MENSA

číslo 3/2020

Vážení členové,
po týdnech ochromení běžného společenského života a ztlumení sociálních kontaktů přichází
opět doba, kdy se z online světa pozvolna přesouváme do světa reálného.
V uplynulých měsících nebylo výjimkou, že se u akcí objevoval prefix ZRUŠENO nebo
v lepším případě ZMĚNA TERMÍNU. Některé zaběhnuté akce, jako například pravidelná
setkávání MS, se dočasně přesunuly do online světa – za to patří díky všem, kdo se o online
schůzky postarali umožnili nám tak tuto pravidelnost udržet. Doufám, že s létem se vrátíme
k běžnému způsobu pořádání akcí a budeme znovu mít možnost potkat se osobně a vidět
úsměv na tváři toho druhého.
Letos poprvé byla přetržena i dlouhá řada pravidelných celostátních setkání a původně
plánované jarní setkání 2020 se uskuteční až v roce příštím. Stejný osud potkal i dlouho
plánovaný EMAG 2020 v Brně, který proběhne až v roce 2021, a to díky vstřícnému přístupu
organizátorů EMAG 2021, kteří nám přenechali svůj termín. Je i mnoho dalších akcí, které
postihla změna termínu a všechny je naleznete v mensovním kalendáři.
Ačkoliv tento rok není rokem volebním věnujte, prosím, pozornost konání Valné hromady
Mensy ČR, a pokud se na ni nechystáte přijít osobně, zkuste se jí letos poprvé zúčastnit
alespoň online. A hlavně, nezapomeňte hlasovat o úpravě stanov.

Děkuji vám všem kdo pro nás, zejména v této náročné době, děláte Mensu ještě krásnější.

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

Tiráž
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Mensantrop:
Ve prospěch lidstva

Vážení čtenáři,
vítám vás u červnového čísla časopisu.
Dočtete se v něm, jak se Mensané bavili během karantény navzdory nemožnosti potkat se
osobně, jak se s nenadálou změnou ve stylu výuky vypořádalo Mensa gymnázium (výborně
a jsme na něj pyšní), studenti a KND. Vše se nicméně začíná pozvolna vracet do normálu
a kalendář se optimisticky plní akcemi na léto – doufejme, že vše vyjde tak, jak je v plánu.
Pokud vás baví focení, nenechte si utéct fotografickou soutěž (stejně jako v minulých letech je
vypsaná jak pro dospělé, tak pro děti), termín pro odevzdání příspěvků je 15. července. Nově
se příspěvky odevzdávají prostřednictvím online formuláře.
Dále pak dostanete příležitost nahlédnout do mensovní administrativy, zjistíte, jak
dopadlo letošní Čestné uznání, a budete si moci vyřešit několik odlehčených, jazykově
zaměřených úloh.
Ráda bych vás také upozornila na existenci nové platformy pro setkávání mensanů
na mezinárodní úrovni – Mensa Workplace. Funguje na stejném principu jako Facebook,
pozvolna přibývají členové a vznikají různé zájmové skupiny – přidejte se.
Přeji příjemné čtení.
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Z literární soutěže SIGu Literární
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Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal
Od minulého vydání časopisu se Rada Mensy
sešla hned dvakrát. Připouštím, že slovo
„sešla“ není úplně přesné, v obou případech
šlo totiž o kombinaci fyzického setkání
s online přístupem.

Na obou schůzkách jsme se věnovali
přípravě letošní Valné hromady – pokud se
nic nezmění, půjde o obvyklou prezenční
formu doplněnou o možnost online přístupu.
Dalším společným bodem byla i připravovaná
změna mensovních stanov – ta je předmětem
samostatného článku.
Věnovali jsme se samozřejmě i dopadům
koronaviru. Následky vyhlášených omezení

Změna stanov

jsou pro nás značné, spousta akcí včetně
celostátního setkání Mensy i Dětské Mensy
musela být zrušena. Plánovaný Víkend
dobrovolníků je přesunut na pozdější
termín, stejně jako konference Vzdělání pro
budoucnost. Došlo k obrovskému výpadku
v testování, což se projeví na nižším počtu
nových členů i na příjmové stránce mensovního
rozpočtu. Vzhledem k současnému stavu jsme
se rozhodli zatím individuálně neupomínat
mensovní neplatiče – ovšem patříte-li mezi
ně, zvažte prosím uhrazení členských
příspěvků. Byli jsme informováni i o stavu
na Mensa gymnáziu, o přijatých opatřeních
i o náhradních formách výuky – podrobnější
informace o tomto tématu najdete rovněž
v samostatném článku. Hospodaření Mensy
za minulý rok bylo úspěšně uzavřeno,
o výsledcích nás informoval Jiří Rak.
Kompletní zápisy obou jednání jsou opět
publikovány na intranetu Mensy ČR.
Další jednání RM se uskuteční 14. 6. před
Valnou hromadou v Brně.

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

intranet.mensa.cz
pod záložkou
Dokumenty Mensy – Zápisy z RM

Petr Mazal
Rada Mensy se rozhodla před letošní Valnou
hromadou navrhnout změnu mensovních
stanov. Jedním z impulsů byl nevyřešený
správný komentář Volební komise, která
Radu upozornila na nejasnost v termínech
distribuce materiálů před volbami. Tento
návrh změny od Volební komise jsme se
rozhodli zapracovat. Další změnou jsme
se inspirovali u Mensy International, která
prodloužila funkční období svých orgánů
ze dvou na tři roky – navrhujeme obdobný
přístup i u volených orgánů Mensy ČR.
Třetí změna dokonce vychází z požadavku
Mensy International. Ta publikuje požadavky,
které musí splňovat stanovy jednotlivých
národních organizací. V poslední revizi
tohoto materiálu byla funkce mensovního
ombudsmana přesunuta z doporučených
položek do položek povinných. Tomuto se
musíme samozřejmě přizpůsobit i my, proto
navrhujeme doplnění tohoto nového orgánu
i do našich stanov včetně obdobného
způsobu obsazení této funkce jako
u ombudsmana Mensy International.
Rada Mensy výše uvedené změny
zapracovala do návrhu, který byl v souladu
se stanovami odeslán k přezkoumání
Mense International; pokud bude shledán
vyhovujícím, bude předložen členům
k hlasování.

Mensovní fotografická soutěž
(Intercontinental Project Convergence)
Téma soutěže pro letošní rok:

Plachost / Nesmělost (Shyness)
Své příspěvky odevzdejte do 15. července 2020 prostřednictvím online formuláře na mensa.click/fotosoutez
Pravidla soutěže:
1. Soutěž je organizována Mensou ČR pod patronací mezinárodního
projektu Convergence „IPC“.
2. Téma soutěže pro rok 2020 je „Plachost/Nesmělost“ (Shyness).
3. Účastník soutěže musí být členem Mensy ČR a musí mít zaplaceny
členské příspěvky na rok 2020.
4. Fotografie do národního kola je třeba do 15. července 2020
odevzdat v elektronické podobě ve formátu JPG prostřednictvím
online formuláře, a to jako samostatné soubory. Pro odeslání
příspěvků je nutné přihlášení k účtu Google (například, ale ne
výhradně prostřednictvím mensovního e-mailu). Maximální
povolená velikost fotografie je oproti předchozím ročníkům
100 MB, žádoucí jsou ideálně fotografie v plném rozlišení.
5. Autor musí v online formuláři uvést své jméno, členské číslo
a název snímku/snímků.
6. Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.
7. Všechny příspěvky musejí být dílem výlučně účastníka.
8. Ze zaslaných fotografií komise vybere ty tematicky odpovídající
a z nich budou na základě hlasování všech členů Mensy ČR
na intranetu Mensy ČR zvoleny tři nejlepší. Tyto fotografie pak
postoupí do mezinárodního kola. Národní vítěz získá titul Fotograf
roku 2020 Mensy ČR.
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9. Fotografie se stanou součástí mezinárodní fotokolekce Mensy
a budou prezentovány na výročních zasedáních a dalších
vhodných příležitostech.
10. Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem Mensa bude mít
neexkluzivní právo je otisknout v mensovních časopisech,
zveřejnit na webových stránkách nebo vystavit na výstavách
a dalších místech jako součást mezinárodní fotokolekce Mensy
bez nároku na odměnu pro autora.
11. Soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno a země mohou být
zveřejněny na národní i mezinárodní úrovni.
12. Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s výše
uvedenými pravidly.

Je ti míň než 15 let,
ještě nejsi členem „dospělé“
Mensy, ale chceš se také zapojit
do soutěže?

Podívej se na stranu 31. ;-)

Mensovní administrativa

Jiří Rak

Častokrát zde v časopise vídáte, jaké aktivity v Mense máme. Je nesmírně vzrušující číst, co členové
vymýšlejí, jak do toho zapojují své rodinné příslušníky, školy, školky, firmy a jiné instituce. Počet aktivit
se každoročně zvyšuje, roste nadšení i množství spolupracujících. Věřím, že vnímáte i to, že v důsledku
toho musí růst i administrativa spojená s těmito činnostmi. A neroste úměrně. Ve svém příspěvku bych rád
představil, jak se s tím vyrovnáváme po administrativní stránce.

Struktura příjmů a výdajů
Nejprve se pokusím z víceméně laického pohledu popsat to, co by se dalo shrnout do dvou otázek – odkud Mensa získává peníze
a na co je vynakládá.

Obrázek 1 – Struktura příjmů v roce 2019
Mnohé možná překvapí graf struktury příjmů z roku 2019 (obr. 1). Pokud si někdo myslí, že největším zdrojem příjmů jsou pro Mensu členské
příspěvky, mýlí se. Jsme vysoce aktivní při získávání prostředků a máme široké portfolio přispěvatelů. Největšími zdroji jsou dotace, dary
sponzorů nebo příspěvky účastníků, kteří se chtějí zúčastnit jednotlivých akcí. Je na místě vyslovit velké díky a vyjádřit hluboké uznání všem,
kdo přispívají a tyto prostředky získávají. Jen díky vám je Mensa tak všestranně aktivní.

Obrázek 2 - struktura výdajů v roce 2019
Podobně je to na výdajové straně (obr. 2). Největší porci výdajů vynakládáme zpět do pořádaných akcí a například nájmy činí ve výdajích méně
než 1 % – větším výdajem je například podpora SIGů a místních skupin. Další výdaje a příjmy je opět možné vyčíst z obou grafů.
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SIGy a místní skupiny
Rád bych připomenul, že máme spoustu aktivit blízkých vašim zájmům, bydlišti nebo místu, kde působíte – mám tím na mysli místní skupiny
a SIGy. V našem hospodaření příjmy a výdaje jednotlivých místních skupin a SIGů rovněž sledujeme a Mensa je aktivně podporuje a přispívá
jim. Místní skupiny a SIGy mají své samostatné hospodaření (obr. 3 a 4).

Obrázek 3 – Hospodaření místních skupin v roce 2019
Grafy nám ukazují, jak skupiny hospodaří. Členové místních skupin si volí vlastní vedení a mohou si sami určovat, na co své prostředky
využijí. Čerpat mohou nejen roční příspěvek (podle pravidel stanovených Radou), ale mají-li naspořeno z minulých let, mohou výdaje
i překročit. Do hospodaření místních skupin přispívá také řada testujících. Je třeba ještě připomenout, že výdaje by vedení místních skupin
mělo konzultovat s členem Rady zodpovědným za chod místních skupin a také s administrativou, aby se do účetnictví dostaly vždy správně
vystavené doklady a jejich proplacení se vyřídilo co nejrychleji.

Obrázek 4 – Hospodaření SIGů v roce 2019
Zatímco místní skupiny hospodaří docela aktivně, rád bych tímto článkem více rozhýbal SIGy. I pro ně platí podobná pravidla – mohou také
čerpat nad rámec ročního příspěvku, pokud si zajistí další financování. Zde v grafu jsem záměrně vynechal největší SIGy, věnující se klubům
nadaných dětí a Logické olympiádě, takže pro představu zobrazuje SIGy „někde z prostředku“.
Statisticky dodám, že místních skupin máme 13, SIGů aktuálně 54. Těším se, že v roce 2020 bude graf s příjmy a výdaji SIGů naplněn daty
zase o něco více a že v kalendáři bude opět o něco více akcí.
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Evidence dokladů
Jako Mensa stále rosteme, a to jak členskou základnou, tak i aktivitami a dokladově. To je snad nejlépe patrné z množství účetních záznamů
v účetním deníku (obr. 5).

Obrázek 5 – Počet záznamů v účetním deníku
Z grafu je patrný skokový nárůst v roce 2018 – ten je způsobený především tím, že jsme založili více bankovních účtů a mnohé akce, které byly
dříve vedeny ručně, jsme v našem účetnictví začali detailněji zaznamenávat, aby šlo dělat přesnější analýzy. To se týká například celostátních
setkání, přibylo také táborů. V roce 2019 pak počet těchto aktivit, jejich účastníků, a tedy finančních transakcí ještě vzrostl. Všechny tyto
nárůsty nás nutily přemýšlet, jak zjednodušit evidenci, a to zejména evidenci bankovních transakcí. Obzvláště poté, kdy jsme v roce 2019
do evidence přidali vedení mezd, čímž bankovních transakcí opět přibylo. Navzdory tomu je už v roce 2019 patrná první optimalizace – snížili
jsme počet dokladů Ostatních pohledávek a začali jsme sdružovat pokladní doklady. Samozřejmě i s ohledem na dodržení legislativních
předpisů a účetních standardů.
Tento příspěvek píši v době, kdy tu máme krizi zvanou koronavirus. Už nyní přibývá do evidence další množství dokladů souvisejících se změnou
nebo zrušením našich aktivit. Jsem si jist, že v roce 2020 počet dokladů opět stoupne. Nicméně myslím, že jsme na tento skok připraveni.

Obrázek 6 – Přírůstek dokladů v roce 2019 po měsících
Víme totiž, kdy nám přicházejí doklady. Například v roce 2019 během prvních tří měsíců výrazně vrostl počet vydaných faktur (obr. 6). Důvod je
zřejmý, v březnu proběhla mensovní konference. V době prázdnin zase pravidelně klesá množství bankovních transakcí, jejichž počet naopak
ke konci roku 2019 stoupl, protože začaly přicházet účastnické poplatky na EMAG. Časové rozlišení je záležitostí jen ledna a prosince, počáteční
stavy pak jen ledna. V jiných měsících jsou sloupce prázdné, bez dokladu. Zkrátka umíme číst trendy v evidenci dokladů a přizpůsobit se jim.
Na začátku roku 2019 jsme bojovali s nedostatkem administrativních sil. Ano, byl to problém, avšak v průběhu roku jsme ztrátu v evidenci
dohnali, a dokonce došlo i k posílení. Rozprostřeli jsme navíc administrativní sílu do více míst, abychom dokázali snáze pokrýt další
výpadky, ke kterým občas dochází. Například nedávno došlo ke změně související s tiskem certifikátů, předtím ke změnám při kontrole
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a pořizování bankovních výpisů, změnili jsme
administrativní činnosti i u konferencí, NTC
kurzů a několika dalších činností. Myslím, že
jako členové jste ty změny ani nepostřehli.
Přesto rád uvedu, kdo se na pořizování
dokladů dnes podílí:
• Jarmila Schubert – mzdy, platby přijatých
faktur, hlavní pokladna
• Michaela Kubaníková Saitzová – párování
plateb, likvidace faktur, konference
• Lucie Měchurová – NTC, Vodafone, tisk
certifikátů
• Markéta Jahnová a Jiřina Grígeľová –
Škola 4.0
• Jiří Rak – kontrola dokladů, schvalování
plateb, cizoměnové doklady, BI
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• Zuzana Poláková – Expo účet, vedlejší
pokladna, členská základna, metodika
účetnictví
V souvislosti s optimalizací administrativních
sil jsme se také zabývali myšlenkou
zjednodušení procesů, a to jak účtování,
tak i například oběhu dokladů. I zde došlo
k úsporám.
Zjednodušovali jsme jak evidenci, tak
především účtování. Zredukovali jsme
například celkový počet analytických účtů.
Nejlépe to asi vykreslují grafy ukazující počet
použitých protiúčtů při účtování. Ačkoliv
nám přibývá činností, operace se stávají
složitějšími, například díky použití cizích
měn (v roce 2019 zájezd v USD a CAD,
EMAG v EUR).

Obrázek 7 – Optimalizace protiúčtů na straně D

Optimalizace nákladů
Procházíme nelehkým obdobím a nabízí se otázka: Je krize, co s tím děláme v administrativě?
Efektivní nakládání s prostředky je pro nás prioritou již dlouhou dobu, v tomto směru se tedy nic radikálně měnit nebude. Nadále se snažíme
nacházet lepší, jednodušší postupy a automatizovat naše procesy, které nám dovolí spořit jak naše prostředky, tak i naše síly.

Optimalizujeme příjmy a výdaje:
• V září jsme optimalizovali nájem za kancelář ve Frýdku-Místku. Administrativa se tam zpracovává pořád, ale již neplatíme za prostory
fyzické kanceláře. To představuje úsporu cca 20 000 Kč ročně.
• S úřady komunikujeme přednostně elektronicky skrze e-maily nebo datovou schránku, členové Rady mají elektronické podpisy. Tím
snižujeme poštovní výdaje – například v roce 2019 jsme na poštovné vynaložili o třetinu méně než v roce 2017. Věřím, že další elektronizací
se tyto částky podaří v budoucnu ještě snížit. Obdobným způsobem jsme ponížili i náklady na tisk dalších dokladů souvisejících
s administrativou.
• Volné peněžní prostředky úročíme. Zatímco v roce 2017 byl příjem z úroků 2 300 Kč, v roce 2019 už to bylo více než 14 000 Kč a za rok 2020
jsme už nyní po prvním kvartále na téměř dvojnásobku celého roku 2017.
• Z legislativního pohledu je pro nás pořád důležitý papírový oběh dokumentů. Ale věřte, že plně podporujeme bezpapírovou evidenci. Faktury
vystavujeme co nejvíce elektronicky, doklady proplácíme na základě skenu a řadu dokladů pořizujeme a publikujeme úplně bez papíru.

