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Vážení členové,
Dozněl potlesk, ceny jsou rozdány, odlesk nadšení v očích vítězů a náznak zklamání v očích
těch, kterým stupně vítězů unikly doslova jen o vlásek. Ale není proč se trápit, vždyť jim to
určitě vyjde za rok! Ptáte se komu a co? No přece soutěžícím na Logické olympiádě, jejíž
dvanáctý ročník je již minulostí. Stovky dobrovolníků, tisíce hodin příprav a realizace – to
je největší akce pod taktovkou Mensy. Děkuji jménem Mensy všem, kdo se do této Logické
olympiády zapojili. Že jste vy nebyli přímo u toho a mrzí vás to? A čí je to vina? Není nic
snazšího než se hned zapojit do příprav dalšího ročníku.

Když se dvanáctka zabydluje v našich kalendářích, je čas nejen na zamyšlení se nad končícím
rokem, ale hlavně čas na setkávání s přáteli na akcích prosycených vánoční atmosférou. Tak
otevřete mensovní kalendář a pojďte se s námi na některé z těchto akcích potkat i vy.

Přeji vám všem krásné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku.

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

Tiráž

Časopis Mensy ČR „Mensa“ je dvouměsíčník. Číslo 6/2019 (prosinec-leden), ročník
XXVII, vychází 9. 12. 2019 v nákladu 6 000 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je
5. 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; Grafika: Ateliér Falátek s.r.o.,
Prokopova 2219/19, Jižní Předměstí, 301 00 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: Bartek Bocian, Jiří Brázda, Naděžda Burešová, Tereza
Cimburková, Petr Čavojský, Jan Černý, Ivana Danielková, Martina Doležalová,
Zdeněk Falář, Marcela Fatrová, Lenka Filová, Ladislav Frankl, Marta Frydrychová, Fay
Frydrýnová, Dušan Fürst, Jan Gruber, Marek Havlíček, Jana Havlová, Petra Holubová,
Věra Ivanová, Radek Jureček, Zuzana Kořínková, Hana Kotinová, Petr Kras, Vladimír
Kutálek, Vlaďka Laštůvková, Lucie Malechová, Bohumil Malý, Petr Mazal, Tomáš
Nováček, Jitka Nováková, Petra Pavelková, Tereza Pěníková, Zuzana Poláková, Milada
Pytelová, Jiří Rak, Libor Řezáč, Martin Sedláček, Anna Smékalová, Dagmar Srbová,
Radek Stavěl, Zuzana Šimková, Jirka Šmach, Vít Švachouček, Zdeněk Tejkl, Jana
Tillová, Jana Unruhová, Pavel Vlašánek, Jiřina Vlková, Pavel Vyhlídal, Stanislav Wolf.

|4|

| 4-5 |

|8|

Slovo předsedy

Valné hromady MS

Editorial

|9|

|6|

Změna výše členských
příspěvků
|7|

Nové benefity pro členy

Máme 6000 členů!

Talent základek
|10|

Logická olympiáda
2019
|17|

Historické okénko
|18|

Nadace Jihočeské
naděje
|20|

Kluby nadaných dětí
|22|

Mensa a inteligence
v médiích
|23|

Vítáme nové členy

Vážení čtenáři,
vítám vás u prosincového čísla časopisu.
Opět v něm najdete spoustu zajímavých informací o mensovním dění – za všechny jmenujme
například finále Logické olympiády, podzimní celostátní setkání v Milovech nebo překročení dalšího
mensovního milníku – už máme 6 000 členů!
A protože se blíží se Vánoce a nechci sklouznout jen k obvyklým obecným hláškám o klidu, míru
a svátečním veselí, mám pro vás některá tvrdá fakta o Vánocích kolem světa:
1) Píseň Jingle Bells (nebo její česká alternativa Rolničky), kterou spousta lidí považuje za vánoční
klasiku, nemá prý s Vánoci nic společného. Vznikla u příležitosti Dne díkůvzdání v roce 1857
a její skladatel James Pierpont ji vytvořil jako vzpomínku na závody saní v Medfordu (dnes město
s necelými 80 000 obyvatel v Oregonu, USA). Kdo by řekl, že něco takhle specifického se uchytí po
celém světě, že…
2) Kromě toho, že nejsou vánoční píseň, jsou Rolničky zajímavé ještě něčím – jsou první píseň, která
se vysílala z vesmíru. Devět dní před Vánoci v roce 1965 totiž dva lehce rozjívení astronauti na
palubě Gemini 6 nečekaně na Zem odeslali zprávu o „neidentifikovatelném objektu vstupujícím do
atmosféry Země“. Vyplašeným kolegům pak po chvíli místo dalších informací naservírovali právě
Jingle Bells za doprovodu rolniček a harmoniky.
3) V Nizozemí nepřichází Santa ze severního pólu jako v USA, ale ze Španělska. Jeho pomocníci
jsou holčičky a kluci s černým obličejem, kteří kradou zlobivé děti a za trest je vozí s sebou do
Španělska. Těžko si představit drsnější trest než výlet na jih…
4) Pokud by měl Santa rozvézt dárky po celém světě všem dětem pod 18 let, znamenalo by to při
cca 2 106 milionech dětí odhadem 842 milionů domácností, kde by se musel zastavit a při tom
nacestovat přes 355 milionů kilometrů. S ohledem na různá časová pásma by na to měl 36 hodin –
to znamená průměrnou rychlost cca 1050 km/s.
5) Dva týdny před Vánoci jsou společně s dvěma týdny po dnu sv. Valentýna nejoblíbenější doba
pro rozchod…
6) V Japonsku Vánoce slaví jídlem v KFC, a to díky vynikající reklamní kampani, která proběhla v roce
1947 a díky které se ze smaženého kuřete stala v Japonsku vánoční tradice. Rezervace míst je
nutné provést klidně dva měsíce předem, protože jinak se nevejdete – a to vše navzdory tomu, že
v Japonsku zrovna moc křesťanů není.
7) Pokud byste někomu darovali všechny dárky zmíněné v písni The Twelve Days of Christmas, bylo
by to celkem 364 balíčků. Tomu říkám nadílka…
8) Od roku 1955 provozuje Severoamerické velitelství protivzdušné obrany (NORAD) službu sledování
polohy Santových saní. Původně to vzniklo jako chyba, kdy se namísto čísla do obchodu pro děti,
objevilo v novinách číslo právě NORAD – jakožto Santova horká linka. Vojáci se výzvě postavili čelem
a každé volající dítě informovali o aktuálních Santových letových souřadnicích. Tuto službu veřejnosti
NORAD provozuje dodnes – jak v televizním vysílání, tak ve speciální mobilní aplikaci a na webu.
Užijte si Vánoce s rodinou, přáteli, mensany (a různými průniky těchto množin) a na viděnou v příštím roce!
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Adresář

Obsah

Zuzana Kořínková
zuzana.korinkova@mensa.cz; +420 776 288 979
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Změna výše členských příspěvků
Rada Mensy

Přelom roku je pravidelně spojený s úhradou členských příspěvků na následující
období. Mensa ČR stejně jako v minulých letech připravila dárek pro každého člena či
členku, kteří zaplatí členské příspěvky včas, tj. do konce února 2020. Každý takovýto
člen získá opět poukaz na testování IQ zdarma. Díky tomuto poukazu budete moci
pozvat na testování svého partnera, kamaráda, rodiče, dítě, kolegu nebo třeba šéfa.
Poukaz platí pro dospělé, studenty nebo děti ve věku od 5 let.

Splatnost členských příspěvků je nejpozději do 29. února 2020.
Rozhodnutím Rady Mensy dochází po osmi letech k navýšení ročních členských příspěvků
a předplatného časopisu z důvodů nárůstu provozních nákladů takto:
snížený členský příspěvek pro členy Dětské Mensy, studenty do 26 let
a seniory; zahrnuje předplatné časopisu

500 Kč

dva sourozenci do 26 let; zahrnuje předplatné časopisu

700 Kč

základní členský příspěvek pro dospělého; zahrnuje předplatné časopisu

850 Kč

dospělý + dítě/student do 26 let; zahrnuje jedno předplatné časopisu

900 Kč

rodinný členský příspěvek; zahrnuje jedno předplatné časopisu (členové
v přímé příbuzenské linii, sourozenci a manželé (popř. registrovaní partneři),
kteří bydlí na stejné adrese)

5 000 Kč

zlaté roční členství

Na pozdní úhradu členských příspěvků se vztahuje administrativní poplatek ve výši
100 Kč. Týká se plateb na rok 2020 od stávajících členů, které přijdou na účet Mensy
od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Jak zaplatit?
Nejsnáze a nejlevněji zaplatíte převodem
peněz na účet Mensy:
Číslo účtu: 5500450000/4000 Expobank CZ
Variabilní symbol (VS): členské číslo
Příspěvek je také možné zaplatit kartou.
Platební brána je dostupná po přihlášení do
intranetu. Z platby kartou ovšem 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

2020

Zlaté roční členství

Kdy a kolik?

350 Kč

na rok

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,
napište na sekretarka@mensa.cz, rádi vám ho
pošleme.
Časopis má každý člen předplacený v rámci
svého příspěvku. Je možné explicitně požádat
o nezasílání tištěného časopisu Mensy, nemá
to však vliv na výši členských příspěvků.
Možnost odečíst 200 Kč za časopis, a tedy
dostávat jen jeden výtisk, mají rodiny, které
nevyužívají rodinný členský příspěvek.

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
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 72 000 Kč z příspěvků zlatých členů
v roce 2019 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, Maxmilian Alfons Božek, Ing. Hana
Kotinová, Ing. Michaela Kovářová, RNDr. Zlata
Kubů, Monika Michlová, Ing. Richard Pavlica,
Ing. Martin Scholz, MUDr. Miloslav Skřivánek,
Daniel Smolík, Drahomír Šachta, Ing. Ondřej
Švík, Pavel Tempír, Ing. René Vápeník,
Ing. Evžen Varadínek, Ing. Luděk Zákravský.

Doživotní členství
Pokud je pro vás poslání Mensy opravdu
důležité, můžete se stát členy na celý život.
Získáte tak zvláštní 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
rádi zodpovíme na
sekretarka@mensa.cz
INZERCE

Potřebujete více
poukazů na testování?
Ke koupi na:
www.mensa.cz/testovani-iq/darkovy-poukaz
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Nové benefity pro členy

Jsme vždy rádi, když se podaří navázat spolupráci s novými partnery
a zajistit pro členy nějaký zajímavý benefit. Všechny aktuálně platné
benefity najdete na mensa.click/vyhody – je mezi nimi například sleva
na knihy Albatros Media nebo na kurz rychločtení Rozečti se. Nově
pak přibyla možnost virtuálního kurzu zdarma, slevy na předplatné
ekonomického časopisu a slevu na únikovku.

Sleva do únikové
místnosti
Máte rádi únikovky? Tak to vás potěší
sleva 300 Kč na tým, kterou Mense nově
nabízí úniková místnost DeCrypt v Praze.
(Mimochodem
recenzi
přesně
téhle
místnosti najdete na straně 35.) Pro využití
slevy je potřeba zadat při rezervaci hry do
příslušného políčka slevový kód MENSAN
a na místě se pak prokázat mensovním
členským průkazem. Pro uznání slevy stačí,
aby byl členem Mensy jeden z hráčů.

členem Mensy nebo Dětské Mensy a vyplnit
do přihlášky svůj mensovní e-mail (pokud
ho ještě nemáte, aktivujte si ho na intranet.
mensa.cz). V polovině každého měsíce pak
společnosti zašleme seznam přihlášených
zájemců a ta vám poskytne další pokyny.

Virtuální kurz zdarma
Chcete se zábavnou formou vzdělávat
z pohodlí domova? Nyní máte jedinečnou
příležitost. SIG Manager a společnost MotivP
vám přináší novou členskou výhodu – jeden
virtuální kurz zdarma. Kurzy jsou dostupné
online, mají formu videa, délkou nepřesahují
šedesát minut a snadno zaujmou pozornost
diváka. V rámci této nabídky si můžete
zvolit ze tří kurzů: 1) Kreativní techniky
řešení problému, 2) Jak myslet jinak (změna
perspektivy), 3) Behaviorální interview.
Přístup ke kurzu získáte vyplněním přihlášky
zde: mensa.click/motivp. Musíte být platným

Sleva na předplatné
Trade-off
Počtěte si o penězích výhodně – SIG Peníze
dojednal pro členy Mensy slevu na předplatné
ekonomického časopisu Trade-off. To máte
jako členové Mensy možnost získat s 50%
slevou, tedy za 400 Kč ročně. Stačí si o něj
napsat na predplatne@trade-off.cz.

50 %

sleva na předplatné časopisu

Vaše argumentační převaha
Předplatné objednávejte na:
predplatne@trade-off.cz

www.trade-off.cz

Mensa ČR
překročila
další milník
DĚTSKÁ
MENSA

DOSPĚLÁ
MENSA

1 918

4 082

tradeoff-inzerat-57x57mm.indd 2

20/11/2019 11:07

6000
členů
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Valná hromada MS Brno
Jiří Rak, foto: Stanislav Wolf

Dva roky uplynuly od posledního shromáždění nejvyššího orgánu Místní
skupiny Brno – Valné hromady. Ta se znovu sešla 16. září a při této slavnostní příležitosti si přítomní členové zvolili funkcionáře na další dvě léta.
MS Brno k velmi aktivním skupinám s bohatou
historií. O tom, co vše se dosud událo v MS
Brno, se můžete přesvědčit na stránce brno.
mensa.cz. Současně to ale zavazuje nutností
neztratit všechny zaběhnuté dobrovolnické
aktivity, převzít co se osvědčilo a toto rozšířit.
Jsem velmi rád, že Pavel vedení MS Brno
neopouští a bude dál působit jako první
místopředseda. Díky tomu bychom měli zajistit
hladkou kontinuitu a dostane se nám i kvalitní
zpětná vazba. Připomínám, že Pavel je rovněž
jeden z dlouholetých členů Mensy – je tu s námi
už více než 25 let, což je také obdivuhodné.

Já, Jiří Rak jsem dostal důvěru a stávám
se předsedou MS Brno, post prvního
místopředsedy
zaujme
Pavel
Terber,
následován
druhým
místopředsedou
Stanislavem Wolfem. Důvěru pro vedení
pokladny a financí získala Dagmar Srbová,
nové členy bude vítat Vlastimil Fürst.
Sluší se dodat, že Pavel Terber byl předsedou
MS Brno dlouhá léta a do role předsedy byl
volen opakovaně. To je jednak obdivuhodné,
jednak zavazující. Obdivuhodné tím, jak dlouho
Pavel místní skupinu vedl. Díky jeho úsilí patří

Před lety se MS Brno scházela v malém
počtu účastníků a pořádala mnohem
méně aktivit než dnes. Jsem rád, že
počet členů, kteří se zapojují, stále roste,
vidím na akcích nové tváře a přicházejí
nové nápady. Rád bych ještě zmínil naše
nejčastější aktivity. Exkurze, přednášky,
LO, kempy, setkání a připravovaný EMAG.
Stěží vzpomínám, na které aktivitě Mensy
se Brno nijak nepodílí. Jsem za to moc rád
a budu nadále podporovat všechny členy
MS Brno. Nebojte se zapojit, kontaktujte
nás emailem, telefonem, skrze sociální sítě,
jakkoliv chcete. Jsme v týmu připraveni vám
poradit s tím, jak se zapojit, jak zorganizovat
akci, pomůžeme vám akci zajistit, vypsat do
kalendáře a rádi pomůžeme i se samotnou
organizací a zajištěním toho, co bude na
akci potřeba.

Vzpomínka na Evu Sedláčkovou
Bývali jsme zvyklí vídat Martina a Evu
Sedláčkovy na všech mensovních akcích
spolu. Celostátní setkání, akce místních
skupin, grilování, palačinky spojené s tvorbou
úloh pro Logickou olympiádu, sportovní
akce – na všech tvořili neoddělitelný pár. Toto
ale bohužel od posledního zářijového víkendu
již neplatí. S hlubokou lítostí oznamujeme, že
nás Eva opustila – stala se obětí tragické
dopravní nehody.
Přišli jsme o milou kamarádku. Za Evou
zůstává spousta dobře vykonané práce –
v posledních letech se věnovala především
tvorbě úloh pro Logickou olympiádu
a dobře ji znají i účastníci dětských táborů
či seminářů pro nadané studenty.
Ztráta pro Mensu a pro nás je samozřejmě
neporovnatelná se ztrátou pro Martina
a rodinu.
Martine, přejeme hodně sil.
Evo, chybíš nám. Děkujeme všem, kteří
tichou vzpomínkou uctí její památku.
VZPOMÍNÁME.
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Valná hromada
v Hradci Králové
Bohumil Malý
V úterý 1. října jsme
se sešli v novém místě, u kulatého stolu
v restauraci Escobara.
Číšník byl v mírném
šoku, když zjistil, kolik
se nás vešlo ke stolu
pro osm lidí. Po nezbytné výměně aktuálních novinek zahájila
současná předsedkyně
valnou hromadu. Volba předsedy proběhla
hladce, ale poté, před
volbou místopředsedy, následovaly téměř
parlamentní obstrukce.
Nakonec se novým předsedou a pokladníkem
stal Bohumil Malý a místopředsedkyní Klára
Čechová. Ještě jednou děkuji Věrce Ivanové
a Martě Kubánkové za jejich práci i aktivní
přístup, a především za to, že jsou i nadále
pilířem naší skupiny.

