MENSA

číslo 5/2020

Vážení mensané,
přesto, že letošní rok se zmatky kolem pandemie zrovna nepřeje pořádání mensovních akcí,
daří se nám udržovat nejen počet, ale i kvalitu pořádaných akcí na běžné úrovni. Určitě
nechceme pomoci rozšiřování nákazy, a tak bylo nutné některé akce přesunout na dobu
vhodnější. Po vzoru jarního celostátního setkání bylo odloženo o rok i celostátní setkání
podzimní. Doufejme, že si obě užijeme o to více v roce příštím. Pojďme společně využít
tohoto odkladu a zapojme se do příprav – kromě celostátních setkání nás v příštím roce čeká
i organizace EMAG 2020/2021 v Brně, kde je pro zapojení dobrovolníků velký prostor.
Je pochopitelné, že mnoho z nás má obavy z účasti na akci, kde se potkává větší množství
lidí. Buďme k sobě ohleduplní, respektujme osobní volby ostatních, ale nedovolme, aby se
mensovní život ochudil o jednu z důležitých aktivit – setkávání mensanů na akcích, které tak
krásně naplňují naši potřebu sdílení společných zájmů.
Netroufám si odhadnout, kdy a při jaké příležitosti bude možné se potkat s vámi všemi, ale
mohu vás ujistit, že se na ta setkání těším. Doufám, že čekání na tyto příležitosti už nebude
dlouhé. Užívejme si života s Mensou jako jeho součástí. Na viděnou v lepších časech!

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

Tiráž
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Ohlédnutí
za víkendem
pro dobrovolníky

Vážení čtenáři,
s radostí vás vítám u dalšího čísla časopisu Mensa.
Najdete v něm jako vždy informace o aktuálním dění v Mense – to tentokrát zahrnuje mimo
jiné zprávy o nově vzniklých zájmových skupinách (SIG), nadějné informace o vznikající
MS Liberec a bohužel méně radostné zprávy o některých akcích – kupříkladu Logická
olympiáda se letos přesouvá převážně online, a pokud to situace dovolí, prezenčně se
uskuteční pouze finále. Jiné akce musely být přeloženy na příští rok – například obě celostátní
setkání, EMAG a konference Vzdělání pro budoucnost.
Během léta se nicméně spoustu zajímavých mensovních akcí podařilo realizovat
– na následujících stranách tak najdete článek například o víkendu pro dobrovolníky, který
se konal na přelomu července a srpna a ze kterého vzešlo mnoho zajímavých podnětů pro
další rozvoj a fungování Mensy ČR, dále si budete moct počíst o řadě akcí SIGů i místních
skupin, nebo o zajímavém úkazu, kdy se v jeden termín uskutečnilo sedm mensovních akcí
najednou, a to na sedmi různých místech republiky.
Kromě reportáží najdete v tomto čísle i rozhovor s předsedou Mensy International Björnem
Liljeqvistem v rámci seriálu Mensantrop, recenzi knihy Vedle nul je jednička velké číslo,
výsledky fotosoutěže a také informace o tom, jak na Mensa gymnáziu zahájili nový školní rok.
Přeji příjemné počtení.
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Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal, foto: Jan Hubert Pavelka
Mezi místa, která hostila zasedání Rady
Mensy, se koncem srpna zařadilo i Jevíčko.
Rada byla informována o průběžném stavu
hospodaření a schválila i výši členských
příspěvků pro příští rok. Hlouběji jsme se
věnovali testování IQ. Probíhá příprava
nového testu pro dospělé, nově vznikla
pracovní skupina – rada pro testování – která
by měla vypracovat mj. příslušné návrhy
na další vývoj v této oblasti. Další skupina
vzniká jako reakce na workshop a diskusi
na víkendu dobrovolníků. Jde o pracovní
skupinu pro rozvoj, která se bude věnovat
definici cílů a metodám jejich dosahování.
Vzniklo i několik nových SIGů – Lišky
a Klub nadaných dětí jižní Čechy. V Brně
se otevírá možnost využít sdílené prostory
pro mensovní akce. Věnovali jsme se
i Logické olympiádě v souvislosti s covidem
a doporučením MŠMT. Byli jsme informováni
i o plánovaných akcích. Koronavirová
omezení se dotýkají i plánovaného zájezdu
na Nový Zéland, konference Vzdělání pro
budoucnost by měla proběhnout v původním
rozsahu.
Kompletní zápis z jednání je jako vždy
publikován na intranetu Mensy ČR.
Další jednání RM se uskuteční 11. 10. 2020
ve středu republiky v Čihošti.

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

intranet.mensa.cz

pod záložkou Dokumenty Mensy – Zápisy z RM

Valná hromada MS České Budějovice Valná hromada

MS Jihlava

Lucie Malechová
Ráda bych pozvala všechny členy MS České
Budějovice, členy Rady Mensy a ostatní
zájemce na Valnou hromadu Místní skupiny
České Budějovice, která proběhne ve středu
2. prosince od 17:00 v indické restauraci
Gateway of India, Piaristická 22/8, České
Budějovice.

Na programu bude kromě hlasování
o novém předsedovi a místopředsedovi
také zhodnocení dění v naší MS a plán akcí
připravovaných na další rok.
Budeme rádi, pokud dorazíte s dobrou
náladou, případně i s nápady, co byste chtěli
v příštím roce společně podniknout.

Hana Kotinová
Valná hromada místní skupiny Jihlava,
spojená s volbou předsedy, místopředsedy,
pokladníka, vítače a nástěnkáře, se uskuteční
v pondělí 7. prosince 2020 od 18 hodin
v Gambrinus Street Restauraci (Židovská 22,
Jihlava).

Místní skupina Libereckého kraje
Hana Kotinová
Liberecký kraj – černá ovce mezi kraji, poslední kraj bez místní
skupiny. Po několika letech, kdy zůstávalo jen u snu a jen pomalými,
nevýraznými krůčky jsem se pro myšlenku skupiny snažila získávat
spojence, se na scéně objevili noví členové. Porozhlédli se a začali
se ptát.
Sleduji všechny mensovní informační kanály, a tak mi tyto dotazy
nemohly uniknout. Sešli jsme se, probrali situaci a začali jednat.
Je neděle 6. září a já mám seznam devíti podporovatelů. Hledáme
desátého, abychom mohli podat návrh na založení místní skupiny.
Chcete se přidat, nebo chcete znát podrobnosti? Ozvěte se
na hana.kotinova@mensa.cz. Možná i díky vaší reakci a možná už
v příštím čísle časopisu oznámíme konání první Valné hromady!
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bude!

Výsledky mensovní fotografické soutěže
Fotit se nebudu (Martin Sivák)

Nejít s davem (Anežka Dostálová)

Shy gift (Beáta Tučková)

Váhání (Marek Dostál)

Plachost (Petr Linhart)

Shy to Fly (Marina Josefi)
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Kam chodí děti v Brně?
– Přece do SIG Lišky!

IG Lišky

Milada Pytelová, koordinátorka SIG Lišky
Chceš se seznámit s dětmi z Mensy, něco
si zahrát a třeba se i něco naučit? Přijď
na schůzku SIGu Lišky. Pravidelné schůzky
jsou určené pro členy Mensy mladší
15 let a konají se každé úterý kromě prázdnin
a svátků od 15:30 do 17 hodin v klubovně
Skautského institutu v Brně (Moravské
náměstí 12).
Posláním SIGu Lišky je rozvíjet emoční
inteligenci a sociální vztahy dětí s důrazem
na komunikační schopnosti, analytické,
komplexní, koncepční a kreativní myšlení,
zdravé sebevědomí, toleranci, uznávání

morálních a etických hodnot, schopnost
činit rozhodnutí, pracovat v kolektivu
nebo přímo vést tým, řešit konflikty,
vyjednávat a v neposlední řadě také rozvíjet
samostatnost a aktivní přístup.
SIG Lišky pro děti organizují mensané
z MS Brno. Kromě úterních schůzek je
možné účastnit se také víkendových
a prázdninových akcí a aktivit pro děti
a rodiče.
Pokud máte o SIG Lišky zájem, přihlaste se
prosím intranetu k odběru jeho konference
(Příjem konferencí > SIG Lišky).

IG 3 nové zájmové skupiny
Milé mensanky, milí mensané, dovolte mi představit vám hned tři nové zájmové skupiny – SIGy. Každý SIG se zabývá něčím jiným a jejich
koordinátoři už mají jasnou představu, jak vám zprostředkovat zábavu a stimulaci vašich mozkových buněk. Jak je můžete sledovat? Například
odběrem jejich e-mailové konference, který si lze aktivovat v intranetu Mensy ČR.

intranet.mensa.cz > příjem konferencí > zaškrtnout SIG > uložit

IG Deskovky Brno

„Naším zájmem je
zábava a povídání nad deskovými
a společenskými
hrami. V čajovnách, v herních
klubech a v pohodlí domova. Hrajeme hry
jednoduché i náročné, rozhodujeme se podle
nálady. Na své si u nás přijdou všichni. Nabízíme také alternativu všem, komu z nějakého důvodu nevyhovuje termín pravidelného
setkání místní skupiny. Působíme v Brně
a okolí.“
koordinátor: Radim Novák
radim.novak@mensa.cz
mensa.click/sig-deskovkybrno

IG Technologie

„Náplní SIGu budou akce spojené
s poznáváním moderních technologií, techniky a všech příbuzných oborů. Toto poznávání bude probíhat
jak formou různých přednášek či diskuzí, tak
formou exkurzí nebo jiných zajímavých akcí
přímo v jihomoravských technologických
firmách. Protože se Brnu přezdívá ‚Silicon
Valley Střední Evropy‘ nebude o místa a témata nouze.“
koordinátor: Karel Juřík
karel.jurik@mensa.cz

IG Věda

„Baví tě věda? Nás
taky. :-) Rádi si hrajeme, objevujeme,
experimentujeme
a vynalézáme. Zajímají nás fyzikální principy
a přírodní zákonitosti. Nahlížíme jak do přírodovědných, tak technických oborů. Poznáváme naši planetu i světy vzdálené. Naším
cílem je zkrátka malým i velkým předávat
radost z poznání.“
koordinátor: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz
mensa.click/sig-veda
fb.com/sigveda.cz

Nové benefit y pro členy
sleva 400 Kč na únikovou hru cludo.cz
sleva 600 Kč na únikovou hru escapepraha.cz
Slevové kódy pro uplatnění slev najdete po přihlášení do intranetu v sekci Členové > Výhody.
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Nový školní rok na Mensa gymnáziu
Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky
Nedávno jsme zahájili nový školní rok.
Zahajovali jsme s přesvědčením, že proběhne
již v normálním režimu bez koronavirových
opatření. I přesto, že jsme se podle nás
i našich žáků a jejich rodičů vypořádali
s výukou na dálku se ctí (mohli jste si o tom
přečíst v minulém čísle časopisu), všichni
svorně jsme se shodli na tom, že není nad
výuku s osobním kontaktem.
Bohužel situace je po krátké pozitivní
přestávce opět nepříznivá a my jsme
museli na poslední chvíli přijmout nezbytná
opatření, např. nošení roušek ve společných
prostorách školy, minimalizaci potkávání žáků
jednotlivých tříd ve třídách, na chodbách
i v jídelně, častější úklid školy i v průběhu dne,
časté větrání všech prostor, omezení vstupu
cizích osob do budovy školy atd. Z toho
důvodu jsme také přistoupili ke zrušení či
modifikaci některých tradičních aktivit v 1.
polovině školního roku – nebudeme pořádat
soutěž Talent základek, zrušili, respektive
přesunuli jsme první den otevřených dveří
z prosince až na leden, listopadové třídní
schůzky budeme pořádat online a nebude
u nás probíhat testování IQ Mensou ČR.
I když víme, že tím nevyloučíme možnost,
že se někdo z našich dětí či učitelů nakazí
nemocí COVID-19, chceme udělat maximum
pro zdraví a ochranu našich dětí a kolegů.
Věříme, že všichni naši příznivci to pochopí,
žáci a rodiče to ocení a že se společně

setkáme při akcích ve druhé polovině roku.
Sledujte proto naše webové stránky, kde
najdete informace k organizaci školního roku
a v aktualitách též pozvánky na nejbližší
akce.
Ale abychom neskončili negativně, pojďme
se podívat, co máme v tomto školním roce
v plánu a co nás čeká.
Především jsou to pravidelné akce jako
lyžařský kurz, řečnický a šachový kroužek,
tvorba školního časopisu, projektové dny,
různé odborně zaměřené exkurze, besedy
a přednášky. Pokračujeme také v projektu
Nautilus, který rozvíjí u žáků kompetenci
k učení, dále pak probíhá tandemová výuka
v několika předmětech a třídách, v rámci
projektu Šablony II pokračujeme ve využívání
tabletů ve výuce a budeme také v rámci
projektu YES GREEN pracovat s našimi
zahraničními partnery. Naši žáci budou
tvořit seminární a ročníkové práce, z nichž ty
nejlepší poputují do přehlídky SOČ, připojíme
se k celostátním akcím Noc s Andersenem,
Svět knihy a k Srdíčkovým dnům. Budeme
se snažit zapojit děti alespoň do dálkově
organizovaných soutěží, např. literárních,
výtvarných, Logické olympiády, Lingvistické
olympiády a dalších.
Jako novinku pro tento rok a roky budoucí
jsme založili Nadační fond na přání
a památku našeho zesnulého studenta