Zefektivňujeme další procesy:
• Zefektivnili jsme pořizování dokladů v čase, máme pravidelnější kontroly zaúčtování, předkládáme Radě častěji podklady k evidenci
hospodaření. Rada má k dispozici i data vyjádřená graficky v prostředí Business Intelligence.
• Ve vývoji je nastavení plateb kartou za testování. To sice přinese účetní transakce navíc, ale již nyní pracujeme na kompletní automatizaci,
automatickém zaúčtování a elektronickém zasílání dokladů.
• Aktuálně se zaměřujeme na zefektivnění systému vratek peněz, neboť ty řešíme stále a pravidelně (například vracení přeplatků účastníkům
na konci každého celostátního setkání apod.).
Doufám, že po přečtení mého příspěvku budete mít více jasno, jak mensovní administrativa funguje a jaké cesty volí k tomu, aby byla co
nejefektivnější a co nejvíce užitečná. Budete-li mít k jejímu fungování nějaký nápad nebo dotaz, individuálně mi napište, nebo kontaktujte
někoho z dalších radních. Kontakty najdete v adresáři na předposlední straně časopisu.
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Mensa České republiky udělila čestné uznání

MUDr. Soni Pekové, Ph.D.
Zuzana Šimková

Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky
udělila ocenění Čestné uznání MUDr. Soni Pekové, Ph.D., molekulární
genetičce, která vyvinula nový typ testu na detekci viru SARS-CoV-2.
Členka Mensy ve zdůvodnění
nominace napsala:
„Já bych Čestné uznání dala MUDr. Soni
Pekové, a to za to, jakou vyvíjí aktivitu v boji
proti koronaviru a neustále ukazuje státu jeho
vlastní neschopnost. Vyvinula vlastní test
na koronavirus, který chtějí po celém světě.
Ten nabídla zdarma (žádné patenty apod.).
Našla elegantní a jednoduché systémové
řešení pro testování tisíců lidí denně. Neznám
její profesní životopis, seznam publikací
apod., ale myslím, že už jen těmito dvěma
činy ukázala, že je nejenom odborník, ale
i schopný manažer – krizový manažer. To
předpokládá vysokou inteligenci samo
o sobě. Jednání téhle paní má potenciál
zachránit desítky životů.“
V letošním velmi silném ročníku byli dalšími
osobnostmi nominovanými na ocenění
v abecedním pořadí:

Ing. Hana Dvořáková, CSc.,
a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
– čeští vědci v oboru organická chemie,
největší filantropové v České republice,
zakladatelé Nadace Experientia,

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
– první profesor lékařské psychologie
v České republice, klinický psycholog,
psychoterapeut,

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
– český fyzikální chemik, který se kromě
úspěšné vědecké kariéry a členství v Učené
společnosti ČR dlouhodobě věnuje práci
s talentovanou mládeží,

Bc. Ing. Daniel Stach
– redaktor a moderátor České televize,
popularizátor vědy.

Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla časopisu
je dohlasováno, ale kdy budeme pamětní
list a diplomy spojené s Čestným uznáním
předávat,
vzhledem
k
přetrvávající
mimořádné situaci zatím nevím. Vyhlášení
výsledků a ocenění nominovaných osobností
mělo proběhnout 14. června 2020 na valné
hromadě Mensy ČR v Brně, beru si tedy
křišťálovou kouli... Nebudu situaci zlehčovat,
přeji vám všem, nám všem hodně zdraví. Jsem
velmi smutná ze zpráv o průběhu epidemie
v krásné slunné Itálii, v těžce zkoušeném
Španělsku a ve Velké Británii, z každodenních
zpráv o stovkách úmrtí buď přímo „na virus“,
anebo „s virem“. Obdivuji práci lékařů, hasičů,
policistů, lidí „v první linii“.

Budu velmi ráda, pokud se nám povede
setkat se s těmito mimořádnými osobnostmi
osobně a vyjádřit jim uznání za jejich práci
pro společnost, za to, že nám jsou velkými
vzory, a za velký duševní přínos, kterým
lidstvo posouvají dále.

Rušení všech hromadných akcí, shromáždění,
koncertů, setkání rodin a přátel, našeho
mensovního
jarního
setkání,
EMAGu
a dalších akcí určitě vydržíme za cenu toho,
že zdraví svoje, svých nejbližších i těch
vzdálenějších zachováme a ochráníme.
Vydržíme i práci z „domácích kanceláří“
za neustálé přítomnosti nápomocných
rodinných příslušníků, vydržíme každodenní
vzdělávání svých dětí a moře školních úkolů,
instalování desáté aplikace na vzdálené
schůzky a komunikaci, neustálé vaření,
ponorku a nošení roušek, které nám
škrtí ouška. Karanténa nás zřejmě zocelí
a zamyslíme se nad dalším fungováním
v normálním režimu. Vydržme.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.

A potom to, přátelé, na mensovních akcích
zase roztočíme. :-)
Zatím tedy pouze dobrá zpráva, že
nominované osobnosti měly ze zprávy
o Čestném uznání velkou radost, skromně
odmítaly a poukazovaly na zásluhy ostatních,
kteří si ocenění zaslouží mnohem víc.

Bude to tedy buď na valné hromadě, anebo
na akci v náhradním termínu.
Děkuji těm, kteří se na realizaci Čestného
uznání podíleli, jsou to Jiřina Vlková, Tomáš
Kubeš a Jiří Šmach.
Přeji nám všem brzký návrat do normálu,
který bude ještě lepší, než býval, a těším
se na další, v pořadí již 12. ročník udělování
Čestného uznání Mensy České republiky.
V roce 1998 vystudovala všeobecné lékařství
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Poté pracovala v Ústavu
molekulární genetiky AV ČR a v Ústavu
hematologie a krevní transfuze. V letech
2005–2009 působila v laboratoři klinické
biochemie, hematologie a imunologie
Nemocnice Na Homolce. V roce 2006 získala
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
doktorát v oboru molekulární biologie,
genetiky a virologie. V letech 2009–2014 byla
vedoucí laboratoře molekulární diagnostiky
Chambon / Synlab Genetics. V letech 2014–
2019 vedla laboratoř veterinární molekulární
diagnostiky Vemodia a laboratoře molekulární
diagnostiky KitGen. V roce 2017 se stala
soudní znalkyní v oborech molekulární
biologie, molekulární genetika a molekulární
mikrobiologie pro humánní i veterinární
otázky. V březnu 2020 jako vedoucí Tilia
Laboratories odhalila dva případy nákazy
virem SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu
na detekci tohoto viru.
INZERCE

* Slevy se nesčítají,
heslo pro uplatnění slev je jméno
zakladatelky Mensy v Československu.
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Zuzana Šimková a Jiřina Vlková

Historické okénko

V letošním roce je to již deset let, kdy bylo poprvé
udělováno Čestné uznání Mensy ČR, ocenění
za mimořádný duševní přínos společnosti.
Každoročně Rada vybírá z návrhů členů pět
nominovaných a z nich je intranetovým hlasováním
vybrán laureát Čestného uznání, který obdrží
pamětní list s grafikou Karla Šafáře. Ostatní čtyři
nominovaní dostávají diplomy. Předávání probíhá
obvykle začátkem června na Valné hromadě Mensy
nebo v některém náhradním termínu a bývá spojené
s kratší či delší přednáškou oceněných o jejich
práci. Připomeňme si nyní osobnosti již zesnulé.
Profily všech nominovaných osobností
ze všech ročníků Čestného uznání
si můžete stáhnout na mensa.click/cu-dokumenty.

Patří mezi ně i výše zmíněný autor grafiky s motivem inteligence,
akademický malíř a grafik Karel Šafář (1938–2016). Grafický list
spojený s Čestným uznáním byla jedna z jeho posledních prací
a jsme rádi, že jej ještě před svým skonem stihl vytvořit. Byl hostem
Valné hromady v roce 2010.

V roce 2011 byl na Čestné uznání nominovaný prof. MUDr. Václav
Špičák, CSc., přední pediatr, alergolog a imunolog, odborník
v oboru dětské průduškové astma (1929–2019). Pan Špičák si
přebíral ocenění v náhradním termínu v roce 2014 na Novotného
lávce. V roce 2011 byl nominovaný i prof. Ing. Čestmír Šimáně,
DrSc., zakladatel jaderných věd v České republice (1919–2012).
| 10 |

O rok později převzal diplom na valné hromadě v Brně prof. Ing. Armin
Delong, DrSc., světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové
mikroskopie v bývalém Československu (1925–2017).

V roce 2013 byl na Čestné uznání nominován novinář, rozhlasový
a televizní komentátor a publicista Jan Petránek (1931–2018)
a prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., filoložka, historička a přední
česká odbornice na dějiny a kulturu Řecka a Byzance (1924–2014).
Oba si ze zdravotních důvodů nemohli vyzvednout ocenění osobně, ale
měli z něj velkou radost. Mensané na svoje vzory nezapomínají, návrh
na nominaci pana Petránka se i doteď objevuje skoro v každém ročníku.

V roce 2014 byli nominováni prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., světově
uznávaný vědec v oblasti biofyzikální chemie nukleových kyselin
a bílkovin (1930–2018), a prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc., emeritní
profesor zabývající se metodami studia a řízení krevního oběhu
(1926–2018). Na valné hromadě přebírala ocenění pro pana
profesora Peňáze jeho kolegyně z Masarykovy univerzity v Brně paní
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.

INZERCE

V souladu s pravidly ocenění Čestné uznání je možné navrhovat také
osobnosti in memoriam. V roce 2010 byl takto nominován architekt Jan
Kaplický (1937–2009), který se dostal do povědomí široké veřejnosti
díky neobvyklému projektu nové Národní knihovny v Praze na Letné.
Jan Kaplický byl inspirací k myšlence Čestného uznání, protože ani
smrtí duševní přínos pro společnost naštěstí nekončí.

V roce 2019 byl in memoriam nominován MUDr. Jiří Šráček,
gynekolog, porodník a vynálezce nitroděložního tělíska DANA
(1927–2012).

Jediným z již nežijících osobností, kdo v hlasování získal ocenění
Čestné uznání, byl v roce 2015 prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.,
dr. h. c. mult., vědec a chemik světového významu, objevitel řady
antivirotik využívaných při léčbě AIDS, hepatididy typu B a mnoha
dalších nemocí, oceněný in memoriam (1936–2012). Pamětní list
si vyzvedla jeho manželka, paní Ludmila Holá, která mensovní akce
opakovaně navštívila a ocenila manželovu pracovitost a skromnost.
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ší úroveň v historii. Samozřejmě bych byl
za to velmi rád, vedlo by to totiž k vyšší
poptávce po nemovitostech a hypotékách.
ČNB teď vůbec není v dobré situaci. Nemovitosti jsou dle jejích slov předražené,
inflace je vysoká, ekonomika potřebuje
saturovat, takže ČNB bude pravděpodobně nakupovat české státní dluhopisy, aby
dodala do oběhu peníze.

Tomáš Rusňák

Poslední měsíce byly složité a bohužel nikdo z nás teď netuší, jak dlouho
bude současná situace trvat. Jedno je ale jisté. Dá se očekávat negativní
ekonomický dopad pro celou Českou republiku. Jak bude významný, se
teprve dozvíme. Můžeme si přát, aby byl co nejmenší, bohužel situace
je natolik vážná, že se dá uvažovat o vypuknutí ekonomické recese, až
krize. Velmi dobrým výsledkem by byla stagnace HDP.

Pojďme si shrnout fakta:
- největší nejistota na finančních
trzích za posledních 10 let – propad
na akciových trzích překonal 20 %,
- prudké snížení cen ropy způsobené
cenovou válkou mezi Ruskem a Saudskou
Arábií – nesouvisí sice s koronavirem, ale
má samozřejmě souvislost s tím, co se
bude dít v ekonomice dále,
- pravděpodobné významné snížení příjmů
jednotlivců a firem kvůli vyhlášenému
nouzovému stavu,
- zavřené obchody, restaurace, kavárny,
divadla, kina, zákaz vycházení atd.,
- oslabení české koruny,
- snížení základní úrokové sazby (tzv.
2týdenní repo sazby) Českou národní
bankou na 1 %,
- dle ČNB předraženost nemovitostí cca
o 15–20 %,
- úrokové sazby u hypoték držící se okolo
2,3 %,
- schválené zrušení daně z nabytí
nemovitosti ve výši 4 % (musí ještě projít
legislativním procesem),
- rostoucí inflace, která už teď šplhá ke 4 %,
a je tedy mimo inflační cíl ČNB,
- aktuální starosti komerčních bank
s odklady splátek,
- přehlcení bankéřů administrativou, vše jim
teď trvá déle,
- očekávání zvýšeného rizika nesplácení
spotřebitelských úvěrů (včetně hypoték)
na konci roku, a s tím související vyšší
riziková marže na straně banky u nově
poskytnutých úvěrů jako ochrana,
- možné nejnižší úrokové sazby v historii
– ekonomové Štěpán Křeček a Lukáš
Kovanda se v článku na Novinky.cz
rozpovídali o tom, že se koncem roku
můžeme dočkat nejnižších úrokových
sazeb v historii ČR; zatím nejnižší byly
v roce 2016, a to 1,77 %.
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Co mohou výše zmíněné
body přinést:
- větší propouštění, které povede k vyšší
nezaměstnanosti, protože na trhu práce
nebude dostatek pracovních příležitostí,
- propad poptávky po službách,
- propad HDP – očekává se 4–5 % v tomto
kvartálu,
- pumpování peněz do ekonomiky
v důsledku zvyšující inflaci,
- nižší zájem o vlastní bydlení.

A jak to může v příštích
měsících vypadat
na realitním a hypotečním
trhu?
Aktuální situace není pro ekonomiku ČR
dobrá. Jak to celé dopadne, bude záležet
na délce trvání jednotlivých opatření
a na tom, jak se k tomu postaví jednotlivci,
firmy, stát a ČNB. Ceny nemovitostí
dlouhodobě rostly vysokým tempem. Dá
se očekávat minimálně jejich stagnace,
velmi pravděpodobně však mohou ceny
nemovitostí jít i dolů, a to vzhledem
k tomu, že pandemie zanechá v ČR větší
ekonomické škody než pád banky Lehman
Brothers v roce 2008. Díky zvyšující se
nezaměstnanosti a obavám o budoucnost
se dá také očekávat pokles poptávky
po vlastním bydlení, což automaticky
povede k poklesu zájmu o hypotéky.
Nemám křišťálovou kouli a nevím, jak
se situace bude v následujících týdnech
a měsících vyvíjet. Byl bych moc rád,
kdybych se mýlil a dopad této situace byl
daleko menší, než sám očekávám. Neslibuji
vám ale ani nižší ceny nemovitostí, ani nižší
úrokové sazby.
Osobně neočekávám, že bychom se s úrokovými sazbami mohli dostat na nejniž-

Určitě bude docházet k situacím, kdy
lidé nebudou schopni dostát svým
závazkům a hypotéku splácet, bude tedy
docházet k prodejům těchto nemovitostí,
pravděpodobně za dobré ceny (motivovaný
prodávající, který potřebuje peníze co
nejdříve). Podle mě by tedy mohly být letos
úrokové sazby u hypoték někde kolem 2 %,
ale upřímně, nevsadil bych si na to! Proto
doporučuji jednu věc – pokud vás letos
čeká refinancování vašeho úvěru, koupě
nemovitosti nebo její výstavba, zkuste se
raději ozvat nějakému odborníkovi a celou
situaci s ním prodiskutovat. Každá koupě
nemovitosti je specifická, každá hypotéka
je specifická, každý klient má jiný životní
příběh, jinou životní, finanční a pracovní
situaci, a proto je potřeba ke každému
případu přistupovat individuálně, a ne
na základě nějaké prognózy, za kterou se
vám stejně nikdo nezaručí!
Vzhledem k tomu, jak jsou aktuálně banky
přísné na prokazování příjmů, a vzhledem
k tomu, jak malá je dnes nabídka kvalitních
nemovitostí, bude na každém z vás, aby si
odpověděl, zda raději počká s nákupem
nemovitosti, nebo zda raději vyřídí nákup
a financování už teď.
Vedle případů, kdy lidé nebudou schopni
splácet hypotéku a budou nuceni
nemovitost prodat, se ale dá očekávat
i „smečka vlčáků“, která na toto období
čeká a která bude schopna velmi rychle
jednat. Pokud jste tedy v situaci, kdy
uvažujete o vlastním bydlení, čeká vás
refinancování současných úvěrů nebo
chcete investovat peníze do nemovitosti,
ale v aktuální situaci na hypotečním
a realitním trhu se nevyznáte, nabízím vám
možnost bezplatné konzultace za účelem
urovnání myšlenek.

Vyučování na dálku na Mensa gymnáziu
Marcela Fatrová

Jednou z mnoha výzev, s nimiž se v současné době setkáváme,
je vyučování na dálku. Podle výzkumu společnosti Kalibro se
u jednotlivých škol ukázaly velké rozdíly jednak ve znalostech
moderních technologií mezi učiteli, jednak v technické vybavenosti
(mensa.click/9b). Na naší škole jsme se naštěstí ani s jedním z těchto
problémů nemuseli potýkat.

zaměřena na sdílení starostí a obav všech
žáků školy a kde na jejich otázky mohou
odpovědět jednak spolužáci, jednak naše
školní psycholožka a speciální pedagožka.
Neméně důležitou roli v péči o lepší
psychickou kondici našich žáků hrají také
třídnické hodiny, ve kterých naši třídní učitelé
pokračují rovněž v online podobě.