Valná hromada
MS Prostějov
Ladislav Frankl
Po krajském kole Logické olympiády
se členové MS Prostějov a hosté ještě
jednou sešli, aby po dvouletém funkčním
období minulého vedení zvolili vedení
nové. Výsledkem je zachování stávajícího
stavu: předsedou zůstává Ladislav Frankl,
místopředsedou byl opět zvolen Jaroslav
Zavadil a pokladníkem a vítačem nových
členů místní skupiny bude i nadále
Jaroslav Grepl.

Valná hromada
MS Pardubice
Jana Havlová
V pátek 13. září jsme se po dvou letech
sešli na valné hromadě pardubické místní
skupiny. Hlasováním jsme vložili důvěru
v Evu Vařinovou, která se stává novou
předsedkyní naší skupiny, podporovat
v roli místopředsedkyně ji bude Jana
Havlová, o pokladnu se bude starat Eva
Vavřinová, nové členy bude vítat Lenka
Filová, udržovat naše webové stránky bude
ve funkci nástěnkáře Jarda Krys a speciální
funkci restaurátorky jsme plným počtem
hlasů svěřili Lucce Russnákové. Zvoleným
gratulujeme, přejeme hodně sil, optimismu
a trpělivosti a těšíme se na nové společné
zážitky a akce.

Talent základek
Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky na Mensa gymnáziu; foto: archiv autorky

Soutěž Talent základek se letos v listopadu konala již posedmé a na Mensa
gymnáziu se k zápolení ve všeobecném přehledu a ve vědomostech
o své městské části sešlo 47 dětí ze čtvrtých a pátých tříd základních
škol městských částí Praha 5, 6, 13 a 17.
Soutěže Talent základek se mohou zúčastnit ti
žáci 4. a 5. tříd ZŠ, kteří se zúčastnili Logické
olympiády a umístili se do 20. místa ve své
městské části. Talent základek na Logickou
olympiádu navazuje zaměřením na logiku,
kreativitu a obrazotvornost, ale současně
ji rozšiřuje o řadu schopností, vědomostí
a kompetencí, které Logická olympiáda přímo
nepokrývá – například schopnost učit se,
vyhledávat a třídit informace, všímat si světa
okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat
informace a vyvozovat závěry, prezentovat
získané poznatky a vědomosti před veřejností
nebo zapojit se do charitativních akcí
a společenského dění v místě bydliště.

Po vyhodnocení obou částí soutěže byly
vyhlášeny výsledky a předány odměny. Nikdo
ze soutěžících ale neodešel s prázdnou –
všichni účastníci soutěže dostali poukaz na
testování IQ od Mensy ČR zdarma a tašku
s upomínkovými a reklamními předměty
od sponzorů.
Děkujeme všem sponzorům za podporu, všem
soutěžícím děkujeme za účast a výhercům
samozřejmě srdečně gratulujeme. Ti, kdo
letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu – soutěž
bude pokračovat i v následujícím roce,
věříme tedy, že se s některými opět uvidíme.

V první části soutěže děti soutěžily
ve všeobecném přehledu – za pomoci
hlasovacích zařízení odpovídaly na otázky
z matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury,
filmu, přírodopisu, občanské výchovy
aj. Ve druhé části pak měly prokázat, co
všechno vědí o své městské části. Letos se
opět ukázalo, že se soutěžící na tuto část
připravují čím dál lépe – obstojně si poradili se
všemi otázkami (například kde mají ve svém
okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo
nemocnici, jaké noviny městská část vydává
nebo které známé osobnosti bydlí v jejich
okolí). Cílem soutěže je kromě jiného přimět
děti, aby se díky této soutěži začaly o dění
ve své městské části více zajímat a aby
věděly, kde blízko svého bydliště mohou
aktivně trávit volný čas.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.

pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2020/2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole,
hlasovací zařízení, práce studentů
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.

4. 12. 2019 a 5. 2. 2020, 10 – 15 hod.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich
zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení
– bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské
vztahy mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální
vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2020/21 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

257 328 786
603 801 321

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
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Logická olympiáda 2019
Logická olympiáda po dvanácté…
Jana Unruhová
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…
a
opět
rekord:
71 208
zaregistrovaných soutěžících z 3 249
škol! Finále nejpopulárnější akce
Mensy ČR se uskutečnilo 25. 11. 2019
v prostorách Míčovny Pražského
hradu, kde si své logické schopnosti
porovnalo 196 soutěžících.

Zjednodušujeme!

Finále předcházela základní kola, z nichž
postoupilo celkem 2 143 semifinalistů do
krajských kol. Do finále pak postoupilo 65
soutěžících z každé kategorie. Slavnostní
finále moderoval místopředseda Mensy
ČR Tomáš Blumenstein, jehož úkolem
bylo především srozumitelně vysvětlit, co
soutěžící čeká, a zodpovědět všechny
doplňující otázky. Finále se tradičně skládalo
z písemného a promítaného testu, jejichž
váha je nejvyšší, a několika dalších modulů,
které jsou každý rok odlišné. Letos to bylo
spojování kostek domina, vyvažování
misek vah, 3D kostka na 2D papíře nebo
odpočinkový test paměti.

Letos jsme pro komunikaci se soutěžícími,
rodiči a učiteli angažovali chatbota. Ten
známé a časté otázky automaticky zodpovídá
a případné složitější dotazy předává lidem.
Na základě zkušeností z minulých let jsme
pro chatbota připravili sadu nejčastějších
otázek, tzv. FAQ (Frequently Asked
Questions), včetně odpovědí. Po otevření
stránek Logické olympiády se v pravém
dolním rohu objeví chatovací okno, kam je
možné svůj dotaz napsat. Během letošního
ročníku chatbot odpověděl na více než 1 200
dotazů týkajících se například registrace do
soutěže, přihlašování se k testům základního
kola či získání výsledků.

1. virtuální asistent
– chatbot na webu
logickaolympiada.cz

2. elektronické opravy
V letošním roce během finále testoval tým LO
nové elektronické zpracování výsledků, které
by mělo organizátorům krajských kol a finále
usnadnit práci při vyhodnocování výsledků.
Spočívá v tom, že vypracované testy se po
odevzdání naskenují, program je rozdělí do
jednotlivých úloh a opravující pak už jen na
počítači kontrolují výsledky konkrétní úlohy
podle vzoru správného řešení. Výhodou
tohoto systému je, že se údaje okamžitě
zaznamenávají do systému a odpadá
nudné a chybové přenášení dat z papíru
do počítače. Nová metoda znatelně urychlí,
a hlavně zpřesní celý proces vyhodnocení.

3. zjednodušování úloh
Jak říká předseda: „Umíme připravit i mnohem
složitější úlohy, ale chceme také, aby to
soutěžící bavilo, takže zjednodušujeme.“
V každém testu jsou tedy vždy i snazší úlohy
jako motivace k řešení obtížnějších úloh.

reportáž
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Logická olympiáda 2019
Letošní vítězové

Kategorie B:

Kategorie C:

Kategorie A:

Mikuláš Jandík (12),

Václav Trpišovský (17),

Jakub Pazdera (10),

Poprvé ve finále, dvakrát v krajském
kole, letos krajské kolo vyhrál. Rád hraje
Dominion, třeba o přestávkách ve škole.
Doma hraje Andor nebo Ticket to Ride.
Rád chodí ven, zvlášť když je hnusně, a je
členem skautského oddílu.

Ve finále byl po sedmé a vítězem kategorie se
stal po třetí. Protože se zajímá o elektroniku,
rád by po maturitě studoval na ČVUT nebo
MATFYZ UK. Studium v zahraničí ho neláká.
Rád sleduje seriál Teorie velkého třesku,
protože se ztotožňuje s postavou Sheldona.
Takovou přezdívku získal ve Skautu
a v dalších třech nezávislých institucích. Rád
hraje hru se slovy Word, Krycí jména nebo
Bang! Složitější hry nehraje, protože k nim
nemá vhodné spoluhráče.

Po druhé ve finále, loni se umístil na 5. místě.
Rád řeší podobné typy úloh. Nejvíce ho bavil
písemný test, kde byly různé typy úloh a kde
si mohl vybrat, kterou kdy řešit a jak dlouho.
Nejtěžší pro něj byly promítané testy, kde si
musel zapamatovat zadání. Rád by se někdy
podíval do New Yorku. Rád se dívá na seriál
Válka skladů nebo Dva na třetí.

Gymnázium Christiana Dopplera, Praha
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Open Gate School, Babice

ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

reportáž
Děkujeme všem partnerům soutěže:

Prostějov

Cheb

| Agrio | Albatros media a.s. | Alšova jihočeská galerie | BESIP | Bistro 42 Zlín | CYBERSALES A.S. | České Budějovice | ČEZ |
Doppler | Epson | Good agency | Institute of Applied Psychology, s.r.o. | Jihočeská plavební | Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích | Knihkupectví Dobrovský | Lákařská fakulta Masarykovy Univerzity | Lipno | Madeta | Marlenka | Motosport Chýnov
| Nadace Jihočeské naděje | Ostravská Univerzita – Přírodovědecká fakulta | Pardubický kraj | Pekárna Srnín | Petr Chabičovský
| Polabské mlékárny, a.s. | Puzzle-prodej.cz | Sagax – luštění pro Vás | Stranadovský mlýn | Světýlko | Šlapanice | Technická
univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická | ThermoFisher Scientific | Tomovy hry | TRIGAN | Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované infomatiky | VITAR, s.r.o. | Vyškov | Zlín | Znojmo
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Logická olympiáda 2019
Karlovarský kraj

Liberecký kraj: 10 výzev KK LO

Petr Čavojský

Hana Kotinová

Krajské kolo Logické olympiády se letos
uskutečnilo opět v prostorách Krajské
knihovny a ve třech kategoriích se během něj
letos utkalo 134 regionálně nejúspěšnějších
soutěžících. Ti v nominačním kole obstáli
v tvrdé konkurenci 2 142 dětí ze 76 škol
z celého Karlovarského kraje. Záštitu
nad soutěží letos převzala paní hejtmanka
Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková
Vildumetzová.

1) Jaké ceny vybrat pro ty nejlepší?
My sázíme na méně obvyklé, tedy ne
v každém obchodě se vyskytující deskovky
a hlavolamy. Vítězové si letos suverénně vzali
prvně se vyskytnuvší Lego. Takže příští rok
bude Lega více.

Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii
byly opět připraveny krásné ceny – mimo
jiné deskové hry. Ceny se podařilo sehnat
díky sponzorům, kteří mají zájem o podporu
nadaných dětí v Karlovarském kraji –
děkujeme jim. Za skvělou připravenost žáků
a studentů je potřeba poděkovat také všem
zapojeným školám. Především pak jejich
ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně
pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické
schopnosti. Počty soutěžících díky nim
každoročně rostou, a to i nám organizátorům
vždy dává nový a nový impulz do přípravy
dalšího ročníku.

3) Budou soutěžící?
Když zasáhnou prázdniny a ředitelské volno,
vypadá seznam potvrzených účastníků tři
dny po zveřejnění výsledků základního kola
nějak takto: NO, NO, MAYBE, YES, NO,
MAYBE, MAYBE, NO, YES… Tak jdeme psát
náhradníkům.

Pardubický kraj
Jana Havlová
Letošní
ročník
Logické
olympiády
v Pardubicích vlastně nebyl ničím zvláštní,
což je asi dobře, protože nejvíce se obvykle
vzpomíná na situace, které v okamžiku
svého vzniku vůbec nebyly k smíchu, ač
s odstupem času se zdají být obvykle velmi
zábavné. Krajského kola v Pardubicích
se letos zúčastnilo 133 soutěžících a 11
organizátorů a díky všem zúčastněným vše
proběhlo tak, jak jsme si to představovali. To
vše by nešlo bez sehraného organizačního
týmu, a proto bych ráda poděkovala Evě,
Petrovi, Jakubovi, Jardovi, Karlovi, Lence,
Marii, Milanovi, Tondovi a Zdenovi za skvěle
odvedenou práci a za ochotu věnovat svůj
čas a úsilí této akci. Teď by se hodilo napsat,
že se těším, až se zase za rok sejdeme
při stejné příležitosti, ale protože vím, že se
uvidíme už za měsíc, tak napíšu, že se těším
na naši společnou vánoční besídku.

2) Budou pomocníci?
Náš tým má dvě části: tu první tvoří členové
Mensy a tu druhou studenti TUL. Když to
dáme takhle dohromady, je nás dost.

4) Stihneme to připravit?
Sraz organizátorů 8:00, příchod soutěžích
9:00, hodina tisku, stěhování, počítání,
pytlíkování a dalších činností.
5) Dokážou se správně usadit?
Posadit 150 dětí tak, aby neseděla stejná
kategorie vedle sebe, je asi nejtěžší úloha
dne. Nakonec to zvládáme, ale moc bodů
za úlohu a čas jí strávený si asi nezasloužíme.
Příště budeme více kreativní a vyhlásíme to
jako nulté kolo soutěže, třeba to půjde lépe. 

Jihomoravský kraj
Dagmar Srbová
Na letošní krajské kolo se opět scházíme
v posluchárně Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Jsem mezi opravovateli
nováček, tak ještě nevím, co mě čeká.
Nástup je už v sedm ráno, což pro mne –
sovu – není zrovna ideální čas. Budík to ale
jistí, a tak jsem na místě dokonce o trochu
dřív. Nejprve je potřeba naplnit přes
180 ks igelitek propagačními materiály, dárky
a malým občerstvením a nachystat vše
na registraci soutěžících. Ještě nejsme
hotovi, a předsálí se začíná plnit nejmladšími
účastníky kategorie A. Dorazili všichni.
Po úvodu a seznámení s pravidly začínají
soutěžící 30minutovým písemným testem.
Po jeho skončení se pouštíme do oprav a jde
nám to dobře – než soutěžící dokončí druhý,
promítaný test, máme hotovo. Opravujeme
i druhý test, výsledky se ihned zadávají
do počítače a brzy přichází na řadu vyhlášení
výsledků. Nejúspěšnější soutěžící dostávají
za odměnu stolní hry, na které přispěli naši
sponzoři, a deset nejlepších postupuje
do finále. Vše se opakuje i s kategorií B, jen
tam jich postupuje pouze devět.
Unavení a hladoví vítáme polední přestávku
a jdeme na rychlý oběd. Po něm nás čeká
ještě kategorie C – středoškoláci. Těch
se registrovalo nejméně, takže do Prahy
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6) Nepokazí se technika?
Když počítač usne, prezentace se zasekne.
Zřizujeme tedy funkci šimrače počítače,
abychom jej udrželi v provozu. Neboť je-li
počítač vzhůru, pak promítá.
7) Odnesu si své hlavolamy
z herny celé?
Zase se povedlo jednu kostku rozložit
na atomy, nutno ovšem podotknout, že tahle
je zrovna naštěstí dobře složitelná. Uff, dílky
jsou všechny. Moje osobní puzzle soutěž
začíná.
8) Opraví se to včas?
Mám připraveno 5 nesoutěžních bloků
na zabavení soutěžících, ale opravovací tým
je natolik rychlý, že bych letos nemusela
použít ani jeden. Škoda, někteří by si ještě
rádi zaluštili…
9) Vezme si letos někdo jako cenu
mankalu?
Nevezme. Takže ji dostanou ti výherci, kteří
na vyhlášení nemohli čekat.
10) Neutečou, jakmile oznámím
výherce?
Kdo potřeboval, už je dávno pryč. Takže
všichni s cenou slyší zasloužený potlesk,
nejen od těch, co taky vyhráli.
Tak zase za rok!
postupuje jen pět nejlepších. Chvilka
napětí při registraci – skutečně přijdou dvě
dívky stejného jména, nebo došlo k nějaké
organizační chybě? Ano, přišly opravdu
obě, každá z jiného gymnázia. Na úvod si
soutěžící vyslechli paní prorektorku Lékařské
fakulty MUNI, která je lákala ke studiu
lékařství. No, o chytré studenty, kteří se umí
soustředit a vypnout k výkonu, mají zájem
nejen technické obory vysokých škol.
Když jsem si ráno přečetla časový
harmonogram, nevěřila jsem, že to můžeme
stíhat. Naštěstí se ukázalo, že sehraný tým
dokáže zázraky. Vše proběhlo bez jakýchkoli
zádrhelů a nálada byla výborná.
Jen ze zvědavosti jsem sledovala, jaké je
zastoupení děvčat a chlapců. V nejmladší
kategorii A to bylo tak půl napůl, jak mezi
soutěžícími, tak mezi výherci. V kategorii B
převažovali chlapci a i mezi 15 výherci byla
jen dvě děvčata. V nejstarší kategorii C už
bylo dívek o něco více, zhruba čtvrtina, ale
mezi výherce se probojovaly také jen dvě!
Ještě jeden zajímavý postřeh. Ani v jedné
kategorii jsem nezahlédla obézní dítě. Je
vidět, že chytré děti nesedí jen u počítače,
jak je oblíbené klišé starší generace.
Celý průběh akce pečlivě zaznamenávali
fotograf Pavel a kameraman Vojta. Fotografie
si již můžete prohlédnout na mensa.click/48,
video najdete na mensa.click/49.