Matyáše Kosíka (mohli jste se o něm dočíst
v předminulém čísle časopisu). Tento fond
bude sloužit k podpoře nadaných žáků naší
školy. Budeme z něho finančně podporovat
aktivity pro rozvoj nadání, které by si žáci
nemohli dovolit zaplatit ze svého, nebo
jim škola z fondu tuto aktivitu uhradí jako
odměnu za dobrou práci. Z fondu bude
také hrazeno prospěchové stipendium
a mimořádné stipendium za výjimečné
studijní výsledky. První stipendisty vybereme
již v říjnu tohoto školního roku. Pokud byste
chtěli přispět do fondu, můžete tak učinit
na účet 1031690264/6100 – Equa bank.
Kromě toho neustále průběžně zvelebujeme
prostory školy i její okolí – na chodbách
vystavujeme výtvarná díla našich žáků
a ve vitrínách jejich úspěchy, ve všech
prostorách školy je i květinová výzdoba
a mnoho odpočinkových prostor. Všechny
prostory školy byly čerstvě vymalovány, dvě
další třídy byly vybaveny novým školním
nábytkem, byla dovybavena klubovna
pro žáky, pěkně upraveny a osázeny jsou
i venkovní prostory před vchodem do budovy.
Věříme, že tento rok bude pro naše studenty
příjemnější než ten loňský a že vám budeme
i v průběhu tohoto roku na našich webových
stránkách i zde v časopise přinášet zprávy
o jejich úspěších! My všichni ve škole pro to
uděláme maximum.

Mensa gymnázium hledá
schopného rozvojového manažera
Mensa gymnázium v současné době sídlí v pronajatých prostorách, které limitují jeho fungování a rozvoj.
Protože se nyní navíc uvažuje o možnosti zřídit mensovní základní školu a mateřskou školu, bylo by ideální,
aby vše sídlilo ve vlastních budovách – jakémsi mensovním areálu, kde by bylo možné provozovat i další
mensovní aktivity.
To vše by samozřejmě vyžadovalo značné finanční a lidské zdroje, jejichž generování je ovšem nad možnosti
aktuálního personálu gymnázia.
Proto hledáme schopného člověka, který by se věnoval shánění vhodných prostor (případně pozemku)
v Praze, financí a lidí. Nejde o nic nereálného (např. Praha 5 bude mít k dispozici pozemek pro školské
zařízení na Barrandově), jde však o potenciálně hodně velký projekt na nejméně 3–5 let.
Vhodnému zájemci, který předloží smysluplný plán postupu, je možné nabídnout menší měsíční
mzdu a „success fee“ v podobě podílu na vygenerovaných finančních zdrojích (předpokládáme nutnost
100–200 mil. Kč).
V případě zájmu o bližší informace mne, prosím, kontaktujte na níže uvedených kontaktech
Roman Kříž
místopředseda správní rady MG
roman.kriz@mensa.cz
+420 603 412 666
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Zuzana Poláková, Petr Mazal, foto: archiv LO
Říká se, že třináctka nepatří mezi šťastná
čísla. U letošního třináctého ročníku Logické
olympiády se to zčásti potvrzuje. Tento ročník
naší soutěže je odlišný od předchozích –
z důvodu koronaviru a na základě doporučení
MŠMT v manuálu pro provoz škol jsme
se museli ve školním roce 2020/2021
rozhodnout pro změnu schématu soutěže:
Kategorie soutěže zůstávají stejné jako
loni – MŠ (předškoláci), A1 (prvňáci), A2
(druháci), A (3. až 5. tř. ZŠ), B (2. stupeň
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií) a C (studenti středních škol).
Základní kola, ve kterých na soutěžící
čekají logické úlohy řešené online na webu
soutěže, proběhnou v nezměněné podobě
během října.
Krajská kola pro soutěžící z kategorie A, B
a C proběhnou online v pátek 6. 11. 2020.
Okresní kola pro soutěžící z kategorie MŠ
budou zrušena.
Finále proběhne, pokud situace dovolí,
prezenčně pro snížený počet soutěžících
v pondělí 30. 11. 2020 v reprezentativních
prostorách Míčovny Pražského hradu.
Doufáme, že jde o změny dočasné a že
se brzy vrátíme k tradičnímu schématu.
Přejeme všem soutěžícím mnoho úspěchů
při řešení úloh.
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Registrace ukončeny
Během září probíhala jako tradičně registrace
do soutěže. Celkový počet přihlášených
je opět velmi vysoký – přihlásilo se 63 770
soutěžících z 3 143 škol.
Opět pokračovala i soutěž pro školy,
během níž pět škol s největším počtem
registrovaných žáků v kategoriích A, B a C
získalo od Mensy jako dárek deskovou hru.
V kategorii A to byly 25. ZŠ, Plzeň; ZŠ a MŠ,
L. Kuby 48, České Budějovice; ZŠ, Sirotkova
36, Brno; ZŠ, tř. 1 máje 357, Hranice a ZŠ
Buzulucká 392, Teplice. V kategorii B jsme
ocenili Gymnázium, Terezy Novákové 2,
Brno-Řečkovice; ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České
Budějovice; Gymnázium Olgy Havlové,
Ostrava-Poruba; Wichterlovo gymnázium,
Ostrava-Poruba a ZŠ, I. Sekaniny 15/1084,
Ostrava-Poruba. A v kategorii C to byly SPŠ
strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň; SPŠ
strojní a elektrotechnická a VOŠ, Masarykova
3/460, Liberec; Gymnázium Česká, České
Budějovice; Vyšší policejní škola a Střední
policejní škola Ministerstva vnitra, Holešov
a Gymnázium J. K . Tyla, Hradec Králové.
Během registrace proběhla i korespondenční
soutěž, tentokrát o hlavolamy. Z cen se může
těšit Sebastián Čepela (kat. MŠ+A1+A2),
Berenika Janotová (kat. A), Roman Koloničný
(kat. B) a Ingrid Balcarová (kat. C), kteří byli
vylosováni z úspěšných řešitelů. Gratulujeme!

Chcete pomoci
s organizací?
Úloha krajských koordinátorů se letos omezí
na zorganizování slavnostního předávání cen
za krajská kola dle možností a s tím spojené
PR. Rádi bychom jim už teď poděkovali za již
vynaložené úsilí a doufáme, že se na ně
budeme moci příště opět obrátit.
Jedinou prezenční akcí v rámci soutěže tedy
zůstává bohužel pouze finále. Rádi bychom
o pomoc při jeho organizaci požádali i vás.
Oceníme ochotné dobrovolníky, kteří nám
pomohou v den konání finále s organizací,
zadáváním i vyhodnocením testů. Ozvěte
se nám na e-mail info@logickaolympiada.cz
a odebírejte zprávy konference SIGu Logická
olympiáda, kam posíláme další informace.
Generálním partnerem soutěže je opět
nadace The Kellner Family Foundation
a škola Open Gate, významnými partnery
soutěže jsou MŠMT, Nadace RSJ, AV Média,
Albi a Solitea, Asociace pro lepší ICT řešení.
Soutěž finančně podporuje i řada krajů, měst
a dalších partnerů. Mediálními partnery jsou
Novinky.cz a Právo.

dostupná
kvalitní
motivující
přátelská

Open Gate
Gymnázium a základní škola

#Stipendium

Velkorysý stipendijní program
Nadace The Kellner Family Foundation
pro studenty osmiletého gymnázia.
Sociální stipendium získalo od založení
gymnázia už 343 studentů.
kellnerfoundation.cz/open-gate
+420 224 174 462
info@kellnerfoundation.cz

#Všestranný rozvoj

Kvalitní vzdělání dostupné
pro motivované žáky
a studenty. Dejte nám vědět
o své motivaci a talentu!
opengate.cz
+420 724 730 512
info@opengate.cz

Dny otevřených dveří

12. listopadu 2020
21. ledna 2021
Můžete nás navštívit
i jindy, domluvte se s námi,
kdy se vám to hodí.

kellnerfoundation
opengateschool
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Víkend pro dobrovolníky 2020
v Berouně
Zuzana Kořínková, Petra Holubová, foto: Václav Kořínek

Víkend na přelomu letošního července a srpna měl původně být
termínem konání EMAGu – tedy celoevropského mensovního
setkání – v Brně. Ze zřejmých důvodů si ale na EMAG budeme
muset počkat ještě další rok, a když už měla velká část aktivních
mensovních dobrovolníků tento termín tak jako tak rezervovaný,
rozhodli jsme se právě na něj naplánovat víkend pro dobrovolníky.
Zhruba padesátka aktivních mensovních dobrovolníků napříč všemi
oblastmi mensovních aktivit se tak sjela do Berouna – jednak strávit
prázdninový víkend ve společnosti ostatních mensanů, jednak se
ohlédnout za uskutečněnými akcemi a projekty a zamyslet se nad tím,
co by se v Mense dalo podniknout a změnit v budoucnu.
Abychom účastníky hned úplně nevyčerpali,
začali jsme v pátek večer v soutěžním
duchu poznávačkou fotek z vybraných
akcí posledních let (s bonusovými body
za určení konkrétního ročníku Logické
olympiády z pohledu na dav v sále Míčovny),
následovala přednáška Denisy Neuberové
z Českého červeného kříže a dobrovolných
hasičů, a nakonec podle preferencí volná
zábava nebo spánek.
Sobotu jsme ale pojali už v plné parádě –
chtěli jsme, aby si z ní účastníci odnesli něco
pro svůj vlastní rozvoj, ale aby současně
byla užitečná i pro budoucí rozvoj Mensy.
Nejprve nás tedy pod vedením koučky
Martiny Čurdové čekal dopolední workshop
zaměřený na efektivní komunikaci, rozvoj
a motivaci dobrovolníků. Ačkoliv ve tvářích
některých účastníků byl zpočátku patrný
lehký diskomfort (patrně po zkušenosti
z obdobných školení v korporátním
prostředí), postupem času původní zábrany
odpadávaly a otevíral se prostor například
pro velmi přínosnou diskusi o tom, co
každému z nás dobrovolnictví přináší
(proč to vlastně děláme) a co potřebujeme,
aby nás bavilo i nadále. Právě konkrétní
definování svých dobrovolnických potřeb
a uvědomění si, že za jejich naplnění
neseme zodpovědnost i my sami, nejen
Mensa nebo koordinátor v konkrétních
mensovních projektech, pro mě osobně bylo
hodně zajímavé a znamenalo to změnu úhlu
pohledu na celou problematiku. Vyzkoušeli

jsme si také, že skutečně naslouchat tomu,
co nám druhý říká (a neplánovat během toho,
co mu na odpovíme, porovnávat podobnost
vyprávěné historky a naší osobní zkušenosti
z minulé soboty, nebo se zamýšlet nad
tím, proč támhleta moucha na zdi chodí
v kruzích), je těžké a že málokdy ostatní slyší
úplně přesně to, co si myslíme, že říkáme.
Po intenzivním komunikačním workshopu
následoval oběd a pak hravé intermezzo
– vyrazili jsme do parku na dvě hodinky
týmových soutěží. Ty pro soutěžící
představovaly skutečnou výzvu – týmy se
utkaly mimo jiné v hodu frisbee skrz šatní
ramínko, v odmotávání a kompresi izolepy
na čas, v nacvičení a produkci hudebního
čísla za pomoci boomwhackers, v dálkovém
malování se zavázanýma očima (štětcem
na násadě od smetáku) nebo v hodu lentilkou
na dálku.
Podvečer pak byl věnovaný zkoumání
oblastí, ve kterých má Mensa prostor
k rozvoji. Přítomných dobrovolníků jsme
se ptali například na to, co konkrétně je
motivuje být dobrovolníkem (a tím přímo
navázali na dopolední program), nebo co je
naopak brzdí, jak bychom chtěli, aby byla
Mensa vnímaná veřejností, které aktivity
nebo projekty mají větší potenciál, než se
využívá, a v neposlední řadě i jestli oni sami
mají nápady na nějaké „růžové slony“ – tedy
takové aktivity, které by sice bylo hezké
uskutečnit, ale není to úplně reálné.

