se vaše téma
v časopise ještě nikdy neobjevilo a nevíte, jestli bude ostatní zajímat?
Časopis by měl být pestrý a odrážet rozmanitost členů Mensy.
Těžko šlápnete úplně vedle. :-) A s vhodným uchopením
tématu vám rádi pomůžeme.
Kontakt: Zuzana Kořínková, redakce@mensa.cz

Komunikace s absolventy seminářů Podporujeme
nadané děti pro budoucnost

Co: Pro projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost hledáme
dobrovolníky, které by bavila následná komunikace s absolventy seminářů,
jejich podpora a další návazná spolupráce se školami.
Kontakt: Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030

Pomoc na místě při krajském kole Logické olympiády
Kdy a kde: pátek 2. listopadu 2018, ve všech krajích
Co: dozor při testech, kontrola testů podle klíče, registrace účastníků
Jak: veškeré potřebné informace podá na místě krajský koordinátor
Kontakt: info@logickaolympiada.cz nebo koordinátor krajského kola
v příslušném kraji

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

Pomozte nám

se změnou na školách!
Milí členové a přátelé Mensy ČR,
hledáme spolupracovníky, kterým není naše
školství lhostejné a rádi by se zapojili do projektu Škola4, v rámci kterého by pomáhali
vytvářet inovativní učební materiály pro nadané děti.
| 14 |

Nechceme, aby se děti učily nazpaměť definice,
ale aby dokázaly řešit úkoly badatelsky
a analyticky, aby si samy vyhledávaly informace
a aby se na hodiny s našimi projekty těšily.
V matematice i českém jazyce podporujeme
badatelské a geneticky konstruktivistické

didaktické postupy – a z nich vycházejí
i připravované materiály, se kterými budou
nadané děti pracovat ve třídě na počítači pro
vhodné doplnění základního učiva.
Členství v Mense ani pedagogické vzdělání
nejsou podmínkou zapojení se do projektu.
Hledáme lidi, kteří chtějí zlepšit situaci na školách a dát nadaným dětem šanci rozvíjet svůj
talent a intelekt i během standardní výuky.
Pokud Vás tato výzva oslovila, napište nám
na e-mail: middleton@skola4.cz

foto: Ladislav Frankl

foto: Stanislav Wolf

Piknik a Den Brna

Adventure golf v Olomouci

SIG 111 - Střešovice

foto: Zdenka Pániková

foto: Jana Unruhová

foto: Pavel Terber

Procházka Mariánským údolím

Cyklovýlet v Osoblaze
INZERCE

www.MensaShop.cz
Nová trička s komiksy
již brzy v MensaShopu!

oblečení | gadgety | poukazy | vizitky | knihy | a další
| 15 |

podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz

Někdy nevadí
dívat se na ostatní
svrchu – třeba
právě na mosteckých
rozhlednách
a na Klínovci vám to
určitě rádi odpustí.

Co má společného Leoš
Janáček a letadlo?
Součástí exkurze bude
prohlídka odbavovací
a příletové haly
s výkladem a ukázka
práce hasičského
záchranného sboru
letiště.

Poslední termín
pro zaslání příspěvků
do časopisu!
redakce@mensa.cz

Setkání na zakončení
NaNoWriMo, ať už jste
dopadli jakkoliv.
Pohodový pobyt
v lyžařském středisku
Špičák na Šumavě.
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Název akce

Místo konání

Datum konání

Schůzka MS Brno

Brno

15. 10. | 19. 11. | 17. 12. | 21. 1.

Logická soutěž

Brno

15. 10.

SIG Literární tvorba

Praha

15. 10. | 20. 11. | 18. 12.

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

16. 10. | 20. 11. | 18. 12. | 15. 1.

Odpoledne plné her

České Budějovice

17. 10. | 21. 11. | 19. 12. | 16. 1.

Pojďte si zkusit improvizovat

Praha

18. 10. | 22. 10. | 1. 11. | 5. 11.
15. 11. | 19. 11. | 29. 11. | 3. 12.
13. 12. | 17. 12.

Od rozhledny k rozhledně

Most a Klínovec

20. 10.

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

26. 10. | 23. 11.

Exkurze letištěm Leoše Janáčka

Mošnov

30. 10.

Pavel Kysilka – Vítejte v 6D světě

Brno

31. 10.

Pražský deskoherní večer

Praha

31. 10. | 28. 11. | 26. 12.

Zahájení NaNoWriMo

Praha

1. 11.

Pravidelná schůzka MS Zlín

Zlín

1. 11. | 6. 12.

Krajské kolo Logické olympiády

Celá ČR

2. 11.

Logická soutěž

Prostějov

2. 11.

Uzávěrka časopisu Mensa

4. 11.

Setkání MS Ostrava

Ostrava

6. 11. | 4. 12.

Jihoměstské setkání MS Praha v Chodovské tvrzi

Praha

7. 11. | 5. 12. | 15. 1.

Exkurze + workshop v ÚPT AV ČR

Brno

8. 11.

Zakončení NaNoWriMo

Praha

30. 11.

Vánoční besídka MS Plzeň

Blovice

1. 12.

Vánoční besídka s turnajem v ping-pongu - Prostějov

Prostějov

8. 12.

Silvestr na horách

Špičák

27. 12.

Název akce

Místo konání

Datum konání

Kilimandžáro a safari

Tanzanie

21. 1. 2019

Logická soutěž
Logická soutěž (jakákoliv souvislost s Logickou olympiádou je
čistě náhodná) – přijďte si s ostatními mensany poměřit svoji
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. A to
prostřednictvím nových originálních barevných úloh. S barvičkami je
prostě všechno lepší…
V pondělí 15. 10. soutěž proběhne v rámci pravidelné schůzky MS Brno,
aby jinak poklidné setkání zpestřila trochou té zdravé rivality. A v pátek
2. 11. se uskuteční znovu, tentokrát v Prostějově u Blumensteinů
po krajském kole Logické olympiády – to aby organizátoři nezáviděli
soutěžícím, které před chvílí ocenili, a mohli si v logice zasoutěžit také.

Pavel Kysilka
– Vítejte v 6D světě
O digitální revoluci a dopadech na byznys, ekonomiku a společnost se
známou českou osobností.
„Exponenciální technologie a generace mileniálů mění náš život, práci
a podnikání. ‚Dobrý hráč je tam, kde je puk, skvělý tam, kde puk bude‘,
řekl Wayne Gretzky. Porozumění tomu, kam nás nese digitální epocha,
nám dává šanci využít jejích příležitostí a vyhnout se hrozbám.“

Ti nejlepší si v obou případech prý dokonce odnesou domů i malé ceny…

Přijďte pomoci s organizací
krajských kol Logické olympiády!
Baví vás práce s červenou propiskou? Chtěli jste si vždycky vyzkoušet,
jaké to je pozorovat někoho při psaní testu? Naplňuje vás úhledné
rozmisťování cedulek s čísly na stoly? Anebo vždy rádi zatlačíte slzu
při sledování rozzářených obličejů vítězů při vyhlašování výsledků?
Pomoc s organizací krajských kol Logické olympiády je pak pro vás
jako dělaná.
Ozvěte se buď přímo koordinátorovi ve svém kraji (jejich přehled
najdete v tomto čísle časopisu v článku o Logické olympiádě), nebo
napište na e-mail info@logickaolympiada.cz.

Vánoční besídka
s turnajem v ping-pongu
Co může být před Vánoci lepšího, než setkání se spřátelenými
mensany? Zvlášť když to zahrnuje i bramborové saláty (soutěžní), řízky
(smažené), vánoční cukroví (volitelné), dárky (náhodně vylosované)
a sportovní klání (pingpongové)…

foto: ÚPT AV ČR

Exkurze + workshop v ÚPT AV ČR
Skvělá
a
jedinečná
možnost
prozkoumat v Ústavu přístrojové
techniky AV ČR laboratoře nukleární
magnetické rezonance, nízkých
teplot a supravodivosti, laserové
techniky a technologií, elektronové
mikroskopie, elektronové litografie
a speciálních technologií. A pro pár
nejrychlejších ještě i unikátní možnost
zúčastnit se speciálního workshopu,
během něj nahlédnout do procesu
přípravy holografické matrice a vše
si prakticky vyzkoušet na vlastním
hologramu. Oba dostupné termíny
(16:15 a 17:45) se rychle plní –
s přihlášením neotálejte…

Zahájení NaNoWriMo
Toužili jste vždy po tom moci v rozhovoru
mimochodem utrousit: „Napsal jsem vlastní
knihu.“, ale ve vašem kalendáři se pořád ne
a ne vygenerovat dostatek času, abyste ji
skutečně napsali? Netruchlete již více – výzva
NaNoWriMo (tedy National Novel Writing
Month) nabízí maximálně efektivní řešení
tohoto problému. Jejím cílem je na třicet dní
sebrat veškeré své odhodlání a v průběhu
listopadu napsat manuskript o rozsahu 50 000
slov (tedy dát dohromady 1 640 slov každý
den). Na kvalitě přitom nezáleží, důležité je
knihu dokončit.
Přijďte zahájit NaNoWriMo spolu s ostatními autory/pisálky a napsat
svých prvních 1667 slov.

Kilimandžáro a safari
Vkročte do nového roku energicky se SIGem Hiking. Po lednovém
výstupu na Kilimandžáro a výletu na safari bude sice výzva nežít
s pocitem, že zbytek roku už bude jenom horší, ale s tím se u takhle
vysoké laťky hned na začátek prostě musí počítat...
Podrobnosti k akci najdete na další stránce.
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Západ USA a Kanady 2019

Hana Kalusová, Tomáš Blumenstein, hana.kalusova@mensa.cz, +420 777 004 678
Termín: 20.

6. – 7. 7. 2019

Víte, která je největší mensovní akce
celosvětově? Nebudeme vás dlouho napínat
... je to Setkání Mensy Amerika s účastí
cca 2 tisíce mensanů a neopakovatelnou
atmosférou. V roce 2019 se toto setkání
uskuteční od 3. do 7. července ve Phoenixu
a vypravíme se něj s již 16. zahraniční
mensovní exkurzí.
Tentokráte tedy opět zavítáme na západní
část severoamerického kontinentu, trasa bude
ale nová, severo-jižní, a turistický program
bude americkému setkání předcházet.
Nejdříve přiletíme do Seattle a hned poté
zamíříme na sever do Kanady, kde navštívíme
Vancouver, nejstarší národní park Kanady Banff
a také olympijské Calgary. Poté se vrátíme
na jih do USA, kde nás čeká nejprve Národní
park Glacier. Poté si ověříme, zda v USA
skutečně existuje NP Yellowstone a na něj
hned navazující NP Grand Teton. Po návštěvě
mormonského Salt Lake City přejedeme do NP
Capitol Reef (popř. navštívíme další parky
Utahu) a nejodvážnější účastníci si vychutnají
přechod Grand Canyonu z North Rim na South
Rim. Poté už zamíříme do Phoenixu, kde se
rozdělíme na ty, kteří poletí domů, ty, kdo si
užijí ještě pár dní Phoenix, a ty, kteří se zúčastní
amerického setkání.
Přihláška a další informace: goo.gl/8fMHku
Web US setkání: ag.us.mensa.org

– jarní celostátní setkání Mensy ČR
MS Ostrava, Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, tel. +420 777 004 678
MS Ostrava Vás srdečně zve na jarní
celostátní setkání Mensy 2019!
Všichni jistě znáte produkci slavného
Hollywoodu či Bollywoodu a už příští
rok budete mít šanci poznat také náš
„Mallewood“.
Setkání se uskuteční

v Konferenčním centru Malenovice,
jen „pár“ kroků od Lysé hory – nejvyššího
vrcholu Moravskoslezských Beskyd.
Přihlašování na akci bude otevřeno
pravděpodobně během října/listopadu 2018
na webu akce.mensa.cz, kde také najdete
aktuální informace.
Těšíme se na vás!
| 18 |

IG Hiking
Vydejme se společně

Karolína Svobodová, sig-hiking@mensa.cz

do Tanzanie!

Kdy: leden
Co:

2019
národní park Serengeti
osmý div světa – kráter Ngorongoro
výstup na Kilimandžáro (5 896 m)

Trasu vybereme hlasováním dle složení výpravy. Na vrchol Kilimandžára vede 8 tras,
nejjednodušší z nich zvládne průměrně zdravý člověk bez horolezeckých zkušeností – jde
pouze o vysokohorskou turistiku. Profesionální lokální průvodce zajištěn, bezpečnost v oblasti
je dobrá, politická situace dlouhodobě stabilní. Na safari nás provede kvalitní cestovní kancelář
a budeme mít možnost vidět v přirozeném prostředí africkou divokou zvěř – slony, lvy, buvoly,
pakoně, zebry, žirafy, hrochy, snad i vzácné nosorožce…

Za kolik:
Předpokládané náklady tvoří letenka (cca 20 000 Kč), ubytování na safari (cca 15 000 Kč)
a cca 5 000 Kč za cestovku, průvodce a vstupy do parku.