krajská kola

Královéhradecký kraj

Středočeský kraj

foto: Věra Ivanová

foto: Jan Černý

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

foto: Lucie Malechová

foto: Libor Řezáč

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

foto: Radek Jureček

foto: Pavel Vyhlídal

Plzeňský kraj

Praha

foto: Zuzana Kořínková

foto: Zdeněk Falář

Ústecký kraj

Olomoucký kraj

foto: Petra Pavelková

foto: Ladislav Frankl
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Poděkování dobrovolníkům Logické olympiády
autor: Zuzana Poláková, Petr Mazal; foto: Milada Pytelová, Jiří Brázda

V tradičním poděkování dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizování
Logické olympiády, bychom rádi začali velmi volnou parafrází Michaela
Palina jakožto kaplana v Monty Pythonově Smyslu života (on tedy
původně velebí Boha): „Ó naši dobrovolníci, jste tak dobří, tak absolutně
skvělí, řeknu vám, fakt jsme z toho úplně na větvi. Odpusťte nám, že
vám takhle nechutně lichotíme a nepokrytě podlézáme, ale jste tak
vynikající, tak… no, super, fantastičtí. Amen.“
Počet
účastníků
Logické
olympiády
v letošním roce opět překonal veškeré
historické rekordy. Neuvěřitelných 71 208
soutěžících z 3 249 škol se rozhodlo
vyzkoušet si svoje logické myšlení a přihlásili
se k řešení úloh soutěže.
Takovýto nárůst byl samozřejmě spojený se
zvýšenými nároky na některé organizační
aktivity. Se soutěžícími je potřeba během
registrace i základních kol komunikovat,
odpovídat na dotazy, vysvětlovat, resetovat
hesla. S částí komunikace sice vypomohl
nově zavedený chatovací robot, který
odpověděl na stovky dotazů dětí, rodičů
i učitelů, přesto měl komunikační tým práce
dost. Děkujeme všem členkám tohoto týmu –
Michaele Kubanikové Saitzové, Petře Bignell,
Zuzaně Sattlerové, Jitce Markesové, Kateřině
Hráčkové, Pavle Janovské a Natálii Kaňákové,
které trpělivě pomáhaly soutěžícím a online
odpovídaly na veškeré dotazy.
Zvýšený nárůst zájmu soutěžících s sebou
přinesl i vyšší nároky na informační systém.
I letos se ale Tomáši Hladíkovi povedlo
naladit server tak, že online kola proběhla
bez výpadků a problémů. Martin Sedláček
pak odvedl spoustu práce na všech úrovních
IT podpory – děkujeme.

| 16 |

Díky patří i tvůrcům úloh. Soutěží s námi děti,
žáci a studenti od 3 do 20 let v šesti věkových
kategoriích, pro každou z nich je potřeba
vymyslet a zpracovat obrovské množství
soutěžních úloh – celkem kolem 400. Většinu
úloh připravila Eva Sedláčková, tvorbu zadání
jsme pak finalizovali s Martinem Sedláčkem.
Po základních kolech tradičně následují
krajská kola. Jsme rádi, že náš stabilní tým
krajských koordinátorů společně s dalšími
dobrovolníky
bravurně
zorganizoval
soutěž ve všech čtrnácti krajích, na místě
stihnul vyhodnotit výsledky a předat
vítězům hodnotné ceny. Velké díky patří
Michaele Kubaníkové Saitzové v Praze,
Markétě Houškové ve Středočeském
kraji, Pavle Plávkové, Lucii Malechové
a Martě Frydrychové v Jihočeském kraji,
Věře Hellerové v Plzeňském kraji, Petru
Čavojskému v Karlovarském kraji, Ivě
Berčíkové a Petře Pavelkové v Ústeckém
kraji, Haně Kotinové v Libereckém kraji,
Martě Kubánkové v Královéhradeckém
kraji, Janě Havlové v Pardubickém kraji,
Martině Doležalové v Kraji Vysočina,
Lence Šnajdrové v Jihomoravském kraji,
Tomáši Blumensteinovi a Ludmile Děcké
v Olomouckém kraji, Janě Šindelářové

a Michalu Blumelovi ve Zlínském kraji
a Jiřímu Šmachovi v kraji Moravskoslezském.
Krajská kola jsou financovaná především
z dotací a darů. Rádi bychom poděkovali
Petře Mazalové za trpělivou přípravu
vyúčtování dotací pro většinu krajů a měst.
Příští rok nás čeká již třináctý ročník Logické
olympiády. Věříme, že pokud nás naši
dobrovolníci opět podpoří, vše společně
zvládneme a všem soutěžícím nabídneme
i tentokrát zajímavou soutěž. Naši mensovní
dobrovolníci jsou přece tak vynikající, tak…
no, super, fantastičtí. Amen.

Jiřina Vlková

Historické okénko

Před deseti lety se v jednacím sále poslanecké sněmovny poprvé uskutečnilo pod patronací poslance Petra Tluchoře
finále Logické olympiády, jehož účastníci vzešli z krajských kol. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – první stupeň
základních škol a střední školy a moderoval ji kromě Tomáše Blumensteina i herec Marek Vašut. Reportáž Aleny
Novotné vyšla v lednovém čísle časopisu na str. 38 a 39. Na následující straně si můžete přečíst rozhovory s vítězi. Kde
jsou ale tito vítězové dnes?
Nejlepším řešitelem kategorie základních škol
se stal žák ZŠ Vendryně u Frýdku-Místku
Roman Walica. Uvedl, že nejvíc ho baví šachy
a auta, a až bude velký, stane se lékárníkem.
S odstupem deseti let Roman píše: „Na
Logickou olympiádu si vzpomínám velmi dobře,
jelikož jsem tam byl několikrát. Na to, kdy jsem
tam byl poprvé (a zrovna jsem vyhrál), si už
tak dobře nepamatuji, spíše si vybavuji úlohy,
které jsem tehdy nedokázal rozluštit, a na to,
jak můj taťka, který se obětoval a jel se mnou
až do Prahy, zběsile tleskal, když jsem vyhrál.
Na soutěž vzpomínám velmi rád, protože jsem
se seznámil s lidmi z celé republiky, se kterými
jsem doposud v kontaktu. Farmacie jsem se
vzdal záhy na střední škole, protože mě nebavila
chemie, nebo spíš mě nebavilo se ji učit.
Zvolil jsem tedy cestu nejmenšího odporu a již
2. rokem studuji na VUT FSI obor Matematické
inženýrství. Šachům se věnuji i nadále, ale už je
to v podstatně menší míře než dřív.“
Vítězem kategorie středních škol se v roce
2009 stal student 3. ročníku Jiráskova
gymnázia v Náchodě Jakub Valtar.
V následujícím roce také postoupil do finále
LO a rovněž byl úspěšný.
Po deseti letech Jakub uvádí: „Vystudoval jsem
bakaláře na Fakultě informatiky Masarykovy
univerzity v Brně, obor Počítačová grafika.
Poté jsem se přestěhoval do Nizozemí, kde
jsem absolvoval magisterské studium na Frank
Mohr Institute v Groningenu, obor Umění,
média, design a technologie. V současnosti
bydlím v Groningenu. Mám tu vlastní
studio, kde se věnuji tvorbě softwarového,
interaktivního a počítačem generovaného
umění. Například tento rok jsem pro jedno
holandské kulturní centrum vytvořil trvalou
světelnou instalaci, která pomocí senzorů
reaguje na aktivitu uvnitř budovy. V současné
době vychází série videoklipů pro amerického
producenta Clams Casino.“
Jak je vidět, Jakub se řídí svým vlastním
doporučením, které dal před deseti lety
čtenářům mensovního časopisu: „Jestli je
něco baví, tak ať za tím jdou.“
INZERCE

* Slevy se nesčítají,
heslo pro uplatnění slev je jméno
zakladatelky Mensy v Československu.
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Nadace Jihočeské naděje
Marta Frydrychová, Petra Říhová, foto: archiv autorky

Na jaře letošního roku navázala MS České Budějovice spolupráci
s Nadačním fondem Jihočeské naděje. K dnešnímu dni za sebou máme
dva společné projekty a vzhledem k tomu, že spolupráce výborně
funguje, rádi bychom vám představili jak Nadační fond, tak první dva
členy dětské Mensy z jižních Čech, kteří z prostředků fondu získali
stipendium na svou činnost.

Nadační fond
Jihočeské naděje
Nadační fond Jihočeské naděje funguje na jihu
Čech už více než 10 let. Jeho zakladatelem
je bývalý ministr průmyslu a obchodu MUDr.
Martin Kuba. Původně se nadace zaměřovala
hlavně na nadané a talentované děti ze sociálně
slabých rodin. Každoročně a po celou dobu
své působnosti fond také aktivně platí řidičské
průkazy dětem z dětských domovů, aby měly
větší šanci získat uplatnění na trhu práce. Za
deset let se ale hodně změnilo a podporovat
děti v jejich talentu bývá často velmi náročné
i pro dobře zabezpečené rodiny. Fond se proto
teď nijak sociálně nevymezuje a podporu
nabízí všem, kteří to potřebují.
„Chceme, aby v našem kraji nadané
děti vyrůstaly, aby z něj neodcházely,
a chceme, aby tady měly dobré podmínky
pro svůj rozvoj. Jsou to totiž ony, kdo bude
budoucnost kraje jednou tvořit. Peníze by
tu v žádném případě neměly hrát hlavní
roli, náklady na podporu talentu nadaných
dětí jsou ale často nad rámec možností
i pro dobře zabezpečené rodiny. A proto
je tady nadační fond Jihočeské naděje,
aby jim dokázal pomoci,“ vysvětluje smysl
nadačního fondu Martin Kuba.
Nadační fond Jihočeské naděje zaštiťuje
několik projektů.

Běh Jihočeských nadějí
Letos v létě se konal v pořadí už druhý ročník
Běhu Jihočeských nadějí. Přes 730 běžců se
zaregistrovalo předem, další stovky dorazily
v neděli 9. června přímo na Sokolský ostrov,
kde závod startoval. Ani druhý ročník tak
nebyl jen o sportovních výkonech a o trhání
rekordů. Na start závodu se postavil
zkrátka každý, kdo chtěl pohybem přispět
na dobrou věc. Společnost OIG Power

Martina Kuby, jako generální partner Běhu
Jihočeských nadějí, pak věnovala za každý
uběhnutý kilometr do nadačního fondu
Jihočeské naděje 50 korun. Celkem se tedy
Budějovičákům podařilo pro mladé talenty
vyběhat neuvěřitelných 292 200 korun. „Jsou
mezi nimi jihočeští kluci a holky s úžasnými
příběhy. Studenti, umělci a sportovci, kteří
by bez vaší pomoci na svoje sny třeba nikdy
nedosáhli. Ještě jednou vám všem moc
děkujeme a těšíme se na další ročník,“ říká
k poslednímu ročníku Běhu Jihočeských
nadějí zakladatel fondu Martin Kuba.
Běhu se letos poprvé aktivně zúčastnila
i MS České Budějovice. Na startovní čáru
se postavili jak členové dětské Mensy, tak
dospělí Mensané.
Dva členové dětské Mensy, Radek Brabenec
a Magdalena Frydrychová, každý obdrželi
z vyběhaných peněz šek na 10 000 Kč.

TalentAkademie
Jihočeských nadějí
Nápad, který se zrodil ve spolupráci
s Gymnáziem Česká a s panem ředitelem
Antonínem Sekyrkou. Zatímco v Německu
a v Rakousku jsou vzdělávací akademie běžnou
praxí, u nás tento systém stále chybí. Nadaným
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studentům, kteří mohou být pro náš region
v budoucnu velkým přínosem, chybí motivace
i možnost dalšího rozvoje. A právě proto se
zrodila myšlenka založit na jihu Čech vlastní
akademii, která by talentovaným studentům
pomohla nad rámec běžné středoškolské
výuky rozvíjet své nadání v oboru, budovat
vazby v rámci regionu se stejně nadanými
studenty a zažít i netradiční formy výuky. A to
za účasti skutečných odborníků, univerzitních
profesorů a úspěšných lidí, kteří ve svých
profesích vynikají.
„Vůbec by mě tehdy nenapadlo, že extrémně
nadaní studenti to mají ve školních lavicích
těžké. Že je pro ně problém navázat přátelství
s ostatními spolužáky, že často vyčnívají a mají
problémy s chováním, protože je probíraná
látka jednoduše nudí, a že v podstatě nemají
šanci svůj talent dostatečně rozvíjet. Velmi si
cením i toho, jaké osobnosti se rozhodly naši
TalentAkademii podpořit, a jsem pyšný na
to, jaké kapacity se nám zatím stále daří do
Českých Budějovic talentovaným studentům
přivádět.
Patronkou
prvního
ročníku
matematicko-fyzikální a chemicko-biologické
TalentAkademie byla předsedkyně Úřadu pro
jadernou bezpečnost Dana Drábová. Patronát
nad letošním jarním kolem zaměřeným
na bohemistiku a svět médií a na historii
a základy společenských věd převzal vynikající

Magdalena Frydrychová (13 let)

publicista, moderátor a komentátor České
televize Václav Moravec. Povídali jsme si ale
také například s režisérem Janem Svěrákem,
s vynikajícím hercem Karlem Rodenem nebo
s egyptologem Miroslavem Bártou. Máme za
sebou dvě kola plná odborných přednášek,
exkurzí a besed, ze kterých, a musím se vám
k tomu přiznat, odcházím i já pokaždé plný
skvělých zážitků a nových vědomostí. Kolikrát
se přistihnu, že tohle už mi hlava nebere
a studenti se pořád hlásí o slovo, diskutují
a vstřebávají další a další informace. Teď zrovna
připravujeme už třetí kolo talentové akademie,
prozradím, že tentokrát se zaměříme na
konkrétní profesi a budeme se věnovat oboru
medicína. Jako lékař jsem sám zvědavý, co
nového nám přinese,“ upřesňuje Martin Kuba.

Radek Brabenec (15 let)

Kabelkový veletrh
Deníku

Členem DM je Radek od svých 8 let.
Maminka ho na testování přihlásila, protože
jeho tehdejší paní učitelka si stěžovala, že si
Radek při hodinách maluje. Na dotaz, proč to
dělá, tehdy Radek odpověděl, že se nudí, že
zadané úkoly v hodině má hotové, a tak má na
malování čas. Následovalo vyšetření v PPP,
kde Radkovo všeobecné nadání potvrdili.

Kabelkový veletrh se prostě nejlépe
charakterizuje v číslech: Více než stovka
sběrných míst po celém Jihočeském kraji,
přes osm tisíc vybraných kabelek, téměř pět
tisíc návštěvníků.
A výsledek? Částka přesahující 200 100 korun
na podporu jihočeských talentů. Vyměnit
starou nenošenou kabelku za hned několik
nových, a ještě u toho podpořit dobrou věc,
je zkrátka něco, co jihočeské dámy zkrátka
pořád moc baví. Oceňujeme tento nápad,
který se Deníku skutečně povedl, a jsme rádi,
že můžeme být u toho.

Podpora krajského kola
Logické olympiády
Nadační fond se letos poprvé stal partnerem
krajského kola Logické olympiády. Místní
skupině pomohl jak se zajištěním drobných
dárečků pro všechny účastníky, tak
s nákupem cen pro vítěze jednotlivých
kategorií.
Představme si nyní první dva členy Dětské
Mensy, kteří obdrželi od nadace Jihočeské
naděje stipendia, každý ve výši 10 000 Kč.

Členkou Mensy je od listopadu 2017. Hlavním
motivem testování byla klasická sourozenecká
rivalita. Starší bratr totiž už členem Mensy byl,
a když byla možnost nechat se na gymnáziu
otestovat, využila příležitosti i Majda.
Majda je studentkou osmiletého gymnázia
České Budějovice, Česká 64. Je mimořádně
sportovně nadaná, je dvojnásobnou mistryní
ČR v olympijském karate, v kumite –
sportovním zápase, pravidelně vozí medaile
i z mezinárodních soutěží a poslední úspěch
měla v květnu 2019, kdy vyhrála 2. místo na
Floridě na Miami Open. Zároveň se věnuje
atletice, a v disciplínách 60 m, 150 m, 300
m a pětiboji patří ve své kategorii mezi tři
nejlepší atletky v Jihočeském kraji. Pravidelně
se umísťuje na předních místech v okresních
kolech matematické olympiády a již podruhé
se umístila v krajském kole logické olympiády.

Nyní Radek navštěvuje Gymnázium J. V.
Jirsíka v Č. Budějovicích, kam přešel od září
z Gymnázia ve Vodňanech.
Baví ho matematika a zeměpis – letos
v dubnu dokonce postoupil do celostátního
kola v zeměpisné olympiádě. Od mateřské
školky je členem hasičů a každý rok se
účastní hasičských soutěží. Od 2. třídy ZŠ
chodí do ZUŠ, kde začínal flétnou a později
přešel na klarinet a kytaru, kterým se věnuje
dodnes. Rád by v budoucnu cestoval,
poznával jiné země, má rád turistiku.