Zjistili jsme přitom, že valná většina
dobrovolníků se nad fungováním Mensy
zamýšlí hlouběji a intenzivněji, než jsme
čekali, že poměrně jasně vnímají současné
nedostatky a často mají i dobré nápady
na jejich řešení. Stejně tak se objevilo
i několik zajímavých růžových slonů,
kteří ve finále možná úplně růžoví nejsou
a bylo by možné je realizovat. Následná
diskuse ve skupinkách podle tématu, které
dobrovolníky zaujalo nejvíce, pak přinesla
další zajímavé podněty. Výstupy této
části programu jsou pro nás velmi cenné
a budeme s nimi určitě dál pracovat – více
o nich se dozvíte v samostatné části článku.
Zbytek sobotního večera jsme věnovali
volné zábavě – prostor dostaly jak skupinky,
které chtěly pokračovat v organizačnědobrovolnickém plánování, tak diskusní
a deskoherní kroužky. Proběhla také
degustace čokolád v duchu „mensané
sobě“ – ona chvíle, kdy se v očích účastníků
degustace objevila lehká panika, když si
prostým výpočtem ověřili, že pokud každý
z nich alespoň jednu tabulku čokolády
na ochutnání přinesl, měl by teď alespoň
jednu celou tabulku čokolády sníst, rozhodně
patřila mezi půvabné okamžiky večera.
Nedělní dopoledne pak patřilo schůzkám
užších organizačních týmů, které si
povídaly o Logické olympiádě, EMAGu
a mensovních sociálních sítích, a celá akce
pak pozvolna skončila dobrým obědem
a neorganizovaným odpoledním okupováním
Berouna a okolí.
Doufáme, že účastníci měli z akce stejně
pozitivní a produktivní pocit jako my a ráda
bych jim poděkovala za jejich aktivní účast
– a jejich aktivní dobrovolnictví pro Mensu
celkově. Zvláštní poděkování pak patří všem,
kdo Petře Holubové a mně s organizací
pomáhali – ať už jde o Václava Kořínka
a Petra Krase, kteří si odpracovali pořádný
díl, nebo o ty, kdo nám ochotně přispěchali
na pomoc a ujali se stanovišť při týmové hře.
Děkujeme a doufáme, že tradice víkendu pro
dobrovolníky bude utěšeně pokračovat. :-)
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Reakce účastníka:
Jsem dobrovolníkem ráda. Mám ráda Mensu ČR a lidi v ní i kolem ní.
Svoji první akci jsem uspořádala pár měsíců po účasti na svém prvním
celostátním setkání v Plzni na podzim 2016. Baví mě totiž zájem
ostatních členů o aktivity, které zajímají i mě. Hraju ráda deskové
hry, luštím šifry, objevuju nová místa, jsem ráda mezi chytrými lidmi
se specifickým smyslem pro humor… To všechno mi Mensa přináší.
Postupem času jsem si ale uvědomila, že kromě zábavy by Mensa
měla sloužit i jako jakási platforma pro lidi, kteří touží po informacích,
vzdělání a sebezdokonalování po stránce duševní.
Krédem Mensy ČR je využití inteligence ve prospěch lidstva
a na víkendu dobrovolníků jsme se za pomoci brainstormingového
workshopu snažili vytyčit zásadní body, a naplnit tak obsah tohoto

poslání. Workshopu se zúčastnilo zhruba 40 přítomných, kteří rotovali
po místnosti s několika flipcharty a na ně zapisovali své ideje a přání
ve směřování a programu Mensy ČR. Výstupy jsou velmi cenným
materiálem pro nově vzniklou pracovní skupinu pro rozvoj Mensy,
která má za úkol zkoumat možnosti rozvoje Mensy pro další roky.
Z mého pohledu byl tento workshop nejdůležitějším bodem programu
víkendu dobrovolníků.
Nicméně je důležité tyto akce pořádat i z hlediska motivace členů
k dobrovolnické činnosti. Umožňuje jim to setkat se, pobavit se,
pohrát si, rozptýlit se a trochu si i odpočinout od každodenních
povinností. Jsou totiž dobrovolníky z podobných důvodů jako já!
Jana Unruhová
| 11 |
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Dobrovolníci a rozvoj Mensy
– podněty z workshopu
V rámci sobotního odpoledního workshopu
jsme se s dobrovolníky zaměřili na různá
témata související jak s dobrovolnictvím, tak
s Mensou obecně. S odpověďmi jsme pak
pracovali při následné diskusi a poslouží
i jako základ pro rozvoj jednotlivých oblastí
činnosti Mensy.

Motivace a demotivace
Významnou
roli
v
motivaci
našich
mensovních dobrovolníků hraje sociální
aspekt – mensané zkrátka rádi tráví čas
ve společnosti stejně naladěných lidí nad
nějakým společným projektem. Rádi se při
tom také sebevzdělávají, rozšiřují si obzory
a osobnostně rostou. Velký význam pro ně
má, když vidí, že daná aktivita či projekt
má smysl a že jejím prostřednictvím někomu
pomáhají – ať už jde o sdílení svých zkušeností
a vědomostí s ostatními, nebo pomoc
nadaným dětem – často i proto, že jedno nebo
více nadaných dětí mají doma také.
Mezi překážky v aktivním zapojení patří
nedostatek času, vzdálenost akcí, nebo
peníze – v některých případech totiž
dobrovolníci Mense kromě svého času
a schopností nepřímo věnují i finanční
prostředky
(např.
formou
ubytování
nebo dopravy na akce, které organizují).
Jako potenciální překážka byla zmíněná
i nedostatečná informovanost – zvlášť
pro nové dobrovolníky je obtížné zvolit si
takovou dobrovolnickou pozici, která by jim
vyhovovala, protože v současnosti neexistuje
seznam/databáze jasně specifikovaných
(hlavně menších) dobrovolnických pozic,
ze kterých by si mohli vybrat; rozdělení
větších pozic na menší části by přitom
teoreticky mohlo pomoci řešit už zmíněnou
otázku nedostatku času. V neposlední
řadě dobrovolníci zmiňovali, že se jim
ne vždy od koordinátorů aktivit dostane
zpětné vazby – vnímají občas chybějící
závěrečné zhodnocení, poděkování nebo
možnost vyjádřit návrhy ke zlepšení, a tím
do budoucna organizaci akce ovlivnit.

členů má zatím nedostatky. Padly návrhy
pořádat častější a intenzivnější rozvojové
aktivity pro členy nebo kurzy pro rozvoj
inteligence pro veřejnost.
Na čem se ovšem mnoho dobrovolníků
shodlo je to, že sdělovat veřejnosti i členům
myšlenku Mensy je velmi náročné –
především proto, že oficiálně deklarovaný
cíl „využití inteligence ve prospěch lidstva“
je velmi abstraktní a široký a chybí nějaká
jednoznačněji definovaná a uchopitelná vize/
cíl. Bez této vize podle nich bude náročné
zajistit funkční marketing dovnitř i ven
a využívat efektivně značku Mensy.

Prostor k rozvoji
K otázce, kde má Mensa prostor k rozvoji,
zmiňovali účastníci mimo jiné automatizaci
interních činností a procesů i modernizaci
a zjednodušení intranetu – obě tyto oblasti
se ale v současnosti rozvíjejí a pracuje se
na nich; to, že o tom ostatní dobrovolníci
nevědí, je signál, že je potřeba o takových
aktivitách důsledněji informovat.
Další oblast s potenciálem rozvoje je
motivace pozitivně otestovaných ke vstupu
a následně udržení nových členů. Tomu by
podle dobrovolníků mělo napomoci širší
spektrum nabízených aktivit. Byly zmíněny
nedostatky ve fungování místních skupin
a SIGů a padly návrhy na jejich intenzivnější

spolupráci a sdílení zkušeností. Další podněty
zahrnovaly systematičtější práci s nadanými
dětmi (která nyní sice probíhá, ale spíš jako
jednotlivé akce, nikoliv jako propracovaný
celek), významnější demonstrování užitku
vysoké inteligence pro společnost, ať už
prostřednictvím většího vlivu na stát/vládu
v oblasti podpory inteligence, již zmíněných
kurzů rozvoje inteligence pro veřejnost nebo
rozvojových akcí pro členy. Z těch byly
zmiňovány on-line přednášky a diskuse nebo
častější exkurze na neznámá, nedostupná
nebo zakázaná místa. Tyto exkurze jsou už
nyní jednou z oblíbených aktivit a je vidět,
že to skutečně je něco, co členy zajímá
a v čem jim Mensa svou záštitou může být při
zprostředkování nápomocná. Zajímavý byl
i návrh programu mezigenerační spolupráce
a většího zapojení seniorů z řad členů.

Co s tím?
Všechny podněty z workshopu i celého
víkendu pro dobrovolníky dále využijeme
v pracovní skupině pro rozvoj, jejíž vznik
inspirovaly. Skupina byla založena na konci
srpna, její plánovanou činností je analyzovat
jednotlivé oblasti s potenciálem rozvoje,
navrhnout řešení stávajících problémů,
předložit je jako doporučení Radě Mensy
a v ideálním případě řešení ve spolupráci
s ní dopracovat a úspěšně použít. Složení
skupiny bude proměnlivé podle aktuálně
řešených oblastí.
Pokud máte nějaké nápady, v jaké oblasti
a čím Mensu pomoci zlepšovat, nebo byste
se chtěli na fungování skupiny pro rozvoj
podílet, napište na rozvoj@mensa.cz.

Co by měla být
Mensa?
Když jsme se dobrovolníků ptali, co by se
ideálně mělo lidem vybavit, když se řekne
Mensa, zmiňovali pojmy jako např. skupina
inteligentních lidí (kteří nejsou úplně divní), IQ
testy, gymnázium nebo Logická olympiáda.
Poměrně silně zaznívala potřeba, aby Mensa
nepůsobila elitářsky – podle některých
dobrovolníků by Mensa měla dávat najevo, že
pomáhá ostatním, že inteligence je dobrá a že
ji lze rozvíjet. Shodli se na tom, že u učitelů
a nadaných dětí to do jisté míry naplňuje, ale
že u dospělé veřejnosti a vlastních dospělých
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Mensantrop: Ve prospěch lidstva

Díl třetí: Björn Liljeqvist
HOnza Koudelka, foto: archiv autora

Mensantrop je mensan, který naplňuje hlavní poslání Mensy, využití
inteligence ve prospěch celého lidstva, tím, že dělá něco prospěšného
pro všechny, na co by člověk s nižším IQ nestačil. Pokud něco takového
chcete dělat, ale nemáte nápad, co by to mělo být, tato rubrika by vám
měla dodat inspiraci představením těch, kdo nějakou takovou aktivitu
realizovali.
Pro tento díl jsem diskutoval o rozvoji a aplikaci inteligence s Björnem
Liljeqvistem, novým předsedou Mensy International.
Björn se narodil v roce 1975 a do Mensy vstoupil ve svých patnácti. Inspiroval
ho k tomu suplující učitel, ze kterého se vyklubal tehdejší člen Rady Mensy.
Björn byl vloni zvolen na pozici předsedy Mensy International. Kandidoval se
smělým cílem dostat koordinaci a organizaci Mensy International na úroveň
národních Mens, aby se stala opravdovou platformou pro rozvoj inteligence
napříč světem.
Cítil jsem, že jako elektroinženýr svět
moc nezměním, učit druhé mi dávalo
mnohem větší smysl. Napsal jsem dvě
knihy, tohle je moje druhá [ukazuje knihu
„Plugga Smartare“]. Taky jsem přednášel
na setkáních Mensy – o učení a o tom, jak
si zlepšit paměť, schopnost čtení, organizaci
času apod. Teď tohle dělám na plný úvazek.
Takže na tuhle cestu tě zavedlo něco jako
vrozená potřeba mít pro svět nějaký užitek?
Potřeba cítit, že to, co dělám, dává smysl a je
to součást mé osobnosti. Třeba práci pro
Mensu věnuji pár hodin denně. To bych fakt
nezvládl, pokud bych necítil, že je to důležité.
Také to, že mám vlastní firmu, nemám šéfa
a jsem šéfem sám sobě. Ta svoboda je pro
mě velice důležitá.
Má tvoje technické vzdělání vliv na to, jak
si představuješ věci jako třeba fungování
mozku a učení?