Technické vybavení byla další záležitost,
kterou jsme se museli zabývat. Naše škola je
po technické stránce velmi dobře vybavena, již
několik let máme ve všech třídách interaktivní
tabuli a počítač, všichni učitelé mají k dispozici
počítač nebo notebook, celá škola je pokryta
wifi připojením atp. Nicméně nyní jsme museli
řešit nejen vybavenost školy, ale hlavně
vybavenost jednotlivých rodin jak technikou,
tak kvalitním připojením k internetu, zda
mají k videovýuce děti a učitelé k dispozici
mikrofon, kameru aj. Ale i tyto záležitosti
se nám podařilo rychle vyřešit. Naštěstí
většina dětí a učitelů byla schopna se v čase
videohodin připojit k výuce z domova, těm,
kteří neměli doma dostatek zařízení, jsme byli
schopni půjčit domů školní notebooky nebo
tablety a kromě toho jsme rychle zakoupili
i sluchátka s mikrofony a videokamery
k zapůjčení jak žákům, tak učitelům. Pro
učitele jsme ve škole pro potřeby videovýuky
dovybavili dvě učebny.

Kromě komunikace mezi žáky funguje
v Teamsech již od počátku také komunikace
mezi učiteli, a to jak v psané, tak i v mluvené
podobě. Všechny porady učitelů od uzavření
škol proběhly pomocí videokonferencí.

Již před uzavřením škol využívala naše škola
v několika předmětech různé platformy
pro online výuku, např. Quizzlet, Kahoot!,
Skype, Google Classroom, Umimeto.org,
Microsoft Teams apod. Náběh na úplnou
online výuku tedy pro většinu učitelů a dětí
nebyl příliš náročný. Nicméně i tak jsme
se postupně museli vypořádat s několika
problémy. Prvním problémem, na který
upozornili především žáci a rodiče, bylo
několik různých prostředí, v nichž výuka
probíhala. Děti i rodiče tedy museli sledovat
několik různých komunikačních platforem
pro videokonference a informace o zadaných
úkolech. Sjednocení komunikační platformy
bylo v souladu i s předcházející snahou
vedení školy najít takové prostředí, kde by
spolu mohli komunikovat žáci mezi sebou,
učitelé mezi sebou, učitelé s žáky a vedení
školy s učiteli.
Vzhledem k tomu, že jsme již v minulosti
pro všechny žáky a učitele zakoupili licenci
na Office 365 od Microsoftu, byla volba jasná.
Postupně si všichni učitelé pro své studijní
skupiny vytvořili týmy v Microsoft Teams
a jejich prostřednictvím začali žákům posílat
práce, hodnotit je, vytvářet kvízy a testy,
komunikovat s nimi přes chat, ale hlavně
vést hodiny online pomocí videokonferencí.
To se ukázalo jako dobrá volba – vyšli
jsme tím vstříc přání dětí i rodičů, že díky
videohodinám si žáci zachovají aspoň nějaký
režim dne. Právě ten se jim totiž v prvních
dnech po uzavření škol začal trochu hroutit
a hrozilo riziko, že v případě dlouhotrvajícího
výpadku s sebou ponese riziko psychických
potíží. Díky našemu rychlému rozjezdu
videovýuky se o nás dozvěděla i televize
Nova a byli jsme požádáni, zda by u nás
mohli natočit krátkou reportáž.

I přesto, že se nám všechny prvotní potíže
s online výukou podařilo uspokojivě vyřešit
a snad vše vybalancovat ke spokojenosti
žáků, rodičů i učitelů, tato nová situace
s sebou přinesla obrovskou psychickou
zátěž a nároky na žáky, rodiče i učitele. Ani
na to jsme nezapomínali. Snažili jsme se
a stále se snažíme myslet i na psychickou
pohodu našich žáků i jejich motivaci
k učení. K tomu účelu jsme dětem a rodičům
hned v počátku nabídli online podporu školní
psycholožky a speciální pedagožky, krátce
na to pak v tomto směru vzešla i iniciativa
z řad studentů psychologického semináře
a v Teams byla založena skupina, která je

Myslím, že jak naši žáci, tak učitelé „vpluli“
do distanční formy výuky přirozeně a téměř
bez problémů. A i když se všichni společně
těšíme, až se zase vrátíme do školních lavic,
bude se nám mnoho zkušeností z online
výuky hodit. Všechny zapojené strany to
posunulo dále nejen v IT znalostech, ale
v průběhu domácí výuky žáci získali i další
důležité kompetence (větší samostatnost,
větší zodpovědnost za svoje učení, lepší
plánování práce, úkolů a času atd.). Učitelé
byli také díky pandemii nuceni přehodnotit
některé aspekty hodnocení žáků. Ukázalo
se, jakou důležitost a větší smysluplnost má,
obzvláště v této době, slovní hodnocení,
které by mělo být upřednostněno před
známkami/body apod.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
učitelům naší školy za to, jak aktivně,
zodpovědně a kvalitně se zhostili výuky
na dálku, žákům za to, jak tuto změnu
zvládají, že se i v této době snaží plnit své
povinnosti a ještě se při tom podílet na chodu
domácnosti, nebo se dokonce zapojit
do dobrovolnických činností, a v neposlední
řadě rodičům za významnou podporu školy
a za to, jak všechny své nové role zvládají
a že jsou schopni svým dětem vytvořit dobré
a motivující výukové prostředí a v případě
potřeby jim pomoci i přes to, že také musejí
pracovat a ještě řídit chod domácnosti.

I přes oblibu videohodin jsme ale museli ještě
řešit další drobné problémy, které s sebou
nová organizace výuky nesla – bylo potřeba
vybalancovat množství času, který žáci trávili
prací do školy a který jim zbyl na volnočasové
aktivity, společný čas s rodinou, případně
na dobrovolnickou činnost. Opakovaně
jsme s žáky a rodiči komunikovali a kromě
jiného jsme jim posílali dotazníky, ve kterých
jsme je žádali o zpětnou vazbu na množství
učiva, přiměřený počet videohodin, kolik
hodin zabere dětem příprava do školy,
jak se cítí psychicky, zda mají dostatečné
technické vybavení apod. Vyšli jsme také
vstříc požadavku žáků a rodičů na nahrávání
videohodin, aby si je mohli pustit později ti
žáci, kteří se nemohou připojit v reálném čase.
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Samostudium 2020:
Co na to žáci a studenti?
Sestavila Janka Unruhová, redakčně upraveno

Kamila Poláková, 12 let,
sekunda, Mensa gymnázium
Úplně na začátku karantény jsem si říkala,
že je to super, že celý den nebudu dělat nic
jiného než ležet v posteli a chodit do kuchyně
na oběd. Tuto krásnou představu mi zničil
pan učitel na tělocvik přesně ve chvíli,
kdy jsem otevřela jeho první e-mail. Chtěl
po nás každý týden ujít 7 km a věnovat se
pohybovým aktivitám jako např. kolo, brusle,
běh další 4 hodiny, vše zdokumentovat
aplikací Endomondo a poslat do školy. Dále
na každý týden zadal další cvičení na hodinu
a půl, které zahrnovalo kliky, angličáky,
sedy-lehy, sprinty nebo delší běhy. Vše bylo
potřeba nahrát na video nebo nafotit. Ufff…
Až po dvou týdnech jsem zjistila, že chůze
i čtyři hodiny pohybu byly dobrovolné úkoly.

Filip Cimburek, 13 let,
prima, Mensa gymnázium
Musím říct, že je mi líto, že takovýhle
„výpadek“ nepřišel loni, teprve letos mě totiž
škola začala bavit. Výpadek školy má přesto
svoje výhody. Jednou z nich je vstávání
(resp. nevstávání), místo do půl sedmé spím
do půl deváté, takže si dvě hodiny přispím.
Taky nemusím nosit tašku s učebnicemi
moc daleko (stačí 15 metrů). Mamka nám se
ségrou nasadila studijní režim. V půl desáté
zasedáme k domácím (jiné teď ani nejsou)
úkolům, resp. k samostudiu. Několikrát
týdně máme se třídou (nebo její částí) online hodinu. Po obědě sleduju pořady na ČT2
Edu. U toho si kreslím nebo dodělávám
úkoly – mám rozpis, co minimálně který den
stihnout. Kolem třetí vyrážíme do přírody,
naštěstí bydlíme u lesa, pole a mnoha míst,
kam se dá jít a nikoho nepotkat. Když vidíme
v dálce člověka, skáčeme do bezpečí. Takže
už si ani nepamatuju, kdy jsem zblízka někoho
viděl naživo (kromě nejbližší rodiny). Což není
vždycky výhoda. Ještě že máme ten Skype.
Po návratu z venku se vrací taťka z práce, což
je home office ve vedlejší místnosti. Hrajeme
spolu různé deskovky, karty atd. Ale to už je
vlastně program normálního dne bez ohledu
na současnou situaci.

Vojtěch Tvrdík, 15 let,
kvinta, Mensa gymnázium
První věc, která mě překvapila bylo, jak rychle
se všechno odehrálo: v 9:30 se zničehonic
dozvídáme, že se od příštího dne zavírají
školy, a pět hodin na to už všem přeju veselé
prázdniny. Druhá věc byla reakce učitelů,
kteří nás hned zahltili takovým množstvím
úkolů, že jsem si musel do kalendáře přidávat
deadliny, abych si udržel přehled, co se kdy
komu má poslat. Úkolů bylo tolik, že jsem jimi
strávil ještě více času než ve škole.
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Vedení naštěstí brzy zjistilo, že úkolů je nějak
moc a začaly chodit různé dotazníky ohledně
toho, jak na nás „výuka“ působí. Relativně
rychle se dospělo k závěru, že úkolů je moc,
v zadávání je nepořádek a je to nepřehledné
(učitelé nám psali maily). Řešením bylo
nařízení vedení, že veškerá komunikace
se přesouvá na Microsoft Teams, které
mají funkci pro zadávání úkolů, díky níž
se budeme snáz orientovat v zadaných
úkolech, a že se zavede videovýuka, která
bude podle našeho rozvrhu a čas výuky plus
čas na úkoly by neměl výrazně přesáhnout
hodinu a půl (předměty ve škole máme vždy
po dvouhodinovkách).
V současné chvíli mám normálně rozvrh (až
na hudebku, tělocvik a volitelné předměty)
s tím, že každá hodina je kratší o cca 30 minut,
místo kterých dostáváme úkoly – školou tedy
trávím stejně času jako normálně, ale odpadá
mi dojíždění, takže můžu později vstávat.
Myslím si, že se naší škole podařilo situaci
vyřešit dobře a že díky ní se učitelé naučili,
jak se může technologie hodit pro školu.
Myslím, že některé věci se začnou používat
i v normálním režimu.

Antonie Helena Unruhová,
15 let, kvarta,
Open Gate gymnázium
Kvůli novému onemocnění COVID-19, které
zasáhlo i školy, jsme se ocitli v situaci, kdy
máme vyučování z domova formou online.
V prvních dvou týdnech to bylo pro všechny
těžší, jak pro učitele, tak pro děti. Nakonec
se to však ustálilo a nyní už jsme na nový
režim zvyklí.
První dva týdny pro mne byly náročné. Nikdo
nevěděl, jak dlouho uzavření škol potrvá,
proto nám učitelé dali práci a mysleli si, že
se za dva týdny znovu uvidíme ve škole
a vše nám vysvětlí. Nepřemýšleli tedy tolik
o množství práce, kterou nám zadali. Když
si uvědomili, že se školy hned tak neotevřou,
začali si dávat větší pozor na kvalitu
a kvantitu úkolů. Když si vše sedlo, dala se
práce zvládat lépe.
V naší škole je zvykem zadávat úkoly
na internetovou platformu Managebac,
a proto nebylo potřeba hledat způsob,
jak nám práci zadávat. S online hodinami,
které probíhají formou videochatu, to bylo
složitější. Každý učitel byl totiž zvyklý
na jinou platformu. Někteří používali Webex,
někteří Google Meets. Škola poté vymyslela
jednoduší způsob, jak pro studenty, tak pro
učitele. Začali jsme používat Microsoft Teams.
Je mnohem snazší se připojit a vyučující
si nemusí přidělávat práci posíláním linku
na mail nebo dáváním ho na Managebac.

V online hodinách se učitelé snaží učit stejně
jako ve škole. Pro nás studenty ovšem není
tak jednoduché udržet pozornost. Všichni
se však snažíme odnést si z online výuky
co nejvíce. V dějepise a zeměpise máme
jen hodiny online a vyučující nám nezadává
práci. Vždy jen zavolá a probíhá hodina jako
ve škole.
Já osobně jsem si na tento způsob výuky již
zvykla. Vždy si na začátku dne napíšu studijní
plán a učím se, dokud nemám vše splněno.
V poledne si dám přestávku na oběd. Snažím
se ráno vstávat pravidelně a odpoledne
nepřesahovat čas, kdy nám obvykle končí
škola. O víkendech si nechávám volno, abych
si od školy odpočinula. Také odpoledne
chodím ven a vyčistím si hlavu. Pravidelný
pohyb tělu neuškodí.
Věřím, že všechna tato ochranná opatření
pomohou a jsou jen pro dobrou věc. Doufám,
že tato pandemie brzy přejde a vrátíme se
zpět do starých kolejí.

Eliáš Robert Unruh,
16 let, kvinta,
Open Gate gymnázium
Už přes měsíc jsme my studenti zavření doma
a učíme se bez přímého kontaktu s učiteli
a spolužáky. Do školy se já osobně už tento
školní rok nevrátím, takže jsem zatím v jedné
třetině délky celého samostudia, které v této
míře zažívám úplně poprvé.
Už pátým rokem studuji osmileté gymnázium,
takže mě škola už na podobné situace
stihla připravit, ať už v podobě domácí
přípravy do hodin nebo jiných domácích
úkolů s přesným termínem odevzdání, které
vytvářely tlak na plánování volného času
a určování si priorit. Tyto schopnosti se mi
teď náramně hodí, protože práce není málo
a termíny odevzdání se u různých úkolů liší.
První věc, co udělám v pondělí ráno, když
usednu ke stolu, je, že si všechny zadané
úkoly přidám do aplikace na mém telefonu
a rozdělím si je do jednotlivých dnů týdne,
abych měl každý den zhruba stejně práce.
Hotové úkoly si můžu pak odškrtnout a díky
tomu mám perfektní přehled o tom, co mě
ještě ten určitý den čeká.
Mimo zadanou práci v rámci samostudia
máme také pár videohovorů s učiteli
na Microsoft Teams (obdoba Skype), které
nahrazují naše hodiny ve škole a umožňují
nám prodiskutovat probíraná témata.
Většinou to vychází, že máme zhruba dvě
takovéto hodiny denně, tedy s každým
učitelem (kromě tělocvikáře) se vidíme asi
jednou týdně. Matikář k tomu navíc ještě
nahrává své hodiny matematiky na YouTube

a velmi se podobají těm, co bychom měli
normálně ve škole.
Po dokončení všech svých povinností
do školy se jdu většinou projít ven, zakopat
si s míčem na fotbalové hřiště, čtu si nebo
hraju na bicí soupravu ve svém pokoji. Večer
si pak většinou zapnu Playstation a chvíli
hraju s kamarády online hry, které mi určitým
způsobem nahrazují nedostatek sociálního
kontaktu. Najít tento denní režim mi určitou
dobu trvalo, ale zhruba po dvou týdnech
jsem si zvykl a nestěžuju si, protože mám
více volného času.

Josef Holub, 15 let, 8. třída,
ZŠ Břečťanová, Praha

a ráda, ale to bohužel nejde. Ovšem ten
nouzový stav má i určité výhody, například:
když už „pracujete“ delší dobu, můžete
si dát pauzu, kterou si normálně ve škole
nedáte, nebo můžete jít s vaším domácím
mazlíčkem na procházku na čerstvý vzduch.
Taky můžete pracovat na své postavě (chodit
běhat a cvičit doma). Dokonce i u studia
můžete jíst a pít, pokud ovšem nemáte online výuku… Osobně doufám, že se do škol
vrátíme dřív než v září, jelikož už mě to doma
fakt nebaví a myslím, že nejsem jediná.

Jan Hubert Pavelka, 19 let,
oktáva, Gymnázium Jateční,
Ústí nad Labem

Už od začátku jsem v pojetí výuky zaregistroval
pár chyb, které by potřebovaly opravit – kromě
těch technických je to například nevyvážené
zasílání učiva v jednotlivých dnech. Třeba
v pondělí přijde 5 úkolů, v úterý 3 a zbytek
pracovních dnů většinou po 2 úkolech.
Problém je, že zatímco já dělám úkoly zaslané
v pondělí, které mají být hotové do středy či
čtvrtka, pošlou nám další úkoly a v podstatě to,
co splním, se mi další den vrátí. Kdyby poslali
vše v pondělí a napsali: „Máte čas do pátku,“
tak bych si mohl víc rozvrhnout čas. Další
problém je rozsah samotných úkolů. Vyučující
mají pocit, že nic jiného na práci nemáme,
a tak nás nešetří. Opak je ale pravdou. Jelikož
musím pomáhat s prací doma a k tomu mám
některé aktivity s rodinou, zkracuje se mi čas
na školu, kterého je tak někdy méně, než bych
potřeboval. Ale abych taky neříkal jen samou
kritiku, má to i svá plus. Třeba při plnění
práce mám na rozdíl ve škole klid a nikdo mě
neobtěžuje. Nikdo mě nenutí vstát v 7 a jít
do školy, která začíná v 8. Tím chci říct, že je
čistě na mně, zda práci budu dělal ve 12, v 15
nebo v 17 hodin. Můžu si tak dopřát dostatek
spánku a energie. Ve finále je učení na dálku
hezká myšlenka, ale není to ani zdaleka tak
promyšlené, jak by bylo potřeba, a určitě
bude chtít lépe zorganizovat zasílání učiva
a množství úkolů.