Kromě dvou sportů, které dělá výkonnostně,
se začíná věnovat i modelingu. Ve škole
navštěvuje matematický kroužek. Měla by
spoustu dalších zájmů, na které bohužel
nezbývá čas
Stipendium od Nadace Jihočeské naděje
použila na letní a podzimní atletické
soustředění, ze zbytku peněz nakoupí nové
atletické boty a oblečení.
Stejnou příležitost jako Radek a Majda mají
i další z vás. Pokud máte i vy o podporu
zájem, obraťte se na MS České Budějovice,
rádi vás Nadačnímu fondu doporučíme.
INZERCE

Oproti ostatním vrstevníkům vyniká už na
první pohled a to výškou – měří 194 cm.
Centimetry zúročuje v basketbale, který
začal dělat od osmé třídy.
Peníze, které dostal z Běhu Jihočeských
nadějí, částečně použil v létě, kdy
prázdninoval ve Vysokých Tatrách. Zbytek
peněz chce použít na atlasy a publikace
z oblasti zeměpisu.

Neposedné fejetóny

Kniha psaná i posílaná ze srdce.
Ukázky a objednávky na

www.terezacimburkova.cz
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Lesní škola
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Den otevřených dveří VŠB-TU
Klub nadaných dětí Ostrava-Poruba

Geologický pavilon prof. Pošepného
Klub nadaných dětí Ostrava-Poruba

Hmatová diferenciace
Klub nadaných dětí Ostrava-Poruba

Podzimní lovec
Klub nadaných dětí Ostrava-Poruba

Barevný experiment s mlékem
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Učíme se vařit v naší nové kuchyňce
Klub nadaných dětí Ostrava-Poruba
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Pečujeme o iglů
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Výroba krmítek
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Výroba domácího másla
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Sopka
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka
Malí stavitelé
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Spolupráce se ZUŠ
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

Včelař a medová svačina
Klub nadaných dětí Ostrava-Poruba
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf

Mensa

Logická olympiáda už dvanáctým rokem odhaluje
skryté talenty – Novinky.cz, 4. 9. 2019,

mensa.click/34

Logická olympiáda změnila úspěšným řešitelům
život – Novinky.cz, 10. 10. 2019, mensa.click/4a

Někteří vědci se obávají, že lidské „minimozky“
pěstované v laboratořích by mohly být schopny
vnímat – VTM.cz, 22. 10. 2019, mensa.click/5b

Vysoce inteligentní lidé dělají těchto 6 věcí, aby se
zcela vyhnuli špatným rozhodnutím –
Warengo.cz, 16. 9. 2019, mensa.click/4x

Zapomínáte? Osm rad, jak si zlepšit paměť –
iDNES.cz, 22. 10. 2019, mensa.click/5c

Levorukost není handicap. Leváci mají lépe
propojená řečová centra – Plus.Rozhlas.cz,
21. 9. 2019, mensa.click/4z

FIMka hostí 1. 11. 2019 krajské kolo logické
olympiády – Univerzita Hradec Králové,
16. 10. 2019, mensa.click/4c

Facebook chce lidem číst myšlenky – Novinky.cz,
24. 9. 2019, mensa.click/4-

Učitel matematiky Tomáš Chrobák v Dobrém ránu
popularizuje úlohy z Logické olympiády –
Dobré ráno, 30. 10. 2019, mensa.click/4f
Logická olympiáda v Národním domě –
Prostějov.eu, 1. 11. 2019, mensa.click/4g

Nadané děti
Jak poznat mimořádně nadané dítě? –
Plus.rozhlas.cz, 13. 9. 2109, mensa.click/4h
Šance pro technicky nadané děti, na VŠB vzniká
nové lyceum – TV Polar.cz, 16. 9. 2019,

mensa.click/4i

Autista, nebo talentované dítě? Ono se to
vzájemně vůbec nemusí vylučovat, tvrdí
psycholožka – Plus.Rozhlas.cz, 28. 9. 2019,

Inteligenci poznáte na první dobrou: Z hlasu –
Styl.Instory.cz, 27. 9. 2019, mensa.click/50
Trénujte mozek! 8 tipů, jak potrápit svou paměť –
Proženy.Blesk.cz, 30. 9. 2019, mensa.click/51

mensa.click/5g

Stáří nás o mladistvý mozek nemusí připravit,
dokládají vědci – iDNES.cz, 27. 10. 2019,

Veganská strava těhotných může snižovat IQ
budoucí generace, varuje odbornice –
Novinky.cz, 7. 10. 2019, mensa.click/54

Čech s nejvyšším IQ: Umělá inteligence nás
neohrozí, je to jen pokročilá statistika – Flowee,
1. 11. 2019, mensa.click/5i

Proč géniové tak rádi tráví čas o samotě?
Adaptovali se na současnost a na přátele často
nemají čas –
Warengo, 7. 10. 2019 mensa.click/55

Degeneraci mozku po sedmdesátce lze
předpovědět už u osmiletých dětí – Bety.cz,
5. 11. 2019, mensa.click/5j

mensa.click/53

mensa.click/57

mensa.click/4l

Vědci zkouší pěstovat samostatný lidský mozek.
Naráží ale na etický problém – iROZHLAS,
21. 10. 2019, mensa.click/58

Jak podle vědců vychovat chytré dítě? Zkuste si
s ním víc a kvalitněji povídat – Názory.Ihned.cz,
9. 10. 2019, mensa.click/4m

Vědci jsou schopni vypěstovat kousky lidského
mozku. Je to ale etické? – Radio Wave,
21. 10. 2019, mensa.click/59

Nejlepší maturantkou na světě je Češka –
Novinky.cz, 11. 10. 2019, mensa.click/4n

Vědci mají etický problém. Vypěstovali minimozky, které cítí bolest – REFRESHER.cz,
22. 10. 2019, mensa.click/5a

Máte doma spratka, nebo budoucího génia?
Zeptali jsme se odborníka, jak to vlastně je
s ADHD – G.cz, 18. 10. 2019, mensa.click/4q
Nadané děti potřebují výchovu stejně jako ostatní
a není to s nimi někdy jednoduché, říká americký
neuropsycholog – Rodiče vítáni, 30. 10. 2019,

mensa.click/4r

Inteligence a mozek
Jak chytré telefony mění lidské mozky –
21 století.cz, 5. 9. 2019, mensa.click/4s
Nejkrásnějším mužem světa se stal britský vědec
s IQ 181 – Bety.cz, 7. 9. 2019, mensa.click/4t
Vědci varují: Lidem nebezpečně klesá IQ! –
EpochaPlus.cz, 11. 9. 2019, mensa.click/4u
Dívka původem z Indie vyhrála Miss Anglie 2019:
Není to bezduchá kráska. Vystudovala medicínu
a má IQ 146 – Super.cz, 11. 9. 2019,

mensa.click/4v

Pomalá chůze v pětačtyřiceti naznačuje rychlé
stárnutí mozku a nastupující demenci – Bety.cz,
23. 10. 2019, mensa.click/5f

Lék na mozek. Psaní rukou má blahodárný účinek
na zdravou mysl – ČtiDoma.cz, 1. 10. 2019,

Výzkum laboratorních mozkoidů odhaluje historii
vývoje lidského mozku – OSEL.CZ, 21. 10. 2019,

Naši prvňáci: Základní škola Masarykova,
Rychnov nad Kněžnou – Rychnovský deník,
17. 10. 2019, mensa.click/4p

Chodíte rychle, nebo pomalu? Styl chůze určuje,
jak budete stárnout, ale i vaši inteligenci – LUI,
22. 10. 2019, mensa.click/5e

mensa.click/52

Poruchy učení – dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie –
Zdraví.Euro.cz, mensa.click/4k

mensa.click/4o

mensa.click/5d

Dlouhověkost souvisí s aktivitou nervových buněk
v mozku – Plus.rozhlas.cz, 26. 10. 2019,

Nedostatek spánku výrazně zhoršuje emoční
stres – Novinky.cz, 13. 10. 2019, mensa.click/56

Zvýšit IQ dítěte je velmi jednoduché. Začněte
dokud nebude pozdě – ČtiDoma.cz, 17. 10. 2019,

Sociální inteligence je důležitá: Nezvládá čísla,
ale umí to s lidmi! – Maminka.cz, 22. 10. 2019,

Je rozhodnuto: Inteligenci dětí určují dědičné
geny matek, ne otců – Lepší Já.cz, 30. 9. 2019,

mensa.click/4j

Lidé s ADHD vynikají v kreativitě. Jejich mozek
pracuje jinak a umožňuje snadněji bořit zažité
formy – NášRegion.cz, 4. 10. 2019,
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Blbneme: Evropanům klesá IQ. Od 70. let každá
další generace hloupější. – Protiproud.cz,
11. 9. 2019, mensa.click/4w

Změřit síly v logice chce rekordní počet mládeže
a dětí – Novinky.cz, 15. 10. 2019, mensa.click/4b

Mensa Grammar School Visit in September 2019 –
Děti.Mensa.cz, 19. 10. 2019, mensa.click/4d

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

mensa.click/5h

Lidský mozek je soukromý vesmír o jedenácti
rozměrech – Tiscali.cz, 15. 11. 2019,

mensa.click/5k

Webinář
Diferencovaná výuka aneb jak pracovat
s nadanými žáky v běžné třídě – praktické
odpovědi na praktické otázky – Metodický portál
RVP.CZ, NÚV, 18. 4. 2019, mensa.click/5l

Dokumenty online
Cesta do hlubin mozku (dokumentární seriál, USA/
Velká Británie 2015); Vydejte se spolu s tvůrci do
hlubin lidského mozku. Poznejte jeho tajemství
i způsob fungování –
YouTube.com, mensa.click/5m

Vítáme nové členy!
y
Martin Bašár, Ema Bašárová, Jan Berger, Svatopluk Boček,
Martin Boltvan, Šimon Borůvka, Miroslav Brooš, Marie Břusková,
Francesco Castelli, Eliška Dlasková, Kateřina Dolečková,
Vítězslav Doneberk, Eliška Dufková, René Dušek, Michaela
Fajnorová Šenkýřová, Barbora Francová, Ida Grundová, Kateřina
Hauerová, Jakub Heřmanský, Kryštof Horna, Ondřej Chlubna,
Martin Jákl, Hugo Jambrich, David Jandl, Nela Jelínková, Jan
Ježek, Jan Jindra, Lenka Jiroutová Češková, Libor Kaizar, Jakub
Kania, Marek Kejklíček, Dominik Kirsch, Jakub Klanica, Nicol
Kosinová, Jan Kotyk, Jan Koudelka, Natálie Králová, Aneta Krejčí,
Amelie Kubla, Jan Lucák, Jan Macháček, Ludmila Machů, Lenka
Marešová, Martina Matulová, Tereza Motalová, Jan Muzika,

Víte, že

6

8

4

Kateřina Navláčilová, Karel Neudert, Barbora Niebrojová, Jan
Novotný, Tomáš Ohlídal, Sára Olšánová, Mikuláš Palík, Vojtěch
Pešout, Jáchym Peterka, Adam Pieschel, Tomáš Pírko, Josef
Podzimek, Kateřina Poláková, Karel Pouzar, Roman Rozenek,
Jindřich Řepka, Andrea Sadecká, Jakub Salaj, Laura Sekerová,
Michal Scholze, Ondřej Stoklasa, Katarína Studeničová, Karolína
Svobodová, Luboš Sýkora, Lucie Sýkorová, František Šesták,
Přemysl Šrámek, Lucie Štěpančíková, Jan Táborský, Vojtěch
Teplan, Filip Titlbach, Barbara Tkaczyk, Michaela Tomanová,
Karel Tomek, Patrik Turek, Hynek Vančura, Barbora Vančurová,
Ema Vaňková, Linda Váňová, Martin Varga, Tomáš Vašíček,
Leona Vášová, Matěj Veit, Adam Verner, Zuzana Veselá, Jakub
Vítů, Pavlína Vodseďálková, Michal Vojtíšek, Jana Vozková,
Adam Vůjtěch, Mario Wanka, Nela Weissová, Šimon Wernisch,
Marek Zdražil, Radovan Žák

17

14
17

3
4

11

10

7

1
11

4

členové Mensy
pořádají dvakrát ročně
celostátní setkání,
každý měsíc schůzky
místních skupin i řadu
dalších akcí?

Přidejte se!
Informace o aktuálních
akcích najdete na
www.mensa.cz/volny-cas

Snídaně v Café Louvre
Foto: Petra Holubová

Království železnic
Foto: Petr Kras

Čistírna odpadních vod
Foto: Zdeněk Falář
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Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Důkladná rozcvička
na hlavní jídlo dne.
Hraní her, povídání
a mlsání na přelomu
roku.

Motto prý
tentokrát zní:
„K Bezdězu bez
děsů“ – máme se
zřejmě na co těšit.

Velbloudi, mankala,
nomádi…a tak vůbec.
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Pá So Ne

St

únor

Název akce

Místo konání

Datum konání

Snídaně v Café Louvre v 9 hodin

Praha

24. 12.

Silvestr na horách

Špičák na Šumavě

27. 12.

Úniková hra – Útěk ze Scotland Yard

Hradec Králové

27. 12.

Silvestr 2019

Praha

31. 12.

Pravidelná schůzka MS Plzeň

Plzeň

3. 1. | 4. 2. | 4. 3.

Uzávěrka časopisu Mensa

5. 1.

Praha – pravidelný trénink divadelní improvizace

Praha

6. 1. | 13. 1. | 20. 1. | 27. 1. | 3. 2.
| 10. 2. | 17. 2. | 24. 2.

Setkání MS Ostrava

Ostrava

7. 1. | 4. 2. | 3. 3.

Vše, co jste chtěli vědět o Mense – Den pro dobrovolníky

Praha

12. 1.

Zasedání Rady Mensy

Praha

12. 1.

Pravidelná schůzka MS Olomouc

Olomouc

14. 1. | 11. 2. | 10. 3.

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

21. 1. | 18. 2. | 17. 3.

Snídaně v Café Louvre (nově čtvrtky)

Praha

23. 1. | 27. 2

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

24. 1. | 28. 2.

Den otevřených dveří na Mensa gymnáziu

Praha

5. 2.

Mensovní lyžování v Dolomitech

Itálie, Dolomity

22. 3.

MensaK

Praha

duben

Jarní celostátní setkání Mensy ČR – Mácháč 2020

Staré splavy

6. 5.

Nomádské hry 2020

Turecko

25. 8.

Nový Zéland

Nový Zéland

7. 11.

Petra Holubová

Uzávěrky

časopisu v roce 2020
Uzávěrky v roce 2020
budou vždy 1. neděli
každého lichého měsíce.

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

Pozvánka na
Den otevřených dveří
– 5. 2. 2020

Marcela Fatrová

Neptej se jen,
co může udělat
Mensa pro tebe.
Zeptej se,
co můžeš ty udělat
pro Mensu.
Přijď na Den pro dobrovolníky
a zjisti vše, co jsi chtěl/a vědět
o mensovních aktivitách,
a ještě nebyla příležitost se zeptat.

12. ledna 2020
10:00–16:00
Mensa gymnázium,
Španielova 1111/19
Praha-Řepy

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří,
který se uskuteční ve středu 5. 2. 2020.
Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky
seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi aktivitami,
s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního
poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka)
a s tandemovou výukou nového předmětu science. Od 12:15 do
13:50 budou probíhat ukázkové hodiny, od 14 hodin se bude konat
testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu
je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož
součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v piškvorkách, dámě,
bridži a jiných deskových či logických hrách. Prezentovat se bude
také řečnický kroužek, návštěvníci si budou moci zkusit pracovat
s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Návštěvníci
také uvidí zajímavé fyzikální, chemické a biologické pokusy. Součástí
Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.
Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové
a včasné zaslání výsledků IQ testů uchazečů o studium je nutné
se předem přihlásit na webové adrese www.mensa.cz, abychom
připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Cena pro děti: 200 Kč.
Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, tedy budoucí
primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně
nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na vás!

MensaK
Začátkem dubna plánujeme jednodenní multižánrovou konferenci
(nejen) pro mensany. Více informací budeme průběžně zveřejňovat
na www.mensak.cz a v kalendáři akcí na mensa.cz.

Můžeš se zastavit na chvilku, na celý den, nebo se rovnou
zapojit do některého projektu. Mensa nabízí mnoho
příležitostí, přijď si vybrat si tu svou. Bereme tiché introverty
i společenské extroverty.
Drobné soutěže o drobné ceny v průběhu dne.

Přihláška: mensa.click/den-dobrovolniku
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Milá setkání
na setkání v Milovech
Zuzana Šimková, foto: Zdeněk Falář

Ivana Čepičková, Aneta Čepičková a Romana
Putíková. Organizátoři děkují Petru Krasovi
za technickou a IT podporu, Mie Jánoškové
za soutěže a bojovku, s hrami a bojovkou
dále pomáhala Dáša Srbová. Děkuji i všem
dalším pomocníkům za jejich podporu, pomoc
a vstřícnost. Martina Tyna zhodnotila, že
„v Milovech bylo milo“.
Na setkání dorazil opět rekordní počet
účastníků – 210, z toho 137 členů Mensy,
a 56 účastníků bylo na celostátním setkání
úplně poprvé. Dva účastníci se sice po malé
sobotní soutěži družstev urazili a odjeli, ale
ti, kdo zůstali až do konce, si parádně užívali
program i společnost ostatních.
Kamenem úrazu na setkáních byla již
mnohokrát bojovka – tady sice bylo skal
mnohem více než původně avizovaných
devět, ale trasa i šifry byly super – ukázalo
se, že Mia Jánošková je nový Karel Martišek
(ale uživatelsky poměrně příjemnější ).