Björne, četl jsem, že tvůj obor jsou
pokročilé strategie učení a embedované
systémy. To je dost zajímavá kombinace.
Čím z toho jsi začínal a jak ses dostal
k tomu druhému?
Na univerzitě jsem vystudoval elektro
techniku. Tu jsem tam pak také učil společně
s programováním a dalšími předměty. Kromě
toho jsem měl takového koníčka – vymýšlel
jsem, jak zlepšit paměť a rychlost čtení a jak
celkově posílit mentální schopnosti. Později
jsem to začal učit studeny a postupně
jsem se o tomto oboru dozvídal víc a víc.
Tak jsem si vedle svého zaměstnání založil
malou firmu a začal nabízet kurzy, až jsem
z toho nakonec měl dost velký příjem, aby
mě to uživilo.
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Ano. Jako přednášející a školitel učení
vycházím z technického způsobu myšlení.
Jako například: Tady máme problém. Jak
ho vyřešíme tím, že zlepšíme naši techniku,
ne-li rovnou technologii? Když dávám lekce
učitelům, často mi říkají: „Kéž by nám tohle řekli,
když jsme studovali na učitele.“ Technik ví, že
když máte vyřešit složitý problém, nesmíte se
řídit pocity. Musíte ho prostě rozřezat na menší
problémy, zkusit v nich najít vzorec nebo
systém. Já vidím vzorce a vytvářím systémy,
které pak aplikuji na učení.
Tohle mě začalo hodně zajímat v roce
2002, když jsem dostal nápad, jak si
zapamatovat japonské znaky. Vymyslel jsem
mnemotechnický systém pro zapamatování
jejich výslovnosti. Když jsem zjistil, že,
kruci, tohle funguje, super, já jsem si to
fakt zapamatoval, začalo mě zajímat, jestli
můžu vymyslet další systémy. Tak jsem
začal vyhledávat nejlepší strategie učení pro
rozličné předměty a témata.
Četl jsem, že se zajímáš i o sociální
a politické aspekty inteligence. Co si
myslíš o inkluzi ve školách, o tom nápadu
mít všechny děti pohromadě v jedné třídě
bez ohledu na jejich schopnosti?
To, co popisuješ, bylo ve Švédsku mnoho let
hlavní proud, ale teď se klima mění a politici
i učitelé si začínají uvědomovat, že nadané
děti také potřebují speciální podporu. Nemají
vyloženě samostatné třídy, ale aspoň je
možné je podpořit tak, jak to před 20 lety
nebylo myslitelné. Ten nápad, že by všechny
děti měly být pohromadě, a pokud máš jedno
dítě velmi inteligentní, mělo by být příkladem
pro ostatní, považuji za naprosto odporný.
Neberou se tím v úvahu potřeby takového
dítěte a používá se k užitku ostatních. To já
rozhodně odmítám.

Zdá se, že aby inkluze mohla fungovat,
musí být učitel mnohem schopnější,
aby všechny ty děti různých schopností
najednou zvládl...
Ano, a takoví učitelé často nejsou.
Ve Švédsku prestiž učitelské profese mnoho
let vytrvale klesá. Z bystrých studentů se
stávají právníci, lékaři, inženýři, ale ne učitelé.
Ti, ze kterých vyrostou učitelé, jsou často
akademicky slabší, takže pro ně vůbec není
jednoduché učit inteligentní děti.
Dobrý průměrně inteligentní učitel se
pravděpodobně zvládne naučit, jak učit
slabší děti. Ale učit ty na pravé straně
Gaussovy křivky, zvlášť to nejvyšší jedno
procento, to se podle mě naučit nemohou.
Na učení těchhle dětí potřebuješ učitele,
kteří sami budou velmi bystří, protože ty děti
nejsou hloupé. Ony to poznají. Pamatuji si,
že když jsem jako dítě měl dospělého učitele,
který byl velice chytrý, získal jsem k němu
přirozený pocit respektu, protože jsem
rozuměl tomu, že on rozumí mně. Jako dítě
potřebuješ vyrůstat s respektem ke starším.
Proto by někteří z těch nejinteligentnějších
měli studovat na učitele, aby pak učili ty
nejbystřejší děti a mladé lidi.
Myslím ale, že není zase úplně dobré ty
nejnadanější děti od těch ostatních úplně
oddělit. Je spousta věcí, které by měly dělat
společně. Ale v některých předmětech, jako
je matematika, fyzika nebo jazyky, bychom
se je neměli snažit zbrzdit na průměrnou
úroveň. Často se taky zapomíná na sociální
aspekt. Když jsi chytré dítě, tak se nechceš
jen více učit. Chceš mít kamarády ve svém
věku, kteří budou rozumět tvým vtipům.
Já měl to štěstí, že jsem šel ve svých
šestnácti na speciální střední školu, kde
jsem chodil na hodiny pokročilé matematiky.
Dokázali jsme dát dohromady partu vysoce
inteligentních lidí. A mně se moc líbil ten
pocit, že se nemusím cítit chytrý. Když jsme
mluvili, nebylo to o tom, kdo je jak chytrý.
Mluvili jsme o zajímavých věcech.
Pro takové situace s oblibou používám slovní
spojení „intelektuální rezonance“. Myslím

tím, a to mám z vlastní zkušenosti, že můžeš
reagovat synchronně, jako by tvůj mozek
rezonoval na stejné frekvenci. A to je pak
ohromný zážitek.
Myslíš, že tenhle tlak směrem k inkluzi má
původ v politice?
Tady musím dodat, že názory, které tu
uvádím, jsou mé vlastní. Postoj Mensy je
mnohem abstraktnější a vyhýbá se politice.
Ale řekl bych, že ano. Otázka, kterou bychom
si měli položit, je: Děláme to pro dobro těch
dětí, anebo to děláme pro svůj vlastní užitek?
Ještě mnohem horší je, že někteří lidé si myslí,
že nadané děti jsou nadané jen díky tomu, že
získaly nějakou neférovou výhodu, a proto
bychom tuhle neférovost měli napravit. To je
podle mě urážlivé.
My ale některé talenty rozvíjíme, třeba
sport nebo hudbu. Proč ne inteligenci?
Tohle je Švédsku dost častá otázka. Vždycky
jsme totiž měli speciální školy pro sportovce

a muzikanty. Ale už ne pro matematiky nebo
fyziky. To se teď mění, a mě těší, že švédská
Mensa hodně pomohla zvýšit o tom povědomí.
Proč to tak je? Osobně věřím, že spoustu
našich norem, morálky, etiky a chování
ovlivnili naši dávní předkové před dvěma sty
tisíci lety, a díky tomu jsme si vypěstovali
velkou skepsi vůči lidem, kteří se snaží získat
moc. A inteligence je velmi úzce spojena
s mocí nebo nadvládou, zatímco když jsi
dobrý ve zpěvu, není to zdaleka tak podezřelé.
Tak nám to aspoň říká náš instinkt.
Nejspíš jsi zaregistroval trend, že
technologie věci zjednodušuje, jako
například takzvané low-code platformy.
Vidíš riziko v tom, že bychom museli náš
talent používat čím dál méně?
Rozhodně musím říct, že ne. Je pravda, že
spousta schopností se tak trochu vytrácí, ale
pořád tady bude tlak konkurence. Hodně věcí
můžeme automatizovat, ale naše očekávání
stále rostou. Takže pořád musíme využívat
svůj talent. Neuznávám evoluci jako morální
měřítko, ale silně věřím, že evoluce je životní
fakt, se kterým se musíme naučit vypořádat
stejně jako s jinými přírodními jevy, jako je
elektřina, gravitace, viry, entropie apod.
Konkurence je skoro jako přírodní zákon.
Například lidé dnes už nečtou dlouhé texty.
Takže když chceš napsat něco, co lidé budou
číst, musíš být velice dobrý v psaní. Myslím,
že to je neustálý koloběh, že technologie
něco zjednoduší a lidé se pak musí zlepšit
v něčem dalším.
Také jsem četl, že právo na rozvoj talentu
a inteligence považuješ za jedno ze
základních lidských práv. Není třeba
na čase v tomto smyslu aktualizovat
Základní listinu lidských práv a svobod?
Je to zajímavý nápad. Ještě nevím, jak
přesně to formulovat...
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Něco ve smyslu, že lidé mají právo na vzdělání odpovídající jejich schopnostem?
K něčemu takovému jsem mířil. Pokud máš
povinnost se vzdělávat, tak bys rozhodně
měl mít právo na vzdělání odpovídající tvé
úrovni, tvému talentu. Myslím, že v článku
26 by se dal jeden bod přidat nebo změnit.
Píše se tam, že základní vzdělání je povinné,
což vlastně není lidské právo. Je to absence
práva. Pokud musíš projít nějakou formou
vzdělání, nemělo by to být mučení. Nemělo
by to být vězení pro nadané děti.
Když jsem začal s tímto seriálem, chtěl jsem
zajít trochu dál než jen k rozpoznání a rozvoji
inteligence, až k jejímu skutečnému využití.
A myslím, že tvoje koncepce kolektivní
inteligence k tomu má hodně blízko.
Inspiroval ses distribuovanými výpočty?
No, částečně. Ale i Mensa jako organizace
mě inspirovala. Viděl jsem, že za určitých
okolností může být skupina inteligentních
lidí velmi inteligentní skupinou a může
dosahovat úžasných výsledků, zatímco
za jiných okolností může být naprostou
katastrofou. Budou spolu bojovat a ničeho
nedosáhnou. Kolektivní inteligence je velmi
reálná záležitost. Je to jako s počítači.
Potřebuješ správnou architekturu, správný
software, správnou skladbu různých vrstev.
Tohle je vlastně můj hlavní cíl v roli předsedy,
chci, aby se Mensa International stala
inteligentní organizací. Už máme inteligentní
lidi, ještě potřebujeme správné inteligentní
lidi na správných pozicích.
Půjčím si příklad z výpočetní techniky.
Studentům jsem vysvětloval, že procesor
počítače netuší, že je používán k tomu, aby
na něm běžel software. Je postaven tak,
aby vykonával instrukce, jednu za druhou.
Úlohou softwaru pak je definovat další
vrstvu. Stejně tak když máš dobrou
organizaci, tak ji její členové mohou používat
jako hardware k realizaci svých vlastních
aplikací, programů a cílů.
Když se třeba pár členů rozhodne
zorganizovat nějaký výzkum nebo nějak

zlepšit svět, Mensa by jim měla být schopna
pomoci najít další lidi a poskytnout jim
nástroje k setkávání a koordinaci aktivit. Ale
už by to neměla být Mensa jako taková, kdo
ty aktivity provádí.
Často vidím, jak členové považují Mensu
za jakýsi sociální klub a myslí si, že bychom
měli udělat něco pro svět. Ano, pojďme
zastavit změnu klimatu. Na tom není nic
špatného. Pak ale jiní lidé řeknou ne,
nejdůležitější jsou práva zvířat. Měli bychom
zastavit zabíjení delfínů a velryb. A pak
zas někdo jiný řekne ne, prioritou je umělá
inteligence a zabránění Skynetu v získání
nadvlády nad světem. Rozumíš, kam mířím?
Tohle je vlastně velké nebezpečí pro Mensu,
pokud zapomeneme náš hlavní účel, že
členové by měli být schopni aplikovat
hardware, který Mensa nabízí jako platformu,
na které mohou spouštět svoje vlastní
programy. Po světě máme sto čtyřicet tisíc
inteligentních lidí. Ale když chceš najít sto
lidí, kteří sdílí tvé nadšení pro konkrétní věc,
jak ti s tím Mensa může pomoci? V tom se
musíme hodně zlepšit.