Jak se vzdělávám během karantény? Řekl
bych, že je to vlastně celkem podobné
normálnímu režimu. Už řadu let se všechno
učím sám doma, většinou při dlouhých
večerech den před písemkou. Karanténa mě
jenom utvrdila v názoru, že jestli mě někdo
dokáže něco dobře naučit, jsem to jenom já
sám. Dlouho jsme ani nevěděli, jestli budou
nebo nebudou maturity, takže byl celkem
problém se přimět k práci.

Alena Pytelová, 16 let,
1. ročník, Gymnázium Brno,
třída Kapitána Jaroše 14

Snad každému přehodil koronavirus výhybku
ze starých zajetých kolejí na úplně nové. Pro
někoho se nic zvlášť zásadního nezměnilo,
ale pro jiné se jedná o přechod z Šinkansenu
na České dráhy.

Nouzový stav přišel velice rychle, a řekla
bych že nás všechny překvapil. Profesoři
našeho gymnázia ale zareagovali velice
dobře a rychle, což se v mnohých školách,
jak je mi známo, nepodařilo. Hned v prvních
dnech nám již posílali úkoly k samostudiu.
Po celou dobu nouzového stavu se nám
většina profesorů snaží vytvářet úkoly velice
kreativně a tak, abychom se při jejich plnění
nenudili. Dodržování všech termínů odevzdání
je mnohdy velice složité, obzvláště pokud
máte odevzdat třeba 5 složitějších úkolů
v jeden den, to pak nevíte, co dřív. On-line
výuku máme z různých předmětů tak 3× týdně
1 hodinu, což není zrovna moc, ale nějak nám
to všem stačí. Postupem času jsem si zvykla
na určitý řád, který máme zavedený.
Samozřejmě že mi chybí všichni mí kamarádi
i někteří profesoři. Hned bych šla do školy,

Ani učitelé tu karanténu asi nenesou nejlíp.
Někteří z nich už se zřejmě tak nudí, že nás
začali nutit do videohovorů, kde si s námi
povídají, jak doma pečou chleba nebo jak
vypadal jejich maturitní ročník.
Pro moji mladší ségru je domácí samostudium mnohem náročnější. Doteď nebyla zvyklá
na to, že jí učitelé zadají práci na týden dopředu, pošlou nějakou prezentaci na prostudování a přiloží několikastránkový pracovní list. Pere se s tím statečně, ale stejně to
vždycky dopadne tak, že se někdo z rodiny
vžije do učitele šesté třídy a látku s ní projde.
Na druhou stranu, každá zkušenost je k něčemu dobrá, jednou se jí to bude hodit.

Tomáš Jelínek, 19 let,
septima, Arcibiskupské
gymnázium Praha

Není překvapením, že náš předchozí
způsob přístupu k vyučování předurčuje, jak
vypracováváme a zvládáme domácí výuku.
Jakožto majitel sestry v o rok nižším ročníku
téže školy, která přistupuje k výuce jiným
způsobem, se mi nabízí unikátní možnost
srovnání dvou základních existencionálních
typů studentů: těch pracovitých a těch
„trošku“ méně. Jelikož jsem velice hodný
a nechci nikoho shazovat, nedovolím si zde
napsat, kdo z nás jaký přístup zastává.
Pilný student ví, že se vyplatí dělat úkoly co
nejdříve, protože daný úkol dřív či později
udělat musí a zbytečné odložení může
vést k nahromadění dalších úkolů a dalším
nepříjemným záležitostem. Ten lehce línější
ví to samé, ale zhlednutí celé řady jednoho
seriálu se jeví jako momentálně zábavnější

alternativa i přes vědomí nutnosti udělání
daného úkonu dřív či později.
„Jéé, já si ještě musím udělat miliardu
výpisků z biologie a chemie,“ říká pilný
student a usedá k psacímu stolu. Ten líný by
měl udělat to samé, ovšem ví, že biologářka
(zatím) nežádá odevzdávání vypsaného
učiva, a tak si dovolí zariskovat a doufá,
že k tomu nikdy nedojde. Problém je, že
chemikářka vyžaduje nafocení zápisků. Ale
odevzdání poškozeného JPG souboru
a následné hození viny na operační systém
učitelky (který s tím samozřejmě nesouvisí,
ale to ona neví) málokdy zklame a získá čas
navíc, a v nejlepším případě se vše promlčí.
Snad jsem dostatečně načrtl, jak by kdo dále
k čemu přistupoval. Doporučuji vám mladým
čtenářům zvolit přístup „pilné včelky“, jelikož
je zkrátka a jednoduše lepší. Ale vím, že
i přes vědomí všech kladů s tím spojených,
je těžké se do práce systematicky vrhnout
místo nesmyslného obnovování feedu
Facebooku či Instagramu. A tak vám všem
přeji zdar a vůli silnější, než je ta má.

Filip Polák, 21 let,
Univerzita Jižního Walesu,
Velká Británie
(University of South Wales)
Místo chození na přednášky osobně si
jen zapnout počítač, nastartovat program
na videohovory a hodinu či dvě poslouchat
přednášejícího se může zdát nenucené, neboť
člověk může například poslouchat v pyžamu
nebo si u toho dávat snídani. Problém je ale
ten, že kvůli nenucenosti tohoto přístupu je
velmi jednoduché zapomenout den a čas
jednotlivých přednášek. A tak se může stát,
že student buď zapomene, anebo se mu
nechce přednášky účastnit.
Co se samostudia týče, situace je podobná.
Nikdo studenta ke studiu nenutí, a tak si
může stanovit vlastní tempo a prostředky,
což je pohodlné. Velkým problémem ale
může být nedostatek motivace k práci.
Z mé osobní zkušenosti jakožto studenta
v posledním ročníku bakalářského studia
informatiky byla pro mě forma online výuky
se samostudiem mnohem méně přínosná než
tradiční styl vyučování právě kvůli zmíněné
nenucenosti – neúčast na přednáškách
neměla žádné následky a ve výsledku byla
moje motivace dělat jakoukoliv univerzitní
práci nulová. Co taky nepomohlo, bylo
omezení přístupu k univerzitním laboratořím,
jež provázelo uvalení karantény a zavření
univerzitního kampusu. Zatímco laboratoře
nabízely technicky vysoce vyspělá zařízení
a počítače vhodné na renderování grafiky,
zpracování dat, či programování umělé
inteligence, doma v rámci samostudia jsem
si musil vystačit s malým osobním laptopem,
jenž měl problémy i s nejjednoduššími
programy do školy.
Ač byla online výuka pochopitelná
a poměrně jednoduše proveditelná odpověď
na současnou situaci, osobně bych ji
neupřednostnil před tradičním stylem výuky.
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LogIQ Klub online
Kateřina Vágnerová

LogIQ Klub nadaných dětí běží na Klatovsku
na 4 různých základních školách. Zavřením
škol došlo k ukončení našich pravidelných
každotýdenních badatelských schůzek ze
dne na den. Po prvních dvou týdnech nám
ale bylo jasné, že se musíme začít opět vídat
a bádat. Právě v tomto období totiž nadané
děti potřebují možná ještě více než obvykle
podnětné úkoly pro své mozky. Naše kluby
jsou zaměřené výlučně na děti prvního
stupně ZŠ a pro mnoho z nich je klub to jediné
místo, kde si najdou přirozené komunikační
partnery. Postupně se nám povedlo
nastartovat systém pravidelných online
badatelských kroužků a každotýdenních
speciálních aktivit navíc.

Jak to vypadá?

Online kroužek probíhá každý týden přes
prostředí Zoom. Rodiče vždy předem
dostanou e-mailem seznam pomůcek,
které jsou na daný kroužek potřeba. V den
a čas kroužku se s dětmi připojí do online
prostředí a dále není pomoc rodiče potřeba.
Za dobu distančních kroužků jsme bádali
nad optickými zákony pomocí kuchyňského
náčiní, kosmetických zrcátek a lego panáčků,
zkoumali jsme Archimédův zákon za pomoci
různých těst, měřili a počítali jsme, vyráběli
jsme různé modely vorů a vyvozovali
vztahy pro tlak, hráli jsme si se zvukem,
naučili jsme se vytvořit e-knihu a objevovali
jsme zákonitosti architektury za pomoci
maršmelounů.

A co navíc?

Každý týden zároveň s pokyny, jaké pomůcky
na kroužek připravit, přijde rodičům e-mailem
i nějaká speciální aktivita – pro každý týden
jiná. Někdy je to online „únikovka“, kdy
se virtuální zámky dají odemknout pouze
správnou odpovědí na hádanku nebo
otázku, jindy výzva k doplnění známého
verše vlastním nápadem, jindy zas výzva
ke skládání tangramů – úkoly jsou rozmanité
a mají dětem přinést podnětnou zábavu
z různých oblastí.
Ukázka jednoho z dílčích úkolů:
mensa.click/9a
Vajíčková hra (velmi lehká) pro nejmenší:
mensa.click/8z
Živá nástěnka: LogIQ „živá nástěnka“ je místo,
kam mohou děti nahrávat vlastní názory,
nápady, obrázky, komentáře, postřehy.

Pozitivní dopad

Díky distančním kroužkům jsme se ještě více
zaměřili na badatelské aktivity realizované
v domácích podmínkách s nejjednoduššími
pomůckami. Díky tomu děti poznaly,
že na svět se dá „vědecky“ dívat i těmi
nejjednoduššími prostředky. K velkým
myšlenkám není potřeba velkých laboratoří.
Je ale nutné bádání věnovat čas a úsilí.
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Mensantrop: Ve prospěch lidstva
Honza Koudelka, foto: archiv autora

Mensantrop je mensan, který naplňuje hlavní poslání Mensy, tedy
využití inteligence ve prospěch celého lidstva. Nejen tím, že by trávil
volný čas s ostatními mensany, ale také tím, že dělá pro všechny něco
prospěšného, na co by člověk s nižším IQ nestačil.
Tehdy se na to hodila právní forma s názvem
občanské sdružení, dnes se tomu samému
podle zákona říká spolek. Pro založení
sdružení byli potřeba alespoň tři lidé,
z nich alespoň jeden musel být plnoletý.
Tam jsem se domluvil se dvěma studenty
z mé e-mailové skupiny, Ondrou Bojarem
a Jakubem Nešetřilem, a šli jsme do toho.
Postupně se k nám přidalo pár dalších
nadšenců, následujících několik let jsme
pořádali pravidelná setkání, vydávali CD
s volně šiřitelným softwarem, dokonce
i časopis s názvem Zrušit.

Hodně z vás by možná něco takového chtělo
dělat, ale nemáte nápad, co by to mělo být.
Tato rubrika by vám proto měla dodat inspiraci
tím, že vám představí aktivity mensanů,
kteří nějaký nápad na takovou aktivitu našli
a realizovali. V tomto prvním díle zkusím začít
tím, koho znám nejlépe, tedy sám sebou...
Vždycky jsem měl sklony hledat nějakou
příležitost, jak udělat něco užitečného, co
svým dopadem přesáhne můj život a úzký
okruh mých blízkých. Ve svých devatenácti
letech jsem přes e-mail začal dávat
dohromady lidi, kteří používali počítače
Macintosh, a sdružovat je do jakéhosi
klubu. Tehdy to v Čechách byla rarita, takže
pokud jste měli Maca, sehnat někoho, kdo
by vám s ním poradil, nebylo jednoduché.
O rok později mě napadlo založit oficiální
neziskovou organizaci.

Pomohli jsme hodně lidem, množství členů
postupně narostlo na 700, jako vedlejší
efekt jsme získali i nějaké manažerské
a organizační dovednosti. Později se
nám začalo nedostávat volného času
a s příchodem iPhonu a iPadu se Apple
dostal do širšího povědomí, vznikly novější
a modernější komunity, takže činnosti klubu
postupně ustaly, ale e-mailová konference
vydržela aktivně fungovat dvacet let.
O nějaký ten pátek později se mi narodil syn,
a jak začal brát rozum, zaujal ho Minecraft.
Líbilo se mu, že se dá hrát online a že může
ve virtuálním světě komunikovat s dalšími
dětmi a pracovat na společných projektech.
Tak jsem s ním a pro něj vytvořil vlastní server,
nazvali jsme ho TrainMazeLand, protože syn
měl rád vlaky, já zase bludiště.
Chtěl jsem náš server odlišit od všech
ostatních, aby dlouho vydržel a přinesl nějaký
užitek. Tak jsem ho pojal trochu jinak a zavedl
jsem přísná pravidla chování a podmínky pro
získání funkcí v tak zvaném A-týmu, což byla
skupina hráčů, kteří se o server měli starat.

Vyžadovali jsme slušnost, trpělivost,
loajalitu,
kolegiálnost,
pořádali
jsme
pravidelné online porady. Většina dětí,
které se na server připojovaly, byla ve věku
od 8 do 13 let, ale už po pár týdnech se
naučily férově rozhodovat a měly dobrý
pocit z pomáhání druhým. Server dodnes
funguje a je v něm například největší
minecraftové bludiště s 10080 místnostmi,
k jehož úspěšnému zvládnutí vám stačí znát
Ludolfovo číslo.
Při budování minecraftového serveru
jsem narazil na potřebu být schopný
nějak jednoduše rozšiřovat jeho možnosti
a schopnosti. Tak mě napadlo vytvořit
plugin, který ho umožňuje jednoduše
programovat jazykem podobným BASICu.
Ten jsem se totiž ve svých jedenácti naučil
jako první a stále mi připadá jednodušší
na pochopení než všechny ty moderní
objektově orientované programovací jazyky.
Během tří let si plugin na své servery
nainstalovalo přes 1300 dětí a hodně z nich
mi dnes píše, že můj plugin MadCommands
byl první, na čem se začaly učit programovat.
Teď už zase hledám nějakou novou inspiraci
a třeba ji, stejně jako vy, najdu v dalších
dílech této rubriky. Do nich chystám portréty
zajímavých lidí a projektů, které se mi podaří
objevit. Pokud znáte někoho, kdo by se
sem hodil, dejte prosím vědět na e-mail
mensantrop@mensa.cz. A pokud chcete být
mensantropem, ale ještě nevíte, do čeho se
pustit, snad vám tato rubrika pomůže.
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz

Mensa
Martin Jan Stránský: Pozor, IQ dětí se snižuje.
A mohou za to sociální sítě. Český rozhlas
Radiožurnál, mensa.click/92

Čím nakrmit mozek, aby lépe fungoval:
Přemýšlejte nad tím, co si dáte na talíř. Žena.
Aktuálně.cz, mensa.click/9d
Čtení myšlenek se stává realitou: Nový systém
umělé inteligence zvládne přeložit mozkovou
aktivitu do textu s 97% přesností. CzechSight.cz,
mensa.click/9e
Cyklus Otevřená věda: Striatum – (Ne)známá část
mozku. E15.cz, mensa.click/9f

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

Online přednáška
Mozek a jeho paměťový arzenál. Akademie věd
České republiky, MUDr. Karel Ježek Petr, PhD.,
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK,
Plzeň, mensa.click/9n

Dokumenty
Cesta do hlubin mozku (ČSFD 89%), Šestidílný
dokumentární seriál, mensa.click/9o

LIDSKÝ MOZEK Jak funguje a proč ho tělo
poslouchá? Časopis 21. století JUNIOR 3/2020,
mensa.click/9g

Inteligence a mozek
Počítače a internet mění způsob fungování
lidského mozku a paměti. VTM.cz, mensa.click/93

„Mozek se dokáže přizpůsobovat
a měnit, aby byl efektivnější a fungoval
lépe a rychleji s menším množstvím
vynaložené energie. K tomu má omezené
kapacity v rámci výkonu i paměti.
Nemůže si zkrátka pamatovat vše,
natož do nejmenších podrobností. Proto
v dlouhodobé paměti máme pouze
konkrétní vzpomínky, které mozek
vyhodnotil jako důležité, ať už z důvodu
silného emočního zážitku nebo kvůli
častému používání. Většinu informací ale
musí zahodit a my si tak většinu pro nás
nepotřebných informací nepamatujeme.“
zdroj: VTM.cz
Bylinky pro bystrý mozek: Jak zlepšit paměť
a soustředění přírodní cestou. Žena.Aktuálně.cz,
mensa.click/94
Mgr. Patrik Šimko/Mgr. Monika Pupíková, Mozek,
zrak a obraz reality.
Hvězdárna a planetárium Brno, mensa.click/95
Microsoft si patentoval způsob využití mozkových
vln pro těžbu kryptoměn. SvětHardware.cz,
mensa.click/96
Blbneme? Co pokles průměrného IQ vypovídá
o naší společnosti? Psychologie.cz,
mensa.click/97
Co dokáže mozek? Jeho schopnost „opravit“
sebe sama často zaskočí i odborníky.
Archiv.Ihned.cz, mensa.click/99

Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček: Dva mladí vědci
rozjeli Brain We Are, skvělý podcast o tom, jak
funguje mozek. Reflex.cz, mensa.click/9h

COVID-19
VĚDA: Covid-19 nezasahuje jen plíce,
ale i mozek! – NeviditelnýPes.cz,
mensa.click/9i
Část pacientů s Covid-19 má poškození mozku.
Novinky.cz, mensa.click/9j

