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Vážení členové Mensy,
jedenáctý ročník Logické olympiády je úspěšně za námi a je namístě poděkovat všem, kdo jeho
hladký průběh zajistili. Seznam dobrovolníků čítá téměř 300 jmen a všem patří náš dík. Zvláště
bych rád poděkoval Evě Sedláčkové, která již třetím rokem připravuje většinu úloh pro všechna
kola a věnuje velké množství času a úsilí tomu, aby soutěž byla pro účastníky ještě zajímavější
a atraktivnější. Velký dík patří i Zuzaně Polákové, pod jejímž vedením se soukolí Logické olympiády
hladce otáčí. Doufám, že všichni dobrovolníci s námi vstoupí i do dvanáctého ročníku, a přál bych
si, aby se i další z vás s chutí zapojili. Přijďte si zažít ten krásný pocit, když desítky nadšených dětí
a studentů řeší úlohy a doufají, že stanou na stupních vítězů v dnes již prestižní soutěži, kterou se
Logická olympiáda bezesporu stala.
Příští rok má lichý letopočet a to je pro Mensu signál, že je to rok volební. Budeme volit nejen naše
nové radní a členy kontrolní komise, ale i zástupce do orgánů Mensy International. Zkusme se
na sklonku roku zamyslet a při bilancování i popřemýšlet o tom, jestli není ten správný čas zkusit
se zapojit. Jak jste se můžete v zápisu z Rady Mensy dozvědět, byl počet radních navýšen z devíti
členů na jedenáct. Není to snad pro vás dostatečnou výzvou?
Konec roku bývá i v Mense časem společenských setkání, a tak se i já již těším na setkání s přáteli
a na nové členy, které již možná brzy budu moci svými přáteli nazvat. Pro mne je Mensa místem,
kde jsem rád, a přál bych si, aby totéž platilo i pro vás všechny.

Veselé Vánoce a krásný nejen Nový ale i celý rok,

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

Tiráž

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Číslo 6/2018 (prosinec-leden), ročník
XXVI, vychází 10. 12. 2018 v nákladu 8 000 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je
6. ledna 2019.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků
odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení časopisu šéfredaktor. Příspěvky,
připomínky a dotazy prosím zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Redakce si
vyhrazuje právo články v případě potřeby upravit nebo zkrátit.
Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů
a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů Mensy ČR, není-li výslovně
uvedeno jinak. Obsah tohoto časopisu může být volně přebírán všemi ostatními
publikacemi Mensy za předpokladu uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak.
Obsah publikovaný na casopis.mensa.cz je šířen pod licencí Creative Commons.
Aktuální číslo časopisu je k dispozici v elektronické podobě na webu www.mensa.cz.
Archiv všech čísel, včetně časopisů Mensy International, naleznete na intranetu Mensy
intranet.mensa.cz. Časopis je zasílán všem členům Mensy ČR, nečlenové si jej mohou
předplatit za 250 Kč ročně. Změny adresy a dotazy na předplatné prosím zasílejte
na adresu sekretarka@mensa.cz.
Vydavatel: Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6; Tisk: Typos, tiskařské
závody, s. r. o., Podnikatelská 1160/14, 320 53 Plzeň; ISSN 1211-8877; Evidence
periodického tisku MK ČR E 22252; © Mensa České republiky, 2018; Printed in the
Czech Republic.
Na tomto čísle se podíleli: Iva Berčíková, Bartek Bocian, Filip Cimburek, Tereza
Cimburková, Ondřej Čavojský, Petr Čavojský, Zdeněk Falář, Lenka Filová, Ladislav
Frankl, Matěj Frydrych, Marta Frydrychová, Marek Havlíček, Radek Holík, Pavla
Janovská, David Jelínek, Čestmír Kalus, Hana Kalusová, Zuzana Kořínková, Hana
Kotinová, Marta Kubánková, Tomáš Kubeš, Eliška A. Kubičková, Vladimír Kutálek,
Bára Kvapilová, Jan Labonek, Ed Love, Lucie Malechová, Lukáš Marel, Petr Mazal,
Gabriel J. Melena, Broňa Milinková, Lubomír Jan Muzikář, Zdenka Pániková, Zuzana
Poláková, Milada Pytelová, Martin Sedláček, Zuzana Šimková, Zuzana Šimůnková,
Lenka Šnajdrová, Vítek Švachouček, Jaroslav Švamberk, Jana Tomaštíková, Hana
Vantuchová, Adéla Vicherková, Jiřina Vlková, Stanislav Wolf, Jan Zvěřina a další.
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Reakce na akce

Vážení čtenáři,
vítám vás u prosincového čísla časopisu Mensa.
Najdete v něm spoustu informací o realizovaných mensovních akcích, včetně reportáže z finále
Logické olympiády, článku o mensovním zájezdu do Japonska, reakce na podzimní celostátní
setkání v Seči i na retrosetkání v Hálově Mlýně.
Důležité jsou také informace o volbách – v roce 2019 proběhnou volby jak do Rady Mensy ČR,
tak do orgánů Mensy International. Pokud tedy máte chuť pomoci Mense intenzivněji, máte
skvělou příležitost.
Hodně prostoru jsme tentokrát věnovali Bystřílně – a to zčásti díky úlohám z Mistrovství světa
v sudoku a logických hrách 2018. Reportáž z této akce v tomto čísle také najdete. A vyluštěním
soutěžního bludiště můžete i vyhrát drobné ceny.
Prosincové číslo bývalo standardně číslem výročním – obsahovalo kompletní přehled činnosti
Mensy, včetně zpráv místních skupin, SIGů, informací o realizovaných projektech a tak dále.
V letošním roce tyto informace v prosincovém čísle nenajdete. Nemusíte však zoufat, dočkáte
se jich na jaře příštího roku, kdy bude přehled činnosti Mensy vydán společně s výroční zprávou.
Přeji vám příjemně strávené svátky a hodně štěstí do nového roku.
A pro podpoření té správné sváteční nálady si můžete třeba zkusit přivonět k mensovnímu
perníčku na obálce...
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Členské příspěvky na rok 2019
Zuzana Poláková

Jsou mezi námi i takoví vzorní členové, kteří již před koncem roku uhradili členské
příspěvky na rok následující. Ráda bych jim všem poděkovala. Mensa ČR stejně jako
v minulých letech připravila dárek pro každého člena či členku, kteří zaplatí členské
příspěvky do konce února 2019. Každý takovýto člen dostane poukaz na testování
IQ zdarma. Díky tomuto poukazu budete moci pozvat na testování svého partnera,
kamaráda, rodiče, dítě, kolegu nebo třeba šéfa. Poukaz bude platit pro dospělé,
studenty nebo děti ve věku od 5 let. Rozhodnutím Rady Mensy bylo stanoveno, že
tato nabídka bude platit každoročně.

Jak zaplatit?
Nejsnáze a nejlevněji zaplatíte převodem
na účet Mensy:
Číslo účtu: 5500450000/4000 Expobank CZ
Variabilní symbol (VS): členské číslo
Nově je opět možné platit kartou. Platební
brána je dostupná po přihlášení do intranetu.
Z platby kartou platí Mensa ČR relativně
vysoký transakční poplatek, proto prosím tuto
možnost použijte, jen pokud nemůžete platit
převodem na účet.
Použití členského čísla jako variabilního
symbolu nám umožňuje efektivnější evidenci
plateb. Své členské číslo najdete na členském
průkazu, případně na igelitovém přebalu
časopisu. Členové Dětské Mensy použijí jako
VS jen číslo bez „DM“. Rodiny platící rodinný

členský příspěvek uvedou jako VS jedno
z členských čísel a ostatní členská čísla napíší
do poznámky. Pokud své číslo nevíte, ráda
vám ho vyhledám.
Časopis má předplacen každý člen v rámci
svého příspěvku. Je možné explicitně požádat
o nezasílání tištěného časopisu Mensy, nemá
to však vliv na výši členských příspěvků.
Možnost odečíst 150 Kč za časopis, a tedy
dostávat jen jeden výtisk, mají rodiny, které
nevyužívají rodinný členský příspěvek.

jako poděkování, 100 ks mensovních vizitek
zdarma a dvě vstupenky na valnou hromadu.
Zlaté členství platí jako roční rodinný
členský příspěvek a v případě nových členů
i jako zápisné. Toto členství může být též
netradičním dárkem.
Celkem 69 425 Kč z příspěvků zlatých členů
v roce 2018 využila Mensa k financování
Logické olympiády, především na realizaci
finále, a to zejména na nákup cen pro
vítěze. Rádi bychom srdečně poděkovali
následujícím členům za jejich příspěvek:
Ing. Michal Augustin, Ing. Hana Kotinová,
Ing. Michaela Kovářová, Monika Michlová,
Kateřina Pátek, Ing. Richard Pavlica,
RNDr. Zlata Kubů, Ing. Martin Scholz,
MUDr. Miloslav Skřivánek, Drahomír Šachta,
Pavel Tempír, Ing. Radomír Toman, Ing. René
Vápeník, Ing. Evžen Varadínek, Ing. Jan Vrána,
Ing. Luděk Zákravský.

Doživotní členství

Zlaté roční členství
Zlaté roční členství je určeno pro ty z Vás,
kteří chtějí aktivně podpořit Mensu a její
projekty především v oblasti nadaných dětí.
Jako zlatého člena vás uvedeme v seznamu
partnerů Mensy, získáte pamětní odznáček

Kdy a kolik?
Termín splatnosti členských příspěvků je nejpozději 28. února 2019.
Výše ročních členských příspěvků zůstává stejná jako minulý rok:

300 Kč

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

450 Kč
600 Kč
750 Kč
800 Kč

dva sourozenci do 26 let; zahrnuje předplatné časopisu

5 000 Kč

zlaté roční členství

Pokud je pro Vás poslání Mensy opravdu
důležité, můžete se stát členy na celý život.
Získáte tak speciální místo v naší historii,
a především dáte Mense ČR možnost
výrazně investovat do budoucnosti a rozvoje
nadaných dětí. Doživotní členství nabízí stejné
výhody jako zlaté členství, avšak platí pouze
jako členský příspěvek pro jednu osobu.
Veškeré vaše dotazy
ráda zodpovím
na sekretarka@mensa.cz

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

Na pozdní úhradu členských příspěvků se vztahuje administrativní poplatek ve výši
100 Kč. Týká se plateb členských příspěvků stávajících členů, které přijdou na účet
Mensy od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019.
INZERCE

Potřebujete více
poukazů na testování?
Ke koupi na:
www.mensa.cz/testovani-iq/darkovy-poukaz
|4|

Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal

Další zasedání Rady proběhlo 4. 11. v Praze,
tradiční body (dny programátorů, info z Mensa
gymnázia) doplnily informace o úspěšném
průběhu krajských kol Logické olympiády,
o zasedání International Board of Directors
v Budapešti, dozvěděli jsme se o průběhu přípravy nových propagačních a informačních
tiskových materiálů i o vizi zřízení klubovny
pro MS Brno. Spolupráce s psychologem
Vladimírem Marčekem nadále pokračuje,
po schválení Mensou International byl jmenován psychologem Mensy ČR, a od 1. 1. 2019
tak nahradí PhDr. Dagmar Jílkovou, která tuto
pozici dlouhé roky zastávala. Rádi bychom
paní PhDr. Dagmar Jílkové poděkovali za dlouhodobou spolupráci. Tým testujících se opět
rozšíří, nově byla testující jmenována Michaela
Rinková, další testující jsou proškolováni. Věnovali jsme se rovněž administrativě mensov-

Valná hromada
MS Karlovy Vary

Uzávěrky

ního účetnictví. Jiří Rak podal informace o průběhu zpracování dokladů za rok 2018, hovořili
jsme i o dalších možnostech řešení personálního zabezpečení ekonomických agend včetně
účetnictví. RM stanovila rovněž termín konání
Valné hromady na 8. 6. 2019.
Další jednání RM se uskuteční v Brně
v sobotu 5. 1. 2019.

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

intranet.mensa.cz
pod záložkou

Dokumenty Mensy
– Zápisy z RM

foto: Pavel Terber

Od minulého vydání časopisu se Rada Mensy
sešla dokonce dvakrát. Nejprve jsme si čas
na zasedání našli na Podzimním celostátním
setkání Mensy ČR a sešli jsme se dne
27. 9. v Seči. Věnovali jsme se mj. členským
příspěvkům – ty jsou pro rok 2019 stanoveny
v nezměněné výši. Zůstává i bonus pro
včasné plátce – poukaz na testování zdarma.
Dozvěděli jsme se aktuální informace z Mensa
gymnázia i výstupy ze dnů programátorů –
bylo doprogramováno zadávání výsledků
nového testu pro děti (MITCH) a následně
byl tento test oficiálně zaveden pro testování.
Jmenována byla i volební komise pro volby
do mensovních orgánů v roce 2019 – počet
členů nové Rady v těchto volbách bude navýšen
na 11. Účastníci zasedání byli informováni
mj. i o stavu hospodaření, o mensovních
akcích i o běžícím projektu Škola4.

Petr Čavojský
Zveme vás na Valnou hromadu MS Karlovy
Vary, která se uskuteční v pátek 18. ledna
2019 od 17 hodin v Parkohotelu Sokolov.

V kraji Vysočina
nově testujeme
děti od 6 let.
Nejbližší termíny
najdete na
testovani.mensa.cz

časopisu v roce 2019
Uzávěrky v roce 2019
budou vždy 1. neděli
každého lichého měsíce.

6. ledna
3. března
5. května
7. července
1. září
3. listopadu

Několik doporučení
Když nám pošlete svůj článek ještě
před uzávěrkou, budeme schopni
mu věnovat důkladnější péči.
Když reakci na akci napíšete krátce
po akci samotné, budete ji mít v živější paměti. A třeba tak dokážete
své nadšení lépe přenést na čtenáře.
Když ke svému článku rovnou přiložíte fotografie v původním, co největším rozlišení, uděláte nám radost.
Fotku budeme moci v časopise
otisknout větší a váš článek čtenáře
snáze upoutá.
Když se nebudete zbytečně zabývat grafickou úpravou textu svého
článku, ušetříte práci sobě i nám. Ve
finále totiž článek stejně bude vypadat nejspíš úplně jinak.
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Volby 2019
Volební komise

Mensa se opět chystá na volby. Rada Mensy ČR na svém jednání
27. září 2018 zvolila Volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda),
Tomáš Hladík, Věra Ivanová, Pavla Janovská a Jan Walla.
Ve volbách 2019 budeme volit předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR
(11 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové).
Funkční období těchto nově zvolených orgánů začne 1. července 2019.
Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali platnost své e-mailové adresy
uvedené na intranetu Mensy v sekci Uživatelský profil. Tato adresa bude
ve volbách využívána pro zasílání aktuálních informací a pokynů k volbám.
Současně s volbami do orgánů Mensy ČR budou probíhat také volby
do orgánů Mensy International. Oznámení o přijímání nominací kandidátů je
uveřejněno v tomto čísle časopisu. Náměty, připomínky a dotazy k volbám
můžete psát Volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Navrhujte kandidáty
do orgánů Mensy ČR
Vyzýváme všechny členy Mensy ČR (dále
jen Mensy), aby navrhovali kandidáty
do volených orgánů Mensy. Jakýkoliv řádný
člen Mensy může navrhnout jakéhokoliv
řádného svéprávného člena Mensy včetně
sama sebe jako kandidáta na funkce
předsedy Mensy, členů Rady Mensy a členů
Kontrolní komise. Návrh musí obsahovat celá
jména navrhovaných kandidátů a také údaj,
do kterého voleného orgánu jsou navrhováni.
Pro jednoznačnou identifikaci je dobré návrh
doplnit e-mailovými adresami nebo jinými
upřesňujícími údaji o kandidátech. Návrh
musí být Volební komisi zaslán nejpozději
do 28. ledna 2019, a to elektronickou poštou
na adresu vk@mensa.cz. Navrženým
kandidátům nebude Volební komise sdělovat,
kdo je navrhl.
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Vlastní volby budou probíhat stejným
způsobem jako v minulých letech. Volby
se konají na Valné hromadě Mensy ČR
v červnu 2019, kde budou moci členové
volit osobně. Volební komise rovněž umožní
členům odeslat svůj hlas dříve elektronicky
prostřednictvím volebního systému nebo
korespondenčně poštou nebo kurýrními
službami. Všechny hlasovací lístky se však
sčítají až na Valné hromadě, kde se výsledek
voleb následně vyhlásí. Harmonogram
voleb a další podrobnosti týkající se voleb
budou zveřejňovány průběžně v časopise
a na webu Mensy.

Jak být volen do orgánů
Mensy ČR
Návrhy kandidátů do volených orgánů bude
Volební komise přijímat do 28. ledna 2019.
Navržení kandidáti budou vyzváni e-mailem
k tomu, aby do 11. února 2019 Volební
komisi zaslali souhlas se svojí kandidaturou.
Souhlas s kandidaturou musí být poslán
e-mailem na adresu vk@mensa.cz a musí
obsahovat tyto náležitosti: celé jméno
kandidáta, jeho členské číslo a kontaktní
údaje (e-mailová adresa, telefon). Osobní
údaje mohou být doplněny o tituly, funkci
zastávanou v Mense a adresu osobních www
stránek. Souhlas s kandidaturou musí dále
obsahovat výslovný souhlas s uveřejněním
proslovů a informací o kandidátovi v časopise
Mensy a na volebních internetových

stránkách Mensy. Odesláním souhlasu
s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje
seznámení se a souhlas s volebním systémem
a podmínkami vykonávání navrhované funkce.
Přijetí souhlasu bude kandidátovi potvrzeno
na odesílací adresu. Nedoručení souhlasu
Volební komisi ve stanoveném termínu bude
považováno za nesouhlas s kandidaturou.
Kandidáti mohou Volební komisi také zaslat
volební proslov a fotografii pro uveřejnění
v časopisu a na volebních internetových
stránkách Mensy. Volební proslov a fotografie
musí být zasílány v předepsaném formátu
na adresu vk@mensa.cz nejpozději do
18. února 2019.
Nebude-li mít některý kandidát ke dni přijetí
kandidatury vyrovnány závazky vůči Mense
(například podle podmínek na stránce
www.mensa.cz/mensa/clenske-prispevky)
nebo nebude-li splňovat kritéria na kandidáta
na danou funkci (například bude členem
Volební komise), bude vyškrtnut ze seznamu
kandidátů bez možnosti odvolání.
Pro tyto volby budou opět fungovat volební
stránky Mensy: volby.mensa.cz. Na nich
naleznete všechny dokumenty týkající se
voleb a informace o kandidátech.

Narození Jihlávky
Lubomír Jan Muzikář

S potěšením si dovolujeme sdělit, že dne
10. září 2018 v 18:15 se nám po několika
pokusech a neplodných letech narodila naše
vytoužená

MiSs Jihlava

.

Za jejím zrodem stojí zatím „pouze“ deset
mensanek a mensanů z celé Vysočiny,
které po cca půl roce provizorního soužití
„na divoko“ dotlačily okolnosti (a vedení
Mensy ČR) až na oficiální valnou hromádku.
Jejím taťkou se zde zcela neočekávaně stal
Luboš (Jan Muzikář), mamkou Libor (Řezáč)
a kasičku jí pohlídá Iveta (Jelínková). Martina
(Týna Doležalová) přivítá její další členy
a webík jí načančá Jarka (Hnatiaková). U její
kolébky (rozuměj u baru) v jihlavském baru
Nocturno dále slzely tetičky Aneta, Ivana,
Urangoo a jásal strýček Ctibor.