Co bys poradil někomu, kdo hledá nápady,
jak využít své IQ způsobem prospěšným
celému světu?
Je velice důležité mít stále na paměti,
že existuje souvislost mezi inteligencí
a životním úspěchem. Jak můžeme tento
vztah posílit? Pokud máš vysoké IQ, ale
nenaučíš se ho aplikovat, pokud tě nikdo
nevede, je dost možné, že svůj talent
promarníš. Pomáhat inteligenci znamená
posilovat ten vztah mezi IQ a dosaženými
úspěchy a všemi dobrými věcmi, ke kterým
může pomoci. Proto je potřeba inteligentní
lidi učit, jak se učit, jak studovat.
Hodně inteligentních lidí má skvělé sociální
dovednosti, ale rozhodně ne všichni. Ti,
kdo je nemají, se toho musí hodně naučit,
a zvláště ti, kdo vyrůstají bez kontaktu
s jinými inteligentními lidmi. Snadno si
mohou začít myslet, že jsou chytřejší, než
ve skutečnosti jsou. V tomhle je Mensa
skvělá, protože setkáváním s jinými
inteligentními lidmi se naučí, jaké to je nemít
pravdu. Někdo jiný může mít pravdu. Takový
je život. Inteligentní člověk má potenciál,
který potřebuje rozvíjet. Je velký rozdíl
mezi tekutou a krystalickou inteligencí. IQ
je tekutá inteligence, krystalická inteligence
je skutečná kapacita v životě něčeho
dosáhnout. [teorie Raymonda Cattella]
Nebezpečím pro spoustu inteligentních lidí,
a to je něco, s čím se setkávám ve své práci,
je to, že se nikdy nenaučí studovat. Používají
svou inteligenci jako způsob, jak projít
školou, aniž by si osvojili konkrétní strategie
nebo techniky nebo metody učení. Mohou
prostě díky své chytrosti improvizovat.
Nakonec přijdou na univerzitu a najednou
jejich učebnice vypadají takto [ukazuje
tlustou Fyziku pro vědce a inženýry], a oni
nevědí, co dělat.
Vzpomeneš si na nějaký nedávný
příklad něčeho, co vyžadovalo vysoké
IQ a ve finále to přineslo užitek velkému
množství lidí?
Dám ti dva příklady, které mě zaujaly
v nedávných výzkumech kolem koronaviru

| 16 |

a nemoci COVID-19, které podle mě dobře
ukazují práci inteligentní lidí.
Když testuješ lidi na přítomnost koronaviru,
abys zjistil, kolik je v určité oblasti nakažených,
znamená to otestovat spoustu lidí. Existuje
koncept sdruženého testování, kdy vezmeš
vzorky od sta nebo pěti set lidí a smícháš je.
Tak získáš jeden vzorek od celé skupiny, který
obsahuje materiál ode všech, a provedeš
jen jediný test. Nezjistíš, kdo z té skupiny je
nakažený, ale po jediném testu budeš vědět,
jestli se v té skupině nákaza vyskytuje. Takhle
se dá velmi urychlit plošné testování.

známka inteligence. Inteligence není v mé
nebo tvé hlavě. Je mezi lidmi. Objevuje se
v prostoru mezi těmito uzly. Já jsem uzel,
ty jsi uzel. A někde mezi těmi uzly se něco
stane, jako mezi mozkovými buňkami.
Takže to byl příklad kolektivní inteligence?
Ano, přesně. Když něco řekneš, neslyším
přesně to, co řekneš, můj mozek už to nějak
interpretoval a přidal k tomu náhodný šum,
a naopak. Někdy se dobré nápady rodí
v prostoru mezi lidmi v kolektivním smyslu,

a podle mě je hrozně zajímavé, jak tuhle
kolektivní inteligenci využít.
Takže z toho nakonec můžeme vyvodit,
že nejlepší způsob, jak využít vlastní
inteligenci pro obecné blaho, je naučit se
učit a naučit se spolupracovat s ostatními
inteligentními lidmi?
Je to aspoň začátek. Myslím, že by tam
někde mohlo být ještě něco lepšího, ale
myslím, že tohle nám zatím bude stačit.

Druhý příklad, o kterém jsem četl, se týká
kolektivní imunity. Celé jaro lidé říkali, že
pro získání kolektivní imunity je potřeba
dosáhnout čtyřiceti až šedesátiprocentní
promořenosti. To jsou velká čísla a stálo by
nás to spoustu mrtvých. Teď ale vědci přišli
s novými modely a zjistili, že takové velké
procento se týká jen očkování. Pokud se
virus šíří populací přirozeně, ne každý bude
stejně nakažlivý. A tahle myšlenka sama
o sobě pro mě zavání inteligencí, protože
někdo pochopil, že svět je složitý. Ti nejvíce
nakažení lidé často budou prvními, kdo získá
imunitu. A když se tohle vezme do úvahy, tak
ta úroveň promořenosti, která je zapotřebí
pro dosažení kolektivní imunity, vychází
podstatně nižší.
To jsou skvělé příklady. Díky.
A kdybys chtěl příklad blíže Mense, nevím,
čí nápad to byl, ale dnes, když jsme
experimentovali s aplikací GoToMeeting
v rámci přípravy na online jednání IBD, byla
skvělá ta myšlenka, abychom místo nějakého
komplikovaného systému, jak se hlásit
o slovo, jednoduše začínali s vypnutými
kamerami a ten, kdo svou kameru zapne, se
tím hlásil o slovo.

Odkazy:
braingain.se
braingain.se/Chairman/index.htm
mensa.org/press-release/new-chairman-most-intelligent-society”-world
in-sightjournal.com/2020/04/15/liljeqvist-one

To byl brilantní nápad.

youtube.com/channel/UCSMma4NQmwXI9sV5HBYbK8w

A já vlastně nevím, čí nápad to byl. Prostě
se objevil a to je podle mé zkušenosti dobrá

en.wikipedia.org/wiki/Fluid_and_crystallized_intelligence

Mensa International Workplace:
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příspěvky, komentovat, lajkovat, vytvořit akci a pozvat na ni další členy, nebo chatovat a streamovat video…

Přístup do MIW je možný na mensainternational.workplace.com prostřednictvím vašeho
mezinárodního mensovního e-mailu (ten zjistíte po přihlášení do svého profilu na webu Mensy
International: www.mensa.org/user/vanity-email).
Nevíte, jak se přihlásit na web MI?

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.
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Co je to spotřebitelský úvěr na bydlení?
Tomáš Rusňák

Není zrovna jednoduché vyznat se ve změti nabízených úvěrů a půjček.
Přestože od účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru uplynuly více
než tři roky, zdá se, že většina spotřebitelů nemá úplně jasno v tom,
s jakými všemi typy úvěrů se mohou setkat, jaká jsou jejich specifika,
kdy je vhodné je využít, a kdy naopak ne. V tomto článku se vám
pokusím tajemství spotřebitelských úvěrů na bydlení poodhalit.

Co je to spotřebitelský úvěr
(na bydlení)
Pod pojmem spotřebitelský úvěr si mnoho
lidí představí klasickou „půjčku“ – na auto,
na vybavení bytu, často s vysokou úrokovou
sazbou a krátkou splatností. Nenechte se ale
mýlit – pojem spotřebitelský úvěr zahrnuje
mnohem větší množinu úvěrů, protože je
nadřazeným pojmem i pro hypotéky, úvěry
ze stavebního spoření, „půjčky“ atd., tedy
pro téměř všechny typy úvěrů, které si
dokážete představit. V tomto článku se
budu zabývat pouze spotřebitelskými úvěry
na bydlení, kterými jsou hypoteční úvěr,
americká hypotéka, předhypoteční úvěr
a překlenovací financování.

Doposud byla řeč o více méně známých
typech úvěrů; následující dva úvěry ale
úplně známé nejsou, protože se s nimi
nesetkáváme tak často – ve specifických
případech jsou ale velmi užitečné. Jsou
jimi předhypoteční úvěr a překlenovací
financování. Společným znakem je jejich
krátká „trvanlivost“ – tedy kratší doba
splatnosti (ve většině případů pouze dva
roky). Oba úvěry fungují jako jakási služba
k hypotečnímu úvěru – to v praxi znamená,
že nemohou nikdy fungovat samy o sobě
a vždy se musí vázat k hypotéce. Co je tedy
jejich podstatou?

Hypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr

Hypoteční úvěr znají určitě všichni –
minimálně tedy ti, kdo si pořizovali vlastní
bydlení a využili při tom pomoci banky. Je
to úvěr, který je účelově určený k bydlení. To
v praxi znamená, že půjčené peníze (nebo
alespoň jejich větší část) musíme použít
na jeden z účelů uvedených v zákoně –
nabytí nemovitosti, výstavba, refinancování
atd. Dalším znakem je zajištění tohoto
úvěru nemovitou věcí nebo věcným právem
k nemovité věci. Standardně je to zástavní
právo k nemovitosti ve prospěch banky.
Banka si ale kromě tohoto práva může zřídit
(a často tomu tak je) i tzv. zákaz zatížení
a zákaz zcizení. Dalším důležitým aspektem
u hypoték je, že v porovnání s ostatními
druhy úvěrů mají zcela jistě nižší úrokové
sazby.

Předhypoteční úvěr je úvěr, jehož účelem
je stejně jako u hypotéky bydlení, pouze
s tím rozdílem, že není zajištěný žádnou
nemovitostí. Proč není zajištěn nemovitostí,
může být dáno různými důvody, které mají
společného jmenovatele – nemovitost
nelze dočasně pro banku zastavit. Může
to být tím, že je nemovitost v dražbě, že
nemovitost patří družstvu nebo městu či
jsou na nemovitosti exekuce – zásadní je,
že k nemovitosti buď nelze zřídit zástavní
právo, nebo banka takovou zástavu
neakceptuje (klasicky u nemovitostí
v dražbě). Předhypoteční úvěr tuto situaci
řeší tak, že v jeho rámci banka poskytne
klientovi peníze, a přestože nemá nic
v zástavě, dá klientovi určitou lhůtu
(maximálně dva roky) na to, aby nemovitost
převedl do svého vlastnictví, případně
zbavil exekucí, a teprve poté k ní zřídil
zástavní právo. V okamžiku, kdy zástavní
právo zřídí, stane se z předhypotečního
úvěru naše dobře známá hypotéka. Toto
období nejistoty, kdy banka nemá nic
v zástavě, je vykoupeno vyšší úrokovou
sazbou a také tím, že klient platí po dobu
trvání předhypotečního úvěru pouze úroky.

Americká hypotéka
Další, již méně běžný typ úvěru je americká
hypotéka. Tato půjčka je totiž svým
nastavením velmi podobná hypotéce, ale
s tím zásadním rozdílem, že peníze můžete
použít na cokoliv, je tedy tzv. neúčelová. Je
to kombinace hypotečního úvěru a běžné
půjčky, protože podmínkou americké
hypotéky je stejně jako u hypotečního
úvěru zajištění nemovitou věcí. Daní
za neúčelovost jsou pak vyšší úrokové sazby,
které jsou ale stále mnohdy výrazně nižší
než sazby u klasických spotřebitelských
půjček. Také je zde oproti půjčkám
možnost delší splatnosti a možnost vzít si
úvěr až ve výši 70 % hodnoty zastavené
nemovitosti. Z mé zkušenosti se nejčastěji
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využívá ke konsolidaci jiných půjček nebo
pro účely podnikání.