„Tomografie pacientky v kritickém
stavu ukázala na několika místech otok
mozku, přičemž v některých menších
oblastech už mozkové buňky odumřely.
Diagnostikovali jí akutní nekrotickou
encefalopatii, což je celkem vzácná
komplikace u chřipky a jiných virových
nemocí.“ zdroj: Novinky.cz
„Podobné příznaky doprovázející
Covid-19 hlásili i lékaři v Itálii a dalších
zemích. Pacienti s encefalopatií se
mohou chovat podivně, jsou zmatení, trpí
ztrátou paměti a záchvaty podobajícími
se záchvatům epileptickým.“ zdroj:
NeviditelnýPes.cz

Video (EN)
Brain 101 | National Geographic

„The brain constitutes only about
2 percent of the human body, yet it is
responsible for all of the body’s functions.
Learn about the parts of the human brain,
as well as its unique defenses, like the
blood brain barrier.“ mensa.click/9p
Brain Games | National Geographic

„Using a series of experiments, illusions
and man-on-the-street demonstrations,
host Jason Silva and guest experts
unlock the science behind the mysteries
of why we say, eat, feel and act as we
do with episodes on topics ranging from
memory and common sense, to morality
and the paranormal.“ mensa.click/9q

Vyléčené pacienty s Covid-19 trápí
nevysvětlitelná mozková mlha. AAzdravi.cz,
mensa.click/9k

Podcasty
Přerušované půstování a tvorba nových
mozkových buněk. Brain We Are, mensa.click/9l
Dopamin a motivace v náročných situacích;
Jak se o něj dlouhodobě starat? Brain We Are,
mensa.click/9m

Poškozené buňky v mozku se někdy vrátí
do dětství – a mohou se začít regenerovat, ukázal
výzkum. ČT24. Českátelevize.cz, mensa.click/9c

„Když se poškodí mozkové buňky, vrátí
se do embryonálního stavu. To tvrdí
skupina neurovědců, kteří tento proces
popsali v novém vydání odborného
časopisu Nature. Díky tomu buňky
získávají schopnost znovu rozvíjet nová
spojení, která za správných podmínek
mohou pomoci obnovit ztracené mozkové
funkce.“ zdroj: ČT24
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The most important lesson from 83,000 brain
scans | Daniel Amen | TEDxOrangeCoast.
TEDx Talks, mensa.click/9r

IQ & humor
Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček, Brain We Are

IQ 63 procent? Slušní lidé chtěli v Brně urazit
studenty, teď se svět směje jim.
Brněnský.Deník.cz, mensa.click/9s

Vítáme nové členy!
y
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3

Zuzana Andrlová, Adam Červenka, Beáta Česneková, Zbyněk Činčera, Julie
Deseyve, Petr Chalupský, Lukáš Chromík, Hana Chytalová, Adam Jasiok,
Amálie Jasioková, Jan Ruprecht Jelínek, Jan Kadlec, Anežka Kasalová, Natálie
Klimková, Jan Korba, Kristián Kučera, Šimon Kytka, Jakub Matuszyński, Petr
Míček, Zuzana Nečasová, Hai Dang Nguyen, Karolína Nohejlová, Marek Ouda,
Matěj Pospíšil, Roman Prekop, Lukáš Rusňák, Barbora Smolová, Anna Sobeková,
Jakub Šenk, Juraj Škandera, Kryštof Taraležkov, Ivana Tutková, Simona Valná,
Tereza Víšková, Václav Vladyka, Ela Julie Vondroušová, Sofie Wágnerová
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8
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12
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Víte, že

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

MS Prostějov na Adventure golfu
foto: Ladislav Frankl
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Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz

K A L E N DÁ Ř A KC Í
červen
Pá So Ne

červenec

Po

Út

St

Čt

Po

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Út

Pá So Ne

srpen

St

Čt

Po

Út

St

Čt

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

20

21

22

23

24

25

26

17

18

27

28

29

30

31

24

25

Pá So Ne
1

2

7

8

9

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

Protože ještě lepší
než lahodná snídaně
je lahodná snídaně
s mensany.

Název akce

Místo konání

Datum konání

Praha – pravidelný trénink divadelní improvizace

Praha

15. 6. | 22. 6. | 29. 6.

Schůzka MS Brno

Brno

15. 6. | 20. 7.

Bowling a valná hromada MS Praha

Praha

16. 6.

Pravidelná schůzka MS Pardubice

Pardubice

19. 6.

Snídaně v Café Louvre

Praha

25. 6.

Hraní her

Ústí nad Labem

26. 6.

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

26. 6. | 24. 7. | 28. 8.

Týden pro rodiny s dětmi

Mikulovice u Znojma

27. 6.

Jihoměstské setkání MS Praha

Praha 4 Chodov

1. 7.

Pravidelná schůzka MS Plzeň

Plzeň

3. 7. | 4. 8.

Letní camp pro nadané děti

Mikulovice u Znojma

4. 7. | 18. 7. | 25. 7. | 1. 8. | 8. 8. | 15. 8.

Uzávěrka časopisu Mensa

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

Dlouhodobé plánování:
level 2

Dlouhodobé plánování:
level 111
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5. 7.

Pražský deskoherní večer

Praha 6

7. 7. | 4. 8.

Setkání MS Ostrava

Ostrava

7. 7. | 4. 8.

Mensa JUNIOR camp

Mikulovice u Znojma

11. 7. | 22. 8.

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

21. 7. | 18. 8.

Kulturní léto s Mensou – Vše o ženách

Praha

21. 7.

Víkend dobrovolníků

Beroun

31. 7. 15:00

Kulturní léto s Mensou – Revizor

Praha

24. 8. 20:00

Mensovní seminář pro nadané studenty

Bouzov

15. 10.

SIG Turistika – Od nevidim do nevidim
– PŘESUNUTO z 4. 4. 2020

Stříbrná Skalice

17. 10.

Konference vzdělání pro budoucnost

Praha

24. 10.

SIG Turistika – Běhej lesy Karlštejn
– PŘESUNUTO z 16. 5. 2020

Karlštejn

24. 10.

Vánoční besídka s turnajem v ping-pongu

Prostějov

12. 12.

SIG 111: Prohlídka Kolbenovy vily

Praha

3. 5. 2070

Plány MS Prostějov do konce roku

Víkend dobrovolníků 2020

Mensovní seminář pro nadané
studenty – ZMĚNA TERMÍNU
Hana Kalusová, Tomáš Blumenstein
Od 15. do 19. října 2020 se uskuteční desátý jubilejní seminář pro
nadané studenty. Tentokrát se vrátíme do Bouzova, místa prvního
semináře. Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní
program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd
a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné
tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů.
Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží
pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí
s podobně orientovanými studenty z celé republiky.

31. 7. – 2. 8. 2020
Víkend pro všechny,
kteří pomáhají Mense
být tím, čím je.

Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj
projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
Více informací a přihlášku najdete na mensa.click/9t

Podrobnosti a program akce
budou zveřejněny v průběhu června
na mensa.click/vd.

NOV Ý TE

RMÍN

.
24. – 25.10

SIG 111: Prohlídka Kolbenovy vily
Petra Holubová
Pojďte s námi na prohlídku Kolbenovy vily u příležitosti 50. výročí
procházky SIG 111 za krásami Vinohrad a jejich architektury.
Nachází se ve vinohradské části Prahy 10 v Hradešínské ulici a patřila
jednomu z největších českých průmyslníků, podnikateli a vynálezci
Emilu Kolbenovi.
Ten byl „jedním ze zakladatelů a později generálním ředitelem dodnes
významné firmy ČKD – Českomoravská Kolben Daněk, která v době
největšího rozmachu zaměstnávala 12 tisíc lidí a řídila se heslem:
Vyrábíme vše, od špendlíku po lokomotivu.“.

http://konference.mensa.cz

Součástí prohlídky bude hledání lokomotivy a špendlíku v zahradě
objektu.
INZERCE

díte?
é
n
a
d
Na
?
Adhd
?
Pas
Neposedné fejetóny

Kniha psaná i posílaná ze srdce.
Ukázky a objednávky na

www.terezacimburkova.cz
| 21 |

IG 111 Vily na Vinohradech a Grébovka
Petra Holubová, foto: Zdeněk Falář

O prvním květnovém víkendu jsme využili povolení pohybu osob
v menších skupinkách a uspořádali jsme se SIGem 111 procházku
kolem vinohradských vil a Havlíčkovými sady čili Grébovkou. Bylo
nás nakonec lehce přes deset, ale protože jsme byli většinu času
rozcouraně zabráni do vážných hovorů o odtažitých věcech, nečinily
nám více než dvoumetrové rozestupy žádné potíže. Rádi jsme
ve svém středu přivítali i nováčky – snad jsme je občasnou rozverností
nevyděsili a zase přijdou.
a přihlášky se přijímají. SIG Cestování
časem zatím netuší, jak akce dopadla
a kolik účastníků přišlo, čímž se ovšem
nenecháváme odradit.

Co všechno jsme viděli? Pro začátek vilu
bratří Čapkových, jejíž rekonstrukce byla
nedávno dokončena, nicméně stále pro ni
hledají dobovou sanitu (pokud byste měli
toaletu či umyvadlo po pradědovi, může se
stát platným kusem mobiliáře slavné vily).
Překrásnou a dlouhou ulicí Hradešínskou
jsme se kolem vily F. A. Libry, samotného
architekta oblasti, vydali ke strohé Kotěrově
vile. Ani oblouk nad vchodem nás nevytrhl
z úžasu nad geometričností objektu, o níž
hovořila kniha – někteří škarohlídi tvrdili, že
negeometrickou vilu ještě neviděli, ale hotel
Don Giovanni nebyl na trase, tak jsme šli dál.
A protože jsme na konci ulice trestuhodně
nedbale minuli Kolbenovu vilu, rozhodli
jsme se, že se k ní vrátíme. Po delší debatě
bylo stanoveno, že tak symbolicky učiníme
během 50. výročí naší vycházky. Schůzka je
tedy v kalendáři vypsána na 3. května 2070
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Poté jsme popili kávu v sadech Bratří
Čapků, spočítali zvony na věži Husova
sboru a vydali se k Šalounově vile, v níž
sochař pracoval na pomníku Jana Husa.
Ten můžete obdivovat na Staroměstském
náměstí (osobně myslím, že se autor
spletl a výjev sochy znázorňuje odchod
J. A. Komenského do exilu, jen to zatím nikdo
veřejně nepřiznal). Povykováním kolem vily
jsme si kupodivu vysloužili pozvání dovnitř,
a měli tak jedinečnou příležitost prohlédnout
si velký a malý ateliér i boční zdobený vstup
do domu. Díky ochotným výtvarníkům se nám
dostalo druhého výkladu, během něhož bylo
mj. zpochybněno, že by sochař s pražskou
smetánkou pořádal tajemné okultistické
seance ve sklepě. Prý se jednalo o politické
protimonarchistické debaty v malém ateliéru
a seance byly jen výmluva pro tajnou policii.
Přes Bezručovy sady jsme pokračovali
s výhledem na kino Pilotů ke Grébovce. Tam
jsme vyslechli od organizátorky (tedy ode
mne) další várku informací a vrhli se do nitra
parku. Viděli jsme umělou jeskyni s večeřadly
a hoření terasou (citováno dle informační
cedule), fontánu s Neptunem, což kupodivu
nebyla planeta, ale chlap. Lavičku Petra Muka
kupodivu nikdo hledat nechtěl. Zato byl
zájem o návštěvu Viničního altánu, kde se
prý tančívalo tango. Výhledem na špičky
kostelů Husova sboru na Vršovickém
náměstí a sv. Václava na Čechově náměstí
jsme procházku ukončili.

Podtrženo sečteno, přišli jsme, viděli jsme
a pravidla karantény ctili, co to jen šlo.
Počasí nám přálo a i my si přejeme, abychom
takhle už brzy mohli vyrážet ve větším počtu
a podnikat mensovní akce, které nám všem
tolik chyběly.

objevil se i kopřivový životabudič. K jídlu
byla zelená (a jistě nesmírně zdravá) polévka,
krajíc chleba s čerstvými bylinkami či alespoň
tvarohové koláčky s výhledem do zeleně
za oknem.

Co dělala Mensa, a zejména SIGurmán, v době karantény? Nevzdávali
jsme se dobrého jídla, lahodného pití ani skvělé společnosti dalších
mensanů a mensanek, a to díky operativně založené facebookové
skupině. Ano, našli se i tací, kteří skryti za fotku vyzáble elegantní
Morticie Addamsové pozvedali varovně obočí: „Jste nějací veselí! Už
jste se vážili?“ Ale těch jsme nedbali a dál svědomitě snídali doma
i v práci, pojídali brunch v sobotu a v neděli, obědvali, večeřeli, popíjeli
kávu, občas se sešli při videohovoru a bylo nám fajn.
Celé to začalo zrušením březnové snídaně
v kavárně Louvre. Já jsem se jí ovšem odmítla
vzdát z tak směšných důvodů, jako že kavárna
je zavřená, všichni kamarádi mají zaracha
a venku řádí nějaký epidemický moribundus.
Jíst se musí. A když už, tak proč ne ve velkém
stylu a společně? I byla léta páně 2020
dne dvacátého v měsíci březnu založena
skupina facebooková snídaňová. A virtuální
SIGurmánství se ujalo natolik, že jsme spolu
zůstali po celou dobu karantény.
Pravidelnou každodenní akcí byly Snídaně
za časů viru (pokud v názvu vnímáte
odkaz na knihu Gabriela Garcíi Márqueze,
vnímáte správně, ačkoliv v ní Florentino
na svou lásku za časů cholery čekal více
než 51 let; my jsme byli většinou podstatně
optimističtější). Někteří snídali vydatně, jiní
zdravě, a občas se dokonce našli odpadlíci,
kteří už přímo večeřeli, nezdržujíce se
zbytečně ostatními jídly.
Pojídali jsme sušenky, pizzu, koláčky a chléb
s cibulí, objevily se i zavináče. Nu, prostě
každému dle možností spižírny a vlastní chutě.
Občas se stalo, že někdo v zápalu vášně
nestihl fotit před konzumací a na obrázcích
s přáním krásného rána se již objevilo jen
prázdné nádobí s drobečky jako posledními
svědky ranního hladu. Ano, nenecháváme
zbytky a pěkně dojídáme všechno (paní
u okénka ve školní jídelně by z nás měla
radost).
Společnost nám kromě dalších členů skupiny
dělali naši mazlíčkové nejen z řad rodinných
příslušníků (proč se karanténě říkalo
i haranténa, opravdu nechápu, andílkové
naši). Snídaňové fotky tedy postupně začaly
doprovázet kočky všech druhů a barev, kuny

a morčata, které následovali jednorožci,
tučňáci a gekon.
Nezůstali jsme ale jen u snídaní a navázali
jsme dalšími akcemi, podobně rozmařilými.
Zpočátku jsme drželi pravidelnou virtuální
Kávu ve dvě, nad níž bděl železnou rukou
Zdeněk a kde se absence neodpouštěly ani
těm, kteří se odstěhovali do Humpolce. To, že
postupem času měli někteří z nás kávu ve dvě
spíš dle času v Buenos Aires, se vyhodnotilo
jako nepodstatný detail.
Čaj o páté s prvním videopokecem
skupiny se protáhl do půl sedmé, a to i přesto,
že v té době už bylo vše snědeno a z čaje byla
jen vzpomínka na dně šálku. Následovalo
Posezení u sklenky vína ve středu,
v sobotu nebo na Apríla (a následně i v další
dny bez zřejmého klíče výběru či jakékoliv
pravidelnosti). Postupně se ukázalo, že alkohol
není nezbytně potřeba vydávat za dezinfekční
prostředek, a byla uspořádána Koktejlová
párty. Věřte tomu, že sehnat pořádné brčko
a ideálně též deštníček bylo podstatně těžší
než zakoupit koktejlové třešně.
Velikonoční
vaječná
výzva se
poněkud neujala, nejspíš byla přeci jen dříve
ta slepice. Pondělní Snídaně v modrém
naopak vzbudila velký ohlas, a to zejména
v hudební oblasti – ať už šlo o vzpomínku
na návštěvu proslulého baru Modrá ústřice,
rytmicky zdařilou píseň Eiffel 65 Blue (Da
Ba Dee) či jazzově snivý Blue Moon. Heslem
dne pak bylo: To nevadí, že snídáme modře,
hlavně, že to nevidíme černě.

Při jídle jsme stihli být i kulturní. Byli jsme
v divadle na Vinohradech na Romeovi
a Julii a v Národním muzeu na výstavě
Labyrint informací a ráj tisku.
Četli jsme mensovní časopisy vč. archivních,
ale i knihy jako např. bizarní Tajemství
Tarotu (nadále zůstává tajemstvím),
Kingův Puls (kdo se ráno nebojí, jako by
nesnídal). Objevila se i hrozivá kniha Česká
kuchyně za dob nedostatku, ale
na ten naštěstí nedošlo.
Komentáře a diskuse byly, pravda, občas
bizarně neopakovatelné, ale budiž nám
omluvou, že karanténa byla skutečně dlouhá
a intelektuální krize sem tam přicházely.
Pomineme-li mírně rozvášněnou anketu, zda
před jídlem nahřívat talíře, aby krmě na nich
servírovaná zůstávala déle vroucí, za zmínku
rozhodně stojí diskuse o krajíčku chleba
s ementálem uzavřená věčným „Čím víc sýra,
tím více děr a tím méně sýra.“
A co nás ještě čeká? Pevně doufám, že
poslední pravidelnou virtuální snídaní byla
ta s magickým datem 23. 4., kteréžto nám
přinese štěstí a postupně též otevřené
kavárny, ochotné číšníky, bílé ubrusy,
severskou snídani a kouzelné nádobí,
které po jídle prostě zmizí pryč a nechá vás
v klidu odpočívat nad šálkem kávy. Takže
s některými z vás se uvidíme 28. května
v 8 hodin v kavárně Louvre – což bude v době,
kdy dostanete tento časopis, již jen blednoucí
vzpomínkou.
Co nevybledne, je zjištění, že ani sami doma
nemusíme být bez akcí Mensy a bez dobré
společnosti ostatních členů a členek. Je jen
na nás, jakou si najdeme k ostatním cestu,
i kdyby to měla být jen ta virtuální. My ze
snídaňové skupiny jsme během karantény
ušli kus té cesty společně, hodně jsme toho
zažili, ještě více ochutnali a rozhodně to stálo
za to. Ráda jsem vás viděla virtuálně a těším
se na vás i naživo v kavárně či kdekoliv jinde
– s jídlem i bez!
foto: Petra Holubová

Petra Holubová

Podporovali jsme se navzájem nejen v jídle,
ale též v pečení, včetně výměny prastarých
rodinných receptů. Je libo houstičky, rohlíky,
žemlovku či palačinky? I dort by se našel pro
ty nejvíce mlsné. Kdo nepekl, šil roušky. Nebo
možná naopak. Podle toho, jestli zakoupil
včas mouku, nebo nitě.