Organizace setkání byla pro členy nově
vzniklé skupiny Jihlava premiéra – a povedla
se jim krásně. Již v průběhu příprav jsme
byli pravidelně zásobováni maily od Martiny
Tyny Doležalové, takže jsme věděli, na co se
můžeme těšit – a těšili jsme se moc. Setkáním
prováděl Lubomír Jan Muzikář, který všechny
pokyny hlásil dvojjazyčně až trojjazyčně, podle
národnosti účastníků. Stihnul i zorganizovat
degustaci vína a po celou dobu setkání hýřit
vtipem. Organizátoři byli natolik skromní,
že jim při závěrečném nástupu ani nebylo
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jmenovitě poděkováno, tak tedy aspoň na
tomto místě – děkujeme Ivetě Jelínkové
za organizaci přednášek plk. Pelčáka, dr.
Grygara a několika dalších exkurzí, za perfektní
zvládnutí administrace přihlašování, ubytování,
registrace na akce a kompletně celé ekonomiky
setkání, Martině Tyně za komunikaci, šíření
dobré nálady a krásné keramické mističky.
Děkujeme MS Jihlava, jejíž všichni členové
se podíleli na přípravě a organizaci setkání –
kromě již výše zmíněných to byli Jaroslava
Hnatiaková, Ctibor Čepička, Libor Řezáč,

Příjemně překvapily i týmové a individuální
soutěže – líbily se hlavně obrázková hudební
soutěž Zuzky Kořínkové a pohlednice
z Nového Zélandu Tomáše Blumensteina.
Z nabídky exkurzí a výletů si mohl vybrat
každý – estetické cítění jsme si vytříbili na
exkurzi do dílny modrotisku, kulturně jsme se
poměli na nevšedních vyprávěních Martina
Haka, zasportovali jsme si na workshopech
žonglování, intelektuálně jsme se procvičili
a rádi jsme „na mensovní půdě“ již
poněkolikáté přivítali pana dr. Grygara, který
přednášel o mnohopásmové astronomii.

Zajímavá byla beseda s kosmonautem
a vojenským pilotem plk. Ing. Oldřichem
Pelčákem. Právě on je vedle Vladimíra
Remka jedním ze dvou Čechoslováků, kteří
absolvovali výcvik pro let do vesmíru. Ve
dvojici s Nikolajem Rukavišnikovem tvořil
záložní posádku ke dvojici Remek-Gubarev
pro let Sojuz 28. Pan přednášející oplýval
dobrou náladou a bezednou energií, nicméně
někteří účastníci zmoženi programem
předchozího večera a noci si v zadních
řadách schrupli (ne, nebudu jmenovat ).
V průběhu setkání jsme vyráželi na
organizované i neorganizované procházky
a výlety a mnoho účastníků využívalo i hezké
prostředí hotelu, jeho blízké okolí a hotelový
bazén.
Poslední den jsme se ocitli dole v dole,
ale ještě předtím jsme se výborně bavili
oblékáním do slušivého erárního oblečení,
včetně jägrovek a termotrika. Trošku jsem
se přestala pobytu hluboko pod zemí bát,
připomínalo mi to běžné oblékání na lyže
(rvaní do přidělených montérek pak běžný
nákup džínů). Zimomřivější jedinci ještě
na přidělené trenčkoty navlékli vestičky
a motání onucí a skok do těsných holínek už
byly jenom lehkou stylovou tečkou.

Své zážitky ztvárnil jeden účastník v krátkém videu: mensa.click/video-pms2019

Legrace nastala již při rozřazování na kluky
a holky, většina proplula do pánských
i dámských šaten hladce, dohlížející pán
zbystřil až při příchodu Filipa v sukni
a Pepy s dlouhými vlasy, načež prohlásil,
že jsme náročná skupina. Pak mu ještě Mia
vysvětlila velikosti oblečení a dodala, že ženy
mají křivky, zadek a boky (!), takže se do
nabídnutých montérek rovného střihu prostě
nemůžou vejít. Na pánovi bylo vidět, že by si
na toto téma ještě rád dále podiskutoval, ale
to už nás řadili po pěti a následně po osmi do
klecových výtahů, které nás svezly do dolu.
Tam sranda skončila a nastal tvrdý pochod
dlouhými raženými chodbami i se zátěží –
přilba, světlo včetně baterky, pro každého
záchranný přístroj – tedy „kabelka“ cca
pětikilová (a i kavárnu jsme v tomto podniku
hledali marně).
Svlékání půjčeného oblečení po exkurzi bylo
ještě horší, po svezení do hloubky 1 200
metrů a následném pochodu o délce 5,5 km
již moc energie nezbývalo, a to zejména na
zutí těsných špinavých holínek a onucí. Po
takovýchto exkurzích my „kancelářské krysy“
obdivujeme těžce a v mimořádně náročných
podmínkách fyzicky pracující, a ještě se rádi
vracíme do své teplé čisté kanceláře (kde
i kavárnu máme v blízkém dosahu ).
Do Prahy jsme dorazili až večer, ale zážitky
ze setkání za to stály. Jak říká Tomáš
Kubeš, který nám tentokrát na setkání
chyběl, „zážitek nemusí být pozitivní, stačí,
že je silný“. V Milovech ale jednoznačně
převažovaly ty pozitivní.
Těším se na setkání na jaře – tentokrát se v režii
pražské skupiny budeme máchat na Mácháči!
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Nováček na podzimním
celostátním setkání
Tereza Pěníková

Na své první celostátní setkání jsem vyrazila, ačkoliv jsem dosud byla
pouze na jedné mensovní akci (exkurze do staré čistírny odpadních
vod v Praze). Mému rozhodnutí nejspíš částečně pomohlo to, že jsem
na rodičovské dovolené s dvouletou dcerkou a v únoru očekáváme
další přírůstek, takže jsem si říkala, že to nejspíš zase nějaký ten rok
nepůjde. Dalším velkým tahákem pro mě byly samotné Žďárské vrchy,
kde se sraz konal – už dlouho jsem měla tuto oblast vyhlídnutou pro
nějakou dovolenou, ale ještě jsme se tam nedostali. O účasti na setkání
jsem uvažovala už dříve, ale nikdy se mi asi nesešlo tolik faktorů pro –
a tak tedy bylo rozhodnuto, že tentokrát se na sraz odvážím.
Přiznávám se, že jsem na Vysočinu odjížděla
s lehkými obavami – co tam bude za lidi,
jestli nejsem v Mense spíš nějakým omylem,
a všichni tedy budou mnohem hloubavější
než já, apod. Při plánování programu jsem
třeba zvažovala, jestli se hlásit na malou
týmovou bojovku, nebo si tam raději nechat
prostor na sólo úprk do lesů. Přihlásila jsem
se a nakonec vůbec nelitovala!

Je pravda, že nemám moc s čím srovnávat,
ale byla jsem úplně nadšená v podstatě
ze všech soutěží – jak týmových, tak

foto: Zdeněk Falář

foto: Ivana Danielková

foto: Ivana Danielková

foto: Ivana Danielková

Celkově se mi líbilo, jak si člověk může
program namixovat přesně podle svého
gusta. Já jsem začala v pátek exkurzí ve
sklárně, v sobotu jsem si naplánovala

prohlídku výrobny modrotisku a již výše
zmíněnou malou bojovku, v neděli menší
turistický výlet a workshop žonglování
a v úterý ještě exkurzi do výrobny lyží Kästle
(dříve Sporten). Všechny akce se mi už
dopředu moc líbily a žádná mě nezklamala!
Navíc jsem měla i čas na sólo turistické výlety
po okolí, které mám opravdu ráda. K tomu
všemu byla jako bonus parádní celodenní
pondělní týmová bojovka.
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individuálních. Třeba šifry jsem neznala, ale
díky skvělému týmu jsem do nich mohla
částečně proniknout a měla jsem radost
z kolektivního řešení. Umím si představit,
kolik bylo za přípravou práce, a to opravdu
oceňuji. Na táboře jsem nikdy nebyla, ale
takhle nějak si to představuji. Zde je navíc
všechno dobrovolné a v milé a příjemné
atmosféře. Večer se hrály různé stolní hry,
kterých bylo na místě opravdu bezpočet,
a i když jsem jich znala jen minimum, vždycky
mě někdo nějakou novou naučil. Navíc to
vypadalo, že i rád. :-) Jako bonus jsem si
jednu hru odvezla i jako vyhranou cenu, což
bych opravdu ani v koutku duše nečekala.
Pro mne tedy setkání nemělo žádnou
chybu a opravdu jsem si tam užila každý
den. Tímto bych chtěla povzbudit i další
nováčky, aby překonali prvotní ostych
a vyrazili. Mě sraz například „nakopl“
v tom, že se pozvolna začínám zapojovat
do pomoci s organizací Logické olympiády.
Viděla jsem totiž, že Mensané jsou fajn lidi,
se kterými je navíc i zábava.
Díky.

Dole v dole
Poslední den podzimního mensovního setkání jsme
brzy ráno vyrazili do uranových dolů v Dolní Rožínce.
Vstávání bylo kruté, cesta pohodová a výrazně
zkrácená řidičskou neposlušností vůči zákazu vjezdu
nedaleko hotelu. Na základě hoaxu SIGu Cestování
v čase jsme se těšili na výlet do 24. století. Šachetní
výtah nás místo toho odvezl do 12. a posléze 24.
patra pod zemí. Což bylo asi 1,2 kilometru na cestě
z Rožínky na Nový Zéland (přesněji do Tichého oceánu
asi 1 812 km od Nového Zélandu, kde se nachází bod
na zeměkouli uranovému dolu protilehlý).

foto: Petr Kras

Petra Holubová

Do šachetního výtahu nás nacpali jak do tokijského metra, jen bez
bílých rukaviček. Pokud se vejde n pasažérů, vejde se i n+1. Rychlost
výtahu byla 4 v prvním a 8 m/s v druhém výtahu. Materiál (a prý
i otrlí horníci) se převáží až rychlostí 16 m/s. Zhoupnutí kabiny před
přistáním je pak asi ještě výraznější. Nám stačilo i v osmi.
Pokud byste dole v dole čekali stísněné králičí nory, pak by to bylo
velké zklamání. Okruh, kterým nás vedli, by mohl při troše výzdoby
sloužit za taneční sál pro všechny maturitní plesy zároveň. Tedy,
výzdoba tam byla, nicméně tematickým zaměřením i obsahem
sloganů by spíš odpovídala železničnímu učilišti. Mensan občas
netuší, kde si může rozšířit pasivní slovní zásobu.

foto: Petr Kras

Vyfasovali jsme kompletní mundúr, včetně samozáchranného
přístroje. Nevím, jestli by zachránil nás, nebo podle svého jména
jen sám sebe, podobně jako černá skříňka v letadle, ale jeho váha
byla značná. Někteří tvrdili, že je to těžké jako průměrná dámská
kabelka. Asi jsem minimalistka. Pokud by to měla být kabelka, pak
možná ta, ve které jsme na intr pašovali lahve vína. Tady ovšem nebyl
uvnitř Sklepmistr, ale podle toho, co tvrdil pan průvodce, chemicky
vázaný kyslík. Já nevím, buďto tam bylo ještě nějaké další záchranné
harampádí jako nafukovací člun i s olověnou kotvou a nafukovacím
míčem proti trudomyslnosti, nebo musím příště před vkročením na
váhu pořádně vydechnout, protože si začínám kyslíku vážit.

foto: Ladislav Frankl

foto: Petr Kras

Sfárali jsme a vyfárali, zkusili si uvázat onuce, obout se s nimi
do holínek a také je úspěšně zout, dozvěděli jsme se spoustu
zajímavého z podzemní výzkumné laboratoře a nikdo nemusel
využít samozáchranu. Exkurze úspěšná v každém ohledu. Děkujeme
organizátorům za zajímavý zážitek.
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Příprava na krajská kola Logické olympiády
Takhle nějak vypadá božský zásah v království železnic
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Příprava na přednášku o kosmonautice
Vděčné vítání slunce na bojovce

Půvabné ráno u hotelu

25.–29. 10. 2019
foto: Ivana Danielková, Zdeněk Falář

Pochodující týmy na bojovce
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Jak jsme šli na pivo
s Karlem (Linhartem)
Obraz druhý

– v autě, Karel čte (bez
brýlí) svou báseň, „říkanku“, jak říká; je znát
klasické vzdělání, poťouchlost a umění nebrat
se vážně, dojetím se obraz rozmazává.

Pouštím ještě
záznam:

Obraz, třetí, panoramatický

Některé přítomné dámy toto s politováním
potvrdily.

– za
oknem sychravo, sedíme všichni u jednoho
stolu, měkké a teplé světlo nízko zavěšených
lustrů, jíme, pijeme, Karlovi stydne kafe,
vypráví, vtip a šarm, důstojnost, sebeironie,
moudrost a nadhled, posloucháme, usmíváme
se, smějeme se – a občas nám zatrne.

foto: David Potyš

Na okamžik si můžeme k obrazu pustit i zvuk:

Kdo je Karel Linhart?
Maturoval roku 1948 na klasickém gymnáziu
v Jihlavě, o rok později byl zatčen a poté
odsouzen za velezradu a špionáž k deseti
letům. Díky těmto dvěma životopisným
faktům mu bylo dáno často si říkat: Nullum
crimen sine lege (Kde není zákon, není
zločin).

Karel s námi pobyl půl odpoledne.
Nedoufám, že by se mohlo podařit vylíčit
kouzlo tohoto společně stráveného času.
Nezbývá, než sesypat bez ladu a skladu
dojmy a pocity, útržky obrazů a rozhovorů.

Obraz první

– setkání na zahradě
rodinného domu, muž v klobouku a v plášti,
s krásným irským setrem u nohou, laskavé,
a přitom pronikavé modré oči.
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Je to skutečné setkání, ne přednáška,
slyšíme hlasy všech okolo stolu. Karel se
vyptává a pozorně naslouchá, ovšem dejte
si na něj pozor: například informace o tom,
odkud kdo je, pohotově použije pro přátelské
slovní štulce.

Milý Karle, je s podivem, jak málo tato
„srovnanost“ souvisí s uměním spokojeně
žít – dennodenně se zlobíme a trápíme
s kdejakým hráškem pod devatero duchnami
jako princezny.
Kéž bychom si uměli zapamatovat ten pocit
ze společného odpoledne, že se dá na
všechno dívat z lepšího úhlu, nebo alespoň
s humorem. Když to někomu jde i v případě
jáchymovského lágru…
foto: Jan Gruber

Uplynulo dalších dvakrát dvacet let a jeden
milý mensan vyslovil přání, že by se v rámci
celostátního mensovního setkání moc
rád podíval do dolu v Rožínce. A jak tak
v životě jedna náhoda stíhá druhou, aby vám
umožnila něco podstatného zažít: kdosi
další vyjádřil zájem o navazující setkání
s Karlem Linhartem, s mužem, který má
hodně co říci – nejen o Rožínce.

„Přišel mi povolávací rozkaz, na vojnu, ve
třiceti letech. A moje Eva, že to je nesmysl,
že to pojedeme vysvětlit, plakala, klečela
před náčelníkem, on chodil kolem a plácal
se pravítkem do holínky. Říkala mu, že
čekáme druhé dítě, a on, že o takového
parchanta naše socialistická společnost
nestojí.“ Pauza a Karel se otáčí ke mně: „To
byl ten parchant, co jste dneska viděla u nás
na zahradě, moje dcera.“

Hodně se chtěl dozvědět i o Mense, a když
jsme pak poprosili servírku o společné foto,
představil nás: „Oni na to nevypadají, ale mají
to v makovicích moc dobře srovnaný.“

Šest a půl roku pykal v uranových dolech
v Jáchymově a po propuštění mu nezbylo,
pokud chtěl uživit rodinu a mít kde bydlet,
než nastoupit opět v dolech: nejprve
v uhelných na Ostravsku a pak dvacet let
v uranových v Dolní Rožínce.