Jak se přihlásit:

sig-hiking@mensa.cz

Společně domluvíme detaily a doladíme program podle přání účastníků.

foto: Charles Asik

INZERCE
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SPORTOVNÍ
STORY
Hana Kotinová, hakvago@seznam.cz
foto: Jan Vaněk

část druhá

Shánění týmu přes články v mensovním časopise, cestovatelské servery,
či propagaci na dětském dnu. Od spousty lidí projev zájmu, ovšem padající
s nutností hradit si letenku. Do poslední chvíle jen pár přihlášených
účastníků i odhláška pár dní před odesláním týmové přihlášky. Spousta
domlouvání a zařizování – desítky mailů ve třech jazycích na téma trička,
přihlášky, letenky, trénink, a snaha dát příležitost i zahraničním, (nejen)
mensovním přátelům. Jednoduše – příprava výpravy na World Nomad
Games do Kyrgyzstánu nebyla zrovna nudně poklidná.
O plánu vypravit český tým na World Nomad
Games do Kyrgyzstánu jsem poprvé psala
už před rokem do říjnového čísla časopisu.
A v červnovém čísle jste si mohli přečíst,
jak se příprava (ne)daří. Všechno nakonec
vyšlo, i navzdory různým komplikacím –
jako třeba když pytlík s našimi tréninkovými
kostmi zabavili v Turecku coby podezřelý
materiál. Kde vzít v Čechách ty správné
kosti?
Prostudovali jsme si veterinární
studijní materiály (a dozvěděli se, že i kráva
má zápěstí), našli si jak přesný název kosti,
tak psí lahůdku ke koupi, a z ní nakonec
další potřebné kosti získali… Česká výprava
byla připravena.
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Já na místo vyrazila s předstihem.
Po příjezdu do Cholpon Aty, místa konání
World Nomad Games, mě měly čekat
hlavně exkurze a výlety. Těšila jsem se
na celodenní výlet okolo jezera Issyk-kul
s návštěvou kaňonu Skazka, který byl
naprosto úžasný, stejně jako mé výlety
do hor. Jenže taky mi to nedalo a vrhla jsem
se současně i na pomoc s organizací.
Náš Ordo tým dorazil 30. srpna ráno, aby až
do slavnostního zahájení trénoval s profíky.
Zahájení se koná na stadionu o čtyři dny
později a stojí to za to – je tu spousta krásných
kostýmů a pořád se tu někdo chce s někým
fotit. Okolo sedmé hodiny večer dostáváme

pokyn k seřazení – a taky začíná pěkně
foukat. Pod týmová trika tedy navlékáme
další vrstvy a kluci svou bundu půjčují naší
modelce, která ponese ceduli Česká republika.
Modelka se totiž, chudák, nesmí další hodinu
hnout z místa, aby se zachovalo pořadí států,
zatímco my se aspoň můžeme jít podívat
na show z okraje stráně vedle stadionu.
Slyším hymnu kočovníků, za chvíli jdeme
na plac. Průvod všech sportovců postupně
prochází, vlajkonoši mávají velkými vlajkami,
ostatní malými vlajkami nebo jen tak rukama,
sportovci volají na diváky, diváci volají a mávají
na sportovce, prostě super atmosféra.
Další den už začíná samotné soutěžní klání.
Ordo hraje celkem 8 týmů, které jsou rozdělené
do dvou skupin po čtyřech. Ve skupině vždy
sehraje zápas každý s každým a pak první ze
skupiny hrají spolu o první a druhé místo, druzí
o třetí a čtvrté atd. A Češi jsou překvapivě
úspěšní. Daří se jim získat bod za zápas
s Mongolskem – soupeř nedokázal nastoupit
v přiměřeném počtu. Očekáváný zápas s USA
o poslední místo se tedy nekoná a naši budou
poslední hrací den bojovat o páté místo. Hurá.
Svůj finálový zápas hrají s jedním z ruských
týmů – celou dobu jde o vyrovnanou hru,
ale nakonec se jim podaří vyhrát! Takže ČR
je v disciplíně Ordo na pátém místě! To je
opravdu nečekaný úspěch…
Já soutěžím v Mangale, Toguz korgoolu
a Oware. Ambice na medaili sice dávno vzala
voda – je mi jasné, že když kyrgyzský tým
týden intenzivně trénuje, zatímco já chodím
po horách a řeším organizaci, tak proti nim
nemám šanci – ale věřím, že mám šanci
na zbylá finančně oceněná místa, a to mi
stačí. V Mangale a Toguz Korgoolu nakonec
uhraju skvělé páté místo, Oware je horší,
s devátým místem jsem zhruba v půli tabulky.
Celkově má česká výprava velký úspěch.
Vyhlášení vítězů v hracím sále a večerní
slavnostní zakončení na stadionu uzavírají
celou akci. Kazašská komanda je při
vyhlašování komplet vpředu a mocně mává
vlajkami na počest každého svého vítěze.
Během show se už nekoná žádný průvod, ale
zazní spousta hitů, při písničce o Kyrgyzstánu
celý stadion tancuje (včetně našich Kazachů,
co opět dostali místa vpředu), všichni mávají

vlajkami, vytahujeme tedy taky tu naši velkou
a máváme s ní též. Atmosféra je zase báječná.
Loučíme se na etapy – pro jistotu při odjezdu
z hotelu a znovu na letišti, hlavně s těmi, kterým
jsem nějakým způsobem pomohla se téhle
akce zúčastnit. Prý to dobrodružství stálo za to.
Za dva roky bude tahle akce v Turecku. Cíle
máme jasné – zkusíme vyhrát medaili, možná
zkusíme nějakou další disciplínu, a určitě si to
užijeme jako letos. Kdo se k nám přidá?

Videa 
– česká výprava
způsobila svou přítomností
docela rozruch:

goo.gl/FUdR11
goo.gl/UySUXw
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Konference WordPress
text: Radek Kučera, hlavní organizátor konference: Adam Laita, asistence: Petr Štěpán,
foto: Radek Kučera, Adam Laita, Petr Štěpán

Programem nás provedli:
• Tomáš Kocifaj (brilo.cz) – upozornil
na to, co znamená příprava stránek
a na co se připravit,
• Pavel Urbánek (wp-hosting.cz) – poradil,
na co si dát pozor u výběru webhostingu,
• Petr Toman (tomanpetr.cz), Adam Laita
(laita.cz) a Petr Hlavička (hlavicka.cz)
– provedli nás instalací WordPressu,
základním nastavením, doporučením
ohledně šablon a pluginů,
• Pavel Cahlík (cahlik.cz) – provedl nás
základy optimalizace a měření stránek.
V druhé části jednoduše uvedl sociální sítě
a jak s nimi pracovat.

Konference Jak postavit stránky na WordPress (goo.gl/Yyi2E3)
přilákala a proškolila více než 70
zájemců. WordPress je nejrozšířenější redakční systém na tvorbu internetových stránek. Konferenci pravidelně pořádá komunita
naswp.cz, jako předkolo WordCamp Praha – ten nejbližší
proběhne v roce 2019.
Konference měla za cíl představit WordPress
od přípravy stránek, instalaci, doporučená nastavení, základy marketingu až po optimalizaci pro vyhledávače.

IG MEG

Jako zkušenějšího uživatele WordPress mě
zaujala přednáška Tomáše Kocifaje a jeho
široké zkušenosti, na co dát důraz při přípravě
webu. Stejně tak přednáška Pavla Urbánka
ohledně webhostingů, jeho zkušenosti
jako poskytovatele této služby byly velkým
přínosem. Celé školení zakončil svou dvoupřednáškou Pavel Cahlík, při níž mě zaujalo
základní shrnutí toho, co řešit u optimalizace
a u sociálních médií. V poslední řadě bylo pro
mě poučení vidět přednášející, jak interaktivně
pracují s publikem za pomocí nástrojů sli.do
(dotazy na přednášející) a kahoot.it (anketa
pro publikum).
Rád bych poděkoval spolku absolventů Alumni
ČVUT a Mense ČR za poskytnutí vynikajících
prostor ČVUT CIIRC pro přednášku
a za pomoc s organizací konference.
Na závěr bych vás rád pozval na konferenci
WordCamp Praha 2019 (goo.gl/143APy),
která se bude konat v únoru 2019. Najdou
si zde své jak uživatelé WordPress, tak
i programátoři.

Za MEG upravila Jitka Nováková, jitka.novakova@mensa.cz

American Revolution in Boston with Rebecca
In May, we had a talk about the origins of
the American Revolution in Boston, up to
the battle of Lexington & Concord. It was the
evening concerning not only the interesting
part of the history, but we discussed all
questions connected with this city and we
had the possibility to get to know more from
Rebecca Rogers who has lived there for
a long time.
The historic events that took place in Boston
during the American Revolution arose
as a direct result of the various acts that
Parliament passed during this time period.
Boston was important for the British colonies
in America, because even in the 18th century
it was a large port on the north-east coast.
Taxes were important for Great Britain but
too high for colonies and there were riots in
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Boston. And Rebecca told us, from her point
of view of the local patriot, about the series
of incidents ending with the well-known
Boston Tea Party. There were many details
such as on the constitution of Massachusetts
that is the oldest valid constitution because
it is the basis of the USA constitution. Now,
this history is written also in comics books
and there is a film that is very appreciated.
Rebecca showed us some pictures from this
part of history and explained them. And she
brought her cookies that we appreciated very
much, so she sent us her recipe. You can see
them in the photo, we had a nice refreshment
at our meeting.
We appreciated the new place for the MEG
meeting, the Prague office of Mensa in a quite
new building near the metro Dejvická.

Jak jsme připravovali celostátní setkání

Lenka Filová, filova@lit.cz

Zkoušíte rádi něco nového? Zapojte se
do příprav celostátního setkání! Tak nějak
mohl znít inzerát pardubické skupiny Mensy
někdy před rokem a půl, kdy se právě tato
skupina stala pořadatelem celostátního
setkání na podzim 2018. Nejsem členkou
Mensy dlouho, a tak pro mě byla výzva
k účasti na organizaci možností, jak se
s Mensou seznámit blíž. Šla jsem do toho.

Hned zezačátku jsme se také shodli, že naším
cílem nebude nadupaný program plný exkurzí
a výletů a že chceme spíš podpořit osobní
potkávání členů buď při organizovaných
hrách, nebo formou volného programu.
Exkurze však na celostátní setkání patří
a určitě mají mnoho příznivců, které jsme
nechtěli zklamat, a proto jsme samozřejmě
také nějaké připravili.

hru neznáte, prozradím, že cestou k úspěchu
je sledovat ekonomické ukazatele a současně
být schopen předjímat konečnou spokojenost
ubytovaných. Přiznám se, že tuto fázi jsem
vzdala, protože u posledního bodu jsem
jakožto nováček neměla šanci. Naopak
ochotně jsem se stala testovacím králíkem
pro různé šifry, hádanky a úkoly zamýšlené
pro nejrůznější hry.

Přípravy na setkání začaly v okamžiku, kdy
bylo rozhodnuto, že pořadatelem celostátního
setkání na podzim 2018 bude naše
pardubická skupina. Nejdřív jsme samozřejmě
řešili vhodné místo. Volba nakonec padla
na rekreační oblast blízko Pardubic, místo,
které většina organizátorů zná z táborů, škol
v přírodě, rodinných rekreací – vodní nádrž
Seč. Z místních ubytovacích kapacit se pro
naše účely hodil hotel Jezerka.

S blížícím se termínem konání začaly přípravy
nabírat na obrátkách, které se značně zvýšily
po spuštění registrace. Tady bych chtěla
vypíchnout hlavně práci všech, kteří se
podíleli na nastavení elektronického systému
rezervací a plateb, a zejména jejich ochotu
přizpůsobit systém konkrétním požadavkům.

A jak celou zkušenost hodnotím? Ukázalo
se, že s přípravami je práce opravdu hodně,
takže kdo je ochotný pomoci, určitě nějaký
způsob najde. Můj prvotní záměr – seznámit
se s Mensou a jejími členy – to zcela jistě
splnilo. Když čtete tenhle článek, víte už,
jestli se nám podařilo setkání uskutečnit tak,
jak jsme zamýšleli. A já doufám, že jsme si to
všichni užili a že se vám pozvání pardubické
skupiny líbilo.

Potom už byl čas na hru „Kdo s kým na pokoji
aneb Kolik pokojů objednat“ – určeno pro
všechny, kteří rádi třídí a kombinují. Pokud

Rodinné rozhledny

Iva Berčíková,
iva.bercikova@mensa.cz,
autory fotografii jsou účastníci akcí

Když jsem plánovala seriál Od rozhledny
k rozhledně, bylo mým cílem seznámit se
s co největším počtem Mensanů z Ústeckého
kraje. Jako bonus by pak mohla být účast
i členů z jiných krajů, kterým by se náš kraj
přestavil z té hezčí stránky,
Tak to se nakonec moc nepovedlo.
Zatím to byly spíš rodinné rozhledny –
na všech čtyřech uskutečněných dílech byla
rodina Mouralových z Chřibské (Láďa, Radka,
Eliška a Láďa junior), k nim se v Lounech
přidali Elbelovi (Jaromír, Jana a Jaromír junior)
a do Harrachova dorazili Krausovi (Lukáš,
Mirka, Kuba a Katka). Tyto rodinné sestavy
doplnilo jen pár jednotlivců – Adéla Berčíková,
Blažkovi, Martin Zajíček a Jana Štefaniková.