Ještě větší úspěch měla Zelená výzva.
Kdo ví, kdo to začal, ale živelně se nám
zelenalo jídlo i nápoje. Popíjeli jsme matchu
s mléčnou pěnou i bez, usrkávali zelený čaj,
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foto: Stanislav Wolf

foto: Lubomír Jan Muzikář

foto: Jarda Krys

foto: Petra Holubová

foto: Soňa Zbytowská

foto: Milada Pytelová

foto: Katarina Frost Nielsen

foto: Radka Seifertová

foto: Petra Holubová

foto: Fay Frydrýnová

foto: Pavel Terber
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foto: Iva Pernesová

foto: Kateřina Šírová

foto: Zdeněk Falář

foto: Zuzana Kořínková
foto: Michala Martíšková
foto: Martina Tyna Doležalová
foto: Lucie Měchurová

P.S.: Pokud byste se chtěli připojit ke skupině, zůstává
otevřena novým členům – mensa.click/snidane-fb.
P.P.S.: Doufám, že na mně ani na vás focení pokrmů,
nápojů a domácích mazlíčků nezanechalo trvalé
následky a brzy se vrátíme do stavu, kdy lze usednout
k dortu či kávě bez toho, aby byla nejprve řádně a včas
zdokumentována. Už jen proto, že ti, kterým bychom
fotku poslali, budou sedět s námi kolem stolu.
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From the ExComm: From the Director of Development
Bibiana Balányi, mezinárodní radní pro rozvoj, převzato z Mensa World Journal, 6/2020, číslo 89.
které se svými aktivitami začalo v roce
2008, v roce 2010 získalo status prozatímní
Mensy a nyní s celkem 370 aktivními členy
představuje národní Mensu s velkým
potenciálem pro další rozvoj. S radní pro
rozvoj jsou průběžně v kontaktu i další země,
kde prozatím národní Mensa neexistuje
– nově projevil zájem například Pákistán,
Filipíny, Indonésie nebo Bosna.
Tyto pokroky inspirovaly řadu již existujících
národních Mens k větší aktivitě (např.
Turecko) a některé z nich se rozhodly
podat pomocnou ruku vznikajícím Mensám
v dalších zemích – takto například Španělsko
pomáhá Rusku, Černá Hora Albánii nebo
Polsko Ukrajině.
Mezinárodní radní pro rozvoj Bibiana
Balányi ve svém článku informuje o vývoji
jednotlivých
národních
Mens.
Status
prozatímní Mensy nově získala Indie – ta
několik posledních desítek let setrvávala
ve stavu vznikající Mensy, posun na další
úroveň je tedy velký úspěch, který snad bude
v blízké budoucnosti následován dosažením
statusu plnohodnotné národní Mensy.
Seznam vznikajících Mens se rozšířil o Peru,
které nyní cílí i na získání statusu prozatímní
Mensy, stejně jako například Taiwan
a Lucembursko. Novou plnohodnotnou
národní Mensou se pak stalo Mexiko,

Naopak Kolumbie bohužel o svůj status
prozatímní Mensy přišla; na žádost svého
předsedy klesla z důvodu neaktivity
na úroveň vznikající Mensy. Bude nyní
potřeba se jí intenzivněji věnovat a pokusit se
aktivitu jejích členů znovu povzbudit.
Radní pro rozvoj dále zmiňuje, že se neustále
snaží být v kontaktu s jednotlivými Mensami
v různém stupni vývoje, a to ať už formou
osobních setkání, nebo online prostřednictvím
sociálních sítí a e-mailu, a poskytnout jim
tak možnost rychlého sdílení zkušeností
a rad. Nově také existuje facebooková
skupina Mensa Development Forum určená
pro předsedy a koordinátory pro rozvoj

jednotlivých Mens. V ní mohou sdílet své
know-how, příklady dobré praxe a nápady.
Současná nestandardní situace nicméně
neprospívá fungování existujících ani
vznikajících národních Mens, radní pro
rozvoj tedy závěrem apeluje na členy, aby
svoji národní Mensu nyní podporovali více
než jindy.

Jak roste Mensa?
Prvním stupněm vývoje je vznikající
Mensa (Emerging National Mensa).
Jde o Mensu, která dosáhla minimálně
50 členů, její členové se pravidelně
setkávají, má stanovy schválené svými
členy a pravidelně vydává newsletter.
Další fází pak je prozatímní Mensa
(Provisional National Mensa). Ta musí
překročit hranici 100 členů, musí
každoročně pořádat celostátní setkání,
její stanovy musí kromě členů schválit
i Mensa International a musí mít
ustanoveného mensovního ombudsmana
i psychologa.
Plnohodnotnou národní Mensou (Full
National Mensa) se Mensa stane
po splnění všech předchozích podmínek,
překročení počtu 250 členů a upořádání
alespoň dvou výročních celostátních
setkání.

From the ExComm: From the Treasurer
Jacek Cywinski, mezinárodní ekonom, převzato z Mensa World Journal, 7/2020, číslo 90. Kráceno.
Příjmovou stránku MI tvoří jednak poplatky
hrazené jednotlivými národními Mensami
(7 % členských příspěvků a 2 % příjmů
z využití značky), jednak příjmy z využití
obchodní značky Mensy. Na základě
výsledků z roku 2019 se letošní obrat
Mensy International odhaduje na cca
470 000 GBP.

Jacek Cywinski, současný mezinárodní
ekonom Mensy International, ve svém
článku vysvětluje, jak vypadá hospodaření
Mensy International.
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Své prostředky MI využívá podle aktuální
potřeby a v souladu s rozpočtem. V roce
2019 byly nejnákladnějšími položkami chod
mezinárodní kanceláře (25 %), organizace
výročního zasedání mezinárodní rady (IBD,
20 %) a prostředky vynaložené na ochranu
jména a značky Mensy (19 %). V loňském
roce se mimo jiné vynaložilo 30 000 GBP
na mezinárodní volby – tato částka se
nicméně v příštích letech značně sníží, MI
totiž nebude nadále proplácet národním
Mensám náklady vynaložené na tisk
volebních materiálů a funkční období se nově
prodloužilo na tři roky namísto stávajících
dvou. Poslední větší položkou pak
v loňském roce byla tvorba, údržba a hosting
webu mensa.org. K 31. prosinci 2019
měla Mensa International na svých
bankovních účtech 551 485 GBP.

Pokud vás zajímají další podrobnosti,
přihlaste se do členské sekce webu MI
(viz rámeček vpravo) a prozkoumejte
zápis z posledního zasedání IBD, nebo
se podívejte účetní závěrku otištěnou
v březnovém čísle Mensa World Journal.
Zasedání IBD můžete také osobně navštívit
– to letošní je naplánované na 8.–11. října
v Černé Hoře.
INZERCE

Mensa International Workplace

Nová platforma pro mezinárodní mensovní networking
Tan Kee Aun a Björn Liljeqvist, zakladatelé projektu; převzato z Mensa World Journal, 6 a 7/2020, číslo 89 a 90.
Komunita MIW stále roste, v současné chvíli je v ní přes 250 členů
a další přibývají. Jde o skvělé místo pro fungování SIGů, iSIGů nebo
pro interní komunikaci jednotlivých národních Mens a organizačních
týmů. Přístup do Mensa Workplace je omezený aktivním členstvím,
které lze díky provázanosti s mezinárodní mensovní e-mailovou
adresou snadno kontrolovat a neaktivním členům přístup odejmout.

Rádi byste navázali kontakt s členy zahraničních
Mens? Přihlaste se do Mensa International Workplace – online platformy pro snadné propojení členů
a jejich spolupráci. Platforma funguje obdobně jako
Facebook, mají k ní ale přístup výhradně mensané.
Můžete jejím prostřednictvím přidávat příspěvky,
komentovat, lajkovat, stát se členem některé z existujících skupin, nebo si vlastní skupinu založit, vytvořit akci a pozvat na ni další členy, nebo chatovat
a streamovat video…
Přístup do Mensa International Workplace je možný na adrese
me ns a inte r n ation a l.wor k plac e.com prostřednictvím vašeho
mezinárodního mensovního e-mailu (zjistíte po přihlášení do svého
profilu na webu MI: www.mensa.org/user/vanity-email ).

Jak se přihlásit na web
Mensy International
1)

Jděte na www.mensa.org.

2) Vpravo nahoře v oranžové liště klikněte
na Login / Register.
3) Zvolte Create a new account a vyplňte požadované
údaje (členské číslo najdete na své mensovní
průkazce, slouží současně jako přihlašovací jméno
do českého mensovního intranetu; pokud ho nevíte,
napište na sekretarka@mensa.cz).
4) Po zadání se dostanete do fronty na schválení.
Schvalování probíhá během jednoho až dvou dnů
po ověření platnosti členství.

INZERCE

LÉTO V MENSA TRIKU
Originální
funkční trička
značky Craft
s logem Mensa
na kolo i turistiku.

AKCE

Akce platí při objednání do 30. 8. 2020 nebo do vyčerpání zásob.
Při objednání zadejte poznámku „MensaLeta2020“ a získáte slevu 100 Kč z ceny uvedené na webu.

w w w. M e n s a S h o p . c z
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Jak je důležité míti filipa:
Kam s ním?
Tereza Cimburková, foto: autorka, www.terezacimburkova.cz

ké kavárně a tři hodiny civěla na telefon, jestli
nevolají, že po mě teskní. Netesknil. Když pak
po doporučení psycholožky navštěvoval dva
roky monteškolku, tam po mně občas tesknil.
Tedy spíš tesknil po hravé svobodě. Chyběla
mu volnost a pravá možnost výběru. Třeba nedokončit něco, co ho nebaví. Byla to možná
drsná školka života, ale díky ní pak lépe zvládal
školní zvyklosti.
Nechuť dělat, co ho nebaví, je jeho problém
dodnes. Nebo problém… Popravdě, já
mu rozumím. Vždyť má vlastně pravdu.
Kolikrát kolem sebe člověk slyší stěžování si
na vlastní práci. Člověk by měl dělat to, co
má rád. Nicméně jsme se nakonec shodli
na tom, že je potřeba nejdřív nasát co nejvíce
různých informací a zkušeností, a pak si
teprve vybrat, čemu věnovat většinu svého
času. Na prvním stupni nechápal, že ostatní
potřebují na stejnou práci víc času. Nepřišlo
mu fér, že dostává víc práce nebo jinou práci
než ostatní. Přitom to byla zajímavá činnost,
projekty, práce s počítačem. Ale bral to jako
trest. Dostal i samostatnou lavici, aby během
hodin nešířil neškolní nápady mezi kamarády.

Dvě klasiky v jednom nadpisu. Dva klasici
pohromadě. Stačí ale jeden neklasik a taky
máte o zábavu postaráno. Takové neklasické
dítě těžko zařadit do klasického českého
vzdělávacího systému. Do školky ten můj
nastupoval jako zkušený čtenář, do první
třídy se znalostmi třeťáka a na druhý stupeň
s těšením na fyziku a chemii a další cizí jazyky.

Extrémní kreativita, před očima a v hlavě mu
lítá tisíc nápadů. Většinou najednou. Já mívám
těch nápadů jen pár a často je pro mě těžké
si je urovnat. Naštěstí se loni ocitl v partě
podobně smýšlejících. Poprvé si nepřipadá
jiný než ostatní. Každý je tu sice jiný, ale jinak,
a hlavně jsou jiní všichni. Takže si vlastně
ladí. Třída neklasiků. Třeba z některých z nich
díky speciální (individualitu respektující) péči
vyrostou budoucí klasici. Potenciál na to mají.
Teď jen neusnout na vavřínech, to by byla
další klasika, ne už tak chvályhodná. Věřím,
že tenhle gympl je ten pravý pro něj a naopak.

Nikdy neměl problém zapadnout do společnosti, odmala se rychle skamarádil. Nezapomenu, jak jsem ho se slzou v oku ve třech letech poprvé předávala do dopolední školičky.
A on nasedl na motorku, už za jízdy mávnul
a odfrčel. Já pak opuštěně plakala v nedale-

Začal se učit. Učit se učit. Učit se nerušit.
Učit se vnímat i ostatní. Šlo to pomalu, ale
šlo. A pak přišla korona. A s ní i skoro celé
pololetí domácí školy. „Zrovna teď, když mě
konečně škola baví.“ Ale naštěstí si s tím
škola a učitelé poradili… inu, chytře. Jedou

online skoro všechny bloky. Učitelé řeší, jak
se děti cítí. K dispozici je paní psycholožka.
Co víc si v těchto časech kromě zdraví přát.
A ne, tohle není placená reklama, to je prostě
fakt. Dívaje se na to pozitivně, taky šetříme
přírodu a šetříme za benzín. Také pohlídám,
že se během dne pořádně nají.
Ale samozřejmě se i přes pár dohledaných
plusů stejně těšíme, až se vše vrátí do zajetých
kolejí. A s klasickým koronovým vtípkem:
„Mějte se a mejte se!“ se loučím a přeji
nám všem, aby děti se životem nakládaly ze
srdce a zároveň chytře. Na osobní shledanou
v lepších časech!

INZERCE

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka

SPECIÁLNÍ PEDAGOG
kurzy FIE a D. B. Elkonina
přípravný program pro předškoláky
program pro děti nadané,
s odkladem školní docházky atp.

vera@fixova.cz | 603 195 940
www.feuerstein.cz
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Nabízím služby v oblasti
psychologického poradenství pro
jednotlivce i firmy. Bližší informace
najdete na www.psychologieprovas.cz.

Kontakt:

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

50 %

sleva na předplatné časopisu

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

www.trade-off.cz
tradeoff-inzerat-57x57mm.indd 2
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Založení mensovního orchestru
Maxmilián Pilmaier
Díky povinné karanténě jsem stejně jako
mnozí další trávil hodně času doma,
přemítal o různých věcech a dostal
jsem nápad… nešlo by založit mensovní
orchestr? Osobně nejsem příliš aktivní
člen, tudíž nemám o ostatních členech
moc dobrý přehled, ale předpokládám, že
hudebníci se v Mense najdou.

IG Literární tvorba

Repertoár by byl přizpůsoben technickým
možnostem orchestru a jeho výslednému
nástrojovému obsazení. Hrály by se
(minimálně ze začátku) známé skladby vážné
(případně i jiné) hudby. Vzhledem k tomu, že
v Mense je dost lidí, kteří aktivně tvoří literární

Tikot srdce

IG Literární tvorba

Má představa je taková, že mensovní
orchestr by byl založen jako SIG Orchestr
(i když mně osobně by se spíš líbil název SIG
Filharmonie) a scházel by se na zkouškách
jednou týdně. Vzhledem k současné situaci
a blížícím se prázdninám by jeho případná
činnost byla zahájena asi až někdy v září či
říjnu, proč to ale nezačít plánovat už teď?
Tímto článkem bych rád oslovil členy Mensy,
kteří by o podobnou aktivitu měli zájem.

Podmínkou je snad jen schopnost hrát
na nějaký nástroj použitelný v orchestru
a schopnost účastnit se zkoušek. Ty by
se zřejmě konaly v Praze či okolí. Zde je
koncentrováno nejvíc členů, bude zde
tedy zřejmě koncentrováno i nejvíc členů –
hudebníků. Také to souvisí s tím, že případné
zkoušky by se mohly uskutečňovat v budově
Mensa gymnázia. Zatím jsem nezjišťoval,
jestli by gymnázium zkoušky umožnilo, ale
podobné poskytování prostor je dost běžné,
takže by to ve výsledku snad nebyl problém.

Vzpoura zvířat

díla, je možné, že se mezi námi najdou
i skladatelé – takže provozování hudby
Mensanů by také mohlo být součástí činnosti
orchestru (což bych osobně ocenil, jelikož
sám jsem amatérský skladatel). Repertoár
by ale orchestru určitě nebyl „vnucen“ a jeho
výběr by probíhal dohodou.
Osobně mám jisté dirigentské i aranžérské
zkušenosti, a tak bych rovnou rád sám sebe
nabídl jako kapelníka. Což ovšem neznamená, že se mezi námi nemůže najít někdo
schopnější. Závěrem bych už jen rád dodal,
že na intranetu jsem na fóru SIGy založil vlákno na toto téma a rád bych požádal všechny,
kdo mají nějaké podněty k diskuzi, aby tam
napsali. Zájemce bych pak rád nasměroval na můj e-mail maxpilmaier@seznam.cz.
Na shledanou u pultů!