Martina Tyna
Doležalová
jeden,

poslední

zvukový

„Moje vnučka říká, že nejsou chlapi. Co
říkáte, dámy, opravdu nejsou?“

Osobně ten dojem nemám. Jen mě mrzí,
že jen velmi vzácně jsou chlapi v klobouku
a s vlastnoruční „říkankou“ v kapse pláště.
Moc děkuju osudu a náhodám, že jsem
měla příležitost se s jedním z nich setkat,
a nedivím se, že na něj jeho Eva šest a půl
roku počkala.
Děkuju Karlovi.
A co ostatní, co seděli spolu kolem jednoho
stolu?
„K panu Linhartovi mě napadá jediné – a to že
se poslouchal tak moc hezky, až jsem neměla
slov. A to se mi stává málokdy. :-) Opravdu
bych si přála mít tolik životního optimismu,
jako má on. Je to rozený vypravěč.“
„Po prvních větách mi do mysli skočil obraz
Miroslava Zikmunda, díky podobné vitálnosti,
svěžesti v mluvě i myšlení. Pan Karel mi ukázal,
jak vypadá moudrost neintelektuála – člověka,
jemuž režim hned v mládí zabránil v rozvoji
a pak mu nedopřál nic než tvrdou fyzickou
práci. Znal jsem dost lidí z jeho generace (moje
maminka se narodila rok po panu Karlovi),
většina nesla i menší ústrky od komunistického
systému jako křivdu, která jim poškodila život.
Karlu Linhartovi se díky jeho nátuře a otevřené
mysli podařilo prožít plnohodnotný život, aniž
by ho mohl někdo označit za přisluhovače
režimu. Několikrát nás upozorňoval, že nebyl
žádný mučedník ani bojovník. Ale z jeho
vyprávění jsme všichni pochopili, že nikdy
neudělal nic, za co by se mohl stydět, prostě
by to nedokázal. A naopak se uměl postavit za
správnou věc, bez ohledu na následky. Měli
jsme štěstí, že jsme ho mohli poslouchat.“
„Už jsem jednou měla tu čest být na besedě
s panem Linhartem. I když jsem jeho příběh
již slyšela, opět mě okouzlil svou autenticitou
a bezprostředností. Z jeho příběhů jsem si

odnesla hodně zkušeností a moudra, které
ve své aktuální části života potřebuji k rozvoji.
Zajímavé je, že si uvědomuji, že před 5 lety,
kdy jsem s ním na semináři byla, jsem si
z těch příběhů vzala něco jiného než dnes
a jeho životní cesta mi ukázala nové kouty.“
„Nejvíc mě překvapil jeho stoický přístup
k životu. Jiný by byl rád, že koncentrák
v dolech vůbec přežil, a už by doly nechtěl
v životě vidět. Karel to vzal z ryze praktické
stránky, na školu mě nevezmou, do práce,
která by mě bavila, také ne, a v dolech jsou
naopak rádi, že se jim vůbec někdo přihlásí.
Takže se tam, dokonce opakovaně, sám
dobrovolně vrátil. Moc děkuji za tu možnost
se s panem Karlem setkat.“

foto: Jan Gruber

„Karel je kouzelný. Klidně bych ho
poslouchala ještě další 3 hodiny. Ale musím
uznat, že možná nejsem úplně objektivní. Už
dlouho mě totiž nikdo neoslovoval tak hezky
jako on: ‚dívenko‘.“
A na závěr ještě dvě stručná, nicméně
výstižná vyjádření:
„Je fakt skvělej!“
„Zdař Bůh!“
INZERCE

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

goo.gl/PmKAVu
PhDr. Dagmar Jílková

díte?
é
n
a
d
Na

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

?
Adhd

psycholožka

?
Pas

Kontakt:

jilkova.dag@seznam.cz,
603 435 310, 603 250 450
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S generálem Petrem Pavlem
nejenom o bezpečnosti v Evropě
Zuzana Šimková

Pozvání na přednášku a na následnou diskusi přijal armádní generál
Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR a bývalý
předseda vojenského výboru NATO. Setkání se uskutečnilo ve
spolupráci Mensy a spolku Sisyfos a možnost zúčastnit se nám
zprostředkoval Petr Štěpán, za což velmi děkujeme.

Zároveň bychom realitu měli posuzovat
podle jiného referenčního bodu, než je
neexistující ideál, vybrat si tedy poctivější
referenční bod, protože za posledních
30 let udělala naše země obrovský skok
dopředu a jsme jedna z nejbezpečnějších
a nejsvobodnějších zemí na světě.
Z pohledu laika vnímám zvyšující se
bezpečnostní riziko související s migrací,
s elektronickými prostředky, „chytrými věcmi“
a jejich možným zneužitím i s kybernetickými
hrozbami, potěšilo mě tedy konstatování, že
v oblasti bezpečnosti na tom nejsme v České
republice vůbec špatně.
V dalších částech pan generál připomenul
etické principy, jako je vzájemná vstřícnost,
slušnost a ochota přijímat kompromisy.

Uvedl, že ho mrzí, pokud se politická debata
zvrhne ve vzájemné osočování, a zdůraznil, že
místo nevýznamných anebo osobních půtek
bychom v naší zemi měli řešit velká témata
jako reformu školského, zdravotnického
a důchodového systému, protože bez zásadní
reformy těchto oblastí se v průběhu několika
let dostaneme do problémů.

Prvním bodem trasy byl vyhlídkový altán
Cyrilka, odkud byl pěkný výhled na Lysou horu
a další místní kopce. Další bod byl u sochy
slovanského boha Radegasta, kde proběhlo
skupinové focení. Cestou na poslední bod
trasy, kapli sv. Cyrila a Metoděje, proběhlo
drobné občerstvení na horském hotelu.
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Možnost osobního setkání s panem
generálem byla velmi zajímavá, o čemž
svědčila i do posledního místečka zaplněná
velká posluchárna. Vtipnou vsuvkou bylo,
když jeden z posluchačů potřeboval asi po
dvou hodinách zapálené diskuse odejít na
autobus a za hrozivého skřípání sedátek
následovaného padáním osobních věcí
z titěrných stolečků se muselo zvednout
dalších 20 posluchačů ve stejné řadě směrem
ke dveřím. Někteří posluchači už vzhledem
k vydýchanému vzduchu trošku klimbali, ale
většina generovala dotazy velmi statečně po
velmi dlouhou dobu, než organizátora napadlo
akci ukončit – naštěstí trénovaný pan generál
i po třech hodinách přednášky a diskuze byl
zcela svěží a rázným krokem odcházel vstříc
vlahému večeru.

V dotazech pak pan generál odpovídal na
hodnocení situace v Turecku, možnou anexi
Taiwanu, dotazy směřující k vojenským misím
v zahraničí, k mezinárodním sankcím a jejich
dopadům, k Íránu a k Arabskému jaru, k sítím
5. generace nebo ke Gerasimově doktríně.

Pokud je pravda to, že se Petr Pavel chystá
kandidovat na prezidenta, tak takového
prezidenta, rozumného a zkušeného vůdce
a skvělého reprezentanta ve světě, České
republice opravdu přeji.

Pan generál i při vysvětlování složité
problematiky, např. situace na Blízkém východě

Jiří Šmach

Sraz byl naplánován před 11. hodinou na
autobusové zastávce Pustevny konečná.
Poté proběhlo úspěšné domluvení trasy,
jež bylo následováno krátkou pauzou
a vyprávěním o historii Pusteven.

Téměř na závěr pak zazněl i tip na výlet –
muzeum studené války v Brdech (pozn.
autorky – Atom Muzeum Javor 51 je
muzeum jaderného zbrojení, které naleznete
v podzemním bunkru mezi vesnicemi Míšov
a Borovno v Brdech).

K NATO pan generál dále uvedl, že od
svého vzniku v roce 1949 byl sjednocujícím
principem odstrašení hrozby z východu a dle
slov Lorda Ismaye bylo účelem NATO držet
Němce u země, Američany ve hře a Rusy
mimo (“The purpose of the NATO alliance is to
keep the Russians out, the Americans in, and
the Germans down.” – Lord Ismay). Jak ukázal
vývoj, je lepší definovat ne proti čemu jsme,
ale pro co jsme – a tedy vnímat NATO jako
systém zajištění kolektivní bezpečnosti proti
nebezpečí, ať už přichází odkudkoliv. Jako
domény má NATO definovanou zemi, vzduch,
moře, kosmos i kyberprostor a v případě
útoku na kteroukoliv členskou zemi mají
ostatní země prostředky, jak jí pomoci.

Návštěva Beskyd
s MS Katowice 2019
V sobotu 25. srpna se konala návštěva místní
skupiny Katowice na Pustevnách.

Poskytl nám témata k zamyšlení, jak se dají
interpretovat a pojmenovávat různé situace –
je to terorista anebo bojovník za svobodu? Je
to invaze anebo projekce síly?

U kaple došlo k rozdělení skupin, a to na
majitele aut a dvou motorek na parkovišti
Pustevny a pár jedinců, kteří mohli dojít
do Rožnova pěšky po červené turistické
značce. Sraz byl v hotelu Horal v Rožnově
pod Radhoštěm.
Naneštěstí počasí se pokazilo až během
diskuze a pozdního odpoledního oběda.
S ohledem na počasí byla provedena
změna, a to návštěva Rožnovského
pivovárku namísto valašského muzea, po
čemž se účastníci akce rozjeli směrem ke
svým domovům.

foto: Ben Skála, WikimediaCommons

Přednášku generál Petr Pavel otevřel
připomenutím dvou výročí – 30. výročí
sametové revoluce a 20. výročí vstupu České
republiky do NATO a konstatováním, že
členství České republiky v Severoatlantické
alianci je většinově vnímáno pozitivně.
Výhodami jsou zejména možnost otevřených
politických konzultací, diskusí jako rovný
s rovným bez ohledu na velikost členského
státu, zvýšení ekonomické stability. Dále
pohovořil o svobodě, ale i o odpovědnosti,
která zároveň s ní přichází a na kterou lidé
nebyli zvyklí – v předchozím režimu mohli
nadávat, najít si viníka, ale o demokracii je
potřeba se starat a přispět svým dílem.

anebo Íránské krize, argumentoval klidně,
jasně, přehledně zasazoval do regionálních,
politických a ekonomických souvislostí.

Únikovka DeCrypt
aneb Pátrání po Papermanovi
Tomáš Nováček

Na podzim Mensu oslovila pražská firma DeCrypt, která provozuje
únikové hry, s nabídkou na jednu netradiční únikovku jako ideální
zábavu pro členy Mensy. Slibovala konec luštění kódů k číselným
zámkům či hledání klíčů k zámkům fyzickým. A nelhala!
opravdu dobře a postavičky, které provázely
všemi (i mimoherními) místnostmi, jistě potěší
jak malé hráče, tak velké.

Nabídky jsem se samozřejmě chopil, sestavil
jsem tříčlenný tým mensanů a na začátku
listopadu jsme dorazili do branického sídla
DeCryptu, kde na nás čekala Červená
místnost – první část trilogie příběhu lásky
papírových postaviček.
Než jsme ale mohli začít unikat, byl nám
představen samotný děj. Zlotřilý pan
Kornout unesl paní Papermanovou a pana
Papermana uvěznil na ostrově. Bylo pouze
na nás, abychom pana Papermana našli,
vysvobodili a pomohli mu na cestě za
záchranou jeho ženy!
Počáteční sliby hra splnila. Opravdu zde
nebyl ani jeden zámek. Dokonce hned první
místnost byla po vstupu velkým překvapením!
V této únikovce totiž není nic tak, jak by mohlo
na první pohled vypadat, a člověk se musí
oprostit od tradičních úloh a myslet trochu „out
of the box“ (a někdy právě naopak!). Celkově
byla hra po technické stránce zpracovaná

I když jsme při záchraně pana Papermana
narazili na pár zádrhelů, i tak jsme vše stihli
včas a bez nápovědy (ale bylo to opravdu
těsně, protože nám do časového limitu
zbývalo pouhých 24 vteřin), a tím jsme se
dostali do duhové síně slávy, kde je v tomto
roce zatím jen 6 týmů.
Jediné, co nás mrzelo, byl fakt, že druhá
místnost, Modrá, kde dobrodružný příběh
pana Papermana na cestě za záchranou jeho
milé pokračuje, bude otevřena až v příštím
roce. Ale aspoň je na co se těšit!
Ještě jednou děkujeme společnosti DeCrypt
za možnost si jejich únikovku vyzkoušet
a s čistým srdcem můžu říci, že ji doporučuji
všem s hravou myslí i srdcem, kdo mají chuť
vyzkoušet si trochu netradiční únikovku.

www.decrypt.cz
Únikové místnosti DeCrypt v Praze 4 Braníku
(zastávka Přístaviště) nabízí všem členům
Mensy z celé republiky slevu 300 Kč/tým.
Detaily jak uplatnit tuto slevu a informace
k dalším benefitům pro členy najdete na
straně 7.

Farma Bezdínek

Foto: Radek Jureček

Lukostřelba v Prostějově
Foto: Ladislav Frankl

Náboje, nábojnice a střely

Foto: Stanislav Wolf, Naděžda Burešová
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IBD Meeting 2019

Mezinárodní rada (International Board of Directors – IBD) se opět
setkala na svém výročním zasedání, které se tentokrát konalo
v Kuala Lumpur. Zúčastnilo se ho na 200 účastníků z celého světa,
a to jak členů IBD, tak běžných členů Mensy, kteří v době jednání
měli možnost využít i paralelně probíhající program. Během svého
zasedání se rada věnovala mimo jiné následujícím tématům:

- vývoj vlastního vstupního IQ testu a jeho financování,

- aktualizace popisu jednotlivých funkcí (konkrétně náplně funkce
a souvisejících povinností) a aktualizace postupů jmenování do funkce,

- prezentace od mezinárodního ombudsmana na téma
spravedlivého slyšení,

- návrh omezení počtu funkčních období v mezinárodně volených
pozicích na dvě (dosud byla ve stanovách zakotvena dvě po sobě
následující funkční období); návrh bude předložen členům k hlasování,

- odvolání mezinárodního ekonoma z funkce.

Mensa Indie: Projekt Dhruv
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Z článku IBD Meeting 2019, Mensa World Journal, číslo 84, 1/2020
zpracovala Zuzana Kořínková

Nadané studenty do projektu hledají
i ve školách jako ta na obrázku. Studenti ji
sami každé ráno postaví u silnice
a večer ji zase rozeberou.

- obvyklé problémy s neaktivními členy a jak je řešit,
- jmenování do mezinárodních úřadů a výborů,
- jmenování Udo Schulze (Německo) do funkce čestného předsedy
Mensy (Honorary President),

Kompletní zápis z jednání je k dispozici po přihlášení do
uživatelského účtu na webu Mensy International www.mensa.org
Z článku Mensa Project Dhruv - an initiative of Mensa India,
Mensa World Journal, číslo 84, 1/2020 zpracovala Zuzana Kořínková

Mensa Indie pokračuje ve své iniciativě
podpory nadaných dětí ze znevýhodněného
prostředí. Podle odhadů je takových dětí
v Indii kolem šesti milionů, ale vzhledem
k nevyhovujícím sociálním a ekonomickým
podmínkám jejich potenciál obvykle zůstává
nevyužitý. Projekt Dhruv se tuto situaci snaží
změnit. V rámci poskytované podpory nabízí
takovým dětem například osobního mentora,
měsíční stipendium, studijní materiály,
koučink, zdravotní péči, kurzy leadershipu
a sociální odpovědnosti, rozvoj soft skills,
poradenství v oblasti výběru vysoké školy
nebo povolání, rodinné poradenství, podporu
v oblasti zajištění kvalitnějšího vzdělávání,

motivační přednášky od odborníků v daném
oboru a v neposlední řadě i podporu jiného
než akademického nadání.
Projekt funguje od roku 2014 a v současné
době je do něj zapojeno 198 stipendistů (se
záměrem přijmout dalších padesát každý
rok). Podpora jednoho studenta vychází
na 950 dolarů ročně a je financována ze
sponzorských darů. Velkou zásluhu na
úspěšném a rychlém startu projektu má
Aditya Ghosh, tehdejší prezident aerolinií
IndiGo, u příležitosti uvedení do provozu
100. airbusu těchto aerolinií věnoval projektu
Dhruv stipendia pro 100 studentů.

Jak Mensa pečuje o nadání

Z článku From the ExComm: International Treasurer,
Mensa World Journal, číslo 84, 1/2020 zpracovala Zuzana Kořínková

Ve svém článku děkuje Chris Leek, předseda Britské Mensy, organizátorům z Mensy Malajsie za příjemné a organizačně perfektně zvládnuté
jednání IBD. Chválí program mimo oficiální jednání, spoustu příležitostí
k navazování kontaktů i úžasný poznávací zájezd po Malajsii, který na
akci navazoval. Sám si z akce odnáší řadu zajímavých informací o projektech jednotlivých národních Mens, konkrétně v oblasti péče o nadané děti a studenty.
Zmiňuje rozmanité iniciativy jednotlivých
národních Mens v této oblasti – grantové
a stipendijní programy, poradenství pro
aspirující studenty prestižních univerzit,
školení učitelů, projekty zaměřené na
nadané děti ze socioekonomicky nebo
jinak znevýhodňujícího prostředí, odborné
poradenství v oblasti nadání a podílení
se na tvorbě národního systému péče
o nadání, šíření informací o nadaných dětech
a studentech v médiích, nebo „jen“ kempy,
kroužky a semináře.
Ve svém článku Leek konkrétně zmiňuje
i řadu projektů Mensy ČR, mimo jiné
i Logickou olympiádu s její stále rostoucí
rekordní účastí.
Celý článek najdete v lednovém čísle Mensa
World Journal (ke stažení na Intranetu –
Dokumenty > Časopis).