A kde jsme zatím byli?
V dubnu se děčínský okres pochlubil nádhernou
vyhlídkou z Belvederu i z Pastýřské stěny.
Červnová návštěva Loun a Žatce přinesla
návštěvu Stříbrňáku a Věže chrámu chmele.
Výjezdní akce v červenci do jižních Čech
zahrnovala sice dvě rozhledny, ale tu
v Rakousku majitel pro veřejnost uzavřel.
A tak jsme za silného deště sprintovali jen
po schodech rozhledny U Jakuba.
Zatím poslední díl v Krkonoších umožnil
přírodní
výhledy
ze
hřebenu
nad
Voseckou boudou a druhý den návštěvu
rozhledny Štěpánka, Cimrmanova majáku
v Příchovicích a Ještědu.
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Mensa
na
vodě...
aneb jak nás Tomáš překvapivě šetřil
autoři: Jana Unruhová, Mia Janošková, Toňa Unruhová, janka.unruhova@seznam.cz; foto: Jaroslav Melín, Pavel Terber

Mia Janošková:
Můj první kontakt s lodí na vodě byla
neplánovaná koupel v šatech na akci Víkend
dobrovolníků v Ledči nad Sázavou, kde
jsme společně s dalšími třemi Mensany
po nastoupení do lodi skončili ve vodě…
Po této zábavné akci jsem si řekla, že Tomáši
Blumensteinovi dám ještě jednu šanci
a přihlásila se na jeho třídenní vodácký výlet
na Ohři. A udělala jsem moc dobře! I když
jsem ze začátku nevěděla, do čeho jdu.
Kvůli nízkému stavu vody byla původní trasa
zkrácena asi o třetinu, za což jsem byla
po prvním dnu velice ráda. Myslím, že pro
začátek bylo pro mě těch cca 13 km denně
tak akorát.

Jana Unruhová:

Toňa Unruhová:

Poslední červencový pátek se kolem 20.
hodiny sešla „dobrá parta prima mladých
lidí“ (= terminus technicus jedné maminky,
pardon), aby si postavila stany a dobře
se vyspala na třídenní vodácký víkend
pořádaný nikým menším než naším milým
místopředsedou Tomášem Blumensteinem.
Všechno začalo zatměním Měsíce, který ale
bohužel vyšel dost pozdě, takže jsme viděli
hlavně konec částečného zatmění a šli spát,
až na výjimky.

V neděli, krátce po odjezdu druhé části
mé rodiny, jsme se vydali do města Lokte.
Zde jsme si kvůli počasí, které bylo téměř
k nevydržení, dali zmrzlinu. Po osvěžení
následovala prohlídka hradu. Nevím, jak
ostatním, ale mně osobně se asi nejvíce
líbila mučírna. Po obědě napadlo Tomáše,
že bychom mohli jít zpátky do kempu řekou.
Neznělo to jako špatný nápad. A ani to tak ze
začátku nevypadalo, ale když už jsme přešli
druhý jez a vody ubývalo, začala jsem mírně
litovat toho, že jsem si nevzala boty. Večer
u ohně si Tomáš půjčil kytaru, takže jsme
si mohli zazpívat. Ráno už jen zabalit věci
a do Varů. Cesta uběhla rychle, v Karlových
Varech jsme se všichni konečně převlékli
do civilního oblečení a šli se naobědvat.
Většina si šla prohlédnout Vary, ale já se
musela přizpůsobit odvozu a jet dříve.

Sobotní ranní slunce nás vzbudilo časně,
takže jsme si v klidu zabalili vše včetně stanů
do barelů (protože převážení věcí autem je
podle TB pro sraby) a že vyrazíme. Avšak
ukázalo se, že někteří z nás jsou na vodě úplně
poprvé, a navíc sedí tito nováčci spolu v lodi…
Bylo tedy nutné začít rychlým školením, jak
se loď řídí, co dělá předák, co zadák apod.
Vyrazili jsme směr Sokolov a cestou se koupali,
opalovali, svačili a dva nejmenovaní teenageři
se i „cvakli“. Do Sokolova jsme dorazili už
v 15:30, stihli těsně před deštěm postavit
stany, šli si prohlédnout město a část výpravy
také povrchový důl. Sokolov má hezké náměstí
a hodiny odbíjejí každou čtvrthodinu ve dne
i v noci, víc k němu říct neumím.
V neděli ráno jsme vyrazili do Lokte. Všichni
už to s pádly uměli, takže jsme do kempu
dorazili po 13. hodině. Jelikož se tady naše
rodina rozdělila na 2 nestejné části, přičemž
ta větší část se rozhodla trhnout od skupiny
a pokračovat až do Varů, protože toho ještě
neměla dost, nechávám popis zbytku dne
v Lokti a závěrečné fáze plavby na dceři Toně,
která vytrvala až do pondělí.
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Moje pocity na lodi byli růžné, od strachu že se
někde převrátíme (i když voda byla na většině
míst tak po kolena), až po paniku z jezu, který
tam někde v dálce určitě je a budeme ho
muset nějak přejet... Měla jsem ale šikovného
zadáka a společně jsme to zvládli.
Nejhezčí den byl druhý. Po obědě jsme
zakempili v Lokti, postavili stany a šli se projít
na hrad a po městě. Povečeřeli jsme tam
a pak se pár z nás, kteří vody ještě neměli
dost, rozhodlo vrátit do kempu řekou.
Část řeky se dala přeplavat, část řeky, kde
bylo vody méně, "přeručkovat" a část jsme
museli přejít nožmo. Sluníčko k nám už
nedosvítilo a voda se tak zdála studená, ale
i tak to bylo skvělé.
V kempu nás už čekal zbytek výpravy u ohně.
A přesně takhle si já představuji hezký večer
v kempu. Oheň, kytara, zpěv a dobrá nálada.
Byla to pro mě jedna z nejhezčích akcí, které
jsem s Mensou zažila, a určitě si to velice
ráda zopakuji.

Ohře

autor: Jiří Zajíček; foto: Jaroslav Melín

tam je mensanům
i jejich rodinným příslušníkům

Jak jsem slíbil v předminulém čísle časopisu,
tak i konám. Zúčastnil jsem se jihoměstského
setkání místní skupiny a bylo to příjemné,
nejen díky krásnému prostředí chodovské
tvrze. Ještě lepším rozhodnutím bylo vzít
šanci za pačesy. Tedy odpovědět na mail
Tomáše Blumensteina s nabídkou třídenního
výletu na Ohři slovem ANO (neberte prosím
politicky). Stačilo překonat dvě velké překážky:
neochotu manželky připojit se a poruchu
mého vozu. Manželka po měsíčním nátlaku
povolila, a nakonec byla ráda. Kamarád
zapůjčil vůz. Abych si hezký zážitek zasloužil,
byl, pravda, bez klimatizace, bez dálniční
známky a s nájezdem 340 tisíc kilometrů…
Ale k věci – výlet byl perfektně zorganizovaný.
Přestože jsem z účastníků nikoho neznal
a ve stanu jsem spal naposled před patnácti
lety, užil jsem si ho a nebyl jsem sám.

Vyplouváme: Duše odpočívá,
tělo sílí, oči se radují
První noc jsme strávili v tábořišti v Kynšperku
a v 9 hodin 18 minut a 22 sekund někdy
koncem července opouštěla naše loď
mezinárodní přístav Königsberg an der
Eger v okrese Falkenau za přihlížení Zajíce
z tamějšího pivovaru, který právě otvíral
podnikovou prodejnu. I nováčci na lodi dostali
zdatné mentory a naše tempo se stupňovalo.
Celková energie naší 12členné flotily se mohla
rovnat elektrárně v Tisové, a ta má prosím
téměř 300 megawatt. Vyšlo i počasí a tropická
vedra, která sužovala celé území českého
království, nás tímto minula. I řeka Ohře nám
ukazovala vesměs přívětivou tvář. Provoz
se nedal srovnat s vodáckou D1 na Vltavě.
A tak jsme odpoledne v sobotu postavili stany
v městě Falkenau a šli poznávat krásy města.
Někteří z nás si zasloužili i výborné steaky.
Přes nesporné krásy města jsme přesto
se slzou v oku vzpomněli na naše rodná

a současná bydliště, které přeci jen postrádají
severočeskou zemitost. Ani prudký déšť nám
nezkazil náladu.

•

Poznali jsme velkou část Sudet, anglická,
německá i ruská města.

•

Ochutnali českou, steakovou, instantní,
tureckou a přístavní kuchyni.

•

Naše mozky zanesené korporátní
mlhou se vyčistily a užili jsme si
slunce, příjemný deštík i liják, co ověřil
naši schopnost stavět stany, prověřil
materiály průmyslu 5.0 a nabídnul nám
i šafránovou porci blesků.

•

Početná mládežnická struktura je
slibným signálem do budoucna, kdy se
chystají rafty na Amazonku. Čekáme
již jen na levné zpáteční letenky pod
4 tisíce Kč a pozvání brazilského
olympijského výboru.

Další hezké dny se spoustou vjemů
V neděli nás po vodě čekalo odpočinkových
13 km. A tak jsem se ani pořádně nerozcvičili
a vítalo nás staroanglické město Elbow.
Prohlídka Hradu skupinou A. Prohlídka
pivovaru skupinou B. Nevím, proč jsem byl
zrovna skupina B. Organizátor výletu večer
prokázal i solidní znalost akordů na vypůjčené
loutně. Dva nezávislí soudní znalci potvrdili
hlasový rozsah našeho sboru přes 4,2 oktávy
(vyšší než hodnota u Céline Dion). V pondělí
ráno nálada vlivem únavy lehce opadla (stejně
jako hladina vody v řece Eger, která mimo
jiné odvodňuje 7 % území našeho království
a délkou překoná i obávanou dálnici D1) a my
vyrazili směr Карловы Вары.

Jen houšť takových akcí
Celkově nelze než gratulovat si, že jsme se
expedice Eřho zúčastnili.

dobře

Ale teď vážně. Voda byla vážně skvělá. Dík
Tomovi za skvělou organizaci a ostatním
za příjemné tři dny v přírodě. Letos měla
naše olympijská výprava 12 lodí. Kolik se
nás potká příště? Některé příležitosti se
prostě neopakují. A já se těším na další vodní
i suchozemské akce, které Mensa nabízí.
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Toulky barokními Budějovicemi

Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz, foto: Matěj Frydrych

Je krásný letní večer, a přestože jsme
všichni
zmoženi
nekončícími
pařáky,
scházíme se, tentokrát v hojném počtu, před
českobudějovickou radnicí. Za doprovodu
sochaře Josefe Dietricha a jeho pomocníka
Zachariáše Horna procházíme méně známými
zákoutími Českých Budějovic a dozvídáme
se novinky z historie našeho města, tentokrát
zaměřené na sochařské a kamenické umění
našich průvodců.
Jaké vlastnosti symbolizují sochy, zdobící
budějovickou radnici? Která část Samsonovy

kašny je dílem pana Dietricha a která
Hornovým? Kolik koní bylo zapřaženo,
aby mohl být do Budějovic dopraven obří
kámen, ze kterého je vytesána mušle,
na které je umístěn Samson? Které světce
symbolizují barokní sochy zdobící zahradu
dominikánského kláštera? Jak sňatek
s bohatou vdovou pomohl Dietrichovi
ke koupi domu, který dodnes stojí v Krajinské
ulici? To vše a ještě mnohem více jsme se
při tomto netradičním putování dozvěděli.
Naši průvodci pro nás měli připraveno velké
množství hádanek, za které byli všichni
úspěšní řešitelé po zásluze odměněni.
Prohloubili jsme nejen své historické
znalosti, v závěru večera jsme měli také
příležitost rozluštit chronogram, zašifrovaný
letopočet, který se skrývá na podstavcích
Dietrichových soch.
Večerní
toulky
jsme,
nabiti
novými
informacemi o městě, ve kterém žijeme,
ukončili na Mariánském náměstí, kde se
s námi u sousoší Panny Marie Budějovické
naši průvodci rozloučili.
Věřím, že jsme se všichni rozcházeli s pocitem
příjemně stráveného večera. Velká pochvala
patří především všem dětským účastníkům,
kteří se spolu se svými rodiči na toto
prázdninové putování vydali.

IG Jihočeské nadané děti

Prázdninové kreativní odpoledne

Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz

Děvčata si vyzkoušela práci s barvami,
zpracování recyklátu, použití tavné pistole,
a co je podstatné, odpoledne si náležitě užila.
Dvouhodinovku jsme uzavřely soutěží
v rýmovačkách, která nám zkrátila čekání
na dokončení posledních výrobků.

Nebezpečná kombinace chytrých, šikovných
a krásných mladých slečen se potkala
ve středu 18. července v českobudějovickém
výtvarném ateliéru Tvor. Pod vedením
produkční a dlouholeté lektorky Marušky se
v rukou Aničky, Niké, Majdy, Emičky a Báry
rodily kytky masožravky. Každá ozdobena
potenciální obětí, motýlkem, pavoučkem,
beruškou nebo včelkou.
Přestože se děvčata v tomto složení setkala
poprvé, vznikla v ateliéru prima atmosféra,
která se ke konci odpoledne měnila
ve švitoření dlouholetých kamarádek.
Především Niké pojala tvorbu jako desetiboj
a dokud nevymyslela a neabsolvovala
disciplínu desátou, s prací skončit nemohla.
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Tato prázdninová středa se vydařila
na jedničku, ateliér jsme opouštěly s chutí
do dalšího tvoření a rovnou si u Marušky
objednaly téma příštího setkání, keramiku.
Za sebe bych ráda všem děvčatům
poděkovala, byla fajn a bylo mi ctí strávit
s nimi toto prázdninové odpoledne.