Překlenovací financování
Třešničkou na dortu pak budiž jedinečné
překlenovací financování, které na našem
trhu nabízí pouze jediná banka, a to Česká
spořitelna. Nepleťte si ho s překlenovacím
úvěrem ze stavebního spoření, to je něco
úplně jiného. Tato služba je určena lidem,
kteří již nějakou nemovitost vlastní, ale chtějí

Ve financích se pohybuji už 9 let. Skutečný zlom v mé kariéře nastal v roce 2015,
kdy jsem úspěšně absolvoval zkoušku
EFA a pochopil, že poradenství se dá
dělat i úplně jinak a že mohu být pro své
klienty oporou, průvodcem a pomoci jim
snadno, rychle a bez zbytečného stresu
projít i tak zásadním životním krokem,
jako je koupě nebo výstavba nemovitosti. S partnery jsem před čtyřmi lety
založil firmu Taurum a po náročných
začátcích a „porodních bolestech“ už
máme za sebou více než 450 spokojených klientů, zprostředkované hypotéky
za více než 500 milionů Kč a od klientů
v mandátu přes 200 milionů Kč v investicích. V práci jsem šéf obchodu a realizace, hlavní hypoteční analytik a obchodník, ale v soukromí jsem normální chlap,
táta, partner, kamarád, sportovec a malíř. Mám rád kulturu, umění, cestování,
networking a nové výzvy.

si koupit jinou. Třeba se chtějí odstěhovat
z bytu do rodinného domu. Zároveň chtějí
peníze z prodeje vlastněné nemovitosti
použít na koupi nového domu – jak to ale
udělat, aniž bych si prodal střechu nad
hlavou, nebo se musel na přechodnou dobu
stěhovat k rodičům?
Banka
překlenovacím
financováním
dohromady s hypotečním úvěrem půjčí
svým klientům třeba i na celou kupní cenu
domu, avšak pod podmínkou, že klient
do dvou let svoji nemovitost, kterou vlastní

financování vyšší úroková sazba a po dobu
jeho trvání se opět platí jen úroky. Pro určitý
typ klientů je to však služba k nezaplacení!

Vyřeší se tak problém, kdy klient chce koupit
něco nového a nemá vlastní zdroje, ale
na druhou stranu vlastní nějakou nemovitost
(v ideálním případě nezatíženou jiným
úvěrem, ale i s tím se dá pracovat). Stejně jako
u předhypotečního úvěru je i u překlenovacího

Možností, jak zafinancovat váš záměr, je
mnoho a často se dá vymyslet i řešení
takových situací, které ze začátku vypadají
bezvýchodně. Je však potřeba znát
možnosti, které trh nabízí, a také metodiky
jednotlivých bank.

INZERCE

a ze které se chce odstěhovat, prodá
a z peněz z tohoto prodeje překlenovací
financování jednorázově splatí.

Recenze:

Vedle nul
je jednička velké číslo

Tereza Bohatá

Mít tuto knihu v době studií, počítání by mi šlo asi mnohem rychleji
a bylo by pro mě zábavnější. To byla jedna z mých prvních myšlenek
po otevření knihy s názvem Vedle nul je jednička velké číslo.

Kniha Holgera Dambecka Vedle nul
je jednička velké číslo je přehledně
rozdělena do devíti kapitol podle zaměření.
Na začátku každé kapitoly je motivace,
která nám ukazuje zajímavá zákoutí
matematiky, a v průběhu kapitoly je pak
postupně představeno několik témat, která
jsou pěkně popsána i vysvětlena. Kapitolu
uzavírá několik příkladů, jejichž řešení
včetně postupu je uvedeno na konci knihy.
Obtížnost příkladů je hodnocena pomocí
hvězdiček, v rámci každé kapitoly se začíná
u jednodušších a postupuje se směrem
k náročnějším.
Hned v první kapitole čtenáře okouzlí
početní triky. Víte, jak zpaměti spočítat

třeba 85×85 během pár vteřin? Nebo třeba
249857330583x5? V dnešní době kalkulaček
už sice nejsou tyto triky tak oblíbené jako
dříve, přesto je výpočet z hlavy někdy hotov
dříve, než kalkulačku najdeme, natož než
do ní příklad vůbec zadáme. Praktičtěji
zaměřené čtenáře osloví část věnovaná
geometrii a trikům spojeným s dělením
pizzy na stejné díly. Na poloviny, třetiny,
čtvrtiny nebo šestiny je to snadné, ale co
třeba rozdělit ji na pět stejných dílů? Pokud
bojujete se zapamatováním svého PINu,
telefonních čísel svých blízkých nebo jiných
číselný kombinací, mohly by vás zaujmout
triky rekordmanů v zapamatování si čísla pí
na co nejvíce desetinných míst. Stejně tak
mnohé čtenáře okouzlí metoda, pomocí
které umějí rekordmani spočítat třináctou
odmocninu stociferného čísla během pár
vteřin. Na své si přijdou také milovníci
kouzel s čísly – ti se naučí pár jednoduchých
triků, díky kterým dokážou uhádnout, jaké
číslo si právě myslíte. Kromě toho je v knize
vyhrazena kapitola i kouzlům s kostkami,
kartami a papírem, za kterými se skrývají
pěkné matematické hříčky.

Neposedné fejetóny

Kniha psaná i posílaná ze srdce.
Ukázky a objednávky na

www.terezacimburkova.cz

díte?
é
n
a
d
Na
?
Adhd
?
Pas

Celá kniha je psaná poutavě pro široké
spektrum milovníků hádanek. Matematické
pozadí je vysvětlené srozumitelně a bez
nutnosti hlubokých znalostí. Knížku není
nutné číst postupně, můžete si vybrat
svoji oblast zájmu a začít od kterékoli
kapitoly. Průběžnými příklady dává autor
možnost zamyslet se nad problematikou
více do hloubky, jejich detailně popsaným
řešením pomáhá neztratit se tam, kde se
čtenářovy myšlenky vydaly jiným směrem,
a doplňující obrázky, grafy a tabulky
přispívají k lepší přehlednosti a čitelnosti.
Využití některých hříček z knížky si najde
snad každý milovník čísel.
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz

Mensa ČR
Česko je pro nás inspirace, říká šéf
mezinárodního Mensa klubu – Novinky.cz,
mensa.click/bq
Třináctý ročník Logické olympiády odsoutěží
nadšenci u svých počítačů – Novinky.cz,
mensa.click/aq
Před nástupem na VŠ dokázal zvítězit v Logické
olympiádě – Novinky.cz, mensa.click/bs
Příběh trojnásobného vítěze Logické olympiády:
Václav Trpišovský rád trápí mozek originálními
problémy – Novinky.cz, mensa.click/br
Zprávy 05 Mensa camp – YouTube.com |
Kabelová televize Kopřivnice, mensa.click/ar
Mensa ČR školila učitele nejen z MS kraje –
moravskoslezská regionální televize Polar,
mensa.click/as

Nadané děti
Prvňáčka, který už čte, píše a počítá, slabikář
unudí k smrti. Co udělat pro to, aby neztratil chuť
do učení? – Eduzin.cz, mensa.click/at

„Pokud učitel zjistí, že má ve třídě prvňáka,
který učivo už dávno zvládl, měl by to vzít
v úvahu, když mu zadává práci. U těchto
dětí stačí, aby procvičování učiva věnovaly
v hodinách například jen 20 procent času
a ve zbytku se rozvíjely v tom, co jim jde.
Jednoduše řečeno: není třeba mu zadávat
víc práce, ale jinou práci; další nekonečné
sloupečky sčítání a odčítání asi nebudou
to pravé.“ Eduzin.cz
Plagův resort škrtl olympiády a soutěže pro
školáky. Po kritice slibuje změny – iDNES.cz,
mensa.click/au
Škola v Rybitví se zaměřuje na nadání žáků –
Pardubickydenik.cz, mensa.click/aw
Nadané děti z Valmezu očkovaly řasy a hubily
komáry – Valasskydenik.cz, mensa.click/ay
Geniální děti se od vrstevníků liší. Správný rodič
to včas pozná – PrazskyDEN.cz, mensa.click/az
Změníme Česko. Týdeník Euro vybral dvacítku
nejtalentovanějších mladých Čechů – Euro.cz,
mensa.click/b0
Vědci zkoumají výsledky romských školáků
v testu inteligence. Upozorňují, jak je
znevýhodňuje – Info.cz, mensa.click/b1

Mozek a inteligence
Inteligentní lidé mluví sprostě, jsou nepořádní
a rádi ponocují – Magazin.cz, mensa.click/b3
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Einstein pozdravuje aneb celebrity s extrémně
vysokým IQ. Podívejte se, kdo je chytřejší, než se
zdá – Kinotip2.cz, mensa.click/b4

„Herec Ashton Kutcher (například
seriál Dva a půl chlapa nebo film Jobs)
je s hodnotou IQ 160 zhruba stejně
inteligentní jako Stephen Hawking.“
V lidském mozku se skrývá malý člověk. Co tam
dělá? – ZoomMagazin.iPrima.cz,
mensa.click/b5
Parametry zaručující nadprůměrnou inteligenci –
Bety.cz, mensa.click/b6
Fetiš inteligence – Psychologie.cz,
mensa.click/b7

„Lidská inteligence je fascinující fenomén.
Z evolučního hlediska jde o naši největší
výhodu: přemýšlení je při řešení problémů
mnohem bezpečnější, rychlejší a méně
nákladné než zkoušení alternativ ‚naostro‘.
Zatímco jiné organismy se přizpůsobují
svému prostředí spíše konkrétním
způsobem, lidská inteligence je obecná
schopnost – umožňuje nám abstrahovat
od detailů, objevit obecné principy
a aplikovat je i v nových situacích.“
Psychologie.cz

Slabá elektrostimulace mozku zlepšuje
schopnost učení jazyků o 13 % – 6DHub.cz,
mensa.click/b8
Mozek může omládnout o několik let. Stačí
hodina týdně – PrazskyDen.cz, mensa.click/b9
Potvrdilo se – prospěšné účinky pohybu
na neurogenezi a kognitivní funkce mozku
ve vyšším věku – SZU.cz, mensa.click/ba
Zapomněli jste na partnerčiny narozeniny?
Nezoufejte, může to být známka nadprůměrné
inteligence – MZone.cz, mensa.click/bb
Máme mozek neandertálců? O kolik rychlejší je
myšlení člověka 21. století – Stoplusjednicka.cz,
mensa.click/bd
Doktorka Tomanová: O mozek je nutné se starat,
jinak vypoví službu – CtiDoma.cz,
mensa.click/be
Láska IQ přidává. Váš partner není tak
inteligentní, jak si myslíte, zjistili vědci – Zena.
Aktualne.cz, mensa.click/bf
Co je to emoční inteligence a jak moc ovlivňuje
naše životy – Novinky.cz, mensa.click/bg
Dotykové displeje a dětský mozek. Vědci se
dohadují, jak moc ho mění – Lidovky.cz,
mensa.click/bh
Návyky, které škodí mozku a měli byste se jich
zbavit – LepsiJa.cz, mensa.click/bj
Mozek se při dlouhém pobytu ve vesmíru
reorganizuje. Je nečekaně přizpůsobivý – CT24.
CeskaTelevize.cz, mensa.click/bi

„Radiace, mikrogravitace a další vlivy by
mohly zabránit cestám na Mars, pokud
by poškodily mozek. Nový výzkum se
proto podíval na to, jak se tento orgán

Všimli jste si článku o Mense
nebo inteligenci?
Prosím, zašlete odkaz na adresu
redakce@mensa.cz
s vesmírnými podmínkami vyrovnává.
Vědci zjistili, že až překvapivě dobře.
Zjistili, že mozek mění během delších
pobytů svou orientaci – zjednodušeně
řečeno pluje v odlišných částech lebky.
Na to dynamicky reagoval drobnými
změnami ve tvaru. Nezvyklé prostředí
mělo i jiné dopady: kosmonauti si rychle
osvojili nové motorické dovednosti a také
získali lepší rovnováhu i koordinaci
pohybu. Zásadní je, že tyto změny
u žádného ze zkoumaných kosmonautů
nevedly ke vzniku neurodegenerace;
mozek jimi tedy nebyl v žádném smyslu
poškozen. A po sedmi měsících se zase
bez problémů prakticky úplně vrátil
do původní polohy a stavu.“ ČT24

Podcasty
Co je to Brainhacking? Jak se začít starat o svůj
mozek? (32 min) – YouTube.com | Brain We Are,
mensa.click/bk