Jejímu veselému příchodu na svět také
přihlíželi osobně tři sudičáci – Martin
(Sedláček), Pavel (Terber) a Zdeněk (Falář),
kteří ji přáli do života hodně štěstí a dali do vínku
spoustu cenných rad a neocenitelných tipů.
Naše Jihlavka je sice zatím velmi křehká
a poměrně nezkušená. Ale všichni věříme,
že ji postupně posílí další pěstouni z celé
Vysočiny. A moudřet a dospívat bude tím
rychleji, čím víc se bude učit od svých
starších a zkušenějších sourozenců z celé
naší rostoucí mensovní rodinky.
Že by naše Jihlavka už za rok dospěla
do role pořadatelky podzimního celostátního
setkání 2019?

Cena pro Mateřskou školu
Horní Slavkov, Sportovní 713
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Ondřej Čavojský
V loňském školním roce se naše mateřská
škola účastnila soutěže ŠKOL(K)A JINAK
2018 pořádané Svazem měst a obcí České
Republiky. Jedná se o soutěž, do které
se může přihlásit jakákoliv mateřská nebo
základní škola v České republice. Soutěže se
účastnily školky od Aše až po Kyjov. Soutěží
se v kategorii hlasování na facebookových
stránkách Svazu měst a obcí České Republiky
a v kategorii hodnocení odborné poroty.

Zástupci z naší školky byli na začátku října
pozváni do Kolovratského paláce v Praze, kde
převzali cenu poroty za mimořádný přínos pro
vzdělávání mimořádně nadaných dětí.
Jsme velice rádi, že naše práce byla takto
oceněna a slibujeme, že nepolevíme a dále se
bude věnovat rozvíjení nám svěřených dětí.

Ve věku 86 let zemřel
novinář Jan Petránek
Zuzana Šimková, koordinátorka Čestného uznání
Jan Petránek, český novinář, komentátor,
literát a disident, zemřel 10. 11. 2018.
Oznámila to jeho rodina.
Jan Petránek působil před rokem 1968
v Československém rozhlase. Vysílal i během
okupace 21. srpna. Byl signatářem Charty 77
a přispíval do samizdatových Lidových novin.
Novinářské práci se věnoval i po odchodu
do důchodu roku 1993.
Pan Jan Petránek byl v roce 2013 nominován
na Čestné uznání Mensy České republiky se
zdůvodněním navrhovatele: „Nevím o nikom
s větším přehledem o současném světě,
především o jeho provázanosti. Jan Petránek
má vynikající schopnost najít to podstatné
ve zprávách z celého světa a zároveň umí
své znalosti předávat velmi srozumitelným
způsobem. Jeho přínos pro kritické myšlení
je mimořádný, nebo spíš naprosto ojedinělý.“.

Diplom spojený s oceněním jsme vzhledem
k dlouhodobé nemoci pana Petránka doručili
poštou. Pan Petránek měl z ocenění velkou
radost, vyměnili jsme si několik e-mailů.
Z obituary zaslaného syny pana Petránka
citujeme motto:

„Nikdy už jiný nebudu
než piják letmé inspirace
intuitivních popudů
které se vtělí do kreace
Ani to nedá hodně práce
a veršík za veršem se lije
Zdravím vás malé variace
a sbohem velké symfonie“
|7|
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Jana Unruhová

Letos už po jedenácté! Opět padl rekord v počtu přihlášených: letos
jich bylo 61 761 z 3 007 škol z celé České republiky. Ve finále se jich
26. listopadu utkalo 193 ve 3 věkových kategoriích. Co všechno ale
předchází akci tak velkolepé, že už mnoho let neuniká pozornosti
veřejnoprávních médií, konkrétně České televize a Českého rozhlasu?

Palačinky

foto: Jana Unruhová

Všechno začíná v březnu, kdy se poprvé v daném roce scházejí členové týmu pro tvorbu
logických úloh nad vymýšlením zadání pro další ročník LO. Jako občerstvení si společně
připravují palačinky. Odtud dostala setkání nad přípravou svůj název.

Letní Palačinky u Blumensteinů

Předjarní Palačinky u Sedláčků

Základní kolo
V průběhu srpna a září probíhá registrace soutěžících a škol, v říjnu pak v základním kole soutěžící vyplní on-line test. Nejlepší řešitelé z kategorií
A (3.–5. střída ZŠ), B (2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) a C (studenti středních škol) postoupí do krajských kol.

Krajské kolo
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Napjaté očekávání vyhlášení
výsledků krajského kola v Liberci

Připravte se, za chvíli začínáme!
Ústí nad Labem
Rodinná atmosféra krajského kola
Pardubického kraje, Pardubice

foto: Petra Pavelková

Dort pro účastníky krajského kola
pro doplnění rychlých cukrů, Plzeň

foto: Jaromír Krys

foto: Hana Kotinová

foto: Zuzana Kořínková

První pátek v listopadu se utkávají nejlepší řešitelé jednotlivých krajů. Řeší dva testy, přičemž jeden z nich bývá promítaný. Letos vzešlo z více
než 2100 účastníků krajských kol opět 195 finalistů.

Logika v akci, Zlín

Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj

Lucie Malechová, úryvek

Marta Kubánková; úryvek

„Jednotlivé kategorie se v zasedací místnosti
vystřídaly vždy po cca 1,5 hodině a celý den měl
neskutečně rychlý a plynulý spád. Po prvním
písemném testu dostali soutěžící svačinky,
po druhém testu, tentokrát promítacím,
nějaké drobné dárečky od našich partnerů
a než se stačili společně vyfotografovat, už
měla naše blesková porota výsledky. Nejdříve
jsme všem odhalili správná řešení, aby nikdo
nešel spát s broukem v hlavě, a pak už se
rozdávaly hlavní ceny.“

„Letošní ročník přinesl jednu velkou změnu
– a to místo konání našeho krajského kola.
(…) Prostředí fakulty bylo příjemné a jistě
inspirativní pro všechny účastníky. Budova
disponuje úžasnou relaxační zónou, kde mohli
doprovázející rodiče přečkat chvíle, po které
se jejich děti zabývaly řešením logických
úloh, pokud nechtěli být soutěži přítomni.
(…) K soutěži nakonec dorazilo 168 ze 180
pozvaných. Nejmladší začali v půl deváté
a nejstarší skončili předáváním cen ve čtyři
hodiny odpoledne.“

Jihomoravský kraj
Broňa Milinková, úryvek
„Máme hotovo dřív, než končí přestávka
a rozběhne se další kolo – vizuální, úlohy
jsou promítané na obří obrazovky nad hlavou
moderátora Vaška. (…) Máme možnost
úlohy sledovat, před sebou máme tabulky
s výsledky – no nevím, jak bych uspěla já
jako soutěžící, některé typy úloh teda fakt
nedávám. (…) Celkově soutěž proběhla bez
zádrhelů díky pečlivé přípravě celého týmu
a soustředěnému plnění přidělených úkolů.
No, dá se to říct i jinak: mensané jsou parta
nejen s vysokým IQ, ale i EQ – čili všímaví,
chápaví, kreativní. Aspoň ti, kteří jsou ochotni
věnovat čas dobré věci.“

Karlovarský kraj

foto: Pavel Vyhlídal

Plný sál mozků na krajském kole
Olomouckého kraje v Prostějově

Příprava finále
Poslední den před finálovým kolem připadá
na neděli, kdy se v budově CIIRC na ČVUT
sejde tým dobrovolníků ke kompletaci
zadání testů, jmenovek, zasedacích pořádků,
dárkových tašek a diplomů. Testují na sobě
taky doplňkové soutěže a kvízy. Letos to
byl živý Tetris, počítání zpaměti na slepé
kalkulačce, Abaku a výpočty obsahů.
foto: Jana Unruhová

foto: Ladislav Frankl

reportáž

Liberecký kraj
Hana Kotinová; úryvek
„Logická olympiáda. Pro 14 lidí pár dní noční
můra a nejlepší akce roku zároveň. Myslíte si,
že tento ročník bude už víceméně poklidnou
rutinou? Ani omylem. Pořád přichází nové
a nové věci, se kterými se musíte nějak
vyrovnat. (…) Letos máme k dispozici dvě
velké rovné posluchárny a jednu stupňovitou.
Každou různě dlouho, ale s tím si poradíme.
(…) Někdo mi říká, že na plátno je hodně
špatně vidět, protože je dost nízko, takže
bude další neplánované škatulata, hejbejte
se. Stupňovitá posluchárna bude na druhý
test lepší, jen to znamená ve vhodný okamžik
přesunout asi 200 lidí – jednu polovinu zdola
nahoru a druhou obráceně.“

Příprava zasedacích pořádků tak, aby soutěžící stejné kategorie neseděli vedle sebe

Příprava informační technologie
Testování úloh na členech Mensy ČR

Petr Čavojský; úryvek
„Pro nejlepších 20 řešitelů v každé
kategorii byly připraveny krásné ceny –
tablety, elektronické čtečky knih, deskové
hry a další. (…) Za skvělou připravenost
žáků a studentů je potřeba poděkovat
všem zapojeným školám. Především pak
jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi
pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich
logické schopnosti. Díky těmto aktivitám,
které každoročně zapojují více a více
žáků a studentů do soutěže, se našemu –
nejmenšímu kraji – podařilo získat 9 míst
ve finále, které proběhlo v prostorách
Míčovny Pražského hradu.“

 Video z KK

v Jihomoravském kraji:
youtu.be/9lBKCW1w3Go

Kompletní články
z krajských kol
najdete na
casopis.mensa.cz.

Porada nad vyhodnocováním hry Tetris
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Finále

foto: Zdeněk Falář, Václav Kořínek

V pondělí 26. 11. v 7:00 se schází organizační tým finále LO v historické
budově Míčovny Pražského hradu, aby před začátkem finálového klání
připravil sál, zázemí, občerstvení a herní koutek. V 9:00 začínají přicházet
soutěžící. Příchod je poněkud náročnější, protože všichni musejí projít
kontrolou u vstupu do areálu Hradu a další kontrolou u brány Královské
zahrady. V 10:00 je finále slavnostně zahájeno místopředsedou Mensy
ČR Tomášem Blumensteinem a předsedou Mensy ČR Martinem
Sedláčkem. Soutěžící čeká písemný test, promítaný test a doplňkové
soutěže. V přestávkách se mohou soutěžící občerstvit připraveným
nápojem, svačinou a obědem a zahrát si některou z připravených

Sál je připraven na finále

her. Mezitím část organizačního týmu pilně opravuje testy, část se
věnuje hostům a zástupcům veřejnoprávních médií a část připravuje
občerstvení. Po oficiální části přichází na řadu prezentace Hany
Halfarové z Kellner Family Foundation o možnostech studia na Open
Gate a Václava Brdka, zástupce ředitele Mensa gymnázia, na obdobné
téma s cílem informovat nadané finalisty o těchto alternativách
pro vzdělávání. V 15:00 jsou výsledky vyhodnoceny a může začít
vyhlášení vítězů. Stejně jako vloni jsou vítězi všech tří kategorií
chlapci. Po vyhlášení stačí už jen všechno zabalit, uklidit a… těšit se
na 12. ročník LO v roce 2019.

Soutěžící se musejí zaregistrovat

Předseda a místopředseda Mensy ČR
zahajují finále

Zahájení a přihlížející část organizačního týmu

První test
| 10 |
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Kdo má hotovo, papír nad hlavu

Živý Tetris

Nově vysvětlená pravidla Abaku vzbudila množství dotazů

Přestávka na perník

Opravovaní testů je jen pro silné jedince… vyžaduje soustředění a dobrou náladu
Vítězové 11. ročníku Logické olympiády

Koordinátorka LO Zuzana Poláková
poskytla rozhovor ČRo
Rozhovor pro ČT24 s jednou finalistkou
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Miniprofily vítězů
Kategorie A
Martin Bryja
Martin Bryja je z Brna a jeho hlavním
koníčkem je skaut. Sportu se příliš nevěnuje,
občas si vyjede na kole. Na finále LO
byl letos poprvé a nejtěžší podle něj
bylo počítání obsahu.

Kategorie C
Vilém Gutvald

Kategorie B
Martin Kosprd
Martin Kosprd navštěvuje gymnázium
v Havlíčkově Brodě. Má rád počítačové hry,
na jiné koníčky čas nemá. Finále LO
se účastnil už v 5. třídě, kdy obsadil
4. místo v kategorii A, a minulý rok,
kdy už byl v kategorii B.

Vilém Gutvald je studentem gymnázia
Zikmunda Wintera v Rakovníku. Jeho
koníčkem je programování a občas jezdí
na kole. Ve finále LO je už asi po osmé.
V 5. třídě byl na 2. místě v kategorii A,
v 9. třídě byl 7. v kategorii B. Letos byl
nespokojený s tím, že pokazil Abaku. Říká,
že ho už párkrát hrál, ale hře se příliš nevěnuje.

Rozhovor se zástupkyněmi krajů
Ludmila Novotná

– oddělení mládeže a sportu, OŠMS KÚ Plzeňského kraje
„Plzeňský kraj je jedním z prvních krajů, který dlouhodobě podporuje soutěže pořádané nebo
spolupořádané MŠMT. Letos kraj podpořil LO částkou 30 000 Kč a pronájmem dvou mikrobusů
na dopravu finalistů a části organizačního týmu LO na finále a zpět. LO je pro kraj prestižní
soutěží. 1.–3. výherce krajského kola je pozván na slavnostní ocenění pořádané pod záštitou
hejtmana. V roce 2017 dva finalisté Plzeňského kraje obsadili ve finále přední místa: Jakub
Kislinger v kategorií C 1. místo a Tomáš Falešník 3. místo v kategorii B.“

Martina Svatoňová

– tiskové oddělení hejtmana, Královéhradecký kraj
„Královéhradecký kraj podporuje krajská kola Logické olympiády finanční částkou ve výši
30 000 Kč a bezplatným pronájmem místností v budově KÚ na organizační zajištění krajských
kol. Kraj zve účastníky finálového kola na setkání s vedením kraje a tam je připraven raut, ceny
v hodnotě 500 Kč a navíc různé propagační předměty.
Kraj dále organizuje předmětové, umělecké a sportovní soutěže pořádané MŠMT, čímž
přispívá k naplnění záměru tohoto programu zapojit do soutěží a přehlídek co nejvíce dětí, žáků
a studentů, kteří zde mohou uplatnit svůj talent a nadání.
Královéhradecký kraj se také podílí na financování regionálních soutěží, které mají v kraji
dlouholetou tradici. Jedná se o soutěže sportovní, umělecké, předmětové i dovednostní, které
volně navazují na soutěže vyhlašované MŠMT.
Publicitu LO zajišťuje kraj na webových stránkách kraje a krajském facebookovém profilu.“
| 12 |
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Děkujeme všem partnerům soutěže:

Prostějov

Cheb

| Activáček.cz | Albatros media a.s. | Alšova jihočeská galerie | BESIP | Bosh | CYBERSALES A.S. | ČEZ | Dalibor Hrabec |
Doppler | Epson | Good agency | Institute of Applied Psychology, s.r.o. | Jihočeská plavební | Jihočeská univerzita
| Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | Jihočeský kraj | Knihkupectví Dobrovský | Kuboušek | Lékařská fakulta Masarykovy
Univerzity | Lipno | Madeta | Michal Nebyla | Miroslav Pokrývač | Motosport Chýnov | Ostravská Univerzita - Přírodovědecká fakulta
| P.F. art | Pardubický kraj | Polabské mlékárny, a.s. | Puzzle-prodej.cz | Solitea | Stranadovský mlýn | Šlapanice |
Teplárna České Budějovice | Tomovy hry | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta
aplikované infomatiky | včelařství Plávkovi | Velimpex | VITAR, s.r.o. | Vyškov | Zlín | Znojmo
| 13 |
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Poděkování...
Petr Mazal, Zuzana Poláková

Skvělé myšlenky a nápady jsou často k ničemu, pokud zůstávají
nevyužity, pokud se nenajde dostatečný počet obětavých lidí, kteří se
s myšlenkou ztotožní a zapracují na její realizaci. Jsme rádi, že tento
osud ani letos Logickou olympiádu nečekal.

Díky, dámy
z komunikačního týmu
Těší nás, že účastníky soutěž stále baví,
letos padl dokonce i historický rekord počtu
účastníků. Do soutěže se ale registrují nejen
soutěžící. Kromě 61 761 dětí a studentů
máme v databázi soutěže zaregistrováno
i 4 327 učitelek a učitelů z jednotlivých
škol. Již od prvních dnů registrace začal
e-mailem i telefonicky přicházet od dětí,
rodičů a pedagogů nepřetržitý proud dotazů,
na které odpovídaly dámy z komunikačního
týmu. Během on-line základních kol byly téměř
nepřetržitě k dispozici soutěžícím a veškeré
problémy řešily obratem a s úsměvem.
Drahá Míšo, Pavlo, Jitko a Kateřino, vězte, že
jen díky Vám mnozí soutěžící úspěšně zvládli
registraci a přihlášení se do základního kola.
I díky Vám jsme schopni soutěž realizovat.
Jsme velice rádi, že jste všem pomáhaly.

Díky, tvůrci úloh
Soutěži dávají tvář hlavně originální logické
úlohy. Pro každý ročník soutěže potřebujeme
vymyslet stovky různých úloh. Máme šest
kategorií v základním kole, tři kategorie
v krajském kole, jednu v okresním kole a opět
tři kategorie ve finále. Všechny tyto úlohy
vymýšlí náš skvělý tým tvůrců úloh.
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Drahá Martino, Tvoje úlohy pro předškoláky
a prvňáčky (a letos nově i zvlášť pro druháčky)
do základního a okresního kola jsou nádherné,
hravé, barevné, zábavné. Píší nám i rodiče
i učitelé, že děti úlohy baví. Jsme velice rádi,
že se dětem logické úlohy líbí, vždyť soutěž
děláme hlavně pro radost dětem. Mnohokrát
děkujeme za ty kreativní nápady a jejich
grafickou realizaci.
Drazí Evo, Martine, Honzo, Kristýno, Jitko,
Čestmíre a Mio, vězte, že bychom Vám velice
rádi poděkovali za neskutečné množství času
a neuvěřitelné úsilí, které věnujete vymýšlení
nových a nových úloh pro děti v kategoriích
A, B, C. Rádi bychom poděkovali za pomoc
i dalším členům týmu tvůrců úloh, kteří se
účastní pravidelných posezení věnovaných
tvorbě úloh a palačinek.

Díky, pánové z IT

Díky, krajánci
Mensa ČR má velké štěstí, že má (kromě
dalších pracovitých dobrovolníků) dlouhodobě
stabilní týmy krajských koordinátorů Logické
olympiády, kteří už prostě vědí, co je třeba
dělat. Letošní zpětné vazby z krajů byly
poměrně podobné a velmi příjemné. „Užili jsme
si to.“ „Bylo to bez problémů.“ „Jediný drobný
problém bylo několik chybějících listů.“ či „Děti
i organizátoři odcházeli i letos spokojení.“ Právě
ta poslední reakce je asi nejradostnější. Krajští
koordinátoři to prostě umějí a my jsme opravdu
moc šťastni, že se na ně můžeme spolehnout.
Drazí Naďo, Petře Š., Pavlo, Lucie, Marto,
Věrko, Petře Č., Ivo, Hanko Ko., Marto, Jani
H., Zuzko, Lenko, Míšo, Tomáši, Ludmilo,
Jano Š., Michale, Jirko a Hanko Ka., vězte, že
Vám i Vašim týmům spolupracovníků i letos
moc děkujeme.

Martine, Tobě navíc děkujeme i za veškerou
IT podporu, ať už se týká databáze úloh, tvorby
sestav úloh, psaní skriptů pro generování
diplomů či seznamů semifinalistů a finalistů.