SIGHT

Jitka Nováková, jitka.novakova@mensa.cz
David a Caro studují a strávili několik
prázdninových červencových dní v ČR. Caro
je z Bonnu, už toho dost procestovala; David
je z Karlsruhe a cestovat se hodně chystá.
Sešli jsme se na Karlově náměstí a u Faustova
domu jsme si připomněli německou pověst
o doktoru Faustovi. U Fausta nebylo bohužel
otevřeno, vydali jsme se tedy k Vyšehradu.
Cestou jsme se stavili v kavárně Čekárna
(tu jsme našli podle zmínky v Use-it).
A můžeme ji jen doporučit. Tam jsme zažili
úplně magickou chvíli, protože když jsme se
usadili na malebném dvorečku, začalo pršet,
ale mraky nikde nebyly vidět. Potom jsme
procházeli Vyšehradem a připomínali jsme
si postupně tamní pověsti a užívali výhledy
na Prahu; prošli jsme až k Slavínu. Víc možná
řeknou přiložené fotografie.

IG Jihočeské nadané děti

Detektivem nanečisto
Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz

Začíná poslední čtvrtina prázdnin a já mám tu čest doprovodit
jedenáctičlennou skupinu mladých detektivů do budovy Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje. V devět hodin si nás vyzvedává
mjr. Mgr. Jiří Matzner, pod jehož velením strávíme dnešní dopoledne.
pilin zkoušíme sejmout neviditelné otisky
prstů z listu papíru, poté přecházíme
k činnosti náročnější – Niké a Emča vytěžují
stopy ze sklenky, ze které před chvilkou pila
Majda. Na chvilku se stáváme i pachateli,
Martin končí v policejních poutech, Alžbětce
a Leničce jsou otisky odebrány.

Začínáme v zasedací místnosti tiskového
oddělení, kde se dozvídáme, čím vším se
policisté při své práci zabývají. Na přání malého
Ondry je nám puštěno video ze zásahu při
dopravních nehodách a poté, co našeho
průvodce ujistíme, že něco vydržíme, prohlížíme
fotodokumentaci z místa tragické havárie.
Ale konec teorie, přišli jsme zkusit práci
detektivů, tak hurá na to. Pomocí kovových

Ale to není všechno. Máme slíbeno i operační
středisko, druhé největší v České republice,
tak se do něj pomalu přesouváme. Zde vidíme
v akci policisty, kteří přijímají 24 hodin denně
hovory na lince 158. Před našima očima
nabíhají případy, které se právě odehrávají
v okolí našich domovů.

A najednou je Jakub v koncích. Popsat mou
osobu, přestože jsme spolu strávili předchozí
dvě hodiny, je najednou docela oříšek. Mé
bílé kalhoty se mění v modré, černá kabelka
je najednou hnědá a my všichni zjišťujeme, že
popsat někoho, koho najednou ztratíme z očí,
není vůbec jednoduché. Policisté nám radí,
jak na to, učí nás i další modelové situace,
třeba jak se zachovat, když se stane dopravní
nehoda a všichni dospělí jsou v bezvědomí
nebo jak postupovat, když jsme doma sami
a do bytu nám vnikne zloděj.
Dnešní dopoledne si určitě všechny děti
užily. Podívaly se na místa, na která se
běžně nedostanou, ale také si odnesly
spoustu užitečných zkušeností, které snad
nebudou nikdy muset použít. Pokud by se ale
do krizové situace dostaly, jsou po dnešku
určitě dobře připraveny.

To už k nám přichází velitel operačního
střediska, který si nás jde otestovat, jak
jsme na tom s pozorností a jak bychom
zvládli reagovat v krizových situacích. Čísla
integrovaného záchranného systému jsou pro
nás hračka, ty umíme téměř všichni. Ale velitel
najednou otáčí jednoho z nás, a dává další
zadání. Máte tady doprovod. Umíš ho popsat?
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Den 4.

MENSA
CAMP:
deník účastníka
Tomáš Nejezchleba, tomnejez04@gmail.com; redakčně zkráceno

Den 1.
Po večeři nastala 1. týmová hra – KUFR.
První část hry, popisování, byla vcelku
lehká, ale druhá část, pantomima, už tak
jednoduchá nebyla. Společně s Evženem
jsme měli to „štěstí“, že jsme se dostali
na místo předváděčů… Jak předvést
vylodění v Normandii nebo takovou
obřízku, nás skutečně nenapadlo…

Den 2.

zvláštním stylu.
Snídaně proběhla ve
chni oslepli.
vši
iž
Přes noc jsme tot
se museli najíst
e
jsm
eno
řeč
ně
Zkráce
.
oči
s šátky přes
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Den 3.
Dopoledne byl na programu POCHOD
TRIFIDŮ. Jeden člověk viděl, ostatní
z týmu ne a vidící je musel vést
vyznačeným terénem. Po cestě jsme
museli sebrat klacek dlouhý asi 1 metr
a co nejvyšší kopřivu, kterou najdeme.
A taky roztřídit hrách a fazoli do misek…
na čas. Říkáte si brnkačka? Jenže tohle
všechno museli dělat ti slepí!
Odpoledne následovaly dvě týmové
aktivity. Jednou z nich byly VLAJKY.
A u téhle hry jsem se příšerně ztrapnil…
Cílem je dostat nepřátelskou vlajku
ke svému stanovišti. Jednotlivá
stanoviště byla od sebe vzdálena
500 metrů. Já, Evžen a Adam jsme se
vydali na průzkum napříč hlubokým
lesem a jednu nepřátelskou vlajku našli.
Já se měl vrátit na naše stanoviště
oznámit ostatním, kde je. A co myslíte,
že se stalo? Ano, ztratil jsem se. A vrátil
se až 10 minut po konci hry. No já se
mohl hanbou propadnout. Všichni se
však smáli a brali to s nadhledem.
To mě uklidnilo.

Probuzení bylo velmi
nevšední. „Byla
vyhlášena bojovka! Co
nejrychleji běžte
k přehradě a ať je asp
oň jeden člověk
z týmu v plavkách!“
Nikdo nechápal, ale
z kombinace plavek
a přehrady už nám
bylo tak nějak jasné,
o co asi půjde.
Měli jsme za úkol co
nejrychleji doplavat
k pontonu a v co nej
lepším čase odvázat
pet láhev s nějakým
tajemným papírkem
(každý tým měl lahvič
ku svoji). Na břehu
jsme se do ní chtěli po
dívat, ale bylo nám
to přísně zakázáno. Ná
š čas měl ještě přijít.
Po poledním klidu jsm
e byli vyzváni
k dobrodružné výprav
ě plné útesů, skal,
kopců a nebezpečných
překážek. Měli
jsme za úkol najít 10
stanovišť se šiframi,
šifry sesbírat a po ces
tě vyřešit. Cesta to
nebyla jednoduchá,
avšak šifry jsme měli
všechny!
Finální sestavení šife
r do jedné se konalo
u přehrady. Ale něco
nám pořád chybělo.
A pak nám to došlo
– flaštička z rána!
Právě v ní byla závěre
čná šifra.

Den 5.
Taková malá perlička, u které bych si
nemohl odpustit ji do deníku nezařadit.
Vedoucí Šimon se zamiloval. Zamiloval
í
se do auta naší vedoucí Lucky. Mnoz
si mohou říct, že je to jen auto, ale
pro Šimona je BMW GRAN COUPÉ
mila,
celoživotní sen. Když mu Lucka ozná
ný,
že s ní může jet na nákup, byl tak šťast
tí.
rados
kl
nepu
div
že

Den 6.
Když se řekne koupání, lidé si představí
plavání, lízání zmrzliny, házení si s míčem
a opalování… V našem případě tomu
tak nebylo. Měli jsme totiž koupání
stylem „vojenského výcviku“ a to pod
vedením generála Radima a generála
brigádníka Strejčka. Po cestě jsme museli
plnit různé úkoly. Jako například se za
10 sekund schovat tak, aby nás nebylo
vidět, nebo klusat na čas. Když jsme
dorazili k přehradě, došlo na vylodění
v Normandii následované hromadným
útokem na Péťu. Chudák Péťa byla celá
od vody. Zpět domů jsme museli klusat
a zpívat klasické vojenské popěvky.

Den 7.
Během dopoledního
volna se stala
zvláštní věc. Ubyl po
čet chlapců a přibyl
počet dívek. Jak? Ně
které dívky se
rozhodly chlapce nam
alovat. A pár
z nich bylo namalován
o skutečně tak
excelentně, že vypad
ali, jako by byli
dívkami už od naroze
ní.
Odpoledne bylo věn
ováno VODNÍ HŘE.
Jde zde o to stříkat
po sobě ledovou
vodu, dokud nevyplýtv
áte všechnu, co
máte v kýblu.
A v noci byla diskotéka
! Já si ji užil. Celou
dobu jsem hrál ještě
s dvěma kamarády
šachy. Sice jsem po
každé prohrál, ale
nevadí. Hra je hra.
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Letní příměstské

Mensa campy na PřF OU

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
(CVVPT) vzniklo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jako
specializované pracoviště, zaměřené na podporu přírodovědně a matematicky
nadaných žáků základních a středních škol zejména v Moravskoslezském kraji.
Více informací o centru můžete najít zde: prf.osu.cz/cvvpt

Hana Kalusová, Hana Vantuchová,
hana.kalusova@mensa.cz, 777 004 678,
foto: Beáta Kapošváry, Hana Vantuchová,
Hana Kalusová
Během léta se uskutečnilo celkem pět turnusů
letních příměstských campů pořádaných
Mensou ČR ve spolupráci s Centrem pro
výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech
a talentmanagement (CVVPT) na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.
Každý termín campu měl jiné téma, které
se jako nit táhlo programem celého týdne.
Téměř každý den na děti čekal pokus
vztahující se k týdennímu tématu, pokusy
byly z oblasti chemie, fyziky a biologie. Kromě
toho byly připraveny přednášky z oblasti
matematiky, turnaje ve hře SET!, přednáška
o šifrách, která účastníky dokonale připravila
na bojovku a spousta dalšího. Nezapomínali
jsme ani na sportovní vyžití a odpočinek
dětí – program byl doplněný o pobyt v parku
či na dětském hřišti. Nejzajímavější části
programu ale určitě byly výlety – vydali
jsme se do Archeoparku v Chotěbuzi,
na Slezskoostravský hrad, haldu Ema, ZOO
Ostrava, zahráli jsme si laser game, navštívili
elektrárnu v Dětmarovicích, pochutnali si
na dortících při exkurzi v Marlence, prošli si
sluneční soustavu při návštěvě v Planetáriu
Ostrava, zkusili si policejní pouta nebo vestu
na návštěvě u Městské policie Bohumín,
navštívili Hasičské museum a od záchranářů
z ČČK se naučili základy první pomoci.
Zážitků a nových informací bylo hodně a už
teď se těšíme na tábory Mensy v Ostravě
příští léto!
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Reakce rodičů
Kuba se zúčastnil prvního termínu. Moc se mu líbil výlet do archeoparku. Byl tam už se školou,
ale na campu se dověděl nové informace a bylo to víc do hloubky. Skvělé byly i hry a pokusy.
Markéta Slívová Ondrušová
Martinovi se kemp velice líbil, dokonce se ptal, zda bude příští rok. Z naší strany tedy naprostá
spokojenost, konečně našel vrstevníky, se kterými se nenudí.
Chudíkovi
Pro našeho Kryštofa se jednalo o „nejlepší tábor, co kdy zažil“. Opravdu se každé ráno těšil
do Ostravy a odpoledne plný dojmů nezavřel pusu. Příští rok vyrazí s vámi určitě znovu. Pro mě
bylo příjemné vidět jeho nadšení a dobrou náladu.
Petra Kantorová
Nikdo z naší rodiny není členem Mensy, Matěje jsme přihlásili proto, že ho baví matematika
a má rád vše logické. Matěj je ke všemu hodně kritický, ale táborové aktivity si pořádně užíval
– potěšila ho soutěž v násobilce, šifry ho nadchly, a ještě víc různé pokusy. Matěj celý tábor
zhodnotil na 95 %, 5 % strhnul za jídlo. :-) Z mého pohledu bylo vše skvěle zorganizováno,
veškeré aktivity měly spád a byly různorodé a vrchol tábora byla cesta na hrad pomocí šifer.
Jitka Piskořová
Děkujeme za pěkné fotky, a taky za celý tábor, klukům se moc líbil. Včera nám názorně
předváděli první pomoc, a velmi kvalitně ;-)
Jan Libich
Dcerka byla z celého týdne nadšená. Líbilo se jí vše, ale nejvíce šifry a hry. Díky vám už mám pár
tipů na vánoční dárky. :-) Moc děkujeme, bylo to pro ni úžasné zakončení prázdnin.
Miroslava Ulmanová
Obě naše děti si tábor velmi užily, moc se jim vše líbilo. Pokusy, výlety i aktivity. Každý den byl
pro ně zajímavý a oba odcházeli spokojení. Jsme moc rádi, že jste připravili tak pestrý program
a doufáme, že bude podobná možnost campu i příští rok.
Kovařčíkovi
INZERCE