(z literární soutěže)

Bohumil Matějovský

Shlížím na tu jednu jedinou místnost už spoustu let. Viděl jsem všechny její změny.
Když se tu malovalo poprvé, podruhé, popáté, taky párkrát tapetovalo, když to
bylo tehdy v módě, vyměňovala se tu podlaha, střídal se nábytek. To všechno
doznalo během času změny. Jen jedno zůstává stejné. Ti dva lidé, kteří tu žijí. Ale
ani to není vlastně tak docela pravda. Jak jim po celá ta léta odměřuji čas, určuji
dobu snídaní, odchodů, začátků televizních pořadů, ulehnutí do postele, vidím, že
i oni se pomalu mění.
Začnu ale tím, jak jsem se sem dostal poprvé.
Když se ti dva vzali, dostali mne jako svatební dar. Tak si mne v tomhle svém bytě
pověsili slavnostně na zeď. A žili. Byl jsem celou dobu u toho. Viděl jsem energii
jejich mládí. Jak tryskala mezi zdmi a proudila otevřeným oknem ven. Místností
zněl smích, taky často hudba, scházeli se tu jejich přátelé – no, občas se objevil
i nějaký ten mráček, ale nic vážného. Kdybych mohl, mávl bych nad tím svou delší
ručičkou. Pak se jim narodily dvě děti – byt byl ale dost velký, takže tu zůstali a jiný
nehledali. Děti pomalu rostly. Byl jsem svědkem mnoha jejich her. Člověče nezlob
se nebo ruletu znám snad už nazpaměť. Nebo to vzájemné hašteření a postrkávání
se. Taky se tu často večer četly pohádkové knížky. Ty příběhy jsem poslouchal
moc rád. Zvlášť, když tam zněly takové ty pasáže, jako: Čas je spravedlivý tím, že
měří všem stejně. Nebo: Čas zhojí všechny rány. Všeho dočasu. Čas neobelstíš.
A podobně. Pak děti vyrostly a z toho krásného bytu jednoho dne kamsi odešly.
Přicházely se na ty dva lidi podívat a zavzpomínat jen občas – třeba o Vánocích
nebo když se slavily něčí narozeniny. Ale ti dva tu byli pořád se mnou, i když jsem
na nich už viděl přicházející stáří. Bál jsem se, že mne třeba někdy sundají ze zdi
a vymění. Přece jen: byl jsem už taky starý a nemoderní. Ale neudělali to. Měli
ke mně asi nějakou citovou vazbu. Ke starým hodinám. Tím, že jsem byl součástí
jejich svatby, narození jejich dětí a celé té další historie. Tak si mne nechávali.
Jen jednou jsem musel ze zdi dolů. Dost jsem se bál, že jsem dotikal naposled
– ale nechali mne jen opravit, vyměnit pár součástek a už tady visím zase. Den
za dnem těm milým lidem odtikávám jejich čas. Možná si to neuvědomují, ale to
já jsem tím, kdo určuje jejich blížící se konec. Je mi to moc líto, že s každou mojí

odbytou vteřinou ti lidé stárnou a jsou zase o krůček blíž svému konci – ale s tím
nic neudělám. I když bych tolik chtěl. Opravdu. Moc bych si přál ten jejich čas
zastavit, zpomalit, dopřát jim ho mnohem víc, ale nejde to. Zkrátka měřím všem
stejně a nikdy to nebude jinak.
Teď už se v bytě moc změn neděje. Ti dva zpomalili svou chůzi i své pohyby
a často tu jen vysedávají. Místo deskových her se na stole povalují krabičky s léky.
Hudbu už slyším málo. Vládne tu často jen tíživé ticho.
O ty lidi se bojím. Co bude, až jim odtikám jejich poslední vteřinu? Oni jsou jediní,
kdo ke mně má vztah a kdo mne má snad i rád. Až odejdou – pak ti, co se tu
objeví, mne nejspíš někam odhodí. Pro jiné lidi už nebudu znamenat vůbec nic.
Budu jen starý křáp, veteš.
Tak tikám do ticha místnosti a s láskou ty dva lidi pozoruji. Znám je celý život,
tolik bych si s nimi chtěl popovídat, ale to neumím. Umím jen měřit jejich čas.
A taky jsem si jist, že za ty roky jsem dokázal synchronizovat rytmus tikotu svého
ocelového srdce s tikotem jejich lidských srdcí. Ty tichounké zvuky už splývají.
Jako bychom byli v dokonalé symbióze.
Ale možná pak dokážu ještě jednu věc. Zastavit se. Až přijde jejich čas, až mne
opustí – napnu všechny své pružiny až k prasknutí a zastavím chod svého
kovového srdce. Odejdu s nimi. Protože bez nich už nebudu nikdy šťastný. Vím
to. Já patřím k nim a oni ke mně. Všechno, co jsem tu viděl, od jejich počínající
lásky až po tuhle chvíli smutku, mám zaryto hluboko uvnitř svých koleček a pružin.
Jak říkám. Viděl jsem tu toho hodně. Mám tenhle byt tak moc rád. Každý
z jeho čtyř rohů, každý cíp záclony, omšelou vázu na stole. Je to můj domov.
Na zdi u cizích lidí už být nechci. Tak si ještě dál visím na zdi, užívám si
toho pohledu, dokud můžu, a trpělivě tikám. Vteřina za vteřinou. Po celý den
a po celou noc. Týden za týdnem. Vteřina za vteřinou. Každá z nich vždy
vyhloubí další vrásku na obličeji těch, které mám rád. Konce mých ručiček
jsou jako varovné prsty. Chtěl bych se jim za to tolik omluvit. Že tohle dělám.
Ale nejde to. Měřím všem stejně.

(z literární soutěže)

Marta Francová

Byl jednou jeden statek a v něm žili sedlák, selka a spousta domácích zvířat.
Sedlák byl hrubián, selka lakotná, a proto nebyli ve vsi vůbec oblíbeni. Domácí
zvířata, ač jim sloužila oddaně, trpěla často hladem a špatným zacházením.
Za vesnicí byl les, pole a louka, navíc právě panovalo krásné letní počasí. Proto
se několik zvířat rozhodlo, že utečou a budou žít venku na svobodě. Byli to myš,
králík, slepice, kočka, pes, vepřík, osel a kůň.
„Už se nenecháme takto utiskovat a nenecháme trpět ani své bratry, kteří zůstali
na statku,“ usnesli se a snili o tom, že se jim podaří přesvědčit i lesní zvířata
k souhlasu se svými ideály a později společně osvobodit nešťastné druhy.
Odpřisahli si vzájemnou pomoc a věrnost a jedné teplé noci opustili všichni
potichu usedlost.
V přírodě byl zpočátku život nádherný. Myš měla dostatek zrní na poli, právě tak
slepice a vepřík, králík, osel a kůň se dosyta popásali na bujné louce. Kočka lovila
polní myši a ptáky v lese a vybírala jejich hnízda. Protože pes nic podobného
neuměl, ponechávala mu velkomyslně něco ze své kořisti. Zkrátka idyla.
Pak se najednou karta obrátila.

Z lesa přiběhla lasice a slupla myš. Nikdo jí nepomohl.
Potom si liška odnesla slepici. Ani jí nikdo nepomohl.
Zakrátko přišel vlk a sežral králíka. Také jemu nikdo nepomohl.
Další den přiklusal velký medvěd a zakousl a roztrhal vepříka.
Nejdéle přežila kočka, protože se dokázala přizpůsobit přírodě a zdržovala se
převážně na stromech. Byla hrdá, soběstačná a pomoc od nikoho nečekala.
Avšak ani ona nakonec neunikla. Jednoho dne si ji vyčíhal myslivec a odstřelil
ji jako škodnou.
Když sled těchto tragédií uviděl pes, jenž se po celou dobu schovával v hustém
porostu, přepadl ho veliký strach a on se rozběhl, co mu nohy stačily, nazpět
do statku. Raději psovský život než taková nebezpečí a hrůzy. Věděl sice, že
jej hospodář spráská, ale to mu příliš nevadilo. A sedlák ho skutečně spráskal
řemenem – inu, jako psa.
Osel a kůň zatím zoufale pádili na opačnou stranu do polí. Běželi a běželi, až
přiběhli do zcela neznámé krajiny. Poblíž prašné cesty stál velký mlýn. Mlynář
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právě počítal na dvoře naskládané pytle s moukou. Když spatřil schvácená
zvířata, která mu sama přišla k domu, zaradoval se a zavolal mlynářku. Byla to
pěkná statná žena.
„Štěstí přeje dobrým lidem,“ řekla s úsměvem.
„Štěstí přeje bohatým,“ opravil ji mlynář.
Žena přikývla a usmála se podruhé. Pak šla a nabídla koníkovi velkou kostku
cukru a oslovi čerstvý křehký salát ze zahrady, aby si nerozhněvala Štěstí. Ale
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nebyla zlá.
Mlynář však byl člověk nesentimentální a ryze praktický. Ihned naložil oslovi
na hřbet několik pytlů mouky a koně zapřáhl do záložního žernovu, neboť
v náhonu bylo málo vody, a on myslel vždy na zadní kolečka.
Osel a kůň pokývali hlavami a řekli druh druhu: „Jsme zase doma. Asi je to tak
správné.“
A sklonili hlavy ještě níž, když mlynář zapráskal bičem. Už jim tak zůstaly.

Myšky – úpadek lidstva

(z literární soutěže)

Hana Kubeczková, 13 let

„Říkám vám, tenhle svět... Dělaj kraviny, vyhubí téměř všechno živé, a potom
se horlivě snaží zachovat to málo, co zbylo. Dřív tady běhaly myši chlupaté, ne
kovové, když jsem byl malý, děda mi o nich vyprávěl! Lidé prý začali jíst jen rostliny,
protože chtěli šetřit zvířata, byl to fanatismus, ale neuvědomili si, že ty rostliny
potřebovala zase jiná zvířata! Masožravé živočichy vyhubili nejdříve, potom my...
A teď jsme plechové. Představte si, nás lovily kočky! Ty by si nyní na myších jen
vylámaly kovové zuby. Tohle je smutné, cítím konec světa.“
Druhá myš se ušklíbla: „Cítíš konec světa každý den! Ugh, je tma, kdy zapnou
slunce?“
Třetí myš se zapojila do diskuse: „Zase se pokazilo... hloupý stroj!“
„Aspoň nám dává teplo a světlo!“
„Než na pár dní přestane svítit. Řeknu vám, tenhle krám – hrůza. Víte, že dřív bylo
slunce hvězda?“
První myš se zahleděla někam do dálky.
Druhá a třetí vyhrkly současně: „Co?!“
„Kecáš! Slunce je přece velký stroj, něco jako žárovka, majitel domu to
onehdy říkal!“
První trvala na svém: „Dřív to byla hvězda. Krásná a zářivá. Pak přestávala svítit.
A ti lidé, ty potvory, se zachránili – včas vyrobili nové…“
„Ta…takže tenhle svět...?“
„Je jen chabá napodobenina toho starého, pořád to říkám! Lidé vyrobili
plechová zvířata, obrovské domy, a kvůli počasí musí dokonce rostliny
pěstovat jen ve sklenících. Na každém rohu mít vzduchové kabinky. Protože
chtěli víc. Žít ve vesmíru. Objevit nové planety. A právě tohle je málem zabilo:
stavba dokonalých raket připravila Zemi téměř o všechno. Ovšem o tom se
nemluví, na to jsou moc chytří.“
„Hrůza!!!“
„Pojďme, člověk pustil televizi, jsou zprávy!“
Myšky doběhly do jakéhosi „obýváku“. Hlasatelka v televizi měla zjevně vlastní
názor na vše, co říkala. „Dostaly se nám zprávy od pamětníků, že dříve byla Země
úplně jiná. Lidé prý JEDLI! To prastaré slovo znamená přijímat potravu. Byli zkrátka
primitivní, naše kapačky jsou nejlepší, výzkum vědců prokázal, že jídlo jim denně
muselo zabrat tak hodinu a půl. Tolik promrhaného času!!! Počátek moderní doby,
naší doby, je v bibli, cituji: „Kdysi Bůh zničil přírodní slunce a lidem nastala těžká
zkouška. S Boží pomocí pak vyrobili nový zdroj tepla a světla.“ To je doloženo.
Promítneme nyní pár nově nalezených fotek ze ‚šťastnějších‘ dob lidstva.“
Na fotkách byly: travnatá pláň, zapadající slunce, palačinky, lev, MYŠ.
„To vypadá jako my!“
„Je to moc divné... působí hebce, měkce!“
První věděla své: „Je to myš. Tady vidíte, jak jsme se změnili.“
„A za to můžou LIDÉ!“
„Zasloužili by si apokalypsu!!!“ mínila druhá.
„Myslím, že ta apokalypsa je blízko. Moc blízko…“
Třetí myš padla. Byla mrtvá…nebo spíš pokažená.
„Co to je? Baterky jí měly vydržet dvacet let!“
„Jó, kdyby dvacet let, byla by tady s námi ještě dlouho!“
„Já…zní to naivně, ale chci se lidem nějak pomstít.“
„To je můj sen. Země kvůli nim…klima je strašně teplé, spousta smogu ve vzduchu,
však jen málo
z nich nemá umělý plíce! Moment... TO JE ONO!!“
„Co?!“
„Vzduch obsahuje nečistoty, takže se nemoci šíří! Umělé lidské orgány mají každý
jeden velký generátor. Kdybychom některý porušili, polovina obyvatel zemře!“
„Geniální!“
„Který orgán má nejvíc lidí?“
„Jistěže plíce, dnes jsi to říkal!“
„Sakra, asi mi selhává paměťová karta!“
„No co, hlavně že máme nějakou umělou inteligenci!!“
„Čert vem inteligenci! Radši bych žil v nevědomosti, než vědět o odpornosti
dnešního světa!“
„Stačí, šetři síly, jdeme do města zjistit, kde je generátor plic!“
Myšky odběhly. Byly ve městě, blízko vzduchové kabinky, zastavily se však,
neboť přes ulici běžela žena, která zjevně neměla umělé plíce a dusila se.
Otevřela tedy kabinku.
Přístroj ji však zastavil: Vhoďte 6 eur a kyslík vám bude poskytnut tři minuty. Tuto
kabinu vyrobila firma Vzduch levně.

Žena hledala v kabelce, ale peníze nenašla, vyběhla tedy ven a chtěla poprosit
o peníze, nemohla však mluvit, pouze chaoticky mávala rukama, snažila se s lidmi
třást a peníze jim vyrvat z rukou. Téměř je škrtila. Padla k zemi. Byla mrtvá, ale lidi
si toho nevšímali a tělo s odporem přecházeli.
„Vzduch by měl být levnější,“ podotkla myš.
Kolem procházela malá holčička se svým otcem. Mohlo jí být tak pět. Zjevně se
něčeho bála.
„Tati, bude to bolet?“
„Ano, jistěže to bude bolet, jaké hloupé otázky!! Je ti PĚT let, musíš být chytřejší!
Já v tvém věku…
už jsem vymýšlel novou teorii jídla!“
„Mám strach…“
„Aspoň nebudeš muset každou chvíli chodit do kyslíkové kabiny. Říkám, nové
plíce ti budou filtrovat vzduch. A neruš mě, přemýšlím.“
„Co je ta teorie jídla?“
„Že bychom znovu začali jíst, byly o tom žhavé diskuse, ale problém je ten, že
bychom neměli CO jíst. Dříve vymýšleli, co jíst. A neruš, sakra!“
„Ale…“
„Mlč!!!“
„Já jenom chci…“
„Nikdy bych si nepořizoval děti, kdybych věděl, že mi budou rušit mé drahocenné
myšlenky!!!“
Nastoupili do velké kabiny, která se pohybovala zavěšená na laně, něco jako malá
tramvaj. Bylo jich hodně a jely závratnou rychlostí, nedotýkaly se země.
Myšky běžely kolem telefonujícího člověka.
„Co tím myslíte? Proč?! Ne!! Počkat, nezavěšujte!!!!! Prosím! Prosím, ne!!!“
S mobilem vztekle mrštil o zem, málem zasáhl jednu myšku.
„Neumí se chovat!!“
„To bych řekla.“
„Generátor je v téhle budově!“
Myšky vběhly do místnosti s generátorem. Bylo tam mnoho tlačítek, pák,
a působilo to tam chaoticky.
„To tlačítko…Kde je?“
„Já nevím!“
Druhá šlápla na nějaké neznámé tlačítko.
„Ajaj! Co je to?“
„Je tam napsáno: Nemačkat, ohrozíte tak životy milionů lidí!“
„To bude ono!“
„Pojďme se tu porozhlédnout!“
„Tak ne, nejsou to plíce, tohle byla srdce.“
„Ještě odrovnáme plíce!!!“
„Už tak jich zemřelo dost!“
„Co?! Tak ty je budeš chránit?!“
„Tohle jako trest stačí.“
„Ty zbabělče!!!“
„Nebudu pokoušet osud! Možná jsou hnusní, ale bez nich by…“
„Bez nich by byl svět lepší!!!“
„Ty šílíš!“
„Jo, touhou po pomstě!“
Začaly se prát. Zprvu se jen strkaly, později už to bylo horší. Nemohou si nic
udělat, jsou z kovu. Slyšíme odporné škrábání kovu. Myši si neuvědomily, že
svými tlapkami mačkají další a další tlačítka…
„Ne!!! Přestaň!!“
Druhá přestala.
„Ty…myslím, že jsme právě vyhladili lidi.“
„Kolik tlačítek jsme zmáčkli?“
„Já…nevím. Přehnali jsme to, že?“
„Já ti to říkal!“
„Pojďme ven!“
Kolem byla jen těla, nikde ani známka života.
„Všichni jsou mrtví. Já to tušil!“
„Co s tím uděláme?!“
„Že bychom vyrobili plechové?!“

DĚTSKÁ fotografická soutěž
Vezměte foťák nebo mobil, zapojte se do soutěže
a trumfněte svými fotkami dospělé. :-)
Téma soutěže:

Plachost/Nesmělost (Shyness)

Příspěvky pošlete do 15. července 2020
prostřednictvím online formuláře na mensa.click/detska-fotosoutez

Ceny:

1. místo:

Instax mini 9

2. místo:
ministativ

Pravidla soutěže:

3. místo:

keramický hrnek
ve tvaru objektivu

1.