Drahá Petro, děkujeme za veškerou pomoc
s vyúčtováním dotací na financování krajských
kol i finále.

Juraji, rádi bychom poděkovali za každoroční
drobné či větší úpravy soutěžní databáze
a webu, letos bylo potřeba se vypořádat
s nutnými změnami díky nové legislativě
v oblasti použití osobních dat.

Naši drazí dobrovolníci, právě Vás

Tomáši, server letos šlapal
děkujeme za výborné vyladění.

perfektně,

nám závidí celá řada zahraničních Mens, díky
Vám jsme schopni tento celosvětově největší
mensovní projekt i pojedenácté zvládnout.
Jsme rádi, že Vás máme.
Za organizační tým
Petr a Zuzana

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
24. ledna 2019

Mensa a inteligence
v médiích
Připravil Čestmír Kalus

Mensa
Děti si mohly nechat otestovat svou inteligenci,

polar.cz, goo.gl/ycGB6L

Tým tří studentů Mensa gymnázia obsadil
druhé místo na prvním ročníku energetické
olympiády ČVUT. V konkurenci celkem
310 týmů z celé republiky uspěli se svým
projektem automatizované kontroly
vysokonapěťového vedení.
Energetická olympiáda ČVUT má první vítěze,
gymnazisty z Prahy, novinky.cz, goo.gl/aZ6Pfy

Inteligence
Vědci mají dobrou zprávu: Nezáleží na tom, jak
inteligentní jste, ale jak inteligentně působíte,

eurozpravy.cz, goo.gl/fUb1BA
Chytrý po tátovi? Omyl. Inteligenci děti dědí od matek,
tvrdí vědci, maminka.cz, goo.gl/Hb69cj

Racionální kvocient měří dovednosti
spojené s kritickým myšlením a racionalitou.
Vzhledem k tomu, že na IQ je poměrně
nezávislý, mohou i lidé s vysokém IQ dělat
„hloupé věci“.
Koncept vzdělanosti nefunguje, zastarává i měření IQ,
říká odborník na kritické myšlení, e15.cz,

goo.gl/TQJJKV
Vědci rozlišují 8 druhů inteligence. Která převládá
u vás?, national-geographic.cz,

goo.gl/mnVySW
Na světě existuje 8 typů inteligence. Jak jste na tom
vy?, g.cz, goo.gl/kiSZB4
Jsou děti chytré po tátovi či mámě? Věda má
odpověď, tn.cz, goo.gl/CcTuF8
Psycholog o měření IQ: Upínat se jen na jedno číslo je
rizikové, patalie.cz, goo.gl/hVCp3U
Bohatí, méně inteligentní dostudují univerzitu spíš než
mnohem inteligentnější chudší, bety.cz,

goo.gl/nT4cS9
IQ, nedostatková surovina, svobodny-svet.cz,

goo.gl/6QrKcJ
Největší poptávka dnes není po programátorech, ale
lidech, co umí dobře komunikovat, říká šéf LinkedInu,

czechcrunch.cz, goo.gl/8QuN7b
Muži skutečně přeceňují svou inteligenci více než ženy,

bety.cz, goo.gl/83pv4z
Mozková posilovna i první pomoc. Slezská univerzita
otevírá matematickou pohotovost,

ostrava.rozhlas.cz, goo.gl/8EFwEU
Mozková posilovna i první pomoc. Opavská univerzita
otevírá matematickou pohotovost, irozhlas.cz,

goo.gl/Qcd5iT
Mozková posilovna a matematická pohotovost.
V Opavě vznikají unikátní zařízení, denik.cz,

goo.gl/aGLLCs
V Opavě se pomalu zabydluje mozková posilovna,

opavsky.denik.cz, goo.gl/tnwmqo
Unikátní laboratoř na báňské univerzitě v Ostravě:
Budou tu zkoumat lidi, aby ostatním ulehčili život,

blesk.cz, goo.gl/McTQaz
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České školství čeká revoluce v informatice. Děti se
budou učit programovat a logicky myslet, connect.cz,

goo.gl/xkDT1L
Co je klíčem k úspěchu ve škole? Vědci odhalili
zásadní věc. A je to hodně depresivní, eurozpravy.cz,

goo.gl/WFXqis

Děkujeme Stanislavu Wolfovi, Zuzaně
Polákové, Martě Kubánkové, Petru
Čavojskému, Janě Hovorkové a všem
dalším, kteří zaslali odkazy na články
do redakce.
Gymnazisté pomáhali v univerzitním projektu,

polar.cz, goo.gl/n9wmQj
Nadaní žáci by podle ředitelů škol měli dostávat
i asistenty, blesk.cz, goo.gl/GYwKma
Máte doma malého génia? Odbornice radí, jak poznat
nadprůměrně nadané dítě, radiozurnal.cz,

Nový objev: v mozku máme „hodiny“, které ovlivňují,
jak vnímáme čas, vtm.cz, goo.gl/wvn6CL

goo.gl/vmQwVh

Používání GPS navigace v chytrých brýlích ovlivňuje
fungování mozku, 21stoleti.cz, goo.gl/rXwZPx

goo.gl/3J1PPZ

Sedíte hodiny v práci nebo ve škole? Mozku to může
jen uškodit, flowee.cz, goo.gl/oyjFH6
Vývoj lidského mozku, tribune.cz, goo.gl/ciwtTQ
Nevydržíme sami se sebou, chybí nám lelkování,
mozek je přetížený, říká psycholožka, dvtv.cz,

goo.gl/465Zop
Podle studie kanadských vědců mají děti,
kterým je od 8 do 11 let a které tráví příliš
času před obrazovkami všeho druhu, o pět
procent méně výkonný mozek než jejich
vrstevníci trávící čas jinak.

Vědkyně z gymnázia, ceskatelevize.cz,

Logická olympiáda
Atraktivní Logická olympiáda důkladně prověří děti
i mládež, sokolovsky.denik.cz, goo.gl/ssPDZt
Výzva pro přemýšlivé děti: Přihlaste se do Logické
olympiády, prvnizpravy.cz, goo.gl/kzjs5T
Výzva pro přemýšlivé děti: Přihlaste se do Logické
olympiády, kr-karlovarsky.cz, goo.gl/7bQ5CH
Na UHK bude k vidění největší koncentrace mozků
mladých logiků na metr čtvereční, uhk.cz,

goo.gl/mvzNyR
Největší koncentrace mozků mladých logiků na metr
čtvereční, hradecky.denik.cz, goo.gl/duiS6o

Omezte dětem mobily a tablety, budou chytřejší,
potvrdil výzkum, tn.cz, goo.gl/QFhfcX

Největší koncentrace mozků mladých logiků na metr
čtvereční, rychnovsky.denik.cz,

Vědci Washingtonské university vytvořili
podmínky, aby tři lidé kooperativně hráli hru
na bázi Tetrisu. Propojeni přitom byli jen přes
čtení mozkové aktivity.

goo.gl/uRW6RM

Neurovědci ‚propojili‘ mozky tří lidí. Nechali je zahrát si
Tetris, nedd.cz, goo.gl/mzQ9q5
BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain Interface for
Direct Collaboration Between Brains, arxiv.org,

goo.gl/aKFfHL
Vystresovaní lidé mají problémy s pamětí a zmenšuje
se jim mozek, zjistili vědci, aktualne.cz,

goo.gl/GEKF2F
Přestaňte hulit a zlepší se vám paměť, studenta.cz,

goo.gl/VDcL8i
Young people’s memories improved when they
stopped using marijuana, sciencenews.org,

goo.gl/3CSbwz
Mozek chudých dětí pracuje ve stáří hůře, tyden.cz,

goo.gl/vHNiMX
Vrány umí vyrábět nástroje kombinací až čtyř
předmětů. V experimentu překvapily biology, ct24.cz,

Logická olympiáda v Prostějově, prostejov.eu,

goo.gl/JZD5Tn
Logická olympiáda pro nadané děti,

ceskatelevize.cz, goo.gl/XhzLEn
Rozhovor s krajskou koordinátorkou Logické
olympiády 2018 Martou Kubánkovou,

Český rozhlas Hradec Králové,

goo.gl/UEEP88
Vítězi krajského kola Logické olympiády
v Královéhradeckém kraji se stali Nicolo, Matouš
a Štěpán, aktivnidite.cz, goo.gl/h3UuSq
Vítězi krajského kola Logické olympiády
v Královéhradeckém kraji se stali Nicolo, Matouš
a Štěpán, regiony24.cz, goo.gl/VVWa4n
Používat vlastní hlavu se vyplácí: Známe letošní vítěze
v soutěži o nejchytřejší žáky a studenty Kraje Vysočina:
Kraj Vysočina, kr-vysocina.cz, goo.gl/opyZPQ
Karlovy Vary: V knihovně se konalo semifinále Logické
olympiády, regionzapad.cz, goo.gl/Zs7omc
Logická olympoiáda - Karlovarský kraj, sokolov.cz,

goo.gl/LcXYJY

goo.gl/ukJeHF
Compound tool construction by New Caledonian
crows, nature.com, goo.gl/nJDTR2

Nadané děti
Máte nadané nebo geniální dítě? Takhle to zjistíte! Jak
ho vychovávat?, sip.denik.cz, goo.gl/J6UquX
Nadané děti to nemají v Česku snadné. Školy nevědí,
co s nimi, tn.cz, goo.gl/Cg16TJ

Unikátním způsobem jak vyhledávat nadané
děti je Eye Trackingová metoda. Pomocí ní
lze hledat strategie, které žáci volí při řešení
zadaného problému.
Studenti NJ gymnázia vyzkoušeli Eye Tracking,

polar.cz, goo.gl/xCyNYC

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

Vítáme nové členy!
y
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15

Lukostřelba v Prostějově

14

Petr Adamec, Constantinos Antoniou, Mikuláš Bankovič, Pavol Bebjak, Petr
Blahut, Sami Bouzid, Lucie Cinová, Simon Coffin, Hermína Dejdarová, Jan
Dolejš, Pavel Dostal, Roman Dvořák, Petr Fiala, Patrik Four, Lucie Gottwaldová,
Martin Gráf, Matěj Guřan, Valérie Hadrbolcová, Vít Havrlant, Petr Heller, Petr
Hnilička, Jáchym Hodek, Nikola Holíková, Michal Honek, Jan Horák, Ema
Hrbková, Jan Chlumecký, Magdaléna Chmielová, Rebecca Imreová, Matyáš
Jouja, Matěj Juřík, Josef Kalousek, Kateřina Kohnová, Jakub Kohoutek, Martin
Kolaja, Daniel Komárek, Marek Kovář, Erika Krahulcová, Johana Kramářová,
Sára Krkošková, Karolína Krúpová, Eliška Křeménková, Marek Křen, Jan Matěj
Kubík, Vitalij Kučerenko, Anna Kurowská, Eduard Anders Lazarski, Anežka
Límanová, David Lorenc, Martin Macák, Vojtěch Macek, Karolína Macková,
Kamil Maděra, Jakub Maleček, Adam Mareš, Martin Mojžíš, Ondřej Mokrý,
Antonín Molčan, Jiří Moštěk, Anna Motlová, Lukáš Nečas, Petra Nováková,
Michaela Očková, Vanda Olmrová, Ondřej Pátek, Petr Pelc, Matěj Peš, Vojtěch
Peška, Jakub Phan, Vladimír Pokorný, Tereza Prokešová, Matyáš Prokop, Jiří
Ptáček, Jiřina Ptáčková, Filip Richtárik, Kristýna Rokosová, Veronika Růžičková,
Barbora Růžičková, Jakub Sepši, Jan Schamberger, David Niclas Sionko,
Valeria Skopelidou, Kateřina Sládková, Klára Solanská, David Sovják, Marek
Sovják, Šárka Stiborková, Marek Suchomel, Veronika Syková, Jakub Šabat,
Miroslav Šálek, Kateřina Šebestová, Ondřej Šeda, Hana Šedová, Jakub Šmejkal,
Petr Špaček, Tina Štěrbová, Blanka Štolová, Vojtěch Šváb, Filip Toman, Robin
Tomášek, Viktor Tomek, Vít Turčin, Adam Tureček, Ondřej Uhlík, Milan Valda,
Sebastian Vanický, Ondřej Vinský, Nikola Vlčková, Kristýna Vlková, Aneta
Voborná, Borek Vodrážka, Eva Vojtěchovská, Matěj Zenáhlík.

foto: Pavel Terber
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podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Trocha předvánoční
exhibice SIGu
Improvizace.

Pokud by vám všechny
ty vánoční neformální
setkání a bowlingy
přišly příliš kognitivně
nenáročné…

Přijďte si zahrát
deskovky, které znáte,
poznat ty, které ještě
neznáte, a případně
naučit svou oblíbenou
hru ostatní – rádi se
prý nechají nadchnout.
:-)

Krajní termín
pro odeslání
inspirativních,
poutavých,
informativních,
tvůrčích a zábavných
příspěvků do časopisu.
redakce@mensa.cz
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Název akce

Místo konání

Datum konání

David Navara – šachy, člověk a duše

Brno

13. 12.

Praha – trénink divadelní improvizace před diváky

Praha

13. 12.

Vánoční duel ve hře Go

Liberec

15. 12.

Vánoční bowling

Ústí nad Labem

15. 12.

Vánoční Drážďany

Drážďany

16. 12.

Praha – pojďte si zkusit improvizovat

Praha 6

17. 12.

Předvánoční bowling MS Praha

Praha

18. 12.

Odpoledne plné her v ČB

České Budějovice

19. 12. | 20. 2. | 20. 3.

Pražský deskoherní večer

Praha 5 Smíchov

26. 12.

Silvestr na horách

Špičák na Šumavě 27. 12.

KO-MEN-DES čili KOtinovic MENsovní DESetiboj

Praha

30. 12.

Silvestr v Rychvaldě

Rychvald

31. 12.

Jihoměstské setkání MS Praha v Chodovské tvrzi

Praha

2. 1.

Jednání Rady Mensy

Brno

5. 1.

Uzávěrka časopisu Mensa

6. 1.

MS Olomouc – pravidelná schůzka

Olomouc

8. 1.

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

15. 1. | 19. 2. | 19. 3.

Odpoledne plné her v ČB

České Budějovice

16. 1.

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

18. 1. | 15. 2. | 15. 3.

Kilimandžáro + safari

21. 1.

Schůzka MS Brno

Brno

21. 1.

MS Olomouc – pravidelná schůzka

Olomouc

12. 2. | 12. 3.

Název akce

Místo konání

Datum konání

Šijí s námi všichni mensani

Mikulovice u Znojma

1. 3.

Mensovní lyžování v Dolomitech

Itálie, Dolomity

30. 3.

Jarní celostátní setkání Mensy ČR – Mallewood 2019

Frýdlant nad Ostravicí

8. 5.

Západ USA a Kanady 2019

USA, Kanada

20. 6.

Vánoční Drážďany
Rádi byste si udělali výlet na vánoční trhy do Drážďan, samotným
se vám nechce a těšila by vás mensovní společnost? Připojte se
k ústeckým mensanům. Kromě vánočních trhů si prý plánují i návštěvu
Christmas Garden (spousta světýlek v zámeckém parku, vánoční
atmosféra a tak vůbec…).

Vánoční bowling
a
Předvánoční bowling MS Praha

David Navara
– šachy, člověk a duše
Stanislav Wolf
Jednou za čas si k nám do SIGu Manager najde cestu člověk, kterého
bychom si s řízením a rozvojem osobnosti hned nespojili. Avšak opak
bývá pravdou, protože právě tito lidé nám často poskytují zcela nové
pohledy na situace našich všedních dní, dostávají naše myšlení ze
zaběhnutých kolejí, to díky nim získáváme přesah, nacházíme dříve
neviděné cesty, odlišné přístupy k životu, lidem a práci. Ve čtvrtek
13. prosince v konferenčním sále MZK v Brně uvítáme mezi sebou
vzácného hosta, velmistra šachu, pana Davida Navaru. Uslyšíme
zajímavosti ze života šachového velmistra, přípravy, strategie, zkušenosti
z velkých turnajů a setkání se světovými osobnostmi, ale také názory
na společnost a duši člověka. Odkaz na akci: goo.gl/Q2b8dq

Bowling je před Vánoci skvělou volbou – a to nejen proto, že bowlingové
koule svým tvarem a barvou mohou svátečně naladěným jedincům
evokovat vánoční ozdoby v nadživotní velikosti. Oficiálně jde o sportovní
aktivitu, tedy zdraví veskrze prospěšnou činnost, při které nicméně
zůstává dostatek prostoru pro klábosení a konzumaci všeho možného.
Není divu, že si s ohledem na zmíněná nesporná pozitiva zvolili bowling
jako svůj předvánoční program mensané rovnou ve dvou krajích…

Šijí s námi všichni mensani
Protože mensané jsou tvorové všestranně tvůrčí a rádi si rozšiřují obzory,
na začátku března se chystá víkendové setkání v Mikulovicích u Znojma,
během nějž se účastníci budou společně věnovat vyšívání. Bavlnky
po babičce a náprstek můžete nicméně nechat doma – hlavní hvězdou
akce bude programovatelný šicí stroj, na němž si účastnící vlastnoručně
ušijí a vyšijí látkovou tašku. Kromě toho jsou v plánu i deskovky, výlety,
povídání… Ale uznejte sami – kombinace vyšívání a programování je už
sama o sobě neodolatelná!
Přihlašujte se na stránce akce v kalendáři.

Jednání Rady Mensy
Pokud je vaším novoročním předsevzetím „V novém roce se budu
aktivně a uvědoměle zajímat o dění v Mense.“, lednové zasedání Rady
představuje perfektní odrazový můstek. Tentokrát v Brně.