Jak včas připravit vaše dítě na výzvy,
které ho v životě čekají?
Praktická doporučení
pro všestranný rozvoj dítěte
v předškolním věku.
Široký přehled úkolů a aktivit,
nápadů a tipů zaměřených
na rozvoj nervových vazeb a cest,
rozvoj myšlenkových procesů,
rozvoj funkčního myšlení.

goo.gl/PmKAVu
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IG Manager

VŮDCI NEBO SVŮDCI?
Rozhovor s Jiřím Schneiderem

Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz
Nedávno jsme mezi nás do Brna pozvali člověka velmi zkušeného, s globálním nadhledem, známého exdiplomata a bezpečnostního poradce a komentátora, který v současné
době působí na pozici ředitele organizace
Aspen Institute Central Europe, pana Jiřího
Schneidera. O rozvoji nové generace vůdčích
osobností, budování institucí, hodnotovém
zakotvení svobodné společnosti, vytváření
odvážné a inovativní veřejné politiky a lidech,
kteří chtějí věci měnit, o tom všem byla jeho
přednáška pro Mensu a na jejím základě vznikl tento rozhovor.
Pane Jiří Schneidere, můžete se nám
na úvod krátce popsat? Jaký jste
v základu člověk?
Co jsem vlastně za člověka? Dobrá otázka.
Mohu vám říci, odkud jsem vyšel a kam
směřuji. Dosti mě určilo, že jsem vyrostl
v rodině protestantského kazatele. Neměl
jsem iluze o komunistickém režimu, který
mého otce poslal v 50. letech do vězení
za to, co kázal, a že žil podle toho, čemu
věřil. Vyrostl jsem v jakémsi vymezení vůči
vládnoucí třídě, v potřebě dokázat, že lze
dobře žít i nonkonformně. Nebyl jsem ani
pionýr, ani svazák. Nebylo pak už těžké říci
ne, když mi na vysoké škole nabízeli, abych
vstoupil do komunistické strany. Vystudoval
jsem zeměměřičství a zároveň si doplňoval
vzdělání v humanitních oborech a věnoval se
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hudbě. Na tom všem jsem mohl stavět, když
jsem pak ve svobodných poměrech v roce
1990 vstoupil do politiky a poté do diplomacie.
Proč jste svoji přednášku pro Mensu nazval
právě Vůdci nebo svůdci?
Pokládám to téma za velmi aktuální. Měl jsem
příležitost zblízka sledovat řadu vrcholných
politiků a vidět, jak nakládají s odpovědností
lídrů, tedy vůdců. Ve většině případů brali
velmi vážně to, že na ně, na jejich slova
a činy hledí statisíce či milióny lidí. Ale někdy
si počínali vpravdě lehkovážně. Hranice
mezi vedením a „svedením“ v té pozici bývá
svůdně blízko.
Kdo je podle Vás dobrým lídrem? Co podle
Vás může být tím měřítkem velikosti?
Dobrý lídr – a nemusí to být velikán – si je
vědom, proč a kam jde a koho vede. Nestačí
vědět směr, ale také smysl svého konání
a dobře znát ty, kteří následují. Je zřejmé,
že se do čela staví lidé do sebe zahledění,
bez špetky empatie. Dobré lídry to z nich
však nedělá.
Během své přednášky jste zmínil i několik
historických pramenů. Můžete je čtenářům
připomenout?
Vůdci patří k lidské společnosti, kam až
paměť a prameny sahají. V našem kulturním
okruhu jsou to hlavně starověké řecké

Ing. Jiří Schneider
je výkonný ředitel Aspen Institute
Central Europe a bývalý český diplomat
a politik. Po sametové revoluci poslanec
Sněmovny lidu a Sněmovny národů
Federálního shromáždění za Občanské
fórum, později za ODS, v 90. letech
český velvyslanec v Izraeli, v letech
2010 až 2014 první náměstek ministra
zahraničních věcí ČR a státní tajemník
pro Evropskou unii.

Aspen Institute Central Europe
je jednou z nezávislých poboček Aspen
Institute. Je fórem na podporu hodnotově
orientovaného vzdělávání a otevřeného
dialogu
o
současných
globálních
problémech. Vytváří prostor pro hledání
společného základu a hlubšího porozumění
v nestranickém a neideologickém prostředí
prostřednictvím seminářů a konferencí.
Zakladatelem a předsedou správní
rady Aspen Institute Central Europe je
Ivan Hodáč, bývalý sekretář Evropské
asociace automobilového průmyslu, které
Financial Times označily za jednu ze třiceti
nejvlivnějších osobností bruselské politiky.
Aspen Institute sídlí ve Washingtonu,
D.C., jeho prezidentem a výkonným ředitelem je Walter Isaacson, bývalý šéfredaktor časopisu Time a ředitel CNN.

či hebrejské prameny. Příběhy praotců
a prvních králů Izraele dochované v Bibli
nejsou žádné zcenzurované životopisy
bezchybných vůdců, ale lidí chybujících,
nezřídka fatálně. V knihách mudroslovných
máme zase formou lapidárních rčení či
přísloví zachycenu zkušenost mnoha generací
se svody moci. Na to navazuje Nový zákon.
Například v Matoušově evangeliu cituje Ježíš
staré přísloví: „povede-li slepý slepého, oba
spadnou do jámy“. Z řecké tradice stojí
za pozornost jedno z nejstarších filosofických
děl systematicky pojednávajících o vztahu
vládců a ovládaných, Aristotelova Politika.
A z moderní literatury namátkou dílo
sociologa Maxe Webera a antropologa
Emmanuela Balandiera.
U nás v České republice používáme výraz
„lídr“, zatímco v západním světě je běžně
používán „vůdce“. Jaké rozdíly lze z tohoto
pohledu vnímat?
Slovo vůdce v Evropě po diktaturách 20.
století nezní dobře. Němci se slovu „vůdce“
z pochopitelných důvodů vyhýbají, raději
používají anglický termín. Podíváme-li se
do starší historie, termín „vůdce“ nebyl
zatížen zneužitím a s ním spojenými zločiny.
Obrazy vůdců bývaly v totalitních režimech
ikonami, které se nosily v průvodech, vzývaly
v projevech úcty až náboženské a následně
se s ještě větší vehemencí proklínaly a ničily.
Výraz „lídr“ nemá negativní konotace, má
spíše neutrální význam, není nabit emocemi.
Zmínil jste lídra v souvislosti s institucemi.
Jak je to provázáno?
Klíčem je odpovědnost lídra. Vůdci a instituce
se vzájemně potřebují. Politický vůdce
v systému omezené vlády musí nastavovat
jejich počet v rámci institucionálně-ústavního
rámce. Instituce jako školy se podílejí
na výchově a formování odpovědných vůdců.

A naopak instituce – státy, strany, spolky,
obce a komunity – zase potřebují vůdce,
pokud nemají být jako „ovce bez pastýře“.
Vy sám jste ředitelem pobočky významné
světové organizace, která lídry vyhledává
a podporuje. Jaký je její základní přínos pro
českou společnost?
Jedním z hlavních úkolů, které si Aspen Institute
klade, je rozvoj a formování nové generace
vůdčích osobností v různých oblastech, nejen
v politice, ale také v podnikání, vědě a dalších
oblastech občanské společnosti. Nejen
v České republice, ale také v sousedních
zemích, jmenovitě v Maďarsku, Polsku
a na Slovensku. Pořádáním konferencí,
seminářů i publikační činností se snažíme
utvářet hodnotové zakotvení svobodné
společnosti, která své vůdce sebevědomě
respektuje a zároveň vede k odpovědnosti
vůči hodnotám, které je přesahují.
Jaké konkrétní akce
v českém prostředí?

jste

organizoval

Pořádáme několikadenní setkání mladých
lídrů z visegrádských zemí v rámci programu
Aspen Young Leaders, kde se nám daří
shromažďovat nadějné mladé profesionály
z veřejné správy, byznysu, vědy a výzkumu či
neziskových organizací. Setkání tak rozmanité
skupiny je unikátním projektem, který
přináší obohacení nejen jeho účastníkům,
ale inspiruje ke vzniku nových nápadů
a aktivit. Nejvýznamnější akcí je každoroční
hodnotící konference „Kam kráčíš, Česko?“,
na níž prezentujeme analýzy a doporučení
týkající
se
ekonomiky,
bezpečnosti,
vzdělávání, veřejné správy i kvality života
a konfrontujeme s nimi představitele vlády
a dalších veřejných institucí. Letos v listopadu
se bude konat již počtvrté.
Na přednášce zazněla otázka, jak v dané
situaci nejlépe určit, kdo má být vůdcem.

Je podle vás lepší, když si jej lidé zvolí
hlasováním? Vystoupí z davu přirozeně
sám? Nebo je snad lepší jej náhodně
vylosovat?
Zmíněný Max Weber mluví o tom, že autorita
vůdce stojí na třech pilířích. Zjednodušeně
řečeno
na
schopnosti
přesvědčit,
na úctyhodnosti a osobním charismatu.
Z toho plyne, že ne každý má na to být
vůdcem. Vůdčí osobnost se dříve či později
pozná. Někdo se do čela postaví jakoby
přirozeně sám, někoho je třeba postrčit, jindy
v tom může sehrát roli souhra okolností či
náhodný výběr. Každopádně je v zájmu celku,
aby politický vůdce svůj mandát obnovoval,
byl znovu potvrzován volbou.
Vaše kariéra je úctyhodná a veřejně se
ví, že jste se mnohokrát setkal s velmi
významnými osobnostmi, s opravdovými
vůdci národů.
Můžete nám na závěr
přiblížit někoho, kdo na Vás zvláště
zapůsobil a čím?
Mohl jsem se setkat s izraelským premiérem
Jicchakem Rabinem. Měl nepochybné
charisma a těšil se jako proslavený generál
velkému respektu. Vstoupil do politiky, aby
dosáhl míru. Z českých politiků musím zmínit
Václava Havla, který věděl, co chce, a třebaže
byl odzbrojujícím způsobem neprůbojný, stal
se prezidentem svobodného Československa.
Rozhodně na mě oba zapůsobili právě tím, že
to rozhodně nebyli prvoplánově asertivní lídři.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Ing. Jiřímu Schneiderovi za to, že si na nás
našel čas a podělil se s námi o své názory
a bohaté zkušenosti.
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Nic vzrušujícího ve financích News-Flash:
New Year's Eve
Mensy International
Z článku No Excitement with the Financials, Mensa World Journal #069, říjen 2018
připravil Tomáš Kubeš
Pokladník mezinárodní Mensy Nick Sanford
v posledním čísle mezinárodního časopisu
stručně informoval, že dosavadní vývoj
rozpočtu pro rok 2018 odpovídá schválenému
plánu a Mensa International by měla uzavřít rok
2018 s celkovým majetkem ve výši 478 000
liber šterlinků (GBP), což odpovídá zhruba
16 měsícům běžných výdajů. Dále zmiňuje,
že je v plánu převést některé z dosavadních
administrativních činností Mensy International

na profesionální zaměstnance, ale dosud se
to nepodařilo. Nakonec upozorňuje, že Mensa
by měla tvrdě postupovat proti jakýmkoliv
zneužitím svého loga.
Poznámka překladatele:

Setkali jste se s logem Mensy v situaci,
kdy byste jej neočekávali? Prosím,
napište na sekretarka@mensa.cz

Získaný
Víme toho dost
syndrom učence o inteligenci?
Z článku Brain Gain: A Person Can Instantly
Blossom into a Savant and No One Knows
Why, Mensa World Journal #069,
říjen 2018 připravil Tomáš Kubeš

Článek v říjnovém čísle mezinárodního
časopisu rozebírá příběhy lidí, u kterých se
zcela znenadání objevila nová dovednost
na mistrovské úrovni, tzv. „sudden savant
syndrome“.
Wikipedie: Syndrom učence (anglicky Savant
syndrome) je vzácně se vyskytující stav, kdy
člověk (savant, česky učenec) s mentálním
postižením zároveň vykazuje v určitých
oblastech schopnosti, které vysoce překračují
normu pro lidi bez mentálního postižení.
Článek diskutuje, že ve všech případech se
dovednost objevila bez souvisejícího postižení
nebo poranění obvyklého u vrozeného
syndromu a že zatím neexistuje uspokojivá
hypotéza, jak k něčemu takovému může dojít.

Z článku Do we know enough about
intelligence, Mensa World Journal #068,
září 2018 připravil Tomáš Kubeš
Ve svém úvodníku se Mark Dettinger,
mezinárodní radní pro malé národní Mensy
zabývá příběhem, kdy švýcarské úřady
odkázaly rodiče nadaného dítěte, aby se
obrátil na Mensu s dotazem, jak talent své
dcery nejlépe rozvíjet. Poukazuje na to, že pro
Mensu je toto postavení jednou z největších
poct, ale zároveň také velkým závazkem
vystupovat a odpovídat profesionálně.
Poznámka překladatele: z pohledu člena
Rady Mensy ČR mne velmi těší, že se naše
Mensa též nachází v této pozici a pevně
věřím, že se nám v této oblasti profesionálně
vystupovat daří především díky práci radních
a dobrovolníků, kteří se dlouhodobě věnují
programům pro nadané děti a rozvoji
testování.

in Münster!