„Následně přichází uvědomění, že co
jsme, je neustálý proces změny a že naše
nervová soustava určuje to, jak vnímáme
realitu kolem, nás samotné v ní a pocity,
které z toho máme. Poté již vím, že se
mozek dokáže měnit, to se nám všechno
krásně spojí a vyjde z toho proces a téměř
nezastavitelný cyklus zlepšování naší
subjektivní zkušenosti, protože za ni
máme zodpovědnost, je to to jediné, co
máme, a určuje to kvalitu našeho života
a spokojenost, a hlavně změna je možná!“
youtube.com | Brain We Are

Dokument
PŘÍBĚH LIDSKÉHO MOZKU
(Z cyklu Život za zdí, ČR, 2018)

Příběh lidského mozku je rozdělen do několika částí. Nejprve pojednává o základním anatomickém rozdělení mozku. Navazuje povídáním o motivaci, emocích,
instinktech a nejpravděpodobnějším mechanismu vzniku úzkostných poruch a deprese. Dále se vydává do světa moderních
zobrazovacích metod. A závěrem nahlíží
i do budoucnosti diagnostiky a léčby psychických nemocí.
mensa.click/bm

Zahraniční (EN)
Using brain imaging to pierce the mystery of
human behavior – MedicalXPress.com,
mensa.click/bo
Neuroscientists at Vanderbilt identify the brain
cells that help humans adapt to change –
News.Vanderbilt.edu, mensa.click/bp

Vítáme nové členy!
y
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10

0

Michael Arnautov, Lukáš Bárta, Eva Bártová, Romana Běhounková, Eliška Beránková,
Denisa Blechová, Julie Daňková, Michal Doleček, Robin Dvořák, Jan Frk, Kryštof Gergel,
Martin Jindřich Glozar, Václav Hetzer, Petr Hlavsa, Samuel Holas, Martin Holkovič, Julie
Holubcová, Veronika Holušová, Jana Holzerová, Matěj Homolka, Barbora Huječková,
Jerry Kejie Chen, Václav Janata, Hana Jánská, Zdeněk Jirovský, Daniel Kincl, Matouš
Kosina, Luboš Kotala, Lukáš Kozák, Jan Kozma, Veronika Kramperová, Anastasija
Kuramžina, Tomáš Kusák, Aneta Lojdová, František Malý, Eliška Maxová, Patrik Mitana,
Kateřina Mlázovská, Michal Moc, Martin Mžourek, Rozárie Němcová, Petr Oršulík,
Veronika Pecinovská, Jan Pešek, Martin Petráň, Ondřej Pospíšil, Michal Rdest, Jan
Sedláček, Dana Schejbalová, David Slavíček, Petr Suchan, Vít Svoboda, Vojtěch Šebek,
Adéla Šeděnková, Vojtěch Škorňa, Jan Šrámek, Nikola Tichá, Anna Urbářová, Ondřej
Vala, Isabel Velhartická, Nikolas Vilhelm, Monika Vilhelmová, Alžběta Zajícová, Amélie
Zemanová, Robert Zlámal
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Víte, že
členové Mensy
pořádají

0

dvakrát ročně

13

1

0
7

0

celostátní setkání,

každý měsíc
schůzky místních skupin
i řadu dalších akcí?

Přidejte se!

Informace o aktuálních akcích
najdete na

www.mensa.cz/volny-cas
INZERCE

www.MensaShop.cz
dvouvrstvá
obličejová
maska
s gumičkami
za uši
dvouvrstvá obličejová maska s gumičkami za uši
pratelná a opakovaně použitelná
univerzální velikost pro dospělé

oblečení | gadgety | poukazy | vizitky | knihy | a další
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Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Máte rádi lesy? Pak
si nenechte utéct
Den za obnovu lesa –
krom Ústecka probíhá
i ve většině ostatních
krajů a nezůstane jen
u sázení stromků.

Název akce

Místo konání

Datum konání

SIG Turistika – Od nevidim do nevidim

Stříbrná Skalice

17. 10.

Den za obnovu lesa

Český Jiřetín

17. 10.

Prostějovský deskoherní večer

Prostějov

17. 10.

Schůzka MS Brno

Brno

19. 10.

Lišky

Brno

20. 10. | 27. 10. | 3. 11.
| 10. 11. | 24. 11. | 1. 12. | 8. 12.

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

20. 10. | 17. 11. | 15. 12.

Snídaně v Café Louvre

Praha

22. 10. | 26. 11.

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

23. 10. | 27. 11.

Rozvoj intranetu

CIIRC, Jugoslávských
partyzánů 1580/3

27. 10.

Podzimní Mensa camp

Mikulovice u Znojma

27. 10.

Plný pytel aktivit pro rodiny s nadanými dětmi
– podzimní prázdniny 2020

Sněžné – Milovy

28. 10.

Uzávěrka časopisu Mensa

Pište, foťte a posílejte!
redakce@mensa.cz

Tradiční vánoční
besídka, tentokrát
spojená s turnajem
ve stolním tenisu.
Protože vánoční půst
je vždycky lepší
s pořádnou snídaní.
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1. 11.

Pražský deskoherní večer

Praha 6

3. 11.

Pravidelná schůzka MS Hradec Králové

Hradec Králové

3. 11. | 1. 12.

Setkání MS Ostrava

Ostrava

3. 11. | 1. 12.

Pravidelná schůzka MS Plzeň

Plzeň

4. 11. | 4. 12.

Nový Zéland 2020

Nový Zéland

7. 11.

Pravidelná schůzka MS Olomouc

Olomouc

10. 11. | 8. 12.

Setkání JUNIOR Mensy 2020

Mikulovice u Znojma

13. 11.

Schůzka MS Brno

Brno

16. 11. | 21. 12.

Vánoční besídka MS Plzeň

Blovice

5. 12.

Vánoční besídka s turnajem v ping-pongu – Prostějov

Prostějov

12. 12.

Snídaně v Café Louvre v 9 hodin

Praha

24. 12.

7 akcí v jeden den

Víkendovka s BBQ

foto: Iveta Jelínková

Paintball v Olomouci

V sobotu 22. srpna se povedlo něco výjimečného – na sedmi různých
místech republiky se uskutečnilo sedm různých mensovních akcí.

foto: Václav Kořínek

foto: Tomáš Blumenstein

Opékačka v Blovicích

Setkání v Táboře

foto: Marta Frydrychová

foto: Tomáš Blumenstein

Florbal v Prostějově

Junior camp

foto: Dana Havlová

foto: Václav Kořínek

Tryzna za Huga
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IG Děti Plzeň

SIG Děti Plzeň – Klatovsko ožívá
Jana Soukupová, foto: Jiří Soukup

Zájmová skupina Děti Plzeň je založena již
několik let, ale teprve letos jsme začali s první
aktivitou. A to jak díky Staňovi Wolfovi, který
mě k tomu intenzivně vyzval, tak díky Katce
Vágnerové, která na Klatovsku vede kluby
nadaných dětí a iniciovala již 2 testování IQ
v Klatovech, díky čemu ve skupině přibylo členů.

parta, když se několikrát přenášely věci
a jídlo ze zahrady do chalupy a zpět, a stále
vládla veselá nálada.

kočky a psy... vlaštovky… :-) Nakonec se
dočkaly a zvířátka a celé hospodářství včetně
traktorů důkladně prozkoumaly.

Děti však byly už nedočkavé, až uvidí slibované
krávy, ovce, prasata, koně, husy, králíky, slepice,
kachny, krůty, holuby, kanáry a andulky, včely...

Rozešli jsme se až večer s tím, že se zase
rádi uvidíme a že další setkání by mohlo být
třeba v Klatovech.

Protože máme chalupu za Klatovy, tak jsme
naši první akci uspořádali jako společné
setkání členů a příznivců právě u nás.
Setkání jsme spojili s grilováním a následnou
prohlídkou hospodářství našich sousedů,
kteří chovají „skoro“ všechno.
Sešlo se nás 5 rodin, 9 dospělých a 10 dětí,
z toho 11 Klatovanů. Bohužel jsem zapomněla
objednat pěkné počasí, takže se to sobotní
odpoledne v 850 m n. m. pod vrcholem
Můstku honily bouřky a přeháňky. O to více
se ale účastníci projevili jako pohodová

MS Ostrava na Urban Games
v Dolní oblasti Vítkovice Čestmír Kalus, foto: autor
V konkurenci jedenácti týmů jsme se, poté
co některým z nás účast znemožnilo zranění,
nakonec jen ve čtyřech vydali na pohodovou
skoro dvouhodinovou procházku po Dolní
oblasti Vítkovic. Při ní jsme na základě
údajů v mapě a na kartičkách plnili úkoly
a jejich řešení jsme posílali přes SMS
k ověření organizátorům. Úkoly byly nápadité
i zábavné. V klidu a pohodě bez zbytečného
stresu jsme vše zvládli za hodinu a čtyřicet
minut a následně jsme zneškodnili i bombu
a „zachránili svět“. Procházka byla příjemná,
úlohy zajímavé a počasí nádherné, více jsme
si přát nemohli.
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IG Turistika

SIG Turistika žije i kulturně
Iveta Jelínková, foto: autorka

Bohužel, ani SIGu Turistika se nevyhnuly
události letošního roku a v původně
plánovaném programu nezůstal kámen
na kameni. Některé akce musely být zrušeny,
jiné odloženy a některé přesunuty na
náhradní termín. Jarní víkendový výlet
do Vlašimi s výšlapem na Blaník zřejmě
uskutečníme až v roce 2021.
Během léta se nám podařilo rezervovat
vstupenky na zájezdní představení Akt
divadelního spolku Járy Cimrmana v sobotu
5. září v Humpolci. A když už kultura,
tak to chtělo i trochu pohybu. Proto byla
zájemcům nabídnuta možnost krátkého
pěšího pochodu na zříceninu hradu Orlík
nedaleko Humpolce. A jak jsme naplánovali,
tak jsme uskutečnili. Na túru se nás vydalo
celkem deset. Po naučné stezce Březina
jsme nejprve došli ke zřícenině hradu Orlík,
pocházejícího ze 14. století. Z obvodových
zdí se dochovalo pouze torzo, avšak díky
práci skupiny místních nadšenců se daří
zříceninu postupně rekonstruovat. V areálu
je možno navštívit hradní muzeum, jehož
expozice vám připomene historii hradu
s ukázkou archeologických nálezů. Zvláště
zajímavý je výstup na ocelovou rozhlednu
důmyslně spojenou s původní hranolovou
hradní věží. Po prohlídce jsme za živé diskuse
prošli pohodovým tempem stezku v délce
zhruba pěti kilometrů a dorazili zpět ke svým
vozidlům. Následně jsme se přesunuli
do humpolecké restaurace Papa‘s Garden
a posilnili se před divadelním představením.

autorů Járy Cimrmana a Zdeňka Svěráka,
byla poprvé představena publiku dne
4. října 1967. Díky špičkovému výkonu herců
nebyl kulturní zážitek pokažen ani povinným
použitím obličejových roušek a všichni jsme
si tento večer skvěle užili.
Děkuji všem účastníkům za jejich zájem
a Mense za poskytnutý finanční příspěvek.
Zároveň bych touto cestou ráda mockrát poděkovala kulturnímu zařízení KyTICe ve Světlé nad Sázavou a Infocentru v Humpolci
za vstřícnost a ochotu při zajišťování návštěvy divadelních představení.