Jarní celostátní setkání Mensy
ČR – Mallewood 2019
Máte nenaplněné ambice ve filmovém průmyslu? Pak vám téma jarního
celostátního setkání 2019 v Malenovicích udělá radost.
Registrace je od 11. 11. oficiálně zahájena, ubytovací kapacity se plní…
Více informací najdete na další straně časopisu, případně na webu
akce.mensa.cz – kde se rovnou můžete i přihlašovat.
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(Ne)dostupná Albeř

14. 7. – 4. 8. 18

Iva Berčíková
Když jsem začala v roce 1996 jezdit na rodinnou rekreaci na Albeř, byla to velmi levná a dosti
žádaná záležitost. Po určité době zájem trochu opadl – ceny rodinky se zvýšily a současně jsme
zažívali boom levných zahraničních dovolených.
V posledních letech je situace následující – ze tří týdnů rodinné rekreace je organizovaný
program jen druhý a třetí týden – termíny jsou rychle obsazeny, nejen chatky, ale i stany. Zato
v prvním termínu se dají při troše štěstí sehnat pro zájemce i chatičky.
I bez organizovaného programu si lze pobyt užít – nehledě na to, že i v tomto termínu se najdou
akční táborníci, kteří něco připraví – pétanque, dětské závody apod. K dispozici jsou hřiště
na beach volejbal, na tenis, na basketbal a několik na volejbal. Bezplatně se dají půjčit lodičky.
Okolí je ideální pro cyklisty i pěší. Velkou atrakcí je parní lokomotiva na úzkokolejce.
Vzdálenější cíle jsou kromě Jindřichova Hradce třeba Slavonice, Landštejn, Červená Lhota
a další.
Velmi vhodné pro aktivní prarodiče s vnuky.
Podívejte se na Albeř 2018: goo.gl/Hpc36m
Více se dozvíte na stránce akce v kalendáři na webu Mensy: goo.gl/JWXTgE

550 Kč/osoba/noc s polopenzí
– troj až osmilůžkový pokoj (6+2)

750 Kč/osoba/noc s polopenzí
– dvojlůžkový pokoj v hotelu
(kapacita 6 lůžek)

650 Kč/osoba/noc s polopenzí
– dvojlůžkový pokoj v roubenkách
(kapacita 10 lůžek)

390 Kč/dítě/noc s polopenzí
– děti od 4 do 12 let
ve troj až osmilůžkovém pokoji

Rádi bychom vás pozvali na jarní celostátní
setkání Mensy ČR, které se uskuteční
od středy 8. do neděle 12. května 2019 jen
„pár“ kroků od Lysé hory – nejvyššího vrcholu
Moravskoslezských
Beskyd.
Ústředním
tématem celého setkání budou filmy. Všichni
jistě znáte produkci slavného Hollywoodu
či Bollywoodu, a už příští rok budete mít
šanci poznat také náš „Mallewood“. Od září
zveřejňujeme každý měsíc video upoutávky
– všechny je najdete na webu akce.mensa.cz
pod záložkou Aktuality.
Ubytováni budeme v Konferenčním centru
Malenovice (Malenovice 146, Frýdlant nad
Ostravicí). V hotelu jsou k dispozici jedno až
šestilůžkové pokoje s příslušenstvím. Většina
pokojů je vybavena terasou s nádherným
výhledem do údolí a na protější beskydské
vrcholy. Kapacita hotelu je 85 lůžek a při
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využití všech přistýlek je možné ubytovat až
100 osob. Pěti a šestilůžkové pokoje jsou
mezonetové a mají přistýlky, které budou
případně využity až po obsazení všech lůžek.
Pár kroků pod hotelem se nachází areál pěti
roubenek – Hradová, Satina, Malchor, Útulna
a Malenka. Roubenky mají stejný standard
služeb jako hotel a celkovou kapacitu 66
lůžek v různých typech pokojů, od dvoj
do osmilůžkových. Ve všech prostorách je
přístup k bezdrátovému internetu zdarma.
Celý areál je mimo centrum obce i hlavní
cestu. Je zde možnost využít travnaté
fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a hřiště na plážový volejbal. Herna
pro děti je vybavena hračkami, dětskými
knížkami a přebalovacím pultem. Herna
pro dospělé je vybavena biliárem, šipkami
a stolním fotbalem. Celý objekt je nekuřácký.

ZDARMA

– děti do 3 let včetně,
bez nároku na služby
Podrobnější informace o setkání a přihlášku
najdete klasicky na webu akce.mensa.cz.
Pokud jste náhodou na mensovním setkání
ještě nikdy nebyli, doporučujeme nejdříve
pročíst si akce.mensa.cz/faq a poté
postupovat dle instrukcí zde:

akce.mensa.cz/registrace
Těšíme se na vás!
foto: www.malenovice.cz

MS Ostrava, Hana Kalusová
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Podzimní setkání Mensy – Seč 2018

Lenka Filová, foto: Zdeněk Falář, David Jelínek
Podzimní celostátní setkání Mensy v letošním
roce uspořádala MS Pardubice na Seči,
tedy v oblíbené rekreační oblasti nedaleko
Chrudimi. Setkání se konalo od 27. do 30. 9.
a tradičně jsme pro něj využili zářijový státní
svátek, který tentokrát připadl na pátek.
Hned první den jsme se vydali na dvě
exkurze. První byla na hráz přehrady
Seč na řece Chrudimka. Zástupce pana
hrázného nás provedl prostory běžně
pro veřejnost nepřístupnými, mohli jsme
obdivovat osmdesát let starou strojovnu,
krásnou poctivou práci citlivě doplněnou
o moderní technologie, které v současnosti
kompenzují náročnou fyzickou obsluhu.
Pohodu slunečného dne jsme si užili při
krmení kaprů, kteří nám i z výšky 10 m nad
hladinou připadali obrovští.
Odpoledne následovala exkurze do cementárny Prachovice. Areál nám předvedla místní
technoložka, odpovídající rovněž za dopady
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na životní prostředí, díky čemuž jsme mohli
konzultovat nejrůznější dotazy a nejasnosti
na vysoce odborné úrovni. Prohlédli jsme si
jak lomy na těžbu materiálu, tak veškeré technologie jako mlýny a pece, podívali jsem se
i do velína a laboratoří. Z exkurze jsme odcházeli plni zážitků, ale také docela zaprášení a unavení, jelikož jsme veškeré přesuny
absolvovali pěšky, a nikoli autobusem, jak
je obvyklé.
Po skvělé večeři nastal první blok večerních
her a soutěží. Účastníci setkání, kteří
o soutěžení projevili zájem, byli rozděleni
do osmi týmů pojmenovaných po rybách.
Jelikož se členové týmů mezi sebou často
neznali, zahajovací soutěží byla seznamovací
hra, kdy soutěžící o sobě zjišťovali různé
informace a podle toho se řadili. Druhá hlavní
soutěž večera byla klasická vědomostní, kdy
šlo o poznávání různých rostlin a živočichů,
zejména jejich méně známých částí a forem,
a přiřazování obrázků k názvům.

V pátek jsme nabídli mensanům tři exkurze.
První akcí bylo rýžování na Zlatém potoce.
Jednalo se o pár hodin příjemně strávených
v lese, odkud jsme si mohli odnést
vlastnoručně získané granáty či zlatinky.
Řada účastníků zvolila kombinaci jiných
dvou pátečních akcí. Nejdříve jsme navštívili
Hamzovu léčebnu v Košumberku – špičkové
rehabilitační zařízení s více než stoletou tradicí
zaměřené na pohybový aparát. Přidanou
hodnotou celého areálu je park a unikátní
arboretum. Zde návštěvník najde například
dřeviny čtyř kontinentů nebo na druhou
stranu speciální tematické zahrádky, zkrátka
arboretum je sestaveno tak, aby park byl
v každé roční době zajímavý a na duchu
povznášející.
Po obědě jsme přejeli do Hlinska, kde jsme
navštívili stanici záchranného integrovaného
systému. Program byl opět nabitý a jsme rádi,
že ani tato exkurze účastníky nezklamala.
Jedinečnou příležitostí byla detailní prohlídka

jak výjezdového vozu, tak celého zázemí.
Obdiv k záchranářům se ještě zvýšil
po praktické části exkurze, kdy jsme si sami
zkusili resuscitaci na výukové figuríně.
Páteční podvečer byl věnován venkovním
hrám. Svatý Václav pro nás připravil kouzelnou
atmosféru plnou zlatého podvečerního slunce
na obnaženém dnu částečně vyschlé sečské
přehrady. Přestože základním prvkem her byl
zdánlivě pohyb, jejich podstatnou součástí
byla taktika. Zahráli jsme si běhací piškvorky
a námořní bitvu, při které jsme potápěli
nepřátelské lodě vystřelenými torpédy.

celodenní šifrovací týmové hře. Trasa měřila
zhruba osm kilometrů. Nádherným úsekem
byla zejména první polovina, kdy jsme
z vyvýšeného ostrohu zříceniny hradu Oheb
mohli pozorovat Sečskou přehradu, a poté
sešli až k její hrázi. Na trase bylo celkem osm
stanovišť, na kterých byly připraveny klasické
šifry pro dospělé a dětské šifry určené
především pro mladší účastníky. Úžasné
bylo sportovní nasazení všech zúčastněných,
zejména těch se zdravotním hendikepem
a rodin s menšími dětmi.

Večerní program se tentokrát zaměřil
především
na
individuální
soutěžení.
Vyzkoušeli jsme si test pro práci pod tlakem,
znalost slovních spojení obsahujících čísla
a také piktografických zobrazení známých
českých přísloví. Týmová soutěž byla rovněž
jazyková, kdy bylo úkolem napsat co nejvíce
slov obsahujících pouze souhlásky. Dodejme
jen, že výsledky byly často velmi nápadité
a seznamy obsahovaly desítky těchto slov.

Večer byl věnován směsi originálních soutěží.
Zahájili jsme hrou Fyzikální Riskuj! pro týmy,
kde oceňujeme především autorčinu náročnější
technickou
přípravu.
Pak
následovala
pikantnější soutěž – nevím, kolik bylo mezi
účastníky setkání odborníků na chilli papričky,
ale pro nás, kteří nejsme jejich zapálenými
příznivci, byla možnost trochu proniknout
do tajů této disciplíny určitě vítaná. Odvážní
mohli i ochutnat. A protože co by to bylo
za společenské setkání bez hudby, dali jsme
i hudební kvíz v různých nevšedních kategoriích.

Krásné, i když trochu chladné počasí
panovalo i následující den, který byl vyhrazen

V neděli dopoledne nás čekaly tradiční
povinnosti spojené s ukončením pobytu

– balení, vyklízení pokojů, odhlašování.
Ti rychlejší mohli absolvovat přednášku
o etickém hackerství. Kolem desáté jsme se
všichni sešli v hlavním sále k závěrečnému
vyhodnocení všech soutěží. V týmech si
pro první místo doplavali Úhoři, druhé místo
obsadili Boleni a pomyslný bronz příslušel
Lipanům. Napínavé bylo i vyhlášení soutěže
jednotlivců. Nejvíce bodů tentokrát získala
Hana Sirůčková následovaná Martinem
Blahou a Pavlem Valentou. Pak už zbývalo
jen oznámit nejrůznější informace týkající se
činnosti Mensy a MS Ostrava nás pozvala
na jarní celostátní setkání.
Myslím, že se setkání organizované pardubickou skupinou vydařilo a že na společně
strávený čas doprovázený vůní tradičních
perníčků budeme rádi vzpomínat.

fotogalerie
na následující straně >>
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Podzimní setkání Mensy – Seč 2018

Reakce
účastníka

„Rád bych touto cestou poděkoval
za výbornou organizaci celostátního setkání
Mensy České republiky, které se konalo v Seči
v září 2018. Nejsem sice členem Mensy, ale
tato komunita mě velice zaujala. Bylo to mé
druhé setkání, moc rád se zúčastním i setkání
dalších, a pokud se zadaří, členem Mensy
bych se v budoucnu také chtěl stát.
Setkání v Seči bylo na téma ryb. Účastníci byli
rozděleni do jednotlivých týmů podle názvů
druhů ryb – já byl přidělen konkrétně do týmu
Karasi, a měl jsem tak možnost seznámit
se se skupinou sympatických lidi. Rád se
s nimi potkám i příště. Také se mi velice líbilo
prostředí, luxusní hotel a v neposlední řadě
společenské i deskové hry.“
Lukáš Marel
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Retro setkání Hálův mlýn
Jaroslav Švamberk, foto: Pavel Terber

Rád bych Miladě Pytelové poděkoval
za organizaci retro setkání Hálův mlýn 2018.
Po pravdě se mi tam nejdřív moc jet nechtělo,
měl jsem zrovna spoustu práce: rozjezd
Montessori třídy, blížící se komunální volby…
prostě docela jsem „padal na ústa“ a raději
bych o víkendu odpočíval než se trmácet přes
půl republiky na setkání, kde vlastně ani moc
lidí neznám. Naštěstí mě Milada zaúkolovala,
abych napekl tyčinky a zajistil špekáčky a další
proviant, takže při mém vrozeném smyslu pro
povinnost jsem ani nemohl nepřijet. Za celý
víkend jsem se sice moc nevyspal, ale báječně
jsem si odpočinul! A co víc, ať je to jak chce,
člověk celé roky tak nějak cítí, že je „exot“,
a zde jsem byl „mezi svými“.
Pro svou prezentaci o expedici na Antarktidu
jsem nestihl vybrat ty nejlepší fotky, až jsem
se za to skoro styděl, ale zřejmě to nebylo
poznat, protože za mnou pak přišel Roman
Sklenák a pár dalších lidí a řeklo mi, že to bylo
velmi zajímavé.
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Co mi v paměti zůstane hodně dlouho, je jeden
okamžik, když jsme s Romanem Podlenou
a jeho partnerkou Danou zachraňovali
princeznu z věže – v jedné ze šifer bylo
potřeba mezi sebou vynásobit tuším šest
jednociferných čísel. Roman se podíval na ta
čísla, která jsem já rozšifroval, a okamžitě
vypálil výsledek. Zkoprněl jsem úžasem! To,
že by někdo něco podobného dokázal rychleji
než já, se mi nestalo nejméně dvacet let.
A ještě jedna perlička na závěr – několik let
jsme marně sháněli hru Digit, kamarádi ji mají
a nám se moc moc líbila, ale už se prostě delší
dobu nevyráběla a byla všude vyprodaná.
Na konci setkání za mnou přišla Ilona, která
vyhrála hru se svíčkami, a říká mi, že prý
v sobotu večer Adelce sfoukla svíčku příliš
nekompromisně a že jí tedy svou výhru, hru
Digit, věnuje…
Moc Miladě děkuji za velmi příjemný víkend
a rád se zúčastním i dalších akcí Mensy. Více
takových setkání!

Návštěva letiště v Ostravě
Bára Kvapilová, foto: autorka

Je druhý podzimní prázdninový den a parta zvědavců různého věkového
složení se schází na letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově. Počasí
je ideální spíše na pouštění draků, neb vítr dosahuje místy síly až
70 km/h a je značná oblačnost, ale na jeden z posledních říjnových dnů
relativně velmi teplo.
Po nezbytném porovnání účastníků se
seznamem přihlášených osob nás přivítají
pan Ladislav Adamec a paní Ivana Kociánová,
která pracuje na letišti na sekretariátu
generálního ředitele a pro tuto chvíli se stává
naším průvodcem. Začínáme s prohlídkou
v odbavovací hale letiště. Trocha historie
nikoho nezabije, dozvídáme se, že první
nesmělé pokusy o založení letiště spadají
již na začátek minulého století (1909). Pak
už přichází na řadu současnost, informace
o vytíženosti letiště, počtu personálu
a pokračujeme prohlídkou vitríny, kde jsou
vystaveny předměty zabavené pasažérům.
Některé jsou skutečně raritní (hlava krokodýla,
exempláře vzácných motýlů či dámské
kabelky). Pokračujeme dále k informačnímu
centru, směnárně a občerstvení. A už nás
čeká pravá bezpečnostní prohlídka. Sundat
opasky, odložit nebezpečné předměty,
někteří i v podobě bot. Kdo je podezřelý, musí
absolvovat stěry… naštěstí jsme všichni prošli.
Teď už jen se upravit a vyzvednout kartičku
opravňující pro vstup do míst pro odbavené

klienty. Vyjíždíme eskalátorem do prvního
patra a máme výhled na ranvej. Nacházíme
se v zázemí pro odbavené klienty, kde kromě
občerstvení můžeme nalézt i místnost pro
maminky ke kojení a přebalování, dětský
koutek či business salonek. Opět eskalátorem
dolů a již na nás čeká hasičský autobus
z místní letištní stanice.
Zde si nás přebírá vedoucí směny pan
Vladimír Grames. Nejprve se seznamujeme
s organizací a počty hasičů ve směně. Jedná
se o hasiče, které zaměstnává přímo letiště,
patří tedy do kategorie „podnikových hasičů“.
Normální směna je v režimu 7+1. Těchto
8 hasičů dokáže nejen v pohotovostním režimu
vyjet do 45 vteřin ze základny, ale zároveň začít
hasit požár letadla, neboť horní limit možnosti
přežití v hořícím letadle je přesně 3 minuty.
K tomu je základna vybavena i speciální
technikou, resp. vozy se značnými zásobníky
vody. Krom garáží jsme měli jedinečnou
možnost podívat se i do místností, kde se
nalézá zázemí pro hasiče. Tělocvična, fitness,

sauna, model kokpitu, prostory k nácviku
hašení v nepříznivých podmínkách (tma, kouř,
stísněné prostory). A co nemůžeme vynechat?
Ukázku jízdy po tyči, což není frajeřina (i když
to tak může vypadat), ale nezbytná nutnost,
neboť 45 vteřin je 45 vteřin. Letištní hasiči
jsou v případě možnosti povoláni i k zásahu
mimo areál letiště, ale to je možno pouze
v okamžiku, kdy se na letišti nechystá odlet
ani přistání žádného letadla. Pokud je tato
podmínka splněna, můžete se s odvážnými
hochy setkat například při dopravní nehodě
na nedaleké dálnici. V garáži neschází
vybavení sanitním vozem, i když v areálu je
připravena i pozemní posádka záchranné
služby, která je ovšem součástí integrovaného
záchranného systému, organizačně se jedná
o složku Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě, kde se nalézá i krajský dispečink.
Vycházíme z budovy, před námi vrak vozu,
kde se před chvílí uskutečnil nácvik vyproštění
osob a odměnou nám je krásné slunečné
počasí a modrá obloha. Kéž by vše bylo
vždy tak ideální jako dnešní podzimní počasí
a zásahů zkušených profesionálů na letišti
v Ostravě-Mošnově bylo co nejméně. Přejeme
mužům v uniformách mnoho zdaru v jejich
nelehké práci a moc děkujeme za ukázku
a prohlídku jejich zázemí.
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Cyklovýlet Osoblaha
Zdenka Pániková, foto: autorka

Nějakou dobu jsem čekala, až mě políbí ta pravá múza pro literární výkvět,
ale bohužel, tuším, že se to jen tak nestane, a tak začnu od začátku.
Letošní cyklovýlet uspořádal Vítek Švachouček
v kooperaci SIGu Cyklistika a SIGu Outdoors,
jako už pěkných několik let. Tentokrát si vybral
kraj všemi zapomenutý. Ovšem pro ty, kdo
rádi poznávají nepoznané, bylo toto setkání
příznivců přírody a low cost ubytování velmi,
velmi příjemné, relaxační i inspirativní.
Ubytováni jsme byli v Bohušově, kde je nově
vybudované rekreační středisko, které bylo
v době našeho pobytu téměř prázdné. Ale když
jsem šla prozkoumat terén, byla jsem udivena
tím, co jsem ještě nikde předtím neviděla.
Každá chatka v celém zařízení byla vybavena
samostatnou klimatizací. Neuvěřitelné!
Dorazila jsem tentokrát i s cyklovybavením,
jelikož jsem letos čirou náhodou přišla
ke skládacímu elektrokolu, což je úplně jediné
kolo, které se vejde do mého maličkého
autíčka. Informovala jsem Vítka, že toto kolo
s mojí konstitucí a kondicí ujede těžko víc
než 40 km na jedno nabití, a jsem Vítkovi
nesmírně vděčná, že každodenní výlety
tomuto mému požadavku přizpůsobil. Jsem
ráda, že jsem poprvé v historii mohla vyfotit
svoje spolucyklovýletníky nejen zezadu.
Cestou z kopce mi vždycky spolehlivě ujeli,
ale vzhledem k tomu, že jsem byla vybavena
navigací, nebála jsem se, že se ztratím, i když
s mým orientačním nesmyslem člověk nikdy
neví. Naštěstí Vítek byl natolik ohleduplný, že
ztratit se nikoho nenechal.
Musím podotknout, že i tentokrát to bylo
setkání mezinárodní. Nechyběli naši přátelé
ze Slovenska a dokonce nás poctil svojí
přítomností i jeden mensan z Polska.
Každodenní výlety byly koncipované tak,
abychom se jako kolektiv nerozdělovali, ale
abychom dosáhli společného cíle, i když
různými cestami. Víceméně stále jsme se
pohybovali na česko-polském pomezí. Pěšáci

se dopravovali vlakem nebo autobusem,
zatímco cyklosekce do cíle došlapala kolmo.
Navštívili jsme rozhlednu Hraniční vrch nad
městem Albrechtice, svezli se parním vláčkem,
zavítali i na zámek Slezské Rudoltice. Pokoušeli
jsme se i o návštěvu nádherného zámku
v obci Dívčí hrad, který je ovšem nedobytně
uzavřen a je v současné době ve zchátralém
stavu, přestože je to kulturní památka ČR.
Jeho původní majitelé maltézští rytíři odmítli
žádat o vrácení zámku a v současné době jde
o nejohroženější památku Moravskoslezského
kraje. Návštěva zříceniny hradu Fulštejn už
byla jen třešničkou na dortu.
Po večerech jsme hráli společenské hry
a Vítek s manželkou Martou se postarali
o naše žaludky, takže jsme měli po celou dobu
ubytování all inclusive.
Jsem moc ráda, že se Vítek ujal organizování
cyklovýletů, neboť moje povinnosti v posledních letech mě poměrně brzdí a velice ráda
bych tuto tradici setkání zachovala, a to možná
i častěji než jen jednou ročně. Velice si cením
toho, že jde o přátelské setkání skupiny 20 až
25 osob, kde děti jsou vítanými členy, kde poznáváme nové kraje, kam se dá dopravit autem
i MHD, kde není nic povinné a kde můžeme
dobít energii i získat inspiraci.
Děkuji Vítkovi a Martě za uspořádání této skvělé
akce, děkuji vedení Mensy za organizační
i finanční podporu a děkuji všem milým
zúčastněným za úžasnou pohodu, která byla
po celou dobu setkání všudypřítomná.
Vřelé díky Jiřince Vlkové za obdivuhodnou práci
na historickém okénku cyklovýletů. Muselo
stát hodně času pročíst se všemi příspěvky
a vybrat ty nejvýstižnější pasáže z okamžiků,
na které hodně lidí už pomalu zapomíná. Ještě
jednou: Moc dobrá práce, Jiři!