Soutěž je organizována Mensou ČR.

7.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.

2.

Téma soutěže pro rok 2020 je „Plachost/Nesmělost“ (Shyness)

8.

Všechny příspěvky musejí být výhradně samostatným dílem účastníka.

3.

Účastník dětské části soutěže musí být mladší 15 let.

9.

4.

Do soutěže se mohou zapojit členové Dětské Mensy i nečlenové, kteří
jsou rodinnými příslušníky členů Mensy ČR.

5.

Fotografie je nutné do 15. července 2020 odevzdat v elektronické
podobě ve formátu JPG prostřednictvím online formuláře na adrese
mensa.click/detska-fotosoutez, a to jako samostatné soubory. Pro
odeslání příspěvků je nutné přihlášení k účtu Google (například, ale ne
výhradně prostřednictvím mensovního e-mailu). Maximální povolená
velikost fotografie je oproti předchozím ročníkům 100 MB, žádoucí
jsou ideálně fotografie v plném rozlišení.

Ze zaslaných fotografií komise vybere ty tematicky odpovídající a z nich
budou na základě hlasování všech členů Mensy ČR na intranetu Mensy
ČR zvoleny tři nejlepší. Vítěz získá titul Dětský fotograf roku 2020 Mensy
ČR a první tři místa budou oceněna věcnými cenami.

6.

Autor musí v online formuláři uvést své jméno, věk, členské číslo (nebo
členské číslo a jméno toho rodinného příslušníka, který je členem
Mensy) a název snímku/snímků.

10. Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem Mensa bude mít
neexkluzivní právo je otisknout v mensovním časopise, zveřejnit
na webových stránkách, prezentovat na výročních zasedáních
a dalších vhodných příležitostech, nebo vystavit na výstavách
a dalších místech bez nároku na odměnu pro autora.
11. Soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno může být v souvislosti se
soutěží zveřejněno.

autor: Bartek Bocian

12. Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s výše
uvedenými pravidly.
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Řešení úlohy
najdete na straně 34.

Když hlad je ten lepší kuchař

Ivana Danielková

Experimentování v jídle je skvělá věc, ale všechno má své meze… Poskládejte jídla a nápoje zpátky do správných dvojic.
(Tvar slov se nemění.)

ČESNEKOVÁ KÁVA
SLEPICE V ŽUPANU
DUŠENÁ VODA
VANILKOVÁ KLOBÁSA
OVESNÁ OMÁČKA
SVÍČKOVÁ NA KYSELO
VINNÁ POMAZÁNKA
KOPROVÁ ZMRZLINA
PLNĚNÁ KAŠE
SRNČÍ OMELETA
BRAMBORY NA PAPRICE
ČERNÁ PAPRIKA
JABLÍČKA NA SMETANĚ
VAJEČNÁ MRKEV
RAJSKÝ BŮČEK

MINERÁLNÍ SALÁM
KREVETOVÝ PROTLAK
KYSANÉ TVARŮŽKY
ČERVENÉ KNEDLÍKY
CHODSKÉ KOŘENÍ
DUKÁTOVÉ ŠPAGETY
NOVÉ SRDCE
OLOMOUCKÉ HALUŠKY
RÝŽOVÝ HŘBET
MORAVSKÝ SALÁT
OKURKOVÝ NÁKYP
PEČENÝ VRABEC
VÍDEŇSKÝ MED
TOČENÝ CHLEBÍČEK
TURECKÝ LIST

ŠPANĚLSKÝ PREJT
SEGEDÍNSKÝ SALÁT
JITRNICOVÝ KOKTEJL
BRAMBOROVÝ PTÁČEK
BOBKOVÝ GULÁŠ
ŠUNKOVÝ ZÁVIN
MAKOVÝ ŘÍZEK
ČOČKA NA LOUPAČKU
CHLUPATÉ ZELÍ
FRANCOUZSKÉ TRUBIČKY
PERNÍKOVÉ VÍNO
JÁTROVÉ KOLÁČE
HOŘICKÉ BRAMBORY
BRYNZOVÉ BUCHTIČKY
BOLOŇSKÉ KNEDLÍČKY

BYSTŘÍLNA
Čí vznášedlo je plné úhořů?

Zuzana Kořínková

Znáte Monty Pythonův létající cirkus a scénku Dirty Hungarian Phrasebook? Pokud snad ne, vězte že z ní pochází nedocenitelná
konverzační fráze: „My hovercraft is full of eels.“, tedy „Mé vznášedlo je plné úhořů.“ Každý správný turista ví, že se v životě jen
zřídka ocitnete v komunikační situaci, kdy touto hláškou nelze nenuceně zahájit hovor a při tom demonstrovat znalost místního
jazyka. A protože vás jistě touto frází nezřídka osloví i místní, je potřeba být připraven. Identifikujte, která fráze je jakým jazykem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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A légpárnás hajóm tele van angolnákkal
18) Mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale
Το αερόστρωμνό μου είναι γεμάτο χέλια
19) Mój poduszkowiec jest pełen węgorzy
Bilong me hangamapim bot stap pulap maleo
20) โฮเวอร์คราฟท์ของฉันเต็มไปด้วยปลาไหล (hoh wer-krâaf kŏng
chăn dtem-bpai-dûay bplaa lăi)
( םיחפולצב האלמ ילש תפחרהHaraḥefet sheli mele‘a
betzlofaḥim)
21) lupDujHomwIj lubuy‘moH gharghmey
Moja je lebdjelica puna jegulja
22) Mit luftpudefartøj er fyldt med ål
Moje vozilo na zračni blazini je polno jegulj
23) ( סרעגנעוו טימ לופֿ זיא ףישבעווש ןַײמMayn shveb-shif iz ful mit
vengers)
Hoverkraftımın içi yılan balığı dolu
24)
Mi aerodeslizador está lleno de anguilas
मेरी मँडराने वाली नाव सर्पमीनों से भरी हैं (merī ṃḍarāne vālī nāv
sarpamīnoṁ se bharī haiṅ)
25) Менің әуе негіз кемесi жыланбалықпен толтырылған
(Meniñ äwe negiz kemesi jılanbalıqpen toltırılğan)
Il mio hovercraft è pieno di Anguille
26)
Pihaʻū
oʻu mokukauaheahe i nā puh
Моё судно на воздушной подушке полно угрей (Mojo
sudno na vozdushnoy podushke polno ugrey)
27) Mia kusenveturilo estas angiloplena
Min svävare är full med ål
28) Svifnökkvinn minn er fullur af álum
Ilmatyynyalukseni on täynnä ankeriaita
29) 我的氣墊船裝滿了鱔魚 (Wǒ de qìdiànchuán zhuāngmǎn le
shànyú)
Tàu cánh ngầm của tôi đầy lươn
30) Tá m‘árthach foluaineach lán d‘eascanna
Mae fy hofrenfad yn llawn llyswennod
31) Маё судна на паветранай падушцы поўна вуграмі (Majo
私のホバークラフトは鰻でいっぱいです (Watashi no
sudna na pavietranaj padušcy poŭna vuhrami)
hobākurafuto wa unagi de ippai desu.)
32)
ᎢᎧᎵᏨᏕᎦ ᏓᏆᎴᎳ ᎦᏃᎯᎵᏙ ᎠᏆᏤᎵᎢ (Kalitsvdega daqualela
Mans transportlīdzeklis uz gaisa spilvena ir pilns ar zušiem
ganohilido aquatselii)
Mea navis volitans anguillis plena est
Pro luštitele rvoucí si již vlasy zoufalstvím nabízíme nápovědu na straně 34.

Řešení úloh najdete na straně 34.

BYSTŘÍLNA

Jste trpěliví a přesní?

Hana Kotinová

1) Kolik kroků je potřeba udělat, abychom přesně zopakovali pozici na obrázku?

0

1

0

1 10 0
2) Dostaneme se někdy do pozice zrcadlově převrácené podle horizontální osy?
3) Dostaneme se někdy do pozice cyklicky posunuté o libovolný počet polí?
Pravidla: Začínáme v důlku s deseti kuličkami a vybraným směrem po jedné rozdáváme dokola po kruhu do ostatních důlků.
Obsah důlku, kam dáme poslední kuličku, opět zvedneme a rozdáváme dále. První kuličku dáváme vždy do dalšího důlku
ve směru rozdávání.
Příklad: Po úvodním tahu, půjdeme-li proti směru hodinových ručiček, bude pozice vypadat takto:
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1
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Hod knižní perlou – kvízová edice
Petra Š. Holubová

Název díla

Autor

1 „Eh — vezu révu z Burgund sem,“ král dál a dál si v zlosti svoji vede, „a takovouhle peluň mně
z ní svede ta velebená česká zem!“
2 „Říkám si,“ pokračoval Vilém, „proč jste tak zaujat proti myšlence, že se Ježíš Kristus mohl smát.
Já osobně si myslím, že smích je stejně jako koupele dobrý lék na špatné tělesné mízy a jiné
choroby, zvláště melancholii.“
3 Potom tvář... zase zmizela a místo ní se objevila velkými písmeny tři hesla Strany. Válka je mír.
Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla.
4 „To znamená,“ řekl, nahlížeje do kapesního kalendáře, „poněvadž dnes je středa 2. října, že
musím být zpátky v Londýně, v tomto salóně Reformního klubu, v sobotu 21. prosince v osm
hodin čtyřicet pět minut večer.
5 A tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného, opakoval: „Prosím pěkně … nakresli mi
beránka.“
6 Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bonbóny, škvarky a skořici, krupičnou kaši
a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a hrozinky, inu všechno možné do toho
dortu dali, jen chleba tam nedali...
7 Dejte sem večeři! Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé, a vše, co se líhne
z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno, a všechny druhy plžů, kteří se
požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem! Je večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti.
8 Dokončil prut... Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl: „U ostrova jsou
okouni samotáři. Jdi tam, prdelko, a pocuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám.“
9 Není to pozemská kniha – na Zemi nikdy nevyšla a až do oné strašlivě pitomé katastrofy o ní
žádný Pozemšťan neslyšel, ani ji neviděl. Je to nicméně kniha pozoruhodná. Možná jde dokonce
o nejpozoruhodnější knihu, jakou kdy vydalo mamutí nakladatelství v Malé medvědici, o němž
rovněž žádný Pozemšťan nikdy neslyšel.
10 Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.
11 S Rakouskem je to moc špatný. Nahoře nám už lezou na Krakov a dole do Uher. Jsme biti jako
žito, kam se podíváme, a proto mě volají na vojnu. Já jim přece včera četl z novin, že drahou
vlast vovinuly nějaké mraky.
12 Splnit svůj Osobní příběh je jedinou povinností člověka. Vše je jedno. A když něco chceš, celý
Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.
13 Stále a stále jsem musil myslit na to, že kdybych se naučil pořádně forehand a servis, nebylo by
důvodu, proč bychom nemohli dát lodi jméno Barbora.
14 Takovou nohu bych chtěl mít, a tak si ji silně přeju, že se mi v noci zdá, že chodím s dřevěnou
nohou, co silně klape „klap! klap!“, a lidi vybíhají z domu a každý se diví, že mám tu dřevěnou
nohu, a já jsem hrdý. Umínil jsem si, že budu hodný, a až budu hodný, tak naše poprosím, aby
mně takovou nohu dali.
15 Tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj,
matku mou, vlasť jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou!
Prém. Inteligence má být využívána ve prospěch lidstva. Cílem ....y není tudíž nic, co by mohlo být proti
zájmům lidstva.
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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 sami 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.
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.
Byla založena webová stránka pravopedie.cz,
která má nejen lékařům, ale i všem ostatním zdravotnickým pracovníkům usnadnit orientaci v právu.
Webová stránka obsahuje sekci se stručně vysvětlenými základními právními problémy, se kterými se
zdravotníci při své praxi setkávají a dále sekci aktualit, kde jsou mimo jiné uvedeny odpovědi na aktuální právní otázky.
Máte dotaz týkající se zpracování osobních údajů?
Řešíte problém týkající se GDPR? Nevíte si rady se
zákonem o zpracování osobních údajů? Obraťte se
na GDPR poradnu. JUDr. Andrej Lobotka, Ph.D.,
e-mail: andrej.lobotka@gmail.com. Další informace
najdete na www.smart-law.cz.
Logická hra Minesweeper Dreams pro Android.
Kromě klasiky je možné hrát trojúhelníky nebo šestiúhelníky. Hra má různé speciální herní módy a mnoho extra funkcí. Dostupné na Google Play. Užijte si
hru. Radomír Odstrčil
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Když hlad je ten lepší kuchař
česneková pomazánka, černá káva, jitrnicový prejt, točený salám, francouzské brambory,
boloňské špagety, vinná klobása, brynzové halušky, olomoucké tvarůžky, chodské koláče,
hořické trubičky, chlupaté knedlíky, rýžový nákyp, brambory na loupačku, španělský ptáček,
srnčí hřbet, rajský protlak, minerální voda, jablíčka v županu, okurkový salát, moravský
vrabec, vanilková zmrzlina, koprová omáčka, linecká kolečka, svíčková na smetaně, máta
peprná, dukátové buchtičky, vídeňský řízek, kysané zelí, játrové knedlíčky, čočka na kyselo,
ovesná kaše, pečený bůček, segedínský guláš, slepice na paprice, turecký med, bobkový list,
vaječná omeleta, plněná paprika, nové koření, červené víno, perníkové srdce, makový závin,
krevetový koktejl, šunkový chlebíček, bramborový salát, dušená mrkev

Sekejte latinu (řešení z minulého čísla)
1) Alea iacta est, 2) Acta non verba, 3) Draco dormiens nunquam titillandus, 4) Ave Caesar,
morituri te salutant, 5) Ad maiorem Dei gloriam, 6) Fiat lux, 7) Divide et impera, 8) Cuius regio,
eius religion, 9) Pacta sunt servanda, 10) Verba docent, exempla trahunt, 11) Da Deus fortunae,
12) Primum non nocere, 13) Fēstīnā lente, 14) Errare humanum est, 15) Ubi est concordia, ibi
est victōria, 16) Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, 17) Fīnis corōnat opus, 18) Hic sunt
leones, 19) Ignorantia iuris non excusat, 20) Omnia munda mundis, 21) Historia magistra vitae,
22) Omnia mea mecum porto, 23) Homo homini lupus, 24) Quis vult pacem, parat bellum, 25)
In vino veritas, in aqua sanitas, 26) Repetitio est mater studiorum, 27) In omnia paratus, 28)
Rex mortus, vivat rex, 29) Inter arma silent Musae, 30) Littera scripta manet, 31) Noli tangere
circulos meos, 32) Omnia vincit amor, 33) Ora et labora, 34) Per aspera ad astra, 35) Quo
vadis, 36) Vae victis, 37) Veni, vidi, vici

Jste trpěliví a přesní?
1) 6x72 rozdání, 2) ano, po 3x72 rozdáních, 3) ano, po každých 72 rozdáních.

Čí vznášedlo je plné úhořů?
Při řešení máte na výběr z následujících jazyků: běloruština, čerokézština, dánština,
esperanto, finština, havajština, hebrejština, hindština, chorvatština, irština, islandština,
italština, japonština, jidiš, kazaština, klingonština, latina, lotyština, maďarština, mandarinská
čínština, němčina, polština, ruština, řečtina, slovinština, španělština, švédština, thajština, tok
pisin, turečtina, velština, vietnamština.
Plné řešení najdete na mensa.click/vznasedloplneuhoru

Hod knižní perlou – kvízová edice
Řešení najdete na mensa.click/hodperlou

Děti a zvířátka
na závěr
Fotografii
„Panda v době pandemie“
zaslala Zuzana Šimková
Věděli jste,
že řádková inzerce
pro členy Mensy ČR
je zdarma
a výhodný
reklamní čtvereček
jen za 300 Kč?
Informace o dalších možnostech
inzerce a kompletní ceník najdete
na webu

casopis.mensa.cz

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 Deskovky Brno: Radim Novák, 774 571 453, radim.novak@mensa.cz,
sig-deskovky-brno@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, mensa.click/fb-ekologie
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

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

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

Místopředsedkyně, dobrovolníci:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417

SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Dana Havlová, 770 177 921,
dana.havlova@mensa.cz

Místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927

SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová,
lucie.mechurova@mensa.cz

Místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777

SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz

Členka Rady, časopis, grafika:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979

SIG Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz

Člen Rady, místní skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324

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
SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, ing.wolf@seznam.cz
SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, 774 349 731,
jitka.novakova@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz
SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-sigpenize
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
SIG Queer: Hana Druckmüllerová, hana.druckmullerova@mensa.cz

Člen Rady, SIGy – zájmové skupiny:
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, 604 623 092
Tajemník aktivit pro mladé:
Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz
Tajemník pro sociální sítě:
Michal Blümel, michal.blumel@mensa.cz
Tajemnice pro NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz
Tajemnice pro propagaci:
Jana Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ

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

SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz

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

SIG Rozvoj Intranetu: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz

SIGHT koordinátor: Zuzana Poláková, sight@mensa.cz

SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,

Testující IQ: testovani.mensa.cz (kompletní seznam testujících najdete
na www.mensa.cz/testovani-iq/seznam-testujicich)

mensa.click/fb-seberozvijeni
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

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, magda.kindlova@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