We invite and welcome you to the nice
German town Münster.
Approx. 300 participants from different
countries will celebrate the turn of the year
from December 28th, 2018 to January
1st, 2019. The main location will be the
Johanniter-Academy. Nearly the whole hotel
is reserved for us.
Different events will wait for your
participation. Are you interested in lectures
or cultural events? Do you want to do sports
or just want to learn about the history of
Münster? Do you want to taste good local
beer at one of our evening events or try to
escape the dungeons of Münster? This and
many more activities are waiting for you.
You want to know more? We provide further
information at:
silvester2018.mensa.de/en/start
The booking for all activities and events
will start on October 28th, 2018, 11am
(UTC+1).
The booking form for a room in our hotel is
already online:
silvester2018.mensa.de/en/conference-hotel
If you want to share your room with
others, please use our room-matching:
silvester2018.mensa.de/en/find-a-room-mate
You want to stay up to date? Our team posts
lots of information in our facebook group:
facebook.com/groups/MensaSilvester2018
We all (the Orga-Team) hope to welcome you
to Münster in December and to have a great
time, waving good-bye to 2018 and saying
hello to 2019.
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EMAG 2018 Belgrade & aftertour

Drobné zajímavosti

Z anglického originálu časopisu Mensa World Journal (August, September, October)
z rubriky Supplementally přeložila Jana Tomaštíková, janka.tomastikova@centrum.cz

Záchrana z minulosti

Hladové černé díry

Pluto, ledová země

Mumie Inků pomohly fotbalovému hráči, který
měl být vyloučen ze Světového poháru.

Astronomové objevují vzdálené erupce při
pohlcení hvězdy černou dírou.

Co když je Pluto objekt sestavený z miliónů
vesmírných komet?

Tři svědci, kteří už po 500 let nejsou mezi námi,
udrželi ve hře světového fotbalistu. Paolo
Guerrero byl obviněn za ilegální užití drog, když
byl při dopingové kontrole v jeho těle nalezen
metabolit kokainu. Avšak jeden archeolog
poukázal na fakt, že tři dětské oběti Inků, jejichž
mumie pocházejí ze 16. století, měly ve svém
těle úplně stejný metabolit – a to kokain v té
době ještě neexistoval. Díky výzkumům se
zjistilo, že tyto mladé oběti požívaly před svou
smrtí listy koky, zřejmě na uklidnění. Listy
koky jsou v Peru často a legálně žvýkány,
aby odrazily akutní horskou nemoc – Paolo
tedy mohl například vypít čaj, do kterého byla
koka přidána. Listy koky ale nejsou ekvivalent
kokainu, soud tedy zrušil zákaz, celý případ
přehodnocuje a Paolo si na Světovém poháru
díky archeologii nakonec zahrál.

Držte se dál od černých děr! Skupina astronomů
již po celé desetiletí pozorovala kolizi dvou
galaxií, známou jako ARP299. Snažili se zjistit,
kolik supernov se vynoří ze směsice prachu
a plynu. Našli něco, co opravdu neočekávali:
výtrysk plazmatu přímo z masivní černé díry.
Tento výtrysk je spuštěn roztržením hvězdy
o dvojnásobku hmotnosti našeho Slunce.
Pozorování vyžadovalo několik infračervených
vesmírných dalekohledů, velké anténní
pole, včetně systému deseti radioteleskopů
(VLBA). Celý projekt podpořila National
Science Foundation.

Po diskuzi, zda je Pluto planeta, nebo ne, se
začali vědci ptát na jeho původ. Jsou dvě
možnosti: mohlo vzniknout stejně jako ostatní
planety sluneční soustavy, tedy procesem
zvaným akrece. Nebo mohlo být vytvořeno
splynutím miliónů studených komet na okraji
sluneční soustavy, kde sídlí dodnes. Tahle
možnost je podepírána faktem, že na Plutu
najdeme značný podíl zmrzlého dusíku. Stejné
množství bylo díky sondě Rosseta zpozorováno
i na kometě 67P. Na druhou stranu není jasné,
jestli je 67P typickým zástupcem většiny
komet, a získané vzorky byly malé a jen
z několika málo míst. New Horizons navíc
nemělo dostatek prostoru Pluto prozkoumat
důkladněji, třeba i pod povrchem. Kdo hlasuje
pro vyslání Pluto Roveru?

Smithsonian.com, 19. června

ScienceDaily, 14. červen 2018

Pro vaše zdraví

Harvard Health Letter, duben 2018

Používání moderních technologií má překvapivé
vedlejší účinky.
Pokud nechcete být přechytračeni svými
vlastními chytrými přístroji, zůstaňte fit! Udržujte
si své svaly silné. Vaše tělo totiž zvládne
mnohem víc, pokud je udržováno v té nejlepší
formě. Pomůže i používat zařízení správně: Před
počítačem seďte vzpřímeně a s oporou zad.
K dotyku displeje používejte stylus, protože
jinak vás prsty nevyhnutelně začnou bolet. Svou
práci si zorganizujte tak, abyste se dívali rovně
před sebe a vyvarovali se tak hrbení a napětí
krku. A nezapomeňte si dávat pauzy v průběhu
opakujících se aktivit – a třeba si při té příležitosti
vyberte tu delší cestu ke kávovaru…

Tutanchamonova drahá

LiveScience, 30. červenec 2018

foto: Emmanuelm at English Wikipedia

Kde se nachází hrobka manželky faraona
Tutanchamona? Údolí Králů brání svá tajemství.
Když v roce 1323 př. n. l. zemřel král
Tutanchamon, zanechal po sobě mladou
vdovu jménem Anchesenamon. Ta si
následně vzala Tutanchamonova královského
poradce Aje II. Není známo, kdy tato mladá
královna zemřela, ale víme, že zmizela jen
několik let po Tutanchamonově smrti. Její
hrobka stále nebyla nalezena, ale přesto se ví,
kde se nachází – tahle zvláštní situace nastala
proto, že egyptští stavitelé vždy nejprve
vyhrabali jámy na uchovávání ceremoniálních
předmětů, a až poté se začala stavět hrobka.
Jámy královny Anchesenamon byly nalezeny
poblíž hrobky Aje II., ale její hrobka zde není.
Tým badatelů vedený bývalým egyptským
ministrem starožitností (Zahi Hawassem)
používá speciální radar pro vyhledávání
skrytých
vchodů
do
hrobek.
Žádné
královny z 18. dynastie ovšem zatím nebyly
nalezena, takže nás v Údolí Králů stále čeká
mnoho objevů.

Smithsonian.com, 30. květen 2018

Nedrž se tak pevně

ScienceDaily, 17.květen 2018

Chytřejší mozky obsahují méně propojených
neuronů.
Zdá se, že méně je více, když jde o vztah
inteligence a komplexity mozku. Výzkumníci
z Vysoké školy v Bochumu zjistili, že
inteligentnější lidé mají větší mozek než
ostatní, ten ale současně při testování
vykazuje méně aktivity. Podle lékařských
výsledků zobrazovacích metod se ukázalo, že
větší mozky mají méně dendritů připojených
ke každé buňce v mozkové kůře. Dendrity
spojují neurony mezi sebou. Člověk by řekl, že
čím víc jsou mozkové buňky propojené, tím je
mozek lepší, podle tohoto výzkumu to ale není
pravda. Možná že příliš mnoho spojení vede
k nadměrnému brebentění mezi buňkami, které
pak brání efektivní funkci mozku.
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Petra Holubová, petroncius@seznam.cz

JEN
TAK
si chvilku číst...
Tohle měl být článek o saunování a o tom, že zalézt si v letních
40stupňových vedrech do dřevem obložené místnosti s 85 stupni je moc
fajn. Jen tak na okraj, opravdu je. Poznámek mám tři papíry, chodím
okolo nich jak pešek. A protože pro všechno to obcházení a kličkování
fakt nemám čas psát, tak si čtu – pod lavicí.
Můj tatínek hrozně rád vypráví historku, jak se
u nás na základce prováděl průzkum a jednou
z otázek bylo, kolik knih přečteme za rok.
Vzhledem k tomu, že jsem tehdy ve třetí
třídě rabovala knihovnu s nákupní taškou,
odhadla jsem spotřebu za měsíc, vynásobila
a lekla jsem se. Pak jsem usoudila, že 100
knih ročně zní jako věrohodnější číslo a dobrý
kompromis. Pán, který průzkum vedl, si to
kupodivu nemyslel a přišel se té potrefené
holky zeptat, jestli mám představu, kolik je to
knih. Čest paní učitelce, která se mě zastala:
„Víte, ona opravdu hodně čte.“
Dneska už s nákupní taškou chodím pro
potraviny, ale zlozvyk číst pořád a všude mě
neopustil. Když jsem se dozvěděla v červnu
o Čtenářské výzvě, která na letošní rok stanoví
20 knih na různá témata, byla jsem nadšená.
Kamarádky, které se mnou informace nad
sklenou vína (a později i mandlovice) sdílely, mě
upřímně politovaly, že začínám až v polovině
roku. Odpouštím jim, neboť nemají tušení.
Nejen samotné čtení, ale už i hledání
jednotlivých kousků dle těch témat je zábava
a potěšení. Žebříčky nejčtenějších knih jsem
otevřela a zase rychle zavřela. Tudy cesta
nevede. Pouštím se do toho po svém. No,
dobře, najít knihu z roku mého narození
trochu připomínalo pátrání po Jistebnickém
kancionálu, ale zdařilo se. Pár povídek jen tak
na rozcvičení. Kniha, jejíž děj se odehrává
na moři, mě během dovolené úplně vysušila.
Strávila jsem deset dní a nocí s G. G.
Márquezem a Zpovědí trosečníka na prámu
uprostřed Karibského moře. Reálně to tedy
byly jen dva dny čtení, ale ještě teď mám
žízeň, když si na to vzpomenu.
Pak je na seznamu témat kniha se
čtyřslovným názvem. Volba padla na
B. Viana Naplivu na vaše hroby. Co taky jiného
v červenci k bazénu, když ne něco hodně
veselého. S autorem, který žil v mém kraji,
D. Fundou jsem se pustila do Posledního
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promítače ze Sudet. Zjistila jsem, že dvě
povídky znám jako mluvené slovo z rádia, tak
jsem si je dala znovu, ostatní k nim a do nich
příjemně zapadly. Pak byl ovšem čas na knihu
z žánru, který běžně nečtu. Malý poseroutka,
J. Kinney a Staré dobré časy. Tajemné historky
o Silasu Drápovi připomněly strašidelné
historky z dob letních táborů po večerce. Tímto
bych ráda poděkovala synovi za zapůjčení
z archivu pod postelí.
Nebezpečné známosti jsem začala popravdě
číst tak nějak bokem (Ch. de Laclosovi to
prosím neříkejte) a hleďme, kromě filmů
byl podle ní natočen také seriál. Tak šup
s ní na seznam a odškrtávám další položku.
Mezi knihami vydanými před rokem 1950
vyhrála Čapkova Bílá nemoc, i když adeptů
na doplnění z kategorie povinné školní četby
bylo spoustu. Manon je můj osud... škoda,
tu už jsem četla. Hraju přeci fér. Více než
lehkým zklamáním byl Skleněný pokoj o vile
Tugendhat, tedy kniha S. Mawera, jejíž děj
se odehrává v Brně. Ale dobře, pokaždé
se nezadaří. Na druhou stranu, mám další
motivaci si tam udělat výlet, přičemž tou první
byla procházka se SIGem 111 do Střešovic
k Müllerově vile.
Teď jsem se na pár dní stala členkou
Literárního spolku Laury Sněžné, tedy
knihy, kde hraje roli knihovna, knihovník

či knihovnice. Netuším, jak se čte jméno
P. I. Jääskeläinena, zato kniha se čte skvostně,
a pokud si to autor v druhé polovině nepokazí,
budu pátrat po dalších (a jeho jméno si raději
opíšu na papírek s sebou). V nejhorším
mám v záloze Nonstop knihkupectví pana
Penumbry
(nebo-li
Polostína).
Trochu
mimo témata mi zůstal Blade Runner – Sní
androidi o elektrických ovečkách? Ani jeden
z replikantů se překvapivě neschovával
v knihovně, na moři či v Brně. Píšu si ji
do čtenářského deníčku jako bonusovou
jednadvacátou.
Co mi teď koncem léta ještě chybí? Kromě
dalších třeba kniha na vánoční a válečné
téma, tedy rozuměj dvě různé, zabít dvě
potištěné mouchy jedním čtením není
povoleno. Pak kniha zmíněná v jiné knize,
tady váhám nad snadnou cestou s Bajkami
barda Beedleho a opravdovou výzvou
ve formě celé Bible. Tohle bude asi chtít nějaký
vhodný kompromis. Na seznamu je také kniha
o jídle. Už jsem začala s Kuchařkou pro dceru
od Florentýny. Nicméně číst před spaním
například o správném smažení bramboráků
se ukázalo jako velmi nebezpečně nabádající
k nočním výletům k ledničce.
Oříškem zůstává kniha, ve které se jedna
z postav jmenuje jako já. Pořád jsem
nenašla žádnou, která by stála za přečtení.
V zahraniční beletrii moc Peter nepobíhá, což
značně zužuje výběr. Jak rychle se dá změnit
jméno? Nebo najít vhodná kmotra? Pak by
to mohl být třeba Mistr a Markétka, Alenka
v zemi za zrcadlem, Anna Karenina či Píseň
o Viktorce... Ale když nad tím přemýšlím,
počítala by se mi i Kočka mezi holuby,
Půlnoční holubice nebo Holubí mambo?
Shrnuto, podtrženo, něco málo jsem přečetla,
něco málo mě čeká. Kdybyste se chtěli přidat,
odkaz je www.ctenarskavyzva.cz/#temata.
Knihy na příští rok, tedy jejich témata, už jsou
prý také na spadnutí.
Začala jsem saunou, tak se k ní ještě jednou
vrátím. Vězte, že jsem zkoušela číst i tam.
Sauně to nevadí, knihám kupodivu ano.
Zejména vazba si v tom horku zažívá svoje.
Čím vyšší teplota, tím rychlejší zkáza. Jestli
jste někdy odlepovali známky nad horkou
párou, víte, co mám na mysli. Salátové vydání
bez dlouhého čekání. Takže v sauně nečíst,
relaxovat. V odpočívárně pak doporučuji
tematicky vhodnou knihu Sahara není jen
písek. Případně, v době vydání časopisu
možná vhodnější, Cesty na Sibiř.