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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Jiřina Vlková

Historické okénko

Přehled cyklovýletů
Staré mensovní časopisy v sobě
skrývají soustu zajímavých
informací, postřehů a zážitků
z proběhlých cyklovýletů
pořádaných SIG Cyklistika.
Čas se nachýlil, a tak jsme zavolali obsluhu
s tím, že zaplatíme. Jaké však bylo naše
překvapení, když František zaokrouhlil svoji
útratu o 5 Kč dolů a s bohorovným výrazem
ve tváři poněkud ledabyle oznámil číšníkovi:
„To je dobrý.“ Na to se onen číšník začal
chovat zmateně: poděkoval, uklonil se
a odešel. Nutno podotknout, že Františkův
nejlepší kousek měl teprve přijít. Druhý den
pokračoval ve stejném duchu. Po zaplacení
oběda mu v peněžence přibyla celá stokoruna.
Po jednoduchých výpočtech jsme došli
k závěru, že když to takhle půjde dál, bude
muset další provozovatel, kterého František
navštíví, rozprodat zařízení restaurace.
(Libor, Cyklovýlet s Petrem Kočkou
Českosaským Švýcarskem, 7/2002,
str. 26–28)

K večeru jsme dorazili k naší oblíbené
hospodě „u mostu“, na kterou jsme se celou
cestu těšili (bývala až dosud moje oblíbená).
K našemu velkému překvapení se po ní slehla
zem. Tím se nám ovšem naskytla příležitost se
zbytečně nezdržovat a dorazit na místo srazu
relativně včas. Trochu jsme po cestě bloudili,
a jak se ukázalo, pocestní, u kterých jsme
se snažili nalézt pomoc, byli další bloudící
členové naší výpravy.
(Jana, Cyklistický výlet srdcem Orlických
hor, 10/2002, str. 9–10)

Pak jsme vyšplhali na nejbližší kopec, na jehož
úpatí podle mapy měla být hospoda v místě,
které se jmenovalo Na Spáleném. Zde se
domníváme, že kartografové byli rychlejší než
příroda sama, neboť daná budova skutečně
jevila známky vyhoření, a to podle našeho
odhadu maximálně tři dny starého, neboť
oheň ještě nestačil zcela vyhasnout.
(Jana, Zdena, Vítek, Anička a Ondra,
Toulky kolem Kdyně, 10/2004, str. 5–7)

No a je tu předposlední den a výlet
do westernového městečka. Vzhledem
k tomu, že cyklisté měli mít padesátiprocentní
slevu na vstupném, kola tentokrát využili
všichni, kterým se do té doby nerozpadla,
a dokonce i ti, kterým se rozpadla, ale podařilo
se je alespoň částečně zprovoznit. Pravda,
někteří nasedli jen na cestu od parkoviště
za pokladny, a i přesto se podařilo jednomu
nejmenovanému členovi výpravy na této
nedlouhé cestě přivodit si úraz.
(Jana, Cyklovýlet 2007, 5/2007, str. 17–19)

Datum

Lokalita

12.–14. 10. 2001

Orlickým podhůřím přes čtyři hrady

17.–19. 5. 2002

České Švýcarsko, Krásná Lípa

6.–8. 9. 2002

Orlické hory, Klášterec nad Orlicí

23.–25. 5. 2003

České Švýcarsko, Krásná Lípa

30. 7. – 3. 8. 2003

Český ráj, Sedmihorky

2004, pětidenní

Kdyně

10/2004, str. 5–7

2.–6. 7. 2005

Český ráj, Sedmihorky

6/2005, str. 5–6

2.–6. 8. 2006

Český ráj, Sedmihorky

4.–8. 7. 2007

Českomoravská vysočina, Podmitrov

3/2007, str. 8–10; 5/2007, str. 17–23

11.–15. 7. 2008

Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov

3/2008, str. 14–15; 5/2008, str. 20–24

12.–15. 8. 2009

Česká Skalice – Rozkoš

11.–15. 8. 2010

Bílé Karpaty, Hostěnín

3/2010, str. 18; 5/2010, str. 26–28

10.–14. 8. 2011

Jizerské hory, Libverda – Piktych

3/2011, str. 19; 5/2011, str. 48–49

25. 8. – 1. 9. 2012

Podyjí, Lukov

1/2012, str. 25; 5/2012, str. 45–47

18.–21. 4. 2013

České Švýcarsko, Česká Kamenice

19.–22. 9. 2013

Lednicko-valtický areál, Rakvice

20.–24. 8. 2014

Teplice nad Bečvou

20.–24. 5. 2015

Drmoul u Mariánských Lázní

23.–28. 8. 2016

Krkonoše, Horní Branná

5/2015, str. 15; 5/2016, str. 45

23.–27. 8. 2017

Drmoul u Mariánských Lázní

5/2016, str. 45; 4/2017, str. 20

8.–12. 8. 2018

Osoblažský výběžek, Bohušov

Jen na konci ne a ne najít značku. Trávník totiž
končil u potoka, který omýval hezkou skálu.
Škoda, že na našem břehu. Po chvilce úvah,
kde asi tak značka je, se opět potvrdilo pravidlo,
že kdo hledá, najde. Značka byla! Asi tak 10 m
vysoko na skále. Při troše dobré vůle se tam dal
detekovat i chodník. Porada o dalším postupu
byla velmi krátká a rozhodnutí jednoznačné:
Do toho už vážně ne.
(Richard, Cyklovýlet 2007, 5/2007, str. 17–19)

Musím dodat, že tolik zdravého biojídla jsem
nikdy předtím na svém talíři neviděl (a doufám,
že už ani nikdy neuvidím).

Pozvánky a reakce v časopisech
10/2001, str. 8; 11/2001, str. 7
5/2002, str. 6; 7/2002, str. 26–28
8–9/2002, str. 9; 10/2002, str. 9–10
7/2003, str. 6–7
7/2003, str. 8; 10/2003, str. 12–13

1/2007, str. 14

4/2009, str. 36; 6/2009, str. 44

2/2013, str. 31; 3/2013, str. 35–36
6/2013, str. 50–52; 1/2014, str. 42–43
5/2014, str. 43 a 50
2/2015, str. 43

1/2018, str. 12

Trochu jsem se obávala, že budu muset
na dovolené vařit, tato obava se však ukázala
jako lichá, neboť u sporáku na mne většinou
nezbylo místo a ukázalo se, že účastníci
a účastnice jsou nejenom výkonní sportovci,
ale také výborní kuchtíci.
Během tří dnů se nám nejdůkladněji podařilo
prozkoumat přilehlé cukrárny, v rámci
objektivity průzkumu většinu z nich několikrát.
Myslím, že můžeme s čistým svědomím
prohlásit, že náš energetický příjem byl
rozhodně vyšší než výdej.
(Jana, Cyklovýlet 2011 poprvé, 5/2011, str. 48)

(Jarek, Biocyklovýlet, 5/2010, str. 26–28)

Vedení cyklistické sekce se ujal Marián
(v minulých letech věrný člen sekce zvané
sado-maso), a tak jsme všichni měli možnost
poznat, jak se naše kola vyrovnají s lesními
nástrahami v podobě bažin, kořenů a padlých
stromů. Co do vzdálenosti jsme toho moc
nenajeli, ale dobrodružství to bylo. Mělo však
za následek únik několika členů cyklistické
sekce do sekce pěší.
(Jana, Biocyklovýlet, 5/2010, str. 26–28)

V sobotu jsem s Pavlem vytvořila geocachingovou sekci, která se věnovala svému koníčku a mimo jiné také prolézání kanálů a odpadních trubek, jak je Pavlovým zvykem a mým
už skoro hobby.
(Zdenka, Cyklovýlet Hranický kras,
5/2014, str. 43)
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Zemětřesení v našem kraji
Petr Čavojský, foto: autor

Znáte ten pocit – něco se děje. Jen nevíte, proč se to děje a proč se to
děje tady a teď.
Představte si – je večer, klid, pohoda, v televizi
běží váš oblíbený seriál (Teorie velkého třesku
nebo Ordinace v růžové zahradě 2) a najednou
pod sebou slyšíte projíždět metro. V Praze asi
běžný jev, ale u nás, na vesnici v západních
Čechách? Anebo druhá situace. Uprostřed
noci se vzbudíte a nad postýlkou mává křídly
čáp – dřevěná hračka. Jak to je vše možné?
Tak pro odpovědi na tyto otázky jsme si došli
do Muzea zemětřesení ve Skalné. Exkurzi
jsme zahájili v muzeu, kde nám promítli
film o zemětřesení. A pak nám pracovníci
Geofyzikálního ústavu Akademie věd
České republiky ukázali přístroje na měření
seismické aktivity.
Po teoretické části prohlídky jsme se
přesunuli na měřicí stanici, která je umístěna

ve skalní jeskyni. Zde jsme si prohlédli
měřicí sondy. A hned vedle jeskyně v malém
domku jsme měli možnost vidět záznam
seismické aktivity.
Díky této exkurzi již víme, že zemětřesné roje
jsou v našem kraji světovým unikátem. Roje
– slabé otřesy – se opakují po dobu několika
týdnů až měsíců. Na světě jsou dvě místa,
kde se zemětřesné roje vyskytují. Island, kde
jsou způsobeny aktivním vulkanismem. Druhé
místo je oblast Chebska. Proč se tomu však
děje u nás, zatím není jasné.
Největší zemětřesení zasáhlo Chebsko
na přelomu let 1985/1986 s magnitudou 4,9.
A poslední zemětřesení proběhlo v červenci
2017 s magnitudou 3,1.

Věděli jste, že:
… posun litosférických desek je stejně rychlý jako růst nehtů?
… síla lidského vlasu je 42–95 mikrometrů (to asi víte), ale že měřicí sondy dokáží změřit
(zaznamenat) již pohyb země v rozsahu několika nanometrů?

Kvízová otázka:
Co dokázala změřit seismická stanice ve Skalné?
1. Sekání dřeva squatterů v blízkém domě.
2. Jízdu vlaku v tunelu, který vede kolem stanice.
3. Přistávání největšího dopravního letadla Airbus A380 na Letišti Václava Havla v Praze.

IG Jihočeské nadané děti

(Správně je první možnost – stanice dokázala zaznamenat sekání dřeva ve vzdálenosti 20 metrů daleko)
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S Harutem o Arménii
Marta Frydrychová, Tereza Bartíková, foto: Matěj Frydrych
Je konec září a na gymnázium Česká kultuře a životě. Také jsme si s ním zahráli
v Českých Budějovicích zamířili Edisoni, hry na procvičení anglického jazyka. Harut
stážisti z Jemenu, Pákistánu, Arménie, nás pak učil psát naše jména arménsky. Bylo
Rumunska, Indie a Gruzie. Neváháme to úplně jiné, v arménštině mají totiž některá
a využíváme možnosti stát se na týden pro písmenka více znaků. Na konci jsme měli
jednoho z nich náhradní rodinou. A tak se možnost se ptát na vše, co nás zajímá, zjistili
arménský student režie Harut Safarian stává jsme, jaký význam má arménská vlajka a že
na skoro dva týdny členem naší domácnosti. jejich národní nápoj je koňak.“
Pár dní společného soužití a v hlavě se rodí
myšlenka, bylo by přeci škoda neumožnit Setkání s Harutem bylo moc pěkné a všichni
setkání s touto vzácnou návštěvou i našim jsme si to užili.
malým mensanům. A jestli se to povedlo?
To už přenechávám naší člence Terezce:
„Dne 17. 10. 2018 jsme se s Mensa kamarády
setkali na Gymnáziu Česká v Českých
Budějovicích. Byla pro nás připravena
přednáška o Arménii s arménským studentem
Harutem. Přišel nám popovídat o své zemi,

Labyrint 2018
Lucie Malechová, foto: autorka

Letošní třetí ročník týmové hry Labyrint se
termínově posunul od předchozích ročníků
téměř o 3 týdny, ale na počasí to naštěstí
nemělo vliv. Takže krásná procházka
po Stromovce se vydařila. Celkem se
zúčastnilo deset týmů. Bylo to sice méně, než
jsme čekali, i přesto byla atmosféra výborná.
Každý soutěžní tým obdržel po registraci
mapu a místopisy stanovišť a po zahájení
soutěže byl v časových intervalech vpouštěn
na první stanoviště Labyrintu.

Nejrychlejší tým s názvem Paratým proběhl
Labyrintem přes 10 stanovišť za celkem
2 hodiny 11 minut. Druhý tým Bombajn
s časem 2 hodiny a 45 minut zdolal Labyrint
14 stanovišti. Třetí vítězný tým s názvem
Maršováci zodpověděl na své cestě celkem
16 otázek a do cíle dorazil za 3 hodiny
a 6 minut.
Vítězové si odnesli drobné ceny – stolní hru,
různé hlavolamy a nějakou sladkou odměnu.
První tým se s ostatními podělil o úžasný dort
s logem soutěže. Všichni soutěžící si mohli
odnést medaili za účast a každý tým si ještě
vybral malý hlavolam na památku.
Věříme, že se všem soutěž líbila a že příští
ročník bude alespoň stejně úspěšný.
Více informací o soutěži na
labyrint-cb.webnode.cz

Jedna z hádanek
ze hry Labyrint
Proč se stal „hlavním městem“
Evropské unie právě Brusel?
a) Byl vybrán jako kompromisní řešení, neboť
ležel v blízkosti jejích tří členských zemí
s největší ekonomikou, a tedy i rozhodující
silou – Německa, Velké Británie a Francie,
ale zároveň ani v jedné z nich.
b) Z důvodu vynikajícího železničního spojení
jako nejdostupnější město z hlavních měst
tehdejších členských zemí. Všechna leží
v okruhu 350 km od Bruselu s výjimkou
Říma. Itálie, která byla proti a navrhovala
bližší Štrasburk, byla přehlasována.
Do Štrasburku bylo alespoň umístěno sídlo
Evropského parlamentu.
c) Proto, že v něm bylo v té době nejvíce
nevyužitých
kancelářských
budov.
Dva roky před rozhodující volbou byla
v Belgii zprivatizována největší ocelářská
společnost, která měla největší množství
svých kancelářských kapacit právě
v Bruselu. Nový management dokázal
společnost řídit s pouhou pětinou
kancelářských pracovníků a přebytečné
kancelářské budovy zpětně odprodal státu.
d) Na základě abecedního pořadí názvu
země. Při vzniku tehdy ještě Evropského
hospodářského
společenství
nebylo
možno dosáhnout dohody, kde budou
sídlit jeho úřady. Jako provizorní řešení
bylo schváleno, že se členské země
budou ve vedení střídat podle abecedního
pořádku. Začalo se tedy Belgií, ale během
jejího prvního funkčního období úřadů
a úředníků přibylo tolik, že pak už nebylo
účelné je stěhovat jinam.
e) Na základě jazykové vybavenosti svých
obyvatel, kteří tehdy měli tvořit většinu
pracovníků společných institucí. Významné
procento Bruselanů již tehdy ovládalo
úřední jazyky všech zakládajících států
s výjimkou italštiny. I Itálie po dlouhých
vyjednáváních uznala, že jiné podobné
město, kde by obyvatelstvo mluvilo
tolika jazyky včetně italštiny, se na území
členských států nenachází.
(Správná odpověď je d.)

Sobota 13. října 2018 – 20 stupňů Celsia,
slunečno, bezvětří – to není scifi, ale počasí
na objednávku na hru Labyrint, která proběhla
v tento den ve Stromovce v Českých
Budějovicích.
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Podzimní příměstský tábor v Ostravě
Hana Vantuchová, foto: autorka
Během podzimních prázdnin se v Ostravě
konal příměstský tábor. Této dvoudenní
akce se zúčastnilo 39 dětí. Děti byly dle věku
rozděleny do skupin a každý den absolvovaly
4 bloky. Během prvního dne si odzkoušely
lidské smysly, dozvěděly se něco nového
o buňce a DNA, naučily se z data spočítat den
v týdnu a čekaly na ně pokusy se statickou
elektřinou.
Druhý den pak tvořily sliz, zažily úskalí
komunikace, pod lupou zkoumaly semena
a zkusily si kryptování.
Dětem se na akci (dle reakcí rodičů) líbilo
a těším se na další příměšťáky v Ostravě.