Nový mezinárodní čestný předseda
Z článku Welcome to Our New Honorary President, Mensa World Journal, číslo 84, 1/2020
zpracovala Zuzana Kořínková
manželkou Sigrid (dokonce šlo o úplně první
mensovní pár v Německu!) a obě jejich dcery
jsou také členkami.
Zastával funkce předsedy Mensy Německo,
mezinárodního
ředitele
pro
rozvoj,
mezinárodního předsedy a předsedy
mezinárodní volební komise. V roce 1999
se stal čestným členem Mensy Německo
a IBD mu udělilo ocenění Outstanding
Achievement Award. Udo mimo jiné během
své mensovní kariéry působil jako tajemník,
testující a také jako redaktor lokálního
mensovního newsletteru.

Mensa má svého nového čestného předsedu –
je jím Udo Schultz z německého Kielu.
Udo se stal členem v roce 1982, ale toho
času byla v jeho oblasti jen hrstka členů.
Během celostátního setkání v Kolíně měl
Udo možnost setkat se s Lancelotem
Warem (zakladatel Mensy) a Victorem
Serebriakoffem (který stál za největším
rozmachem Mensy) a toto setkání ho natolik
inspirovalo, že se okamžitě naplno pustil
do propagace Mensy a rekrutování nových
členů. Udo se v Mense seznámil i se svou

Celý život pracoval jako státní zaměstnanec
na různých pozicích ve státním počítačovém
centru. Vděčně přitom podotýká, že jeho
nadřízení měli vždy pochopení pro jeho
mensovní aktivity a vždy mu vycházeli
vstříc. Rád fotografuje a točí, je členem dvou
pěveckých sborů a je velkým příznivcem
Walesu – během svého života už tam strávil
67 dovolených.
Když byl jmenován mezinárodním čestným
předsedou, přijal pozici se „skromným
vděkem“ a slíbil, že se vynasnaží, aby naplnil
očekávání s touto rolí spojená. Mensa mu
vždy připadala fascinující ve své pestrosti
a v budování přátelství mezi členy z celého
světa. Byl by rád, aby se v budoucnu rozrostla
i do dalších oblastí – například do velké části
Afriky, kde v současné chvíli nepůsobí.

Odvolání
mezinárodního
ekonoma
Z článku From the ExComm: International
Treasurer, Mensa World Journal, číslo 84,
1/2020 zpracovala Zuzana Kořínková
Na jednání IBD (International Board of
Directors) v Kuala Lumpur odhlasovala
mezinárodní
rada
odvolání
Rudiho
Challupnera
z
funkce
mezinárodního
ekonoma (Treasurer). Učinila tak v souladu
se stanovami Mensy a prostřednictvím
většinového počtu hlasů. Jako důvod
odvolání bylo uvedeno zanedbání povinnosti.
Ekonom dostal příležitost se k záležitosti
vyjádřit. Se zmíněným zanedbáním nejsou
spojeny žádné finanční nesrovnalosti
a Mense nevznikla finanční škoda.
Nyní je IBD v procesu jmenování nového
ekonoma a v době zveřejnění tohoto článku
je pozice pravděpodobně již obsazena.
Informaci o tom, kdo tuto pozici nově zaujal,
najdete na mensa.org/news.
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PhotoCup:

Mezinárodní kolo mensovní
fotografické soutěže zná své vítěze
Vítězové letošního ročníku soutěže jsou dokonce dva – Toshihiro
Kawasaki z Japonska se svou fotografií „Parallel World“ a David
Walker z Velké Británie s fotografií „Floating or Flying“. Tématem byly
tentokrát optické iluze a do soutěže se zapojili členové z dvaceti zemí
i řada přímých členů Mensy International.
Floating or Flying,
David Walker
(Velká Británie)

Parallel World,
Toshihiro Kawasaki
(Japonsko)

Shebird,
Peter Wood
(Jihoafrická republika)

Two Strangers,
Evita Kyriakidou
(Řecko)

Tired Feet,
Julie Baudin
(Francie)

Eye of the Jungle,
Wojciech Woszczyk
(Polsko)
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Namísto skupiny porotců jako v minulých letech tentokrát vyhodnocovali soutěž účastníci zasedání IBD v Kuala Lumpur. Mezinárodní porota pouze předvybrala dvanáct
finálových fotografií, z nichž následně všech
187 účastníků akce pomocí tří hlasovacích
lístků volilo své favority. Diplom získali nejen
vítězové, ale i autoři všech fotografií v první
dvanáctce – diplomy pro všechny oceněné
slavnostně předal předseda Mensy International Bjorn Liljeqvist na závěrečné galavečeři
předsedům příslušných národních Mens.
V první dvanáctce se objevila i soutěžící z Mensy ČR – Anežka Dostálová se svou fotografií
„Light vs Shadow“. K úspěchu gratulujeme!

Návštěva členek Mensy z Honkongu
a Velké Británie na Mensa gymnáziu
Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky na Mensa gymnáziu; foto: archiv autorky

V pondělí 23. 9. 2019 naši školu navštívily dvě členky Britské Mensy,
které žijí ale až v dalekém Honkongu a v Londýně. Nebyla to oficiální
návštěva, spíše návštěva soukromá, ale obě se možná o to více snažily
využít času u nás stráveného a intenzivně se zajímaly o vše, co souvisí
s výukou na naší škole a také obecně s péčí o nadané v České republice.
Obě totiž prošly v Honkongu jakýmsi podpůrným programem pro
nadané ve své škole, a mají tedy v této oblasti osobní zkušenost.
Při návštěvě se zapojily do několika
vyučovacích hodin, zajímala je výuka jazyků,
biologie a třeba i tělesné výchovy. Měly
spousty dotazů na naše učitele a probíraly
s nimi jejich přístup k výuce nadaných.
O problematiku výuky nadaných se zajímají
dlouhodobě a sbírají informace z různých
částí světa, kam cestují. Dle jejich slov
v Honkongu neprobíhá systematická péče
o nadané, ale metody se liší se školu od
školy, a obvykle navíc jde spíše o nadané
v oblasti umění (hudba, výtvarná výchova).
Výuka je postavena spíše na drilu, studenti
se učí spousty zbytečností, které nikdy
nebudou potřebovat, a následně, přestože
vystudují různé vysoké školy, skončí
nakonec většina ve finanční sféře. To je osud
i jedné z návštěvnic, Christine Kwok, druhá
Shing Ting Wing se naopak oproti všem
očekáváním živí hodinami hudby.
Systémem podpory nadaných a péčí o ně
na naší škole byly naprosto fascinovány
a vypadalo to, že našim studentům i trochu
závidí a že by si i pro sebe přály stejnou školu.
V každém případě jsme se domluvili na další
spolupráci a obě dámy by rády zorganizovaly
návštěvu zástupců naší školy v některé
škole v Honkongu. Po několika společně
strávených hodinách jsme se rozloučili. Po
pár týdnech poslaly obě návštěvnice e-mail
jako reakci na svoji návštěvu na naší škole –
jeho text je zároveň zveřejněn na stránkách
britské i hongkongské Mensy. Děkujeme za
velmi milá slova a těšíme se na případné
další setkání.
Zde přinášíme celý text e-mailu v originále:
Dear Marcela and Petr,
Thanks again for welcoming me and Iris for
the visit last month. It was an honour. We
wrote a short passage regarding the visit and
posted to both the Hong Kong and London
Mensa pages. Please see the write up below
for your reference.
Mensa gymnázium Visit
On September 23, we paid a visit to the
Czech Republic Mensa Grammar School,
Mensa gymnázium, and were received by
the Deputy Headmistress, Marcela Fatrová,
and Lead of English teaching, Petr Kubačák,
who has been dedicated to the school for
over 15 years.

As you can imagine, it hasn’t been an easy
journey to run a school for gifted students,
especially when it was founded 26 years ago
in 1993, with a dream and mission to provide
a cradle for the gifted ones to grow and
maximise their potentials.
There wasn’t any specific theory or
methodology on gifted education. Imagine
how much time and effort the school has put
in building a tailor-made programme for the
special needs through years of experience
and devotion, not to mention the effort in
getting the Education Bureau to buy in and
blending into the education system.
We’re thankful to have participated in some
classes including English, Biology and PE.
A pleasant surprise was that the format of
the classes for senior students is similar to
what we have in university. We joint in small
group discussion with a given topic and we
were impressed to see the confidence and
critical minds these young adults carry.
Speaking as a gifted child myself, I was
enrolled to a gifted student programme
organised by the government when I was
6 and I quit 10 years later as I didn’t see it
going anywhere without a solid and sound
methodology. I’ve come to realise that an
effective education programme is not only
about pursuing knowledge but also knowing
the psychological needs of different types
of children and how to motivate them to be
their best.
I understand that both HK and UK have
been exploring gifted education for years
and I reckon it’s time to come up with an
effective approach that best suits the need.
I am no expert in the field (for the fact that I’ve
been working in financial sector for 9 years),
so it would be great to get your view on the
subject matter.
We believe every single youngster is
gifted with so much talents awaiting to be
unleashed, given a right platform for them
to shine. Please feel free to reach out to
discuss this further. I am currently based
in London and Iris in Hong Kong. Happy to
discuss live if needed.
Thanks again for the warm welcome
from Mensa gymnázium, it’s a valuable
experience for us.
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(…)
„Pamatuju si přesně, kdy se to celé spustilo.
Byla to náhoda, i když – pokud nevěříte na
náhodu…“ Bedlivě ho sledovala. Malinko
se ztratil v těch jejích tmavých očích. Jako
by v nich hledal stopy zrady. Marně. Stále
přitom netušil, zda se jedná o součást nějaké
procedury, anebo schůzkami s ním jen
vyplňuje čas čekání, dokud státní zástupce
a soudkyně nevyhodnotí lékařskou zprávu.
„Potkal jsem Berta, když jsem šel do Veřejného
filmového archivu. Tedy když jsem odtamtud
vycházel. Ani jsem nevěděl, že tam pracuje.
Roky jsem ho neviděl. Ten den jsem za sebou
měl nepříjemné jednání, které vlastně sehrálo
v tom všem podstatnou roli.“
Odtrhl zrak od své zvláštní návštěvnice
a podíval se z okna. Déšť se sněhem ustával,
možná budou moci za chvilku ven. To by
bodlo, než se strhne bolest hlavy.
Protože ji zajímal každý detail, popsal jí to
jednání přesně, jak si je pamatoval:

Z připravované nové knihy Radka Stavěla
odehrávající se v blízké budoucnosti
v Praze.

Anna Smékalová

Nandy byl rozlezlý všude. Začaly se prodávat
jeho lehčí verze i pro amatéry, sociální média
měla dokonce testovací appku zdarma.
Každý autor už mohl jednoduše upravovat svá
videa, jako tomu bývalo u fotografií. Nandymu
prostě stačilo jen zadat, že chcete na aktérech
vybělit zuby, zeštíhlit figury, prodloužit řasy,
a dokonce třeba nahradit mračení úsměvem…
Na vše stačilo jediné kliknutí.

Úsekový ředitel jej utnul pohybem obou
rukou, gestem, kterým trenér zklidňuje své
mužstvo jančící na ploše. „Vím, Aleši, vím, už
jsme si to spolu přece řekli několikrát. Nikdo
vás k ničemu nenutí, ale podívejte se na to
realisticky.“
„Realisticky?“ vydechl. „Jako od slova reálný,
skutečný?“
„Ale vždyť my si rozumíme…“ Bylo vidět,
že mladší muž vzezření bohéma, chodící
zásadně v černém, s dlouhou patkou a knírem

Princezna ze mlejna
Hana se podívala na skupinku před sebou.
Všimla si šedovlasé menší ženy a stejně
šedovlasého pána. Asi budou mít problémy,
až se půjde do schodů, ale nemůže jim přece
návštěvu zámku zakázat. Snad je na ty schody
v pokladně upozornili.
„Dobrý den, jmenuji se Hana a budu vás dnes
provázet zámkem Březnice. Je to krásný
zámeček, který je názornou učebnicí našich
dějin a zároveň důkazem, že nic v historii
není černobílé.“
Pak je vyzvala, aby si uložili zavazadla do
skříněk a vzali si pantofle. Hned v dalším sále
připomněla, že tento zámek se stal místem
tajných schůzek kupecké dcery Filipíny a syna
císaře Ferdinanda I. Lokšané, kteří dali zámku
renesanční podobu, ho museli opustit po
povstání českých pánů a zámek připadl panu
Jenšíkovi, který do kraje povolal jezuity a spolu
s nimi vybudoval poutní místo nad Příbramí –
Svatou Annu. Nejenže zachoval krásnou
renesanční knihovnu vybudovanou Lokšany,
ale dokonce ji obohatil o řadu rukopisných
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„Já tomu prostě nerozumím. Natočil jsem
film o kouření – pozor, o škodlivosti kouření –
a teď mi přijde zpráva, ani vlastně nevím od
koho, abych podepsal –“

skvostů. A díky němu jsou nejvzácnější
rukopisy Národního muzea právě z Březnické
knihovny, protože pozdější majitele Krakovští
z Kolovrat podporovali národní obrození.
V dalším sále nechala děti ze skupiny hádat,
k čemu byly určeny nádoby ve tvaru tureckých
turbanů. I pro dospělé bylo překvapení, že se
ve středověku nesmrkalo do kapesníku a lidé
i u nás tehdy popotahovali při rýmě a hleny pak
vyplivovali. Je to zajímavé, ale lidé vědí, kdy žil,
který král, ale obvykle je dost překvapí, že se
lidé ve středověku málo myli, že si nečistili zuby.
Tak vždy upozorněním na takové maličkosti
z obyčejného života získá pozornost.
Procházeli postupně sály 1. patra, až došli
ke schodišti. Hana upozornila na nutnost
přidržovat se zábradlí a doporučila, aby si
všichni sundali pantofle a vzali si je do ruky.
Šedovlasý pár se držel při ní a měla pocit, že
jsou to nejvíce pozorní posluchači.
Schody zvládli, oddechla si. Teď procházeli
slohově jednotné sály. Jako vždy všechny
zaujal příběh posledního pána z rodu Kolovratů,

excentrického umělce, jehož úkolem však
nebylo tvořit, nýbrž vést úsek pro udržitelný
rozvoj filmového umění – dříve prostě
jen odbor akvizic – Veřejného filmového
archivu, zná dobře tu písničku, kterou mu
Aleš zpívá. Nebyl evidentně jediný z autorů,
které poslední iniciativa filmových asociací
zaskočila.
„Realistický je můj film, a ne tahle situace.
Ještě bych chápal požadavek, že chtějí
zpětně vymazat cigarety z filmu pro mládež,
kde sympatický teenager kouří a televize to
vysílá jako přístupné dětem.“
Ředitel jen rozhodil rukama. „Podívejte se,
Aleši, zrovna tu v archivu máme Dunkirk. Tu
verzi z roku 2017, která už tenhle problém
nemá. Nolan si dal sakra práci s tím,
aby cigarety típnul. A to přitom – i díky
dřívějším válečným filmům včetně Dunkirku
z padesátých let – víme, že vojáci na frontě
nedělali nic jiného, než hulili. Cigarety pro ně
byly důležitější než jídlo. A co dělají v novém
Dunkirku? Prostě jen čekají na transport
domů a… nekouří. Cigarety nejsou, a přesto
byl ten film veleúspěšný.“
Aleše začínala pohlcovat bezmoc. Přejel
pohledem z temného ředitele na bílé zdi.
Za omítkou se rýsovaly prastaré kameny
původně gotické stavby, předělané poté
na renesanční dům, následně s barokními
úpravami. Tyhle domy Starého Města
mají hodnotu, ne jako ten odporný laciný
nábytek z dřevotřísky, který sem nastěhovali
komunisti někdy v minulém století spolu
s tou prefabrikovanou výzdobou evokující
film, pomyslel si. Jak vybřednout z té
utrápené tahanice?
Novela
Cigarety
prosince 2019.

vychází

počátkem

který byl zpracován i Boženou Němcovou
v povídce Dráteník. Hana je upozornila, že
hrob skutečného dráteníka mohou dodnes
nalézt na hřbitově, protože ve skutečnosti
dráteník na zámku přes veškerou péči zemřel
a pán Krakovský z Kolovrat mu vystrojil slavný
pohřeb, kterého se sám zúčastnil, a tak se ho
účastnila i březnická honorace, ale i všichni
chudáci z okolí. Jan Nepomuk Karel „Hanuš“
hrabě Kolowrat-Krakowský byl zajímavá
osobnost, podle portrétu velmi pohledný
muž, který podporoval vše moderní, i národní
obrození. Nikdy se neoženil, a protože neměl
vlastní děti, zámek po jeho smrti získal rod
Palffyů, jehož příslušníci neuměli ani slovo
česky.
A bez nehody jsme se dostali do Hodovní síně,
kde se filmovala Princezna ze mlýna. A zde mi
stařeček skočil do výkladu a povídá:
„Eliško, tak tady si Jindřich vybíral z princezen.“
Stařenka se na něho usmála. „A Jindro, kterou
by sis vybral ty?“
Všechny oči se upíraly na ně. „No přece zase
jen tebe!“ řekl dědeček. A Hana si v té chvíli
přála, aby jí tohle taky někdo jednou řekl.