Jak je důležité míti filipa:

O krok vpřed

Synkovi bylo asi pět, když mu při prvním
rozestavování šachových figurek řekl děda:
„Hochu, se mnou musíš hrát tak tisíckrát, než
mě porazíš.“ To snad dřív, vykulil chlapec oči
a děd se zasmál: „To ti hned tak neprojde.“
No, sice je děda vystudovaný inženýr,
ale tenhle propočet mu moc nevyšel. Při
šestnácté hře ho vnouček porazil. Já se zas
tak nedivila. Šachy jsou prý o tom, být o pár
kroků napřed. Což je jako chlapcovo druhé
jméno (i když ve skutečnosti je to Jiří).

Tereza Cimburková,
trz@centrum.cz

Kolem čeho proběhne, to jako by nasál. Ani
to nemusí vnímat. Stačí mu zaslechnout,
zahlédnout periferním pohledem. Někdy jsou
to drobnosti s krátkodobou pamětí. Jako když
jsem se s dcerou učila básničku, která měla
tři sloky. V neděli večer mu ji po víkendovém
trénování sestra přednesla. Pochválil ji
a zopakoval na první dobrou zcela bezchybně
to, co jsme se (obě) po kouskách drtily dva
dny. Bylo to pro nás lehce skličující. Taková
dřina, a on to dá levou zadní jen tak za běhu.

Leckterý dospělý ale nemusí být tak nad
věcí. Na výtvarce například kreslí celá třída
pruhovanou rybu. Výtvory pak visí na nástěnce
a není problém rozpoznat ten jeho. Jen jedna
ryba má totiž pruhy vodorovně. Všichni ostatní
se drželi předlohy. Ale pokyn nebyl doslovný,
takže tentokrát mu to projde. Tentokrát je
to otázka kreativity a fantazie. Navíc nám
na vyzvídání odpoví, že takhle pruhy Očnatec
obecný opravdu má. A takhle on stále chodí
proti proudu. Snad to budou kroky k úspěchu.

Jindy musí mít informace uložené déle.
Nedávno jsme zapnuli televizi a on zahlédl,
jak na obrazovku naskočil profesor Pafko.
„Ten operoval prezidenta Havla a udělal u nás
první transplantaci plic, že jo?“ pravil za chůze
a pokračoval dál. Jinak se zajímá o zcela
jiná témata, především mu jde o pokroky
v legu a pokémonech, rozhodně nestuduje
v jedenácti letech medicínu. Ale má slušný
všeobecný přehled. Mohl by mu ho závidět
leckterý dospělý (včetně mě).

Musím přiznat, že v některých oblastech už
není krok přede mnou, jde spíš o skok. Občas
skok daleký. Délka ať se klidně zvětšuje, ale
snad z toho nikdy nevznikne propast. Věřím,
že ne. Sice s ním časem neudržím krok, ale
budu si pamatovat, kde má třeba ponožky.
Na to nemá kapacitu, ač bydlíme už osm let
na jednom místě. Protože potřebuje držet
v hlavě důležitější informace. A já mu rozhodně
nebudu stát v cestě. Protože jak říká Dalajláma:
„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“
Tak jen ať nasává. Když jsou to jen informace.

IG Literární tvorba

Krátké texty
Když se někdo rozhodne literárně tvořit,
obvykle touží napsat velké dílo, a tak se pustí
do tvorby románu. Samozřejmě při dostatku
píle a talentu se mu může podařit napsat
výbornou knihu, která získá Cenu Knižního
klubu. Takových případů je však velice málo.
Častěji se stává, že po počátečním nadšení
začínající autor zjistí, že děj je stále složitější,
postav tolik, že se v nich sám nevyzná, metafory
se opakují, až nakonec úsilí vzdá. Pokud vytrvá,
tak často pracuje na knize mnoho let, což není
také dobré, protože se časem mění styl psaní,
a text tak působí nesourodě.
Tento scénář se vůbec nemusí odehrát,
pokud má adept spisovatelské práce dostatek
trpělivosti začínat od základů. I když se může
zdát, že ve volné tvorbě si může každý psát,
co chce, má literární psaní určité zákonitosti.
Kdo chce, aby jeho texty byly srozumitelné,
čtivé, a tím vyhledávané čtenáři, měl by
dodržovat základní zásady spisovatelského
řemesla. Psaní není jen otázka fantazie
a tvůrčí invence, ale je to především pečlivá
práce na vytříbení stylu psaní. Po tomto
motivačním úvodu si postupně ukážeme
různé literární žánry a základní zásady, které
je vhodné dodržovat při jejich psaní. Budou to
většinou krátké, jednoduché texty, o nichž asi
nepřemýšlíme jako o literárním díle. Málokoho
by asi napadlo, že lze literárně zpracovat

Eliška Anna Kubičková, elize@volny.cz
například kuchařský předpis. Přitom se
nám taková skica bude velmi hodit při psaní
románu na stovky stran.

Vejce na měkko při poslechu hudby
Ludwiga van Beethovena
Je půlnoc. Čtu knížku s příhodným názvem
Myšlenky pozdě v noci. Dostávám hlad. Jdu se
podívat do plechové skříňky na potraviny, jestli
tam není banánek v čokoládě, jahody v cukru
nebo jiné zakázané ovoce. Nic jsem nenašla.
Knížka má podtitul Myšlenky pozdě v noci
při poslechu Mahlerovy 9. symfonie. Nemám
Mahlerovu 9. symfonii, tak si pustím 9. symfonii
Ludwiga van Beethovena. Proti hladu to ovšem
nepomohlo. Dostávám nápad a jdu se podívat
do ledničky. Čekají tam dvě poslední vejce.
Natočím vodu do tlustostěnného hliníkového

kastrůlku, zabalím vajíčka do plátýnka, aby se
nepotloukla, až budou poskakovat ve vroucí
vodě, vložím je do studené vody a přikryju
kastrůlek pokličkou. Až začne voda vřít, spustím
odpočítavací stopky. Vejce natvrdo se vaří 10
minut. Dneska si je udělám na měkko. Vejce
na měkko bylo oblíbené jídlo Ludwiga van
Beethovena. Nastavím stopky na pět minut
a jdu si číst. Je to populárně naučná knížka
z biologie obsahující odborné termíny, které
neznám a musím je hledat ve slovníku cizích
slov. Po nějaké době zjišťuji, že mám ještě stále
hlad, a vzpomenu si na vejce. Určitě uběhlo
víc než pět minut. Podívám se na hodinky. Je
na nich nastaven výchozí čas 5:0:0. Zapomněla
jsem spustit odpočítávání. Jdu se podívat,
co se děje na vařiči. Voda je téměř vyvařená,
popraskaná vejce se choulí pod skrčeným
plátěným hadříkem. Natočím do kastrůlku
studenou vodu a chvíli čekám. Až vejce trochu
vychladnou, tak je oloupu, osolím a položím
na talířek se dvěma plátky celozrnného chleba.
Na vejcích natvrdo jsem si pochutnala. Není
vždycky nutné kopírovat klasiky.

O autorce
Eliška Anna Kubičková píše od dětství, ve 2. třídě napsala pohádku, v 8. třídě vyhrála 1. cenu v literární
části celostátní soutěže Děti, mír a umění. Postoupila do finále soutěže vydavatelství PanNakladatel
a získala 3. místo v soutěži Literární Varnsdorf. Několik let publikovala v časopise Mensa eseje
a básně, které vycházely v cyklu Astronomické básničky. Esej „Pan Ticho a slečna Nálada“ vyšla
také v internetovém časopise Téma. Napsala čtyři básnické sbírky, které vydala v elektronickém
nakladatelství Bezvydavatele v souboru Cesta za duhou. V nakladatelství Nová forma vyšla sbírka
povídek Osudová a novela Muškám neutečeš. V roce 2014 založila SIG Literární tvorba. Skupina
kromě jiných akcí uspořádala tři ročníky literární soutěže pro veřejnost. Dva roky studovala na Literární
akademii, kde získala certifikáty z tvůrčího psaní v oboru krátkého textu a dramatu.
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IG Improvizace

Zpátky na vesmírnou stanici
S ohledem na to, co jsme si dnes vysvětlili,
by úvodní část modelové scénky mohla
proběhnout například takto:
1. hráč:
„Ihned vyrazte do zadní sekce a zastavte
vadný reaktor!“
2. hráč (možná palubní inženýr,
mechanik, nebo kadet):
„Rozkaz, poručíku!“ a začne se nemotorně
pohybovat ve stavu beztíže
1. hráč (definován jako poručík
– nikoli kapitán):
„Co to zas děláte, inženýre?!
To jste zase opilý?!“

Jen si ho všimnout 2
Mirek Charvát, m.charvat@mch-design.net, foto: Aude Vanlathem

V předchozím dílu článku jsme si na příkladu scénky na téma „ztracené
klíče“ odehrávající se v prostředí „vesmírné stanice“ ukázali několik
zásad, kterých je dobré se držet. Dnes se zaměříme detailně na to,
proč je tak důležité umět vytvářet postavy. A začneme tím, jak se
v improvizaci stavíme k chybám.
Chyby jsou skvělé,
chyby jsou důležité
Je nanejvýš důležité, aby se hráči na jevišti cítili
dobře a uvolněně. Chyby se proto zásadně
berou do hry. Ostatně, kdyby nebylo chyb,
diváci by ani nemuseli věřit, že představení
vzniká právě tady a teď. Chyby jsou též důležitá
zpětná vazba pro spoluhráče. Ti se z chyby
dozvědí minimálně to, že si člověk něco vyložil
úplně jinak, než by asi měl. I s tím je nutné
počítat a dál stavět na tom, co se opravdu děje,
a ne na tom, co bychom chtěli, aby se dělo.

Na to, aby vznikl příběh,
vůbec není nutný scénář.
Pro to, aby vznikl na scéně nějaký příběh, stačí,
když se hráči na začátku scénky soustředí
na budování postav a vykreslování prostředí.
Přitom vnesou do hry nevyhnutelně informace
o tom, v jaké situaci se jejich postavy nachází,
a též naznačí, jaký je jejich vzájemný vztah.
Příběh potom vznikne tak, že hráči během
pokračování scénky najdou důvod, proč se
jejich postavy právě v takové situaci ocitly,
a dokreslí jejich vztahy. Na závěr scénky pak
hráči najdou nějaké řešení rozporů, které se
v průběhu scénky objevily.

Postavy je výhodné
budovat vzájemně
V improvizaci je důležité, aby hráči byli na sebe
navzájem neustále napojeni a vnímali signály,
které jim druzí dávají, a brali tyto signály do hry.
Jakmile začne hráč sám vymýšlet, jakou postavu
hraje, nevyhnutelně se odpoutá od ostatních.
Problém nastane i ve chvíli, kdy musí svou
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postavu ostatním představit, a to tak, aby ji
správně pochopili. Vyžaduje to čas a pozornost
navíc. Proto se v impru osvědčuje postup, kdy
necháte na svých spoluhráčích, aby řekli, jakou
postavu ve vás vidí a vymezili její charakteristiky.
Přitom na straně toho, kdo postavu druhého
pojmenovává, je nutné dbát dvou zásad:
1. Musíte se orientovat podle toho, co ze
spoluhráče opravdu vycítíte, podle řeči jeho
těla, tónu hlasu, rytmu řeči a vůbec celkového
dojmu, který ve vás vyvolává. Nepřidávat
k tomu něco, co ve spoluhráčovi není.
2. Nesmíte o tom, co z druhého vnímáte,
přemýšlet, ale musíte se spolehnout prostě
na to, co vám přinese slina na jazyk,
a věřit tomu.
A na straně nositele postavy je pak nutné to
vše hned promítnout do řeči těla a zahrnout
do svých projevů. Také bez přemýšlení
a na první dobrou. Musíte se naučit spolehnout
na to, jakou zpětnou vazbu vám dává vaše tělo.
Nic lepšího sami stejně nevymyslíte.

Poslouchejte (své) tělo
Pokud se se svou postavou identifikujete
tělesně, velmi rychle přijdete na to, co je pro
vás snadné hrát, a kde vás to naopak blokuje.
Tělesným ztvárněním postavy zároveň dáváte
spoluhráčům zřetelně najevo, jak jste je
pochopili. A zpětně jim dáváte nové nabídky,
na které oni opět mohou reagovat a nechat
se vést asociacemi, které v nich vaše řeč těla
vyvolává. Velmi rychle se tak dá dosáhnout
stavu, že všichni dobře rozumí, kdo je kdo
a jaký je. Nic není potřeba klopotně vymýšlet,
vysvětlovat a potýkat se s nepochopením.