Z reakcí rodičů:
„Prý velice dobrý tábor!“
„Moji synové Lukáš i Aleš přišli z obou dnů nadšení. Luky ve dveřích hlásil, že chce jít na další
příměstský tábor.“
„Dcera byla s náplní obou dnů spokojená, cítila se dobře s podobně naladěnými dětmi.
Nemůže říct, co bylo nejlepší, nic jí nechybělo. Děkuji za ni i za nás za příjemně a smysluplně
strávený čas.“
„Synovi se celý camp moc líbil. Úplně nadšený byl z bloku magnetismus, statická elektřina.
Hlavně ocenil způsob vedení této lekce formou hry a přístup přednášejícího. Další z témat,
které jej zaujala, byly lidské smysly, krypto a komunikace.“
„Podzimní prázdniny s Mensou se Kryštofovi moc líbily, dle jeho slov hlavně různé pokusy,
výroba slizu a to, že den byl členěn podobně jako ve škole. Jako nadšený prvňáček totiž
školu miluje. :-) Děkujeme za organizaci a už se těšíme na příště!“

Můj RoboDay v CIIRCu
Filip Cimburek, 11 let, foto: Hana Kalusová
V pátek 19. října 2018 jsem měl opravdu štěstí.
Nemusel jsem jít do školy, i když jsem se šel
učit hodně nových věcí. Robotika mě zajímá
už nějaký ten pátek. Takže když mi mamka
řekla, že našla tuhle akci, hned jsem byl pro.
Sice to bylo hlavně pro středoškoláky (jsem
šesťák), ale většinu z toho jsem pochopil,
což byl zázrak. Něco už jsem znal ze svého
předchozího kroužku robotiky v Kladně
a něco z vědeckého tábora z prázdnin.
Dopoledne jsme se naučili něco o programování a věcech s tím spojených – třeba o stavbě robota nebo o zákonech, které by měl
robot dodržet. Pan profesor nám také vysvětlil
rozdíl mezi slovy roboti a roboty. To mě bavilo, protože mě baví hrátky nejen s roboty, ale
i se slovy (z čehož se mamka někdy raduje,
ale někdy taky šílí).
Po výborném obědě v restauraci, kam jsem
si vzal vlastní jídlo kvůli alergii, jsme vyrazili
do haly, kde bylo plno robotů a mohli jsme
si vyzkoušet virtuální a rozšířenou realitu.
Nejzajímavější robot byla asi awii [ajví], protože
měla 6 „kloubů“. A taky jsme dostali její model.
Používám ho jako těžítko, sice není moc těžký,
ale tři papíry udrží a mám něco na památku.
Mamce jsem celou cestu domů vyprávěl
o singularitě a regularitě, máme to dost daleko,
takže doufám, že si z toho taky něco vzala.
Prostě, bylo to super a rád bych šel ještě
jednou víckrát.
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Mensovní seminář pro nadané studenty
– podzim 2018
Hana Kalusová, foto: Hana Kalusová, Tomáš Blumenstein
Od pátku 26. 10. do úterý 30. 10. proběhl
již tradiční mensovní seminář pro nadané
studenty, zaměřený na rozvoj znalostí
v oblasti přírodních věd a technických oborů,
na podporu logického myšlení, samostatné
tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto
oborů. Pro účastníky byly připraveny exkurze
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,
Letišti Praha a ve firmě IBM, dále pak
přednášky odborníků a několik soutěží pro
týmy i jednotlivce.
Akce byla realizována s podporou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

Prezentace týmového projektu mobilní aplikace

Exkurze na Letišti Praha

Týmové tvoření grafického designu

Znalostní soutěž ke 100. výročí republiky

Přednáška „Život na vesmírné stanici“
Při přednášce

Exkurze v IBM
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foto: archiv deti.mensa.cz

Cesta do Afriky
(KND Ostrava-Poruba)

Exkurze do Botanického parku UJEP
(KND Oříšek, Děčín)
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Výroba triček s hlavolamem

Co dokáže robot?

(KND při Gymnáziu Vodňany)

(KND Ostrava-Poruba)

Z čeho se vyrábějí sušenky?

Šifrování s mikroskopem

(KND Ostrava-Poruba)

(KND při ZŠ Smetanova, Chotěboř)

Únikovka
(KND při ZŠ Smetanova, Chotěboř)

Svět techniky – Kouzlo zrcadlení
(KND Opava)
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Setkání se členy Mensy Japonsko
aneb národní klišé
Tomáš Kubeš

foto: Tomáš Kubeš

Účastníci mensovního zájezdu do Japonska měli možnost strávit jeden
večer se členy Mensy Japonsko v Tokiu. Já jsem si rozhodně nechtěl
nechat takovou příležitost ujít a rád bych se o pár zážitků podělil i s vámi.

Japonští mensané dostáli své pověsti uctivých
hostitelů a připravili pro nás večeři s tradičním
japonským jídlem v nenápadné, ale o to lepší
restauraci schované v 5. patře kancelářského
domu v centru Tokia. Stoly byly již dopředu
připraveny tak, aby ke každému mohli
usednout 4 členové z Japonska a 4 z Čech.
Hostitelé se také sami připravovali a naučili se,
jak se řekne česky „na zdraví“ a rozpomínali se,
jakého velkého Čecha znají. V tom nás trošku
zaskočili, protože já jsem si žádnou japonskou
frázi nepřipravil a upřímně, krom japonského
premiéra jsem si na žádného jejich krajana v tu
chvíli nevzpomněl (což je částečně dáno mojí
chabou znalostí sportovců obecně).

Ano, říkala, že jen za září zvládla více než
100 hodin přesčasů a pravidelně pracovala od 9
ráno do 2 hodin ráno následujícího dne, také
říkala, že měla mladého kolegu, který nastoupil,
ale tempo spojené s touto prestižní zakázkou
nevydržel a v létě spáchal sebevraždu. Prý to
byla velmi nepříjemná zkušenost a zůstala
po něm spousta práce. Když jsme se ptali,
zda by firmu vyměnila, odpověděla, že pokud
by dostala nabídku jít pracovat někam, kde by
přesčasy platili, určitě by šla.

Od tohoto tématu už byl jen kousek k veselé
diskusi na téma, jak charakter národa často
vystihne to, pro jakou věc, stav nebo činnost
má ve svém jazyce speciální slovo. Například
Eskymáci mají speciální slovo pro „sníh,
který je vespod jemný a nadýchaný, ale
nahoře má tenkou umrzlou ledovou krustu.“
Francouzi mají speciální slovo pro „stávku,
kdy každý den přijde do práce polovina
zaměstnanců a po dnech se střídá, kdo
přijde a kdo ne,“ to je obzvlášť oblíbený typ
stávky mezi zaměstnanci železnic na jaře,
když se udělá hezky na první piknik; tady
se také ukázalo, že nebylo snadné vysvětlit
Japoncům, co to vůbec znamená slovo
stávkovat (jak je možné jen tak nepřijít
do práce?). Arabština pak prý má jedno
slovo vyjadřující „přišel jsem ke studni, ale
byla vyschlá“. Japonci mají jedno slovo pro
„sebevraždu z přepracování“ a jedno slovo
pro „firmu, která neplatí přesčasy“. Chvíli
jsme pak společně pátrali po tom, jaké
jedno slovo by mohlo být symptomatické
pro český národ. Nakonec se nám podařilo
vzpomenout si pouze na „ztráta paměti
způsobená nadměrnou konzumací lihovin“.
Této tezi jsme se posléze snažili dostát,
když po vypití veškerého saké, a to i včetně
toho okinawského, které je o něco silnější
(asi 25 %), nejmenovaný Jiří vytáhl lahvičku
domácích meruněk sbalených na cesty.
Japonským mensanům div nevyskočily oči
z důlků, a i dříve mlčenliví kolegové se snažili
horlivou gestikulací vyjádřit „pocit plamene
šlehajícího z úst“. Co se dělo dál, nevím...
Z restaurace nás pro pokročilou hodinu
vyhodili a já jsem se oddělil od skupiny
s cílem nalézt večerku prodávající čokoládu.
Na závěr bych členům Japonské Mensy rád
poděkoval za organizaci vynikajícího večera
a Tomáši Blumensteinovi, Haně Kalusové
a Evě Staňkové za organizaci zájezdu.

U stolu s námi seděla například Roiko, asi
40letá architektka a projektantka, která
na rozdíl od ostatních uměla velmi dobře
anglicky. Povídali jsme si s ní o tom, jak
minulé měsíce pracovala na návrhu olympijské
vesnice pro africké sportovce pro olympijské
hry v Tokiu v roce 2020. Dostali jsme se při
tom ke klasickým klišé, která má svět spojený
s Japonskem a japonskou pracovní morálkou.
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foto: Petr Mazal

Nikoho z nás nepřekvapilo, když na talíři přistál
sálat z mořských řas následovaný různými
syrovými rybami několika typů, dalšími saláty,
smaženými nudlemi a nakonec ananasem.
Kupodivu zcela chyběla rýže nebo tradiční suši
(to v Japonsku jíte spíše z krabičky doma nebo
ve vlaku než v restauraci).

foto: Hana Kalusová

foto: Petr Mičica

foto: Petr Mičica

foto: Petr Mičica

foto: Hana Kalusová

foto: Petr Mičica

foto: Petr Mičica

Zahraniční mensovní zájezd do Japonska
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Mistrovství světa v sudoku
Jan Zvěřina, foto: archiv autora

vycházet v britském deníku The Times, což
odstartovalo celosvětovou popularitu.
Logicky se začaly pořádat i soutěže v řešení
sudoku. Pod záštitou WPF proběhlo v roce
2006 v italské Lucce první mistrovství světa.
I v sudoku jsme se okamžitě zařadili mezi
luštitelské velmoci. Mistryní světa se totiž
stala Jana Vodičková (roz. Tylová), což mělo
v Čechách obrovský mediální ohlas.
V roce 2007 se MS v řešení sudoku konalo
v Praze. Premiérovou účast na MS si zde
odbyl náš historicky nejúspěšnější hráč
Jakub Ondroušek, který má ve své sbírce
šest individuálních medailí z mistrovství světa.
Na mistrovství světa v Indii (2008 v Goa)
a na Slovensku (2016 v Senci) získal český
tým zlatou medaili v sudoku. To však nejsou
všechny cenné kovy – během 13 let totiž Češi
získali dohromady 8 medailí v individuální
soutěži a dalších 9 v soutěži týmů.
Poslední dobou se MS v sudoku a MS v logice
pořádají společně – na stejném místě během
jednoho týdne. Soutěž jednotlivců doplňuje
čtyřčlenná týmová soutěž. Samostatně jsou
vyhlašovány i kategorie do 18 a nad 50 let.

Začátkem listopadu proběhlo v Praze Mistrovství světa v řešení sudoku
a logických úloh. O cenné kovy přijelo bojovat 329 hráčů z 33 zemí světa,
což představuje nejvyšší účast v historii světových šampionátů, které se
konají každý rok pod hlavičkou Světové hádankářské federace (WPF).

Začalo to v New Yorku
a pokračovalo v Brně
Poprvé se logici sešli v roce 1992 v New Yorku
a o rok později šampionát zavítal do Brna, kde
Češi získali hned dvě zlaté medaile. Uspěli
jsme nejen v soutěži jednotlivců, ale i mezi
týmy – Robert Babilon se stal mistrem světa
a naši dominanci podtrhl bronzovou medailí
Pavel Kalhous.
Češi se řadí mezi světovou špičku od úplného
začátku i proto, že jako milovníci křížovek již
dlouho budovali síť křížovkářských kroužků
a turnajů. Jakmile se začátkem 90. let začalo
soutěžit v logice, stačilo jen logické soutěže
zařadit ke křížovkářským turnajům a v široké
základně hráčů nebylo obtížné nalézt talenty,
které se velmi rychle zařadily mezi světovou
špičku.
Zlatá éra české logiky pokračovala několik
dalších let. Babilon se stal mistrem světa
i v roce 1996 v Arnhemu a v soutěži družstev
stanuli Češi na nejvyšším stupínku ještě
dvakrát (1994 a 1997).
V roce 2001 bylo dějištěm šampionátu opět
Brno. Tentokrát se Češi museli spokojit se
stříbrem, jak v týmové soutěži, tak i v soutěži
jednotlivců, kde jediným přemožitelem
Roberta Babilona byl Němec Ulrich Voigt,
jenž má v současnosti ve své sbírce 11 titulů
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mistra světa, a navíc z každého mistrovství
v posledních 19 letech přivezl medaili.

Na scénu vstupuje
sudoku
V roce 2005 zažilo obrovskou vlnu popularity
sudoku a během krátké doby začalo vycházet
snad ve všech novinách. Sudoku ale nebylo
úplnou novinkou. Američan Howard Garns
ho vynalezl již v roce 1979 a publikoval pod
názvem „Number Place“ (umístění čísel).
V roce 1986 začala tuto logickou úlohu
vydávat japonská společnost Nikoli pod
názvem „Sudoku“, což v překladu znamená
„jediné číslo“. Na konci roku 2004 pak začalo

Průběh soutěže
Soutěž na MS se skládá z několika kol.
Na letošním šampionátu se v sudoku soutěžilo
na 10 kol + 3 týmová, v logice bylo v soutěži
jednotlivců dokonce 13 kol, a k tomu rovněž
3 týmová. Na začátku každého kola dostane
hráč arch se soutěžními úlohami (obvykle
10–20 úloh), na jejichž vyřešení má stanovený
časový limit (obvykle 30–70 minut). Za každou
správně vyřešenou úlohu získá předem
stanovený počet bodů (ten závisí na obtížnosti
konkrétní úlohy).
Na konci se bodové zisky z jednotlivých kol
sečtou a stanoví se celkové pořadí. Desítka
nejlepších postupuje do play-off, přičemž
tři nejlepší postupují přímo do čtyřčlenného
finále. Ostatní se pak potkají ve čvrtfinálovém
a semifinálovém klání o jednu volnou
místenku do finále.
O pořadí týmů rozhoduje součet získaných
bodů všech čtyř členů A-týmu a body získané

Zleva: Tomáš Hrábek – komisař z agentury Dobrý den, Pavel Kadlečík – hlavní
pořadatel pokusu o světový rekord, Shiyao Wang – nová světová rekordmanka,
Roman Šebrle – patron pokusu o světový rekord
v týmových kolech. Letos jsme měli na MS
i play-off týmů. V něm bylo jen jedno finálové
kolo a postoupily do něho 4 nejlepší celky.

Výsledky z Prahy
Mistrem světa v sudoku se v Praze stal
Japonec Kota Morinishi. Vybojoval celkově
již čtvrtý titul, čímž se stal nejúspěšnějším
hráčem historie. Další medailové příčky
obsadili
Francouz
Bastien
Vial-Jaime
a Estonec Tiit Vunk. Náš Jakub Ondroušek
se sice probojoval do finále, ale medailové
pozice mu těsně unikly a obsadil 4. místo.
I soutěž týmů ovládli Japonci. V řešení
logických úloh se mistrem světa stal poprvé
Američan Thomas Snyder. Ten v minulosti
již získal tři tituly mistra světa v sudoku a stal
se vůbec prvním hráčem historie, kterému se
povedlo zvítězit jak v sudoku, tak i v logice.
A konečně ve finále soutěže týmů předvedli
nejlepší výkon Němci, kteří velmi těsně porazili
družstvo Spojených států. Největší favorit –
Japonsko – po fatální chybě jednoho ze svých
hráčů ve finále obsadilo 4. příčku. Český
tým (Jakub Ondroušek, Jana Vodičková,
Robert Babilon, Ondřej Motlíček) i přes
citelné oslabení podal skvělý výkon zejména
v týmových kolech a v závěru soutěže se
dokázal vyhoupnout na vynikající 6. pozici.

Pokus o světový rekord
V rámci doprovodného programu MS jsme
uspořádali pokus o překonání světového
rekordu v řešení sudoku. Patronem akce

Medailisté MS v sudoku – 1. Kota Morinishi (uprostřed),
2. Bastien Vial-Jaime (vpravo), 3. Tiit Vunk (vlevo)

byl bývalý světový rekordman v desetiboji
a olympijský vítěz Roman Šebrle.
Nejprve proběhla dvoukolová kvalifikace, ze
které postoupilo dohromady šest hráčů. Ty
ve finálovém klání doplnil držitel původního
rekordu Jakub Ondroušek. Luštění ve finále
probíhalo na flipchartech.
Tabulka sudoku pro pokus o světový rekord
má pevně stanovená kritéria. Musí být zadáno
přesně 27 čísel (třetina z 81 políček sudoku),
přičemž každé z čísel 1-9 je zadáno přesně
třikrát. Zároveň jsou v každém řádku, sloupci
a čtverci zadána přesně tři čísla.
Světový rekord vytvořila časem 54,44 sekundy
14letá Číňanka Shiyao Wang, která paradoxně
v soutěži jednotlivců skončila až na 39. místě,
čímž ukázala, že nejrychlejší klasikář nemusí
být zároveň nejlepším řešitelem sudoku.

Jak se kvalifikovat na MS
Účast na mistrovství světa je dosažitelná i pro
laiky, musíte však nejdříve navštívit turnaje
pořádané Hráčskou asociací logických her
a sudoku. Těch je každoročně šest a dva turnaje
z kvalifikačního cyklu 2019 máme již za sebou.
Stále je ale možné vše dohnat, největší váhu
v kvalifikaci má totiž Mistrovství ČR. Šampionát
v logice se tradičně koná na jaře v Praze, MČR
v sudoku v září pravidelně hostí Brno.
Termíny pro turnaje konané v roce 2019 nejsou
ještě známy. Najdete je časem spolu s dalšími
informacemi o turnajích na stránkách HALASu
(www.sudokualogika.cz).

Pokud si chcete nějakou soutěž vyzkoušet
i z tepla domova, v lednu začíná seriál online
turnajů WPF Grand Prix, ve kterém se můžete
poměřit s českou i světovou špičkou, a získat
i nějaké body do HALAS ligy a reprezentačního
žebříčku.
Soutěž probíhá na stránkách gp.worldpuzzle.
org a k účasti je nutná registrace. Soutěží se
v sudoku i logice, v každé kategorii je 8 turnajů,
přičemž nejlepších 10 řešitelů postoupí
do finále konaného během mistrovství světa.
Na letošním finále v Praze zvítězil v sudoku
Jakub Ondroušek, pro něhož to byla alespoň
malá náplast za dvě čtvrtá místa na MS.
První turnaj je v lednu, mezi jednotlivými
turnaji je dvoutýdenní interval a střídá se
pravidelně sudoku a logika. Typy úloh,
ve kterých se v daném kole soutěží, jsou
týden předem zveřejněny, a to včetně
pravidel a ukázkových úloh. Soutěž probíhá
v angličtině a na stránkách HALASu vždy
zveřejňujeme překlad zadání.
Příští mistrovství světa proběhne od 29. září
do 6. října 2019 v německém Kirchheimu.
Na rozdíl od letošního MS v Praze, kdy řada
hráčů plnila funkci organizátora, se český
tým představí v kompletním složení. Chybět
nebude ani letošní mistr České republiky
v sudoku Jan Zvěřina, který spolu se svým
dlouholetým domácím rivalem Jakubem
Ondrouškem bude patřit mezi velké adepty
na medaile. V týmové soutěži bude cílem
českého týmu navázat na zlatou medaili ze
slovenského Sence z roku 2016. Tak nám
držte palce.

Český A-tým v sudoku – zleva Jakub Hrazdira, Jakub Ondroušek, Klára Vytisková, Pavel Kadlečík

Vybrané úlohy
z Mistrovství
světa
v sudoku 2018
naleznete
v Bystřílně
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Ocenění od Mensy Švédsko

Z článku The Mensa Sweden Prize, Mensa World
Journal číslo 68, září 2018 přeložila A. Vicherková.

Každý rok na svém celostátním setkání švédská Mensa uděluje jednomu člověku nebo organizaci cenu s cílem upozornit na nápad, fenomén nebo skutek,
který podporuje lidskou inteligenci. Všichni členové Mensy mohou nominovat
kandidáta, o kterém si myslí, že rozvoj lidské inteligence nějak podpořil; nejdůležitějším pravidlem přitom je, že sami kandidáti nesmějí být členy Mensy.
Koordinátor soutěže následně vypracuje užší seznam kandidátů a speciální komise vybere vítěze.

Cena se skládá ze tří částí:
první je malý dáreček, druhou pozvánka
na slavnostní večeři, kde je kandidát představen generálnímu shromáždění švédské Mensy,
a třetí je oficiální ceremoniál s udělením ceny.

Vítězové od roku 2013
2018

Anders Hansen, doktor psychiatrie a spisovatel. Jedna z jeho nejnovějších knih se jmenuje
The Real Happy Pill (anglický překlad z roku
2017) a pojednává o efektu fyzického cvičení
na lidské poznávání.

2017
Micael Dahlen, profesor na Vysoké škole ekonomické ve Stockholmu, spisovatel a veřejný
řečník. Několik z jeho knížek bylo také přeloženo do angličtiny, např. Creativity Unlimited,
Nextopia, Who’s the Monster.

2016
Katarina Gospic, MUDr., Ph.D a M. Sc.
v oboru psychologie z Karlolinska Intitutet
ve Stockholmu. Zabývá se neuroekonomií
a výzkumem mozku, dále je podnikatelkou,
spisovatelkou a veřejnou řečnicí.