Jak je důležité míti filipa:
O snech, čertech a štědrosti

Tereza Cimburková
www.terezacimburkova.cz

Děti jsou celoroční štědrou radostí a inspirací.
Kromě zamyšlení se nad sebou můžu díky nim
mimo jiné (víc) psát. Také proto knížka, kterou
jsem letos vydala, obsahuje jejich frky, činy
a postřehy. Vlastně jsem si díky nim splnila
sen. I jim se snažím plnit sny, zatím aspoň
ty menší. A hlavně ukazovat, že je důležité
snít a za sny i jít. Samozřejmě se mnou byly
na křtu knížky, aby viděly, jak se sny stávají
realitou. Během předčítání předvedl synek,
že je mou neutuchající inspirací, když na svou
citaci v knížce reagoval slovy: „A tohle jsem
já někdy řekl, jo?“ Ten toho řekl za uplynulé
roky! Občas by se to dalo tesat. Tak to tesám:
do zápisníku, do článků, do knížky…

Děti nás na každém kroku sledují. A nejen
sledují, ale i kopírují. Všimli jste si někdy, že
to, co vás u dětí nejvíc rozčiluje, většinou
děláte taky? Drzejší dítka nás na to i upozorní.
A to je pak těžké něco namítat, když mají
pravdu. Drzou, ale pravdu. U dětí a zvířat je to
tedy přeci jen jiné. Jsou nevinnější a čistější.
Aspoň na první pohled a v prvních letech.
I u nich se časem objeví první lsti a lži. Tváří se
jako andělíček a přitom v sobě skrývá čertíka.
Teď jen udržet toho čertíka na uzdě. Občas
mu klidně pustit trochu otěže, ale nenechat
ho úplně zvítězit.

Hod knižní perlou
Petra Š. Holubová

Občasné poznámky čtenářovy. Střípky z knih. Sbírané s radostí z objevování. Psané do diáře s nadějí, že nebudou zapomenuty. Po léta
zastrčené, zaprášené a pak… objevované znovu.
Věci, o kterých se nemluví, nejsou zcela
skutečné.
Pasi Ilmari Jääskeläinen, Literární spolek
Laury Sněžné, str. 269
It was one of those times you feel a sense of
loss, even though you didn’t have something
in the first place. I guess that’s what disappointment is – a sense of loss for something
you never had.
Deb Caletti, The Nature of Jade
Pro nezničitelného pesimistu je nepříznivým
jevem i úspěch.
Pierce J. Howard, Příručka pro uživatele
mozku, str. 220
„Mohl bys postrádat jeden dva ideály?“ zeptala se.

Myslím, žes vždycky dobře chápal i to, co
jsem Ti neuměl pořádně vysvětlit. Mám ale
dojem, že čím líp mi rozumíš, tím hůř dokážu
něco vysvětlovat.
Haruki Murakami, Hon na ovci, str. 98

Nedočkavého čertíka s andělským očekáváním
má v sobě každé dítko s blížícím se Štědrým
dnem. Neposednost a nedočkavost je veliká.
Těžko mohou děti uvěřit, že tento den je stejně
dlouhý jako den o letních prázdninách. Ten
uteče rychleji než voda, ale den, který na konci
ukáže svou štědrost, bývá pro děti neskutečně
nekonečný. Je dobré děti zabavit i jiným
programem než televizním a připomenout
jim, že štědrost není jen o dárcích, ale
i o štědrosti v srdci. Zajít ozdobit ovocem
strom v lese. Zajít se podívat do kostela na
jesličky. Navštívit někoho, kdo se může cítit
osamělý, pro spoustu lidí je tento den štěstí
tím nejsmutnějším dnem v roce.
A pak ta závěrečná bilance na Silvestra.
Někdy bývá smutná i pro neosamělé. Jasný
předěl mezi starým a novým rokem. A tak si
se šampaňským v ruce klademe hromadu
otázek… Co jsme letos zvládli? Co jsme
museli vydržet? Co jsme si (ne)nechali líbit?
A následuje pohled dopředu: Co příští rok
chystám? Co rozhodně nechystám? V co
doufám? O co se pokusím? Někdy z těch
otázek může jít hlava kolem. O to víc, když jsou
podpořeny vícero přípitky.
Otázkami inspirují děti nás a stejně tak i my
je. Přeji krásný závěr roku a směle i zasněně
do toho nového, kéž je k nám štědrý a my
k němu také.
Úryvek z knížky Neposedné fejetóny, která je
k sehnání (možno i s věnováním) například na
www.terezacimburkova.cz
INZERCE

Slib, který nezazněl, nelze porušit.
Haruki Murakami, 1Q85, str. 481

Máte také
své perličky?
Napište mi a podělte se.
petra.holubova@mensa.cz

Henrik Ibsen, Rosmersholm
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autor: Marek Havlíček
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Řešení úlohy najdete na straně 46.

Kreslená přísloví

autor obrázků: Bartek Bocian

Do následujících obrázků autor schoval česká přísloví. Některá není snadné odhalit – dokážete to?

A

B

C

D

E
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Připravila Hana Kotinová.

Zvířecí ozvěny

Jedna kachna,
druhá kachna…

Seřaďte níže uvedené živočichy
podle průměrného věku dožití.

Na malém kruhovém rybníčku pluje 12 kachniček. Každá má
na noze barevný kroužek. Kroužky mají 6 různých barev a od
každé barvy jsou právě dva. Víme, že mezi dvěma kachnami
s červeným kroužkem je právě jedna jiná kachna, nikde nejsou
dvě kachny se stejným kroužkem těsně za sebou, mezi dvěma
kachnami s bílým, žlutým a černým kroužkem je vždy stejný
počet jiných kachen a mezi dvěma se zeleným kroužkem
je 5 jiných kachen. Také víme, že kachna s modrým kroužkem
pluje vždy těsně před kachnou s bílým kroužkem.

Bison bison
Bubo bubo
Ciconia ciconia
Crocuta crocuta
Dama dama
Gazella gazella
Gorilla gorilla
Marmota marmota
Lutra lutra
Vulpes vulpes

Určete, jak jsou kachny seřazené.

Filmové hranolky
Poznejte postavy z filmů, seriálů a pohádek.

1

2

4

7

11
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BYSTŘÍLNA

Řešení úloh najdete na straně 46.
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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
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
Přijďte objevit Vysočinu! Pokud rádi trávíte volný
čas v přírodě, Sázavka představuje ideální výchozí
místo pro vaše výlety na kole, pěšky i po vodě –
a my nabízíme útulné ubytování až pro šest lidí.
Pro více informací navštivte www.cyklochalupa.cz
Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce, autor na Měšec.cz.
Rád vám poskytnu své služby v oblasti celého finančního architektonického plánu (investic, pojištění, úvěru, ale i dodávek energie). Neznamená to pro vás žádné náklady ani závazky
a sám se rozhodnete, zda Vám mohu pomoci.
Doporučuji zavolat nebo napsat ihned. Jen tak
budu mít volný čas na to, abych Vám pomohl.
533 555 993, vlk.fin@centrum.cz, mensa.click/xx

NovéNové

Nové

GlamCoding Erlebach, s. r. o. Profesionál v oblasti vývoje webů od jednoduchých stránek,
přes e-shopy až po složité webové aplikace. Vstřícný individuální přístup, podpora 24/7
a kvalita, která vám pomůže nastartovat váš business. Sleva 10 % pro členy Mensy – pro získání slevy stačí do předmětu e-mailu napsat
kód MENSA10. kontakt: info@glamcoding.com,
glamcoding.com, 739 112 620.
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Baví vás šachy? Chcete poměřit síly s klubovými
hráči? Každých 14 dní ve čtvrtek jezdíme do Velvar,
odjezd od metra Nádraží Veleslavín v 17:15 hodin,
návrat tamtéž kolem 22:00. Termín příštího tréninku
je 19. 12. Vše zdarma a nezávazně. Jindřich Trejbal,
jindrich@trejbal.eu, +420 602 964 055.
Vydejte se s námi za poznáním, které o člověku,
univerzu, životě a společnosti zanechaly starodávné civilizace. V rámci Kurzu srovnávací filozofie
a psychologie Východu a Západu jsme pro vás
připravili 13 inspirativních seminářů na stále aktuální témata, která jsou nejen příležitostí pro rozšíření
znalostí, ale hlavně pro podporu vašeho vlastního
potenciálu a rozvoje. Více informací najdete na
www.akropolis.cz. Těšíme se na vás!
Prodám dvoupodlažní rodinnou vilu v Roztokách
u Prahy, postavenou v roce 1929. Pozemek na rovině 1673 m2. Zděná garáž a zahradní domek, vlastní
studna. Cena 19,8 mil. Kč. Eva Kopová, kopova.
eva@seznam.cz, +420 723 963 461.

Kreslená přísloví:
A Darovanému koni na zuby nekoukej
B Víc hlav víc ví

D Strach má velké oči

C Když se dva perou, třetí se směje

E Kam čert nemůže, nastrčí ženskou

Zvířecí ozvěny:

Jedna kachna, druhá kachna:

Vulpes vulpes (liška obecná, 8 let)
Gazella gazela (gazela obecná, 10 let)
Marmota marmota (svišť horský, 16 let)
Lutra lutra (vydra říční, 16 let)
Dama dama (daněk evropský, 19 let)
Crocuta crocuta (hyena skvrnitá, 23 let)
Bubo bubo (výr velký, 24 let)
Bison bison (zubr americký, 24 let)
Ciconia ciconia (čáp bílý, 27 let)
Gorilla gorila (gorila nížinná, 40 let)

zelená, červená, žlutá, červená,
modrá, bílá, zelená, černá, modrá,
bílá, žlutá, černá.

Pravdě, Lži,
Lásce, Smutku,
Noci, Času,
Strachu a mně.
Zdeněk Tejkl
Ležím na pohovce,
oči do stropu upírám.
Nevím, co se mnou děje se.
Jen tak do prázdna se propadám.
Vedle mě chlápek v křesle sedí
a do bloku si perem něco kreslí.
„Tak mi povězte, copak vás trápí.“
„Co mě trápí?“
Hluboce se zamyslím,
ale přes ty slzy nevidím.
Pak tiše, ale zřetelně,
a i přes pláč jasně
řeknu:
„Chcete vědět, kdo mě trápí?
Dobrá, čas mě trápí.“
„Čas?“
Krátce na mě pohlédne
s tím výrazem zoufalým.
Pochopím,
že nejsem první ani poslední,
kdo ho svými úvahami zahltí.
Vzedme se ve mně nechuť
a pocit, že tu překážím.
Chci odejít.
Ale smutek je silnější.
Silnější než já kdy jsem byl a kdy budu.
Pomalu
a s dalším přívalem slz
přijmu svůj osud.
A povím mu, v čem tkví má strast.
„Čas je nic,
A přitom ohromná síla.
Však netrápí mě stáří,
jak se říká.
Mé srdce svírá to, co bylo, je a bude.
Když pohlédnu za sebe,
vidím mnoho krásných zážitků,
na které však už jen vzpomínat mohu.
Vidím to, co dokázat jsem mohl,
však nenašel jsem v sobě sílu.
Vidím věci a lidi, co jsem ztratil.

Filmové hranolky:
V redakci jsme došli k závěru, že u této
úlohy absence řešení a následná
frustrace podporují kromě mentální
aktivity i intenzivní dialog s okolím.
Řešení proto zveřejníme až v dalším čísle
(nebo zašleme na vyžádání e-mailem).

A už jen brečím
nad tím,
že už je zpátky nedostanu.“
Chladně na mě pohlédne.
„To zní věru zajímavě.
Povězte mi toho víc
a nevynechejte nic.“
Vidím v očích jeho,
že slyšel příběh tento
už stokrát, ne-li víc.
A že by mě nejraději
s ním poslal do prčic.
Však zase mluvit začnu.
Co víc mi vlastně zbývá?
„Jak jsem řekl.
Bylo, je a bude.
Teď dostáváme se k tomu, je‘,
když teď na sebe pohlédnu.
Vidím jenom zklamání,
prázdné sny a přání.
Vidím to, co jsem teď mohl být.
Však nejsem z toho nic.
Vidím svoje chyby
a to, co mě hyzdí.
To, jak čas promrhávám.
Na týhle pohovce jen tak polehávám.
Však nemůžu s tím dělat pranic víc,
než smířit se s tím vším.“
Když domluvím, zas pohlédne na mě.
„Umíte vyprávět tuze krásně.“
Něco do notesu si začmáře.
„Chtěl byste mi ještě něco říct?“
„No to, bude‘ mi tu ještě zbývá
a to je ta největší bída.
Děsí mě představa
toho, co bude
za chvíli i za pár let.
Děsím se toho, co ze mě bude
a hlavně toho, co by ze mě mohlo být.
Ale nejvíc mě úzkost svírá,
strach mi nervy drásá
a mozek rozežírá
z toho, jak za pár let
budu truchlit nad tím, co bylo, je a bude.
Z minulosti nezbudou už ani vzpomínky.
Z toho, co je,
zbude už jen trocha oprýskaných historek.
Z větší části toho, co bude,

budou taktéž jen vzpomínky.
Z toho zbytku, co bude,
bude trochu toho „je“,
a z toho úplně nejmenšího ždibíčku aktuální
budoucnosti
budou zase prázdné sny a nevyplnitelná
přání.
A já tu budu ležet na pohovce
a zpovídat se někomu ze svého trápení.“
Mé oči, teď zcela promáčené,
pohlédnou na toho muže s prosbou.
Buď mě zabij, nebo mi pomoz.
„Tak to bylo velmi smutné,
ale co tři druhy prášků, třikrát denně a bude
vám zase dobře.
Ta schizofrenie zmizí hned, ani si na ni
nevzpomenete.“
Příjmu od něj kus papíru.
Tiše na něj pohlédnu.
„Děkuju.
Máte pravdu, zapomenu.
Tak nic, já vám velmi děkuji,
že jste se mnou ztrácel čas,
potkáme se tu za pár let zas.
Snad.“
Vyjdu ven a kráčím domů.
Až konečně dojdu cíli.
Vejdu domů.
Čekám chvíli.
Nic,
Jen tiché prázdné nic.
Zvednu hlavu ke stropu a paže rozpřáhnu.
„Proč mám vlastně žíti?
Proč přebývat tu v téhle skrýši?
Vzdávám se života svého.
Vem si mě, smrti, ty, mocná sílo.“
Pak bezvládně se tělo složí
na zem, náhle bez opory.
Tělo bez duše.
Duše bez těla.

Život tě vyslechne a vždycky ti nabídne
řešení,
ale většinou na problém, který tě tak trochu
netrápí.

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
Bližší informace o jednotlivých zájmových skupinách
najdete na mensa.click/sig
SIG 111: Janka Unruhová, janka.unruhova@seznam.cz, sig-111@mensa.cz
SIG Aktivní děti: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@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 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, vit.svachoucek@mensa.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, 770 177 921,
dana.havlova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová,
lucie.mechurova@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, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Logická olympiáda: Zuzana Poláková, 770 177 926, zuzana.polakova@mensa.cz

Adresář
ADMINISTRATIVA

Korespondenční adresa: Španielova 1111, 163 00 Praha 6
Administrativa (obecná), příjem dokladů, účetnictví:
Jarmila Schubert, kancelar@mensa.cz, 770 177 920
Administrace členské základny:
Zuzana Poláková, 770 177 926, sekretarka@mensa.cz
Administrativa testování:
Dana Havlová, 770 177 921, dana.havlova@mensa.cz
Bankovní spojení: č. ú. 5500450000/4000 (Expobank CZ)
Webmaster: Jiří Šmach, webmaster@mensa.cz
Kancelář Praha:
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
770 177 926, Zuzana Poláková, Petr Štěpán

RADA MENSY ČR

E-mail: rada@mensa.cz
předseda, IT, internet:
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, 770 177 921
místopředsedkyně, dobrovolníci:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417
místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927
místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777
členka Rady, časopis, grafika:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979
člen Rady, místní skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
člen Rady, SIGy – zájmové skupiny:
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, 604 623 092
tajemník aktivit pro mladé:
Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz

SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, ing.wolf@seznam.cz

tajemník pro sociální sítě:
Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz

SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, 774 349 731,
jitka.novakova@mensa.cz

tajemnice pro NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz

SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz

tajemnice pro propagaci:
Jana Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz

SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ

SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, sig-penize@mensa.cz

Psycholog: Vladimír Marček, Ph. D., psycholog@mensa.cz

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

Internetová rada: Tomáš Kubeš (předseda), Martin Sedláček, Petr Mazal,
irada@mensa.cz

SIG Queer: Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz
SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, sig-seberozvijeni@mensa.cz
SIG Spolujízda: Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz, sig-spolujizda@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Turistika: Iveta Jelínková, 607 832 331, sig-turistika@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@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.

Výtvarný SIG: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz

Korespondenční adresa:
Španielova 1111, 163 00 Praha 6 – Řepy, 257 328 786
https://mensagymnazium.cz, info@mensagymnazium.cz
Ředitelka: Mgr. Magda Kindlová, reditel@mensagymnazium.cz

ČLENOVÉ MENSY ČR

KONTROLNÍ KOMISE

SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz

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

E-mail: kk@mensa.cz
Jiří Šmach (předseda), Zdenka Pániková, Hana Vantuchová
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