2. hráč (definován jako
palubní inženýr, alkoholik)
přijme nabídku a začne se chovat a mluvit
jako opilec: „eee … bleee … vy jste na mne
zas hrubý, poručíku. Vy mne nemáte rád. Vy
tu nikoho nemáte rád. Jooo, kdyby tu byl
kapitán, ten by si se mnou přiťuknul.“
(Kosmická stanice má určitě kapitána.
Zatím neobsazená postava kapitána je už
vykreslená – tolerantní velitel, má asi rád
svou posádku, a patrně se též rád napije –
důležitá informace pro zbývající spoluhráče
– a mimochodem i jeden z důvodů, proč jsou
patrně v dané situaci).
1. hráč (definován jako neoblíbený,
netolerantní, nespolečenský poručík,
který nemá nikoho na stanici rád):
„Ještě že i v té opilosti dovedete leccos
opravit.“ (musí opravit nechtěnou blokaci
postavy inženýra – byla to chyba, hned
druhou větou ho totiž zneschopnil provést
příkaz) „Tak pospěšte člověče!“ (to už
patří ke statusové houpačce, o které jsme
mluvili minule).
2. hráč (definován jako opilý, leč stále akce
schopný palubní inženýr):
„To si pište, že dovedu … škyt … buďte klidnej,
veliteli, mně taky na stanici záleží“ (proti výše
zmíněnému doporučení vložil do postavy
poručíka potenciální rozpor: poručíkovi záleží
na osudu stanice, je zodpovědný atd. – je
to buď chyba, nebo nahrávka na to, aby se
poručík stal hlavní postavou).
Každý příběh by měl mít hlavní postavu. Ale
o tom, co hlavní postavu dělá hlavní postavou,
si řekneme až příště. Mezitím se zastavte
na tréninku SIGu Improvizace a vyzkoušejte si
na vlastní kůži vše, co jste se dnes dočetli.
web: goo.gl/whkSSG
facebook: goo.gl/hTTJpt

Výsledky dětské mensovní
Vítězům
fotografické soutěže gratulujeme!

1.

2.

3.

Oceněným gratulujeme a všem, kdo se
zapojili, děkujeme za příspěvky – sešla se jich
hromada a úplně z každého bylo vidět, že vás
focení baví. A to je paráda. Tvořte dál. ;-)

1. místo – Malá velká radost, Milena Špůrová

Zvláštní
ocenění
od redakce
časopisu
MENSA

Volnost? – Marina Josefi

2. místo – Ranní mlha, Jana Volemanová

Zvláštní
ocenění
od redakce
časopisu
MENSA

Před západem slunce – Viktorie Zafarová

3. místo – Mamma Mia, Renata Tobolová

Zvláštní
ocenění
od redakce
časopisu
MENSA

Až na dno – Kryštof Kunert
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autor: Bartek Bocian

BYSTŘÍLNA

Řešení úloh najdete na straně 42

Geometrie
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz

1. Vyřešte:

2. Vyřešte:

Která barevná kombinace na krychli není?

Který pohled na jehlan je správný?

3. Vyřešte:

Coco cross

Jakou barvu má hrana krychle?
Hana Kotinová, hakvago@seznam.cz

Zadání:
Máte desku o rozměru 6 x 7 polí
a hrací kámen – kvádr o rozměru 2 x 1 x 1 pole
Kámen se na desce pohybuje pomocí překlápění. Po překlopení se
samozřejmě kámen nesmí žádnou částí dostat mimo desku. Vaším
úkolem je dostat ho z výchozího pozice do pozice koncové, a to co
nejmenším počtem překlopení.

a)

Začneme na desce 4x4 (kámen je postaven na výšku v levém
horním rohu). Jaký je nejmenší počet překlopení, abyste se dostali
na libovolné pole hracího plánu? Které pole je nejhůře dosažitelné?
(Např. do protějšího rohu se dostanete 4 překlopeními.)

b)

Přejdeme na desku 6 × 7. Kolik překlopení je potřeba k přesunu ze
startu (S) do cíle (CC), jestliže nesmíte použít pole označená X?

1.

2.

S

3.

S

X
X

X

S

X

S

X

X
X

X

X
X

X
C

c)
1.

C

C

C

C

C

C

C

Nyní změníme kámen na 3×1×1. Jsou-li následující úlohy řešitelné,
uveďte nejmenší počet překlopení.

2.

S

X

3.

S

X

C

C

C

X

S

X

C

C
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Řádková inzerce
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.
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
Najde se spolumensan/spolumensanka na procházky a turistiku přírodními lokalitami kolem
Prahy a dál? Protáhnout si tělo od počítače, trochu popovídat a něco pěkného vidět... Jsem žena,
54, z Prahy, nepříliš sportovní či společenský typ.
Kontakt: epreklady@seznam.cz
Do zavedené zubní ambulance přijmeme
na částečný či plný úvazek ZUBNÍHO LÉKAŘE/
LÉKAŘKU. Práce v lázeňském městě Trenčianské Teplice (Slovensko) – blízko hranic s ČR,
v moderní soukromé ambulanci zajišťující komplexní stomatologickou péči. Výhodné platové
ohodnocení, příspěvek na bydlení a dopravu,
nástup možný ihned. tel.: +421 915 775 447
Kontakt: pavel.polakovic@mensa.cz
Logická hra hledání min Minesweeper Dreams pro
Android. Kromě klasických čtvercových si zahrajete šestiúhelníková anebo náročnější trojúhelníková
pole. Hra nabízí mnoho předvoleb i speciální herní
módy, například hru bez vlajek nebo nesmrtelný
režim. Má také globální žebříčky nejlepších časů.
Vyzkoušejte na Google Play, zadejte Minesweeper
Dreams. Užijte si hru. Radomír Odstrčil

Nové

Aktivní Mensa kovbojka, štíhlá, veselá 54letá
holka, hledá fajn kluka, šikulku do nepohody,
47–55 let, s hezkým vztahem ke koním, psům,
kočkám a přírodě... Bez toho všeho nedokážu
žít, a i když je Mensa jedna velká matematika,
snad se tu nějaký ten přírodní diamant najde... :-)
kontakt - darlingjj@email.cz
Nabízím fotografické a lektorské služby – výuka
fotografování a počítačových úprav fotografií,
zakázkové fotografování (děti, sport, akce,
svatby), skenování a retuš starých fotografií, výuka
češtiny pro cizince (přes AJ). Ceny dohodou dle
rozsahu služeb, pro členy Mensy sleva. Bc. Lenka
Scheuflerová, lenka.scheuflerova@mensa.cz

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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Co se děje na intranetu

redakce, redakce@mensa.cz

Na intranet se za poslední dva měsíce přihlásilo 598 různých členů. Prohlíželi si
více než 565 nových fotek. Diskutovalo se i o nejrůznějších tématech:
Evropská kultura v ohrožení? | Dotace z daní | SIG manga | NaNoWriMo | Konstantní rychlost
elektromotoru | Chyba nastavení přesměrování e-mailů | The Social Network | #MeToo
| SIG Business Club - Tvorba akciového portfolia | SIG Poker | Nenávist | Co nás odlišuje od bohů ? |
SIG zbraně | Stavění domina – zapůjčení kostek | Petice proti regulaci zbraní ...ze strany EU

Ankety z intranetu:

Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz

Trápí Vás perfekcionismus?
Nevadí mi s ním žít

50

Trápí mě občas

102

Trápí mě

9

Nejsem perfekcionista

77

Žijete zdravým životním stylem?
Ano, ale chtěl/a bych víc

75

Ano, trochu a stačí mi to tak

74

Ne, ale chtěl/a bych

43

Ne, ani nechci

21

Ano, žiji velmi zdravě

15

Cocco cross:
a) nejhůře dosažitelné je pole 3-3, a to během 8 tahů
– pokud byste to zvládli na sedm tahů, napište autorce, bude ráda
b) 1. DDPPDDP, 2. PPDLDDDP, 3. PHLLDDDPPPD
c) 1. DPPDPDD, 2. nemá řešení, 3. DPDPDDP

Geometrie:
1. vpravo dole

2. vlevo dole

3. zelená

MÍSTNÍ SKUPINY

MS Brno: brno@mensa.cz, brno.mensa.cz
MS České Budějovice: budejovice@mensa.cz, budejovice.mensa.cz
MS Hradec Králové: hradec@mensa.cz, hradec.mensa.cz
MS Karlovy Vary: vary@mensa.cz, vary.mensa.cz
MS Jihlava: jihlava@mensa.cz, jihlava.mensa.cz
MS Liberec (v přípravě): hana.kotinova@mensa.cz
MS Olomouc: olomouc@mensa.cz, olomouc.mensa.cz
MS Ostrava: ostrava@mensa.cz, ostrava.mensa.cz
MS Pardubice: pardubice@mensa.cz, pardubice.mensa.cz
MS Plzeň: plzen@mensa.cz, plzen.mensa.cz
MS Praha: praha@mensa.cz, praha.mensa.cz
MS Prostějov: prostejov@mensa.cz, prostejov.mensa.cz
MS Ústí nad Labem: usti@mensa.cz, usti.mensa.cz
MS Zlín: zlin@mensa.cz, zlin.mensa.cz

ZÁJMOVÉ SKUPINY – SIGY

Adresář
ADMINISTRATIVA
E-mail: kancelar@mensa.cz
Korespondenční adresa: Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Administrace členské základny:
Zuzana Poláková, 721 216 108, sekretarka@mensa.cz
Administrativa testování:
Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
Bankovní spojení: č. ú. 5500450000/4000 (Expobank CZ)
Účetní: ucetni@mensa.cz
Webmaster: Čestmír Kalus webmaster@mensa.cz

Bližší informace o jednotlivých zájmových skupinách najdete v adresáři na:
www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny
SIG 111: Michaela Jánošková, michaela.janoskova@mensa.cz, sig-111@mensa.cz
SIG Aktivní děti: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Business Club: Petr Štěpán, 724 744 775, petr.stepan@mensa.cz
SIG Cyklistika: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-cyklistika@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 Filmový klub: Petr Zach, sig-filmovy-klub@mensa.cz
SIG Fotografování: Martin Dvořák, martin.dvorak@jivova.com
SIG Geocaching: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Chci pomoci Mense: Petr Mazal, 737 329 360, petr.mazal@mensa.cz
SIG Improvizace: Miroslav Charvát, 606 427 893, sig-improvizace@mensa.cz
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, 724 848 531, svachov@seznam.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Junior: Vladan Havel, vladan.havel@email.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 Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@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 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 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 Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Technologie, programování a matematika: Lukáš Čihák, sig-tech@mensa.cz
SIG Vinum: Lubomír Jan Muzikář, lubomir.jan.muzikar@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
Výtvarný SIG: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz

Kancelář Frýdek-Místek:
Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek, 595 171 519,
Jarmila Rožnovská, Alan Schubert

ČLENOVÉ MENSY ČR

KONTROLNÍ KOMISE

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

Kancelář Praha:
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
Zuzana Poláková, Petr Štěpán

RADA MENSY ČR
E-mail: rada@mensa.cz
předseda:
Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz, 602 392 662
1. místopředseda, členská základna:
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz, 737 329 360
místopředseda, aktivity, zahraničí:
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
místopředseda, Mensa gymnázium:
Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888
místopředsedkyně, testování, nadané děti, administrativa testování:
Dana Havlová, dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874
místopředsedkyně, PR a grafika:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 777 004 678
místopředseda, internet:
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz, 608 299 286
časopis:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979
místní skupiny, SIGy - zájmové skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
tajemník pro ekonomiku:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz
tajemník pro sociální sítě:
Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz
tajemník aktivit pro mladé:
Vladan Havel, vladan.havel@email.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ
Psycholog: PhDr. Dagmar Jílková, Praha, psycholog@mensa.cz
Internetová rada: Tomáš Kubeš (předseda), Martin Sedláček, Petr Mazal,
irada@mensa.cz
SIGHT koordinátor: Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Testující IQ: testovani.mensa.cz (kompletní seznam testujících najdete
na www.mensa.cz/testovani-iq/seznam-testujicich)

REDAKCE ČASOPISU
E-mail: redakce@mensa.cz

MENSA GYMNÁZIUM, O.P. S.
Korespondenční adresa:
Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy, 257 328 786
www.mensagymnazium.cz, info@mensagymnazium.cz
Ředitelka: Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz

E-mail: kk@mensa.cz
Hana Vantuchová (předsedkyně), Naděžda Burešová, Jiří Šmach

dostupná
kvalitní
motivující
přátelská

Open Gate
Gymnázium a základní škola

#Všestranný rozvoj

Kvalitní vzdělání dostupné
pro motivované žáky a studenty.
Dejte nám vědět o své
motivaci a talentu!
opengate.cz

#Stipendium

Velkorysý stipendijní program
Nadace The Kellner Family Foundation
pro studenty osmiletého gymnázia
ze sociálně potřebného prostředí.
kellnerfoundation.cz/opengate
224 174 462

Dny otevřených dveří
22. listopadu 2018
24. ledna 2019