2015
Ronnie Gardiner, zakladatelka RGM – Ronnie
Gardiner Metody, která pomáhá pacientům
po mozkové mrtvici, pacientům s Parkinsonovou chorobou a s roztroušenou sklerózou.

2014
KomTek, organizace poskytující kurzy pro
děti a teenagery směřující k rozvoji technických a podnikatelských dovedností.

2013
Anita Kullander, zakladatelka sítě Filurum zaměřené na nadané děti, jejich rodiče a na podporu všeobecného povědomí o nadání.
Poznámka překladatele: podobnou cenu
od roku 2004 uděluje i Mensa Německo
(IQ Award) a od roku 2010 také
Mensa ČR (Čestné uznání Mensy ČR:
www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani).

MENSA PHOTO CUP 2018
„What a Wonderful World“

Dušan Kozoderovic, Mensa Serbia

1. Rodrigo Moctezuma,

Mensa Mexico: Ascension to the sun

Kim Pullon, Mensa Australia

2. Pierre Mercier,

Mensa France: Tourbilion céleste

3. Lorraine Gallant,

Mensa Canada: Iceberg trio
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Martin Johansson, Mensa Norway

Wojciech Woszczyk, Mensa Poland

Zoltan Boldog, Mensa Hungary

Hudba v džungli
Z článku THE MUSIC OF THE JUNGLE,
Mensa World Journal číslo 71, 12/2018,
str. 6–8 zpracoval Tomáš Kubeš
Mensan a hudebník Luis Devin se vydal
do centrálního Kamerunu, aby se na několik
měsíců stal jedním členů pygmejského kmene
Baka a zmapoval jejich život, a především pak
jejich hudbu. Jejich přístup k životu a zpěvu jej
nadchl a zcela unesl.
Celý text článku včetně fotografií naleznete
v prosincovém časopise Mensa World
Journal, který je po přihlášení ke stažení
na intranetu: goo.gl/qQbZdd

Volby do Mensy International 2019 Slovo předsedy
Oznámení o přijímání nominací pro mezinárodní volby 2019
Britské Mensy
V souladu s článkem X Stanov Mensy International přijímá Mezinárodní volební komise
nominace pro následující mezinárodně volené funkce:
MEZINÁRODNÍ PŘEDSEDA
MEZINÁRODNÍ RADNÍ PRO ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍ RADNÍ PRO ROZVOJ
MEZINÁRODNÍ EKONOM
Nominace národními Mensami
Rada každé národní Mensy může nominovat jednoho nebo více kandidátů na kteroukoliv funkci
odesláním jména nebo jmen těchto kandidátů. Národní Mensa může nominovat na každou funkci
i víc než jednoho kandidáta. Nominace by měla být provedena na formuláři pro Rady národních
Mens, který je k dispozici u Mezinárodní volební komise. Spolu s materiály o kandidátech bude
uveřejněna informace, která národní Mensa nominaci provedla.
Nominace členy
Členové mohou nominovat kandidáta nebo sadu kandidátů pro jakoukoliv nebo všechny
funkce odesláním:
1) jména nebo jmen těchto kandidátů;
2) petice podepsané alespoň 100 členy s členstvím platným k 1. lednu 2019;
3) ověření platnosti členství těchto členů.
Petiční podpisy musí být odeslány na formuláři, který lze získat od Mezinárodní volební komise.
Požadavky na kandidáty
Každý kandidát musí:
1) být platným členem k datu nominace a musí zůstat platným členem po celou dobu
volebního období do 31. května 2019;
2) splňovat podmínku, že nevykonával funkci, na niž je navržen, v předchozích dvou po sobě
jdoucích obdobích;
3) odeslat písemné přijetí své nominace (na formuláři od Mezinárodní volební komise);
4) stvrdit svoji ochotu plnit funkci v případě zvolení; a
5) při řešení stížností a sporů vzniklých z voleb se řídit rozhodnutími Mezinárodní volební
komise a Mezinárodního ombudsmana.
Všechny nominace včetně peticí a přijetí nominací musí být včas odeslány Mense International
buď v tištěné podobě, nebo na oskenovaných elektronických kopiích tak, aby byly doručeny
nejpozději 28. ledna 2019 na následující adresu:
Mensa International Ltd.
Slate Barn Church Lane, Caythorpe,
Lincolnshire NG32 3EL
United Kingdom
email: mensainternational@mensa.org
Se všemi dotazy týkajícími se voleb, včetně nominačních formulářů, se obracejte na adresu
Mezinárodní volební komise iec-chair@mensa.org.

Z článku Preparations for the IBD 2018,
Mensa World Journal číslo 71, 12/2018,
str. 3–4 zpracoval Tomáš Kubeš
Předseda Britské Mensy se ve svém slově
obšírně věnuje plánům a náplni setkání
Mezinárodní Rady Mensy (International
Board of Directors) v Budapešti, kterého
se letos zúčastnilo 36 zemí (nováčkem je
Argentina). Dále zmiňuje vybrané úspěchy
národních Mens, mezi které se dostala i naše
Logická olympiáda.
Poznámka překladatele: další informace
o fungování Mezinárodní Mensy naleznete
po přihlášení na intranetu, v sekci ostatní
dokumenty, konkrétně pak:
goo.gl/796F7J a goo.gl/WmhKag

Mezinárodní
akce
Připravil Tomáš Kubeš
6. – 21. 12. 2018 se uskuteční plavba
Americké Mensy z Miami do Santiago de
Chile, více informací: kbbujak@gmail.com
28. 12. – 1. 1. 2019 se uskuteční putovní
Silvestrovská oslava Silvensa v Bratislavě,
více informací: www.silvensa.org (určitě
se tam vydá i několik mensanů z ČR),
ve stejném termínu se pak uskuteční také
Německý Silvestr v Münsteru, více informací:
silvester2018.mensa.de
24. – 27. 1. 2019 se uskuteční Mensa
Ski-Weekend ve Slovinsku, více informací:
goo.gl/CBWzDV
1. – 5. 5. 2019 se v Novozélandském
Aucklandu uskuteční setkání Mens Jižní Asie
a Pacifiku, organizátoři vyzdvihují možnost
navštívit pravou Hobití vesničku, kde se
natáčel Pán prstenů, vyzkoušet zorbing
a možnost projít se stezkou v korunách
500letých stromů.
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Drobné zajímavosti
Z anglického originálu časopisu Mensa World Journal (October, November, December) z rubriky Supplementally přeložila Jana Tomaštíková.

Přelomový objev

Seď rovně!

Muži s klobouky

Smithsonian.com, 16. srpna 2018

Harvard Health Letter, září 2018

Smithsonian.com, 12. června 2018

Fyzikové odhalují, jak přelomit
špagety čistě napůl.

Překvapivá rizika špatného
držení těla.

Pojďme se vsadit – dokážete rozlomit špagetu
na dvě části tak, že ji budete ohýbat, dokud se
nezlomí? Nejspíš ne – vždycky se vám místo
dvou úhledných polovin roztříští na několik
menších kousků. Vědci z Massachusettského
technologického institutu tvrdí, že je to hlavně
kvůli tomu, že prvotní rozlomení vydá tolik
energie, až se oba konce špagety zachvějí
a energii zpětně odrazí. Poté se špageta
zlomí na více místech, než jsme plánovali.
Aby tohle vědci zjistili, museli sestavit stroj
na lámání těstovin, díky kterému mohli
mnohokrát analyzovat celý proces pomocí
vysokorychlostní kamery. A také přišli na to,
že zlomit špagetu pouze na dva kousky lze.
Těstoviny se ale při lámání musí zakroutit. Část
energie při zlomení se tak využije na zpětné
odkroucení špaget a mnohem méně energie
se odrazí. Tak se těstovina zlomí pouze
na jednom místě. Konečně jednoduché řešení
tohoto závažného problému!

Máma vždy říkala: „Seď rovně!“ Podle
terapeutů Harvardovy lékařské univerzity
měla pravdu. Špatné držení těla při sezení
u stolu může být příčinou mnoha zdravotních
problémů, jako jsou bolesti krku, zad a potíže
močového měchýře. Existují i problémy méně
známé, ale stále častější. Shrbená postava
na toaletě může vést k zácpě. Pokud se
hrbíme po velkém obědu či večeři, kyselý
žaludeční obsah se vrací zpět do jícnu,
což může způsobit pálení žáhy. Musíme si
uvědomit, že vše v lidském těle je propojeno.

Chytrý způsob, jakým dostaly sochy
z Velikonočního ostrova
své klobouky.

Vůdci smečky
Science News online, 31. března 2018
V hejnu parmic je vítězem každá
– a to i když všechny mají skryté
sobecké úmysly.
Nemusíte být inteligentní smečkový lovec,
abyste mohli ze smečkového lovu těžit.
Parmice žlutosedlé, ryby Rudého moře, loví
ve skupině – pár ryb se ujme vedení a ostatní
se rozprostřou za nimi. Toto chování může
připomínat koordinovaný lov vlčí smečky, ale
podle výzkumníků ze švýcarské Univerzity
Neuchâtel je to něco jiného – oportunismus.
Každá z ryb sleduje svůj vlastní prospěch
– některé ryby se drží v čele, protože tak
nejpravděpodobněji narazí na kořist, když
proplouvají korálovým útesem; a ryby, které se
drží vzadu, zase vědí, že snadno chytí kořist,
která se snaží uniknout. Navíc – večeře přece
může připlavat z kterékoliv strany, proto jsou
občas vůdci smečky v nevýhodě. A parmice
se o svou kořist s ostatními, na rozdíl od vlků,
rozhodně nedělí – zkrátka samy sobecky
zhltnou cokoliv, co uloví.
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Život na Marsu (možná)
New Scientist, 14. července 2018

Někteří z 887 kamenných strážců, známých
také jako Moai, měli původně na hlavách
klobouky pukao vytesané z lehké červené
vulkanické strusky. Tyto kamenné ozdoby
vážily skoro třináct tun a archeologové
stále spekulují, jak se dostaly na své místo.
Nejnovější teorie z Pensylvánské státní
univerzity je, že nejdříve byly vztyčeny sochy
a následně se k nim přistavily mělké rampy
z kamene a hlíny. Kulaté klobouky pak byly
díky rampě a pomocí páky přesunuty do finální
polohy. Všechny sochy mají na hlavách
výstupky a klobouky zase mají odpovídající
prohlubně, které jim pomáhají nesklouznout
a držet se na správném místě.

NASA objevila známky života
na Marsu už před čtyřiceti lety
a pak je podpálila.
Na naši planetu z vesmíru neustále padají
organické molekuly a stejně tak na ostatní
planety sluneční soustavy. Vědci byli tedy
velmi překvapeni, že ani jedna z dvou
misí kosmických sond programu Viking
v roce 1976 nezaznamenala žádné známky
organických látek na Marsu. Měly přece
detekovat alespoň nějaký spad těchto
molekul. Co se stalo? V době programu Viking
se nevědělo, že se na Marsu hojně vyskytují
oxidující soli chloristanu. Nářadí na sondách
zahřívalo vzorky půdy, aby mohlo nasát
výsledné výpary. Když smícháme organické
látky s chloristanem a přidáme teplo, vznikne
něco jako hořící střelný prach a původní
organické látky jsou oxidovány. Chemikálie
chlorbenzen je výsledkem tohoto spalování.
Sondy z programu Viking si však této látky
nevšimly, protože ji vůbec nehledaly. Kritikové
této teorie argumentují, že chlorbenzen sem
mohl být zavlečen ze Země. Ostatní ale říkají,
že molekula je na to příliš složitá, a proto
musela být zformována až na místě.

Zkoněné výrazy
Sciencedaily, 26. dubna 2018
Koně si dokáží zapamatovat
výrazy tváře lidí, které potkali.
Pamatujete si, jak jste onehdy byli protivní
na svého koně? On si to pamatuje.
Výzkumníci z univerzit v Portsmouthu
a Sussexu ukázali některým domestikovaným
koním fotky naštvaných lidských tváří. O pár
hodin později nechali tyto koně setkat se
přímo s lidmi z fotek – ti však tentokrát měli
pečlivě neutrální výraz. Zjistilo se, že koně byli
mnohem opatrnější a ostražitější v přítomnosti
„bývalých naštvaných“ lidí než v okolí
těch, kdo se na fotkách tvářili přátelsky. To
znamená, že koně dokáží číst lidské výrazy
a na jejich základě předpovědět, jak se lidé
s těmito výrazy v budoucnu zachovají.

My visit to Prague with SIGHT
Ed Love, foto: autor

My name is Ed Love, recently from Australia,
and I’ve been lucky enough to spend the last
6 weeks exploring Prague. One thing I’m very
grateful for is the hospitality that I’ve been
shown by Mensa SIGHT hosts here in the city.
I was able to spend about a fortnight staying
locally for free, while I got to know the city.
I’ve lived before in many countries, not always
English speaking, but this is the first time I’ve
lived in a Slavic nation. Although I speak the
basics of a few Romance languages, I’d never
studied Czech before, and I’m not finding it
easy! I learned some Russian a while ago,
which helps, but still, Slavic languages aren’t
easy for me!
Luckily, I have my good friend Google
Translate, so I’m able to get around ok most
of the time. Ofen I excuse myself by asking
‘mluvite Anglicky?’ to people who speak very
fast to me. Sometimes they say yes, but more

often they don’t. But at least they know I’m not
being rude by not replying to their questions!
I’ve really enjoyed the history here, and love
seeing old castles and similar places. I’ve
spent a week teaching English in Tachov,
near the western border, and have also
spent a few days in Zruc. It’s been lovely to
see other parts of the country, and not just
Prague. I especially appreciate the peace and
quiet of the countryside.
I’ve done more English teaching, as you’d
imagine for a London born man, but have also
auditioned for a TV show being shot here in
Prague: Knightfall, about the decline of the
Knights Templar in the Middle Ages. Although
I’ve not heard back from the casting director
yet, I hope to get a small speaking role.
I’ve also applied for computer jobs, which
I’ve spent my career doing, and still do some

Wordpress websites on the side. A remote
coaching client from Australia also helps pay
the bills.
I’m not sure how long I’ll be staying here, as it
depends largely on work, and how long I can
fund my stay. But I know that when I return to
Australia, my adopted home, I’ll always have
fond memories of my time in Prague. Part of
that is due to the generosity of those SIGHT
hosts who eased my arrival here.
Thank you so much!

Jak k nám na víkend přišel Ed Love
Gabriel J. Melena

Když mi partner poslal informaci, že mensan
Ed shání přes SIGHT ubytování v Praze,
rozhodli jsme se nabídnout Edovi možnost
přespání u nás v bytě. Volný pokoj, který
pronajímáme, byl bohužel v té době už
obsazený, ale Ed vzal rád zavděk i obývákem
s rozkládacím gaučem (na kterém se, pravda,
pohodlně vyspí i dva).
Anglicky umím průměrně, ale hodně si v ní čtu.
Probírali jsme s Edem spoustu témat. Nejvíc ho
zarazilo, jak moc máme drahé telefonní tarify.
Až po chvíli vysvětlování jsem mu objasnil,
že ne každý občan ČR si se svým datovým
tarifem může dovolit pouštět videa na telefonu
a že u nejlevnějšího tarifu je FUP asi 1,5 GB.
Sdělil jsem mu, že ti, co mají předplacenou
kartu, mají ještě méně a že v zahraničí
jsou podobné tarify o dost levnější (třeba
v Rakousku). Skoro se chytal za hlavu. Napadlo
ho, jestli také nemám omezený „drátový“
internet. Ujistil jsem ho, že ten je neomezený
a že se klidně může připojit k mé wifi.

Před tím, než jsem k nám Eda pozval, jsem
se taky ujistil, že nemá alergii na kočky,
protože mám doma siamskou kočku.
Velice ji obdivoval. Já se pro změnu divím,
že mu ani jednou neskočila na záda, což
dělá všem běžně (a obzvlášť, když je to
naprosto nevhodné). Ed mě také požádal,
jestli by si u nás mohl vyprat své prádlo, což
samozřejmě mohl – od toho máme pračku.
Upřímně mě zarazilo, že pro nákupy hledal
vyloženě Penny Market. Nabídnul jsem mu
Billu, kterou máme hned u paneláku, ale
chtěl vyloženě tento obchod, který je od nás
vzdálený cca 600 m. Asi se jim budu muset
podívat na sortiment, abych pochopil, proč
jen Penny market…

Takže se připojil přes HDMI kabel, ale nechal
zapnutou obrazovku notebooku, což bylo ze
začátku rušivé.

Večer jsme strávili tím, že jsme se dívali
na film Galaxy Quest. Chtěl pustit film přes
externí harddisk, ale musel jsem mu vysvětlit,
že naše televize (kterou mi půjčili rodiče) umí
pouze zastaralý DivX a nic jiného nepřehraje.

Rád jsem kolegu z IT poznal, doufám, že
jsem jej pohostil ke vší spokojenosti – jak se
říká „aby nás nepomluvil!“. :-) Mimochodem,
za pomoc jsem dostal darem víno. Při nějaké
příležitosti jej určitě s partnerem otevřeme.

Druhý den jsme Edovi nechali volný. Přišel
za mnou akorát s tím, že by chtěl vidět, jak
hraji World of Warcraft (bavili jsme se o tom
předchozí den). Zajímalo ho, jak to vypadá.
Přišel zrovna ve chvíli, kdy jsem už měl práci
s čištěním disku a doplňováním archivu.
Nicméně ukázal jsem mu WoW a vysvětlil
mu pár drobností. Řekl mi, že nevěděl, že
to je tak komplexní. Ušklíbl jsem se, protože
o tom, jak moc je hra komplexní, nemá
představu ani teď – to se nedá ukázat za
5 minut času.
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Transsexuálové a společnost:
Slalom mezi paragrafy
Vladimír Kutálek, autorizovala Nikola, redakčně upraveno

Transsexuálové. Co o nich vlastně víme? Dokud některého z nich blíže
nepoznáme, většinou soudíme povrchně. Někdo si vzpomene na Prague
Pride, jiný na travesty show (což s nimi nemá nic společného), další
je vnímá jako hrozbu pro manželství a rodinu. Málokdo ví, s kolika
problémy a překážkami se tito lidé musejí potýkat.
Nedávno jsem si vyslechl příběh dívky, který
mě hodně zasáhl. Narodila se jako osoba
mužského pohlaví, ale nebyla s tím v souladu.
V šestnácti ji vyhodili z domova, ocitla se
na ulici, rok si vydělávala prostitucí. Nyní pracuje
jako freelancer v oboru IT, je výborně placená,
i když má základní vzdělání (naštěstí IT obor
není tolik postižen regulacemi o minimálním
vzdělání). Dnes z ní vyzařuje vyrovnanost
a síla, i když podle svých slov nemá klasickou
rodinu – tu ztratila, rodinou jsou její přátelé.
Objevení sebe sama ji nezabilo, nezničila ji ani
společnost, podle mě vyšla z boje posílena.
Snadné to však skutečně neměla.

Trnitá cesta
transformace
Mnoho takových jako ona mezi transsexuály
není. Například nezaměstnanost u nich
dosahuje cca 30 %. Proč? Diskriminace,
především státní, například ve školství.
Problémů je však mnohem víc.
Hormony stojí v lékárně 300 korun na týden,
pokud člověk zvládne potupné chození
po doktorech, dosáhne svolení s hormonální
transformací a čeká na operativní změnu
pohlaví. Jestliže nedokáže jít oficiální
cestou a chce jen vypadat tak, jak se cítí,
pořídí hormony na černém trhu, ovšem
za desetinásobek ceny. Navíc někomu
na transformaci stačí užívat hormony měsíc,
jiný je bere i několik let. Udržovací dávka se
potom užívá doživotně.
Po transformaci má transsexuál nové jméno,
nové rodné číslo, přijde tedy o celou svou
historii. Jen těžko lze zpětně uplatnit vzdělání,
certifikace jsou téměř ztraceny. Z toho důvodu
mnohdy nemůže vykonávat práci, jíž se
věnoval před úřední změnou pohlaví. Kromě
toho se trans lidé i přes veškerou osvětu stále
setkávají s označením sexuální deviant, což jim
hledání práce také znesnadňuje.

Problémy se
zaměstnáním i úřady
Největší problém je, že zákony počítají
s tradičním rozdělením pohlaví. Člověk, který
žije v roli ženy/muže, ale má úřední pohlaví
opačné, se denně potýká s problémy jak
v práci, tak na úřadech. Zákony například
nedovolují některému pohlaví určité profese,
i když by konkrétní jedinec na práci stačil,
například u stěhovací firmy nebo na poště. To
se samozřejmě netýká jen transsexuálů, ale
u nich je tento problém zesílený.
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Dále třeba gynekologie je jen pro ženy. Ženy
s penisem také mají prsa, ale na diagnostiku
rakoviny u nich není pamatováno, vyšetření
jim zdravotní pojišťovny nehradí (řeší se přes
obvodní lékaře, známosti).
Problémy nastávají i se jménem po transformaci
– výběr je silně regulován. Když transsexuál
transformaci nechce, kličkuje mezi paragrafy,
potýká se s Českou poštou. Částečně to
řeší úřední pseudonym. Po změně pohlaví
transformací také násilně zaniká manželství,
o dětech se nelze domluvit. Transsexuálové
jdou před soud, obvykle jsou vyloučeni z péče
o děti (bez ohledu na názor bývalého manžela).
„Bývalý“ manžel pak tedy nemá nárok
na mnoho věcí, stejně jako po rozvodu.

Kdo má právo
rozhodovat?
Obecně
transsexuálové
kličkují
mezi
paragrafy, protože většinou chtějí normálně žít.
Kolik lidí obecně je schopno asertivně jednat
s úřady, hádat se s úředníky, hledat skuliny?
Předpokládám, že i mezi transsexuály to bude
menšina, i když to potřebují o to více, zvláště
pokud si nechtějí nechat odstranit penis (kdo
z vás by si chtěl useknout nos, abyste se mohli
stát tím, čím jste v hlavě?). Většina transsexuálů
totiž transformací z mnoha důvodů neprojde:
někdo nechce řezat do svého těla, jiný
nechce podstoupit potupná vyšetření nebo
mnohaměsíční sledování.
V České republice je asi 50 tisíc transsexuálů,
operovat se nechalo asi tisíc osob. Stát
si nárokuje právo na poškození integrity
těla transsexuálních osob. Je to přežitek
z dob minulých, kdy byli tito lidé považováni
za nebezpečné a nebylo přípustné, aby měli
sex či děti. Naštěstí se v rozvinutých zemích
od sterilizací upouští. Kromě České republiky je
v rámci Evropy jenom hrstka států, které tento
zákrok vyžadují. Ani konzervativní Polsko či
Rusko již tuto povinnost nemají. Největší obětí
jsou děti, kterým sexuologové nutí sterilizaci
od raného věku. Po dovršení dospělosti je pak
donutí k operativnímu zákroku.

Když příroda poruší
pravidla
Co je vlastně transsexuál? Není to sexuální
orientace, i když se za ni někdy chybně
pokládá. Zaprvé toto označení zahrnuje muže,
kteří se cítí být ženou, i ženy, které chtějí být
mužem. Za druhé pro schválení přeměny
se musíte naučit hetero variantu, i když

jste transsexuál s homosexuální orientací
(menšina, podobně jako u netranssexuálů).
A jak se „pozná“ transsexuál (hetero)? Pomocí
stereotypů, jako je modrá/růžová, autíčka/
panenky? Mnoho lidí má k takové povrchní
diagnostice sklony.
Jak se to tedy vše může zamotat? Člověk
může mít ženské nebo mužské přirození, může
mít chromozomy XY nebo XX a k tomu všemu
se může cítit jako muž nebo žena ve své mysli.
Podle prvního znaku určuje pohlaví veřejnost,
podle druhého určují pohlaví lékaři. Podle třetího
se chovají samotní lidé. Většinou jsou tyto tři
věci v souladu, ale může existovat jakákoliv
kombinace. Navíc myslím, že záleží na dalších
vlastnostech člověka (např. introverze versus
extraverze), jak své pocity dokáže komunikovat
navenek. František Koukolík tvrdí, že některé
profese (např. politici) jsou vykonávané výrazně
nadprůměrným
množstvím
psychopatů.
Věřím, že i mezi účastníky Prague Pride jsou
spíše takoví extroverti, až exhibicionisté. Kolik
transsexuálů-introvertů je spíše neviditelných,
nebo jen nemají povahu na to, aby se pustili
do boje s úředníky?

Normálně žít jako
kdokoliv z nás
Pár čísel: v populaci je cca 0,5 %
transsexuálů, celkově se jedná o cca 12 %
neheterosexuálů – vše jsou odhady. Kdo
ví, jak je to ve skutečnosti a k jakým číslům
bychom dospěli, kdyby takoví lidé nebyli
pronásledováni, stigmatizováni. Traduje se, že
homosexuálů jsou 4 %, ale toto číslo vychází
ze statistik z dob, kdy tito lidé byli vězněni,
takže pravděpodobně je jich víc.
Mnoho transsexuálů nechce neustále řešit
své pohlaví, chtějí prostě žít, stejně jako
kdokoliv z nás, i když geny jim to moc
neusnadňují. Indiáni (primitivní kultury) měli
vztah k transsexuálům veskrze pozitivní
a někdy je dokonce uctívali, protože takoví
lidé jsou podle nich výjimeční tím, že znají
myšlení obou pohlaví. Příroda se prostě občas
zmýlí (nebo zkouší jiné možnosti v rámci
evoluce?), ale i lidé s tělesným postižením
jsou lidé, dokonce i děti jsou lidé (i když
zákony je pasují na občany druhé kategorie)
a i lidé, u kterých je leccos jinak ve srovnání
s většinou (transsexuálové), jsou lidé.
Proto mé osobní přání adresované rodičům
zní: I když vás to jakkoliv zraní či vykolejí,
nevyhazujte své děti na ulici, ať už jsou či
„stanou se“ kýmkoliv.

Jak je důležité míti filipa:

Tereza Cimburková
www.terezacimburkova.cz

IG Literární tvorba

Kouzlo okamžiku
Vztah mezi matkou a dítětem je magický. Někdy
záhadný. Někdy tajuplný. Někdy je snadné
vyčarovat úsměv na rtech. Někdy je největším
přání jednoho či druhého být neviditelný. To
jsem si přála pokaždé, když jsem se blížila
ke školní družině. Preventivně jsem se děsila
a vůbec to nebyla paranoia. Šlo většinou
o kreativní drobnosti (křídou pomalované
lavičky, kaštany místo do věnce vyskládané
do veselých nápisů), ale bylo jich dost. Časem
mě paní družinářka začala šetřit a chlapcovu
kreativitu využívala do her.

Zatím kromě bystré hlavy poznávají i záhady
mizejících věcí. Nemá sešit. Nemá učebnici.
Nemá tělocvik. Nemá jednu (?!) cvičku. Já
vlastně sama nevím, jak to dělá. Asi v tom bude
mít prsty Houdini. Ráno tam „cokoliv“ je, během
dne už tam není a objevuje se pak na různých
i stejných místech. Někdy zmizí docela. Dobrá
by byla asistentka jako na jevišti, která by
pomůcky hlídala a podávala, ale musí prý stačit
jen ta domácí pomocnice (= já). Na jevišti života
si musí poradit sám. A někdy potlesk přijde
a někdy ne (záleží samozřejmě i na publiku).

Teď už synek do družiny nechodí, takže podobný
lehce stísněný či nervózní pocit mám jen při
otevírání elektronické stránky Bakaláře. Jakkoliv
jsem se dříve z jeho nápadů pravidelně rosila,
dnes vím, že je to vlastně dobrá součást povahy.
Na druhém stupni si díky němu noví spolužáci
uvědomili, že když je někdo chytrý, neznamená
to, že je suchar. Naopak že s ním může být
sranda, protože má spoustu nápadů. Uvidíme,
jak s tím naloží noví učitelé. Snad mi na třídních
schůzkách úsměv na rtech nezmrzne.

Co k potlesku rozhodně je, byl nápad
na adventní kalendář. Ne že by neměl ten
klasický, ale těšení je těšení a při odpočítávání
čekání zřejmě rychleji utíká. Připravil si tedy
ještě jeden. Dokonalý, minimalistický, praktický,
vtipný, prostě kouzelný. Přitom taková blbost,
jak by řekl filmový klasik. Jak tě to napadlo,
dojímala jsem se okouzlena. „Jen tak. Prostě 24
dní, takže šest na čtyři.“ Nutno dodat, že jinak
považuje násobilku za zbytečnou.

Ke konci roku nikdy neposuzuju poměr
kvalitních a poznámkových nápadů, které se
mu zrodily v hlavě. Skóre je nejisté. Přesto však
víra v dobro vítězí, asi to máme v genech. Když
projevila mladší sestra obavy nad seznamem
pro Ježíška ohledně souvislostí mezi zlobením
a plněním přání, pronesl zcela sebejistě: „Neboj,
loni jsem zlobil a taky přinesl.“ Snad nebudou
rozčarováni ani letos, kdy už ví, v čem to kouzlo
asi spočívá.

Deník a memoáry
Eliška A. Kubičková

Mezi často využívané literární útvary patří
deníkový záznam a memoáry. Základní
rozdíl mezi těmito žánry vyplývá z faktu,
že zatímco deník píšeme bezprostředně
po
skončení
popisovaných
událostí,
memoáry jsou vytvářeny s odstupem
času. Hlavní charakteristika memoárů je
přítomnost zhodnocení vylíčené události,
a to jednak v kontextu informací, které jsme
neměli v dané době k dispozici, a za druhé
z hlediska kritického pohledu na průběh
události a chování osob. Do deníku si často
píšeme podrobnosti, které nám v danou
chvíli připadaly důležité, ale s odstupem
času se jeví jako nepodstatné maličkosti.
Proto se memoáry vyznačují spíš globálním
pohledem na popisovanou situaci. Deníkový
záznam se vyznačuje větší emocionálností,
proto se často setkáme s přehnaným,
expresívním hodnocením osob a událostí,
zatímco při psaní pamětí už obvykle
převládá nadhled. V deníkovém záznamu
můžeme použít přítomný čas, který dává
ději větší spád a dynamiku.
Při psaní literárního textu obvykle nepíšeme
vlastní deník, nýbrž literární fikci. Pokud
má text působit na čtenáře autenticky, je
třeba dodržet stejný styl, jako kdybychom si
skutečně zapisovali do svého deníku. Těžké
na tom je, že nám při psaní literárního textu
chybí emoční stránka věci, tedy prožitek
z popisovaného zážitku.

Následují ukázky popisu mého prvního
atletického tréninku z autentického záznamu
v mém deníku, a ve stylu memoárů psaných
po třiceti letech. Například si můžete
všimnout, že v deníku nezmiňuji název oddílu,
ani jméno trenéra, protože to v danou chvíli
byla pevně daná situace, kterou jsem brala
jako samozřejmost. Člověk při zapisování
do deníku obvykle nepřemýšlí o tom, jestli
jeho záznam bude srozumitelný pro čtenáře
(včetně jeho samého) třeba za padesát let.
Pokud si píše spisovatel soukromý deník,
obvykle nejde o strohý výčet událostí,
jako je v první ukázce níže, ale objevují se
literární prvky. Známé jsou například Deníky
Vítězslava Nezvala, které vyšly knižně.

29. září 1982
Dneska jsem už našla stadión v Riegrových
sadech. Nebyl tam trenér starších dorostenek,
ke kterému patřím, tak mě vzal jiný trenér,
který trénuje mladší dorostenky. Přišly ještě
dvě další holky, které se hlásily na sprinty.
Já jsem řekla trenérovi, že chci běhat dlouhé
tratě. Běhaly jsme stovku, třístovku a skákaly
do dálky. Nakonec jsme měly výklus. Běžela
jsem ještě čtyři kilometry.

29. února 2012
V září roku 1982 jsem se po asi půlroční
přípravě šla přihlásit do atletického oddílu
v Praze na Vinohradech. Hned svému prvnímu

trenérovi, panu Zikmundovi, jsem řekla, že
chci běhat dlouhé tratě. Představovala jsem
si pod tím pojmem deset kilometrů, proto mě
překvapilo, když mi trenér řekl, že se budu
připravovat na osmistovku. Střední tratě
jsem běhala osm let, ale vždycky jsem to
brala jako přípravu na ty skutečně dlouhé
tratě. Myslím, že jsem mohla desítku klidně
běhat už v osmdesátých letech, ale v době,
kdy jsem začínala, byly běhy na dlouhé tratě
stejně jako běhy mimo dráhu na okraji zájmu
trenérů a funkcionářů. Mládež posuzovali
podle výkonů ve sprintu a v technických
disciplínách. Když jsem přišla poprvé
na atletiku, zkoušeli nás z běhu na sto a tři
sta metrů a ze skoku do dálky. Dvě dívky,
které přišly poprvé na trénink stejný den jako
já, zaběhly dobře stovku, tak je hned zařadili
mezi talenty. Já jsem běžela pomalu, takže
se o mě nikdo nezajímal. Toho, že jsem se
na konci tréninku vyklusala místo obvyklých
dvou koleček čtyři kilometry, si nikdo
nevšimnul. Trenér mě však přijal, protože byl
rád, že chci běhat dlouhé tratě, na které se
nikdo nehlásil. Vytrvalostní trénink je tvrdá
dřina a hlavně to tehdy nebyla žádná prestižní
záležitost, protože panoval rozšířený názor,
že dlouhé tratě běhá ten, kdo se k ničemu
jinému nehodí. Teprve po mnoha letech
jsem se v knize Haralda Hudáka dočetla,
že zatímco se sprinty dají do jisté míry
natrénovat, tak na dlouhé běhy je potřeba
vrozený talent. Ale mluvím o době, kdy bylo
hodně věcí jinak, než jaký byl oficiální názor.
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Napiš nám na e-mail redakce@mensa.cz

autor: Marek Havlíček

autor: Marek Havlíček

autor: Bartek Bocian

autor: Marek Havlíček

autor: Marek Havlíček

BABY
BYSTŘÍLNA
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Sudoku trochu jinak

Stanislav Wolf

Který dílek v obrázkových sudoku patří na místo s otazníkem?
Zadání:

Možnosti:

A

B

C

D

E

F

Možnosti:

Zadání:

Možnosti:

Zadání:

Skládačka

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Ladislav Frankl

Které slovo nejlépe vystihuje složený obrázek?
Možnosti
A) doleva

B) doprava

C) nahoru

D) dolu

3D

E) šikmo

Stanislav Wolf

Který úlomek perfektně pasuje do krychle?

A

B

C

D

E

F
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Řešení úloh z mistrovství světa v sudoku neuvádíme.

Úlohy z mistrovství světa v sudoku a logických hrách
Klasické sudoku
Pavel Kadlečík Větší-menší sudoku
Jan Novotný
(rekordní tabulka – čas Shiyao Wang 54,44 sekundy)
Do každého prázdného políčka vepište číslici od 1 do 9 tak, aby
se čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani ohraničeném
čtverci 3x3 políčka.

Do každého prázdného políčka vepište číslici od 1 do 9 tak, aby se
čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani ohraničeném čtverci
3x3 políčka. Čísla v sousedních políčkách musí navíc splňovat
zadané nerovnosti.

Hvězda

Soutěžní bludiště

František Luskač

Umístěte do prázdných políček čísla od 499 do 506 tak, aby součet
čísel na vrcholech každého čtyřúhelníku byl 2018. Jádro hvězdy je
teplejší, a proto součet pěti čísel na vyznačeném vnitřním kruhu je o 20
vyšší než součet čísel na pěti vnějších vrcholech hvězdy.

Jan Zvěřina

Najděte cestu bludištěm tak, abyste každé políčko navštvíli právě
jednou. Začnete s číslem 1, a poté se pohybujete po bludišti po číslech
v přesném pořadí, až narazíte na číslo 36. Pohybovat se můžete
ve vodorovném a svislém směru (ne nutně po sousedních políčkách),
ale vždy jen ve směru šipky. Některá čísla jsou již zadaná.

Vyluštěte bludiště a zašlete čísla nacházející se ve 4. řádku a 5. sloupci
na adresu soutez@sudokualogika.cz, a to nejpozději do konce ledna
2019. Pět nejrychlejších získá upomínkové předměty z MS v sudoku.
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Matematické pexeso

BYSTŘÍLNA
Hana Kotinová

Z následujících kartiček utvořte dvojice:

Máte příspěvek do Bystřílny?
Pošlete nám jej na adresu redakce@mensa.cz

INZERCE
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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

Sudoku trochu jinak

Skládačka:

3D

b) doprava (železniční)

E

Úlohy z mistrovství světa v sudoku a logických hrách

Řešení neuvádíme. Správné řešení soutěžního bludiště naleznete v příštím čísle.

Matematické pexeso

Logická hra hledání min Minesweeper Dreams pro Android. Kromě klasických čtvercových
si zahrajete i 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
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

foto: Renata Jandečková

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

Adresář autorů:

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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Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz
Bartek Bocian, bartosz.bocian@mensa.cz
Filip Cimburek, trz@centrum.cz
Tereza Cimburková, trz@centrum.cz
Ondřej Čavojský, jarik.dezajda@seznam.cz
Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz
Zdeněk Falář, zdenek@falar.cz
Lenka Filová, filova@lit.cz
Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
Marek Havlíček, pet222@seznam.cz
Čestmír Kalus, cestmir.kalus@mensa.cz
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@email.cz
Hana Kotinová, hakvago@seznam.cz
Marta Kubánková, marta.kubankova@gmail.com
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
Eliška A. Kubičková, elize@volny.cz
Vladimír Kutálek, vladimir.kutalek@mensa.cz
Bára Kvapilová, ybaray@gmail.com
Ed Love, ed65love@gmail.com

Lucie Malechová, lucka.malechova@centrum.cz
Lukáš Marel, L.Marel@seznam.cz
Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz
Gabriel J. Melena, gjmelena@gmail.com>
Broňa Milinková, milsoft@seznam.cz
Lubomír Jan Muzikář, lubomir.jan.muzikar@mensa.cz
Zdenka Pániková, zdenka.panikova@mensa.cz
Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz
Milada Pytelová, milada.pytelova@mensa.cz
Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz
Zuzana Šimková, zuzana.simkova@mensa.cz
Zuzana Šimůnková, simunekz@volny.cz
Lenka Šnajdrová, snajdrova@iba.muni.cz
Vítek Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz
Jaroslav Švamberk, jaroslav@svamberk.cz
Jana Tomaštíková, janka.tomastikova@centrum.cz
Hana Vantuchová, hana.vantuchova@mensa.cz
Adéla Vicherková, a.vich.2811@seznam.cz
Jiřina Vlková, jirina.vlkova@mensa.cz
Stanislav Wolf, ing.wolf@seznam.cz
Jan Zvěřina, soutez@sudokualogika.cz

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, 770 177 926, 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, 770 177 920,
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, 770 177 927
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), Dagmar Saktorová, Jiří Šmach