Poté se k nám přidalo dalších dvanáct
zájemců o divadlo. Hra se zpěvy a tanci Akt,

Jak jsme aktivovali protiatomový kryt
a utíkali z vězení
Čestmír Kalus, foto: autor
Další únikovky, které jsme si v MS Ostrava
vybrali, byly tak trochu zakleté a museli
jsme si tři měsíce počkat, než jsme se mohli
vydat je otestovat. Den před termínem se
ještě několik účastníků odhlásilo, takže
nakonec se nás sešlo deset a po konzultaci
s provozovateli jsme se rozdělili na dva týmy.
Protiatomový kryt se nám ve třech povedlo
uvést do bojové pohotovosti po 57 minutách.
Únikovka v protiatomovém krytu má svou
atmosféru a je pravda, že tolikrát jsem dveře
krytu neotevíral a nezavíral za celý svůj
život. Průvodce se nás snažil ve vojenském
stylu motivovat k rychlejšímu tempu, ale my
jsme se jeho křikem ze svého klidu vyvést
nenechali. Malou nevýhodou se ovšem
může jevit, že se úkoly nedají plnit souběžně.
Sedmičlenná skupina úspěšně unikla z vězení
po 75 minutách a otestovala si při tom i svoji
fyzickou kondici. Shodli jsme se na tom,
že jsme si v obou týmech drželi své tempo
a odcházeli jsme spokojeni.
| 25 |

IG Věda

První akce SIGu Věda
návšteva VIDA!
Stanislav Wolf, foto: autor
Jistě si teď říkáte, že akce do VIDA! parku
tady už byla, a máte pravdu, jde v pořadí
o již pátou společnou návštěvu mensanů
a mensanek za posledních šest let. Má to
však své pochopitelné důvody. Program
VIDA! se (vyjma stálých expozic) průběžně
mění, takže je pořád co nového objevovat.
Akce je oblíbená, o účastníky neměla nikdy
nouzi, a letos jste si o ni dokonce napsali.
A navíc, tentokrát se konala pod hlavičkou
nově vzniklé zájmové skupiny SIG Věda.
A co nás v parku zaujalo letos? Těžko se to
odhaduje, ale za zmínku určitě stojí celá série
pokusů v labodílnách na indiánské téma
a dále kupodivu jedna ze stálých expozic,
kterou jsme celé roky spíše přehlíželi –
ekosystém mravenců Atta.

Mravenci Atta
Mravenci rodu Atta vytvářejí zajímavý
organizovaný systém. Už více než 50 milionů
let fungují v oboustranně prospěšném
soužití s houbami. Živí se vlákny hub, které
si sami pěstují, vlastní houba je na oplátku
vyživována kaší složenou z mravenčího
trusu, slin a listů, které rozžvýkali. Vzniká
tak poměrně uzavřený ekosystém (mravenci,
houby, listí), na němž lze ukázat spoustu
podobností s naší civilizací. Mravenci z lesa
dopravují listy okolních bylin a stromů a pak
je ve svém mraveništi zpracovávají. Porcují
je a vytvářejí z nich jemnou kaši, pomocí níž
vyživují houby. O ty se dále starají – ošetřují
je a zbavují nečistot, čímž zabraňují růstu
nežádoucích plísní. Tyto houbové plísně jsou
likvidovány bakteriemi, které mravenci nosí
ve speciálních „kapsách“ přímo na svém
těle. Vylíhne-li se v mraveništi nová královna,
musí si okamžitě založit vlastní kolonii. Než
odletí, vezme si do kusadel z mateřského
hnízda chomáč houbovitých vláken, jejichž
prostřednictvím založí v novém mraveništi
i novou pěstírnu hub. (zdroj: VIDA!)

Barevný déšť
Povolání indiánského šamana vyžadovalo,
pokud bylo třeba, umět přivolat déšť. A my
se teď společně naučíme takový déšť taky
přivolávat, ne však ledajaký, ale rovnou
barevný! :-) Co budeme potřebovat? Jednu
větší čirou sklenici (třeba zavařovací), pěnu
na holení (bílou) a potravinářské barvy.
Toť vše. Nejprve naplníme sklenici vodou
až do 1 cm pod vrchní okraj. Následně
na hladinu nastříkáme pěnu na holení
a důkladně ji rozetřeme po celé hladině tak,
aby vznikla asi max. centimetrová pěnová
vrstva. A jako poslední krok, od každé barvy
kápneme jednu kapku tu a tam na vrstvu
pěny a pak už jen sledujeme, jak po chvilce
začne ve sklenici „pršet barevný déšť“.
| 26 |

Vědecké parky
Taky byste se rádi vydali do vědeckého zábavného parku? Pak vězte, že o ně v České
republice nemáme nouzi. Mezi nejznámější patří:
Liberec – iQLANDIA – iqlandia.cz
Brno – VIDA! – vida.cz
Olomouc – Pevnost poznání – pevnostpoznani.cz
Ostrava – Velký Svět Techniky – dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky
Plzeň – Techmania – techmania.cz

MS Jihlava – Víkendovka s BBQ
Iveta Jelínková, foto: Jaroslava Hnatiaková

V letošním roce byla činnost naší skupiny,
stejně jako všech ostatních, ovlivněna
nepříznivými
omezeními
a
událostmi
v souvislosti s virovou pandemií. A možná
právě proto vznikl celkem spontánní
nápad na uspořádání dvoudenní společné
akce spojené nejen s dobrým jídlem
a občerstvením, ale i turisticko-poznávacími
aktivitami.
Stačil jediný e-mail a termín, místo
i program byl většinou skupiny odsouhlasen.
Nevědomky jsme si tak vybrali den, kdy se
společně s námi sešlo sedm skupin na sedmi
různých akcích.
Ubytování jsme si zajistili v konferenčním
hotelu LUNA v Koutech u Ledče nad
Sázavou. Sešli jsme se v sobotu po obědě.
Výběr programu byl dobrovolný – buď využití
hotelového zázemí s bazénem a přírodním
koupalištěm
nebo
turistický
výšlap
na nejvyšší bod havlíčkobrodského okresu
kopec Melechov.
I přes nepříznivou původní předpověď
počasí se většina zúčastněných rozhodla
pro turistiku. Vrchol Melechova byl pokořen
(715 m n.m.). Za dob Rakouska-Uherska
byl Melechov považován za střed Evropy
a je vzdálen asi 11 km od geografického

středu České republiky v Čihošti. Bohužel
i tato lokalita uprostřed lesů je značně
poznamenána řáděním kůrovce a ráz krajiny
se nepěkně mění.
Po návratu jsme se dočkali spravedlivé
odměny ve formě rozpáleného grilu
a občerstvení. Konečně jsme mohli všichni
společně pohovořit o svých letošních
zážitcích a zkušenostech, nových poznatcích
a námětech. Počasí nám bylo nakloněno
a většinu času jsme mohli strávit venku.
V neděli po snídani jsme se vydali do Lipnice
nad Sázavou. Nejprve jsme zašli uctít
památku spisovatele Jaroslava Haška, jehož
tvorba je pevně spojena s Lipnicí a je pohřben
na místním hřbitově. Dále se část naší skupiny
rozhodla pro návštěvu hradu Lipnice a druhá
část pokračovala na krátkou pěší túru stezkou
vedoucí k Národnímu památníku odposlechu
v okolí Lipnice. Ten se skládá ze trojice reliéfů
vytesaných do skal ve zdejších zatopených
lomech – Bretschneiderovo ucho, Ústa
pravdy a Zlaté oči.
Po společném pozdním obědě v místní
restauraci jsme se rozloučili a plni dojmů
odjížděli do svých domovů. Z fotografií jistě
vycítíte, že jsme si naše setkání pohodově užili.

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

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

Kontakt:

jilkova.dag@seznam.cz,
603 435 310, 603 250 450
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Opékačka Blovice
Foto: Václav Kořínek

Vesmír 3D

Bowling v Prostějově

Foto: Stanislav Wolf

Foto: Ladislav Frankl

Přednáška Radioterapie
Foto: Stanislav Wolf
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Jak odpudivý je bičnatec?
aneb mensané pomáhají vědě
Zuzana Kořínková, foto: Václav Kořínek

Jít se podívat na něco divného, strávit při tom čas s mensany a ještě
pomoci vědě? Neodolatelná kombinace! Ve skupině sedmi statečných
jsme se tedy vydali na hodnoticí výstavu živých bezobratlých
na pražské přírodovědecké fakultě.
Po krátkém proškolení, podle jakých
parametrů budeme exponáty hodnotit (strach
/ odpor / krása) a podepsání informovaného
souhlasu jsme dostali záznamový arch
a mohli jsme se vydat vstříc hodnocení
více než šedesáti různých pavouků, štírů,
mnohonožek a dalších fešných bezobratlých.
Velice rychle jsme zjistili, že odpor a strach
rozhodně nejdou vždy ruku v ruce a že
nejděsivější kusy nejsou vždy ty největší.
Osobně jsem si gratulovala ke své volbě
podnebí pro život a krabičky se zákeřně
vyhlížejícími štíry obcházela s respektem.
O výstavu byl zájem, místnost byla plná jak
dospělých, tak i rodičů s dětmi. Náhodou
vyslechnutý rozhovor asi osmiletého chlapce
s tatínkem („Tati, tohle je veleštír hojný, že
jo?“ „Nevím, tady je jen latinský název.“ „Hm,
stejně myslím, že to je veleštír.“) pak naznačil
i jistou možnost přítomnosti dětí nadaných.
Po
vyplnění
hodnoticího
dotazníku
k exemplářům jsme vyplňovali i obecný
dotazník týkající se strachu z pavouků
(Vyhýbáte se kvůli riziku přítomnosti
pavouků podchodům?) a obecný otazník
o nechutných věcech (Jak moc vás znechutí,
když někdo jí jablko příborem?).
Zcela neplánovaným a vynikajícím bonusem
pak bylo pokračování do eyetrackingové
laboratoře, kdy nás se slovy „Máme ještě
data od málo lidí, nechcete chvíli na monitoru
koukat na hady a fotky bezobratlých?“

těsně před odchodem odchytila slečna
z výzkumného týmu. Rádi jsme souhlasili. Než
jsme se na dvou přístrojích všichni vystřídali,
vyzpovídali jsme obě přítomné vědkyně –
mimo jiné jsme se dozvěděli, že čím dál více
rozšířená fobie z pavouků je vlastně strašně
zvláštní, protože v našich podmínkách
žádný nebezpečný druh pavouka nenajdete,
a ke strachu tedy není žádný racionální
důvod. Zkoumají tedy, jestli jde skutečně
o strach, nebo o odpor a jestli není možné,
že strach má původ v dávné historii, kdy naši
předkové přicházeli do kontaktu s vizuálně
podobnými štíry (u kterých už obavy smysl
dávají). U hadů pak eyetracking využívají
k mezikulturnímu výzkumu – příští měsíc
budou sbírat data v Somálsku a porovnávat,
kam se u stejných fotografií hadů díváme
my (kteří s hady, natož těmito konkrétními
somálskými druhy, nemáme prakticky
žádnou osobní zkušenost), a ti, pro které je
kontakt s takovým exemplářem reálný a může
znamenat významný problém. Výzkum nás
zaujal a máme v plánu ho dál sledovat.
Celou akci jsme pak uzavřeli neformálním
hovorem a konzumací mrkvového dortu
v nedaleké čajovně. Na akci se sešla bezva
skupina (s dvěma účastnicemi, pro které
to byla vůbec první mensovní akce, jsme
i v tomto měli výbornou statistiku :-)) a díky
tomu i díky souhře náhod se její už tak velký
potenciál podařilo využít skutečně naplno…

Z reakcí účastníků:
„Vyloženě se mi líbilo, že to byla akce, na které se mohl projevit silný charakter a srdnatost.
:-) Ale taky je fakt, že v mém dětském věku byly skládky za vesnicemi ještě běžný jev a tam
se to hemžilo kdečím, jen to nebylo tak úžasně velké jako tahle importovaná exotika, o které
jsem tenkrát pouze četla s rozšířenými zornicemi – a hle, byť po letech – najednou tolik
neprozkoumaných ‚strašidelných‘ živočichů pohromadě – přiznám se, měla jsem s sebou
v kapse malý mincovní mikroskop, kdyby jako něco..., protože bádavý duch se mě stále drží.
:-D Díky za povedenou akci.“
Erika Töröková
„Na akci stojí za zmínku: 1) Celkově dobrá atmosféra, jak na ‚výstavě‘ a výzkumu s lidmi ze
školy, tak pak v čajovně. 2) Krásní pavouci a další exempláře. 3) Výrazně vyšší podíl zrzek
mezi účastníky, než je obvyklé v běžné populaci. :-D“
Josef Kunhart
„Bylo fajn vidět druhy hmyzu, se kterými se běžně nepotkáme (naštěstí) a vyzkoušet si, zda
jsme opravdu tak stateční při setkání s těmito druhy z očí do očí. Pro mě jakožto milovníka
zvířat bylo i fajn vidět, že každý druh má svojí malou občerstvovací staničku – i když ty větší
kusy byly trošku přimáčklé (budu věřit, že to bylo pouze na nezbytně nutnou dobu). Z fakulty
dýchal duch nadšení pro výzkum a zvířectvo, tak jak by to mělo být. Pokud by se konalo opět
něco podobného, ráda se znovu zúčastním.“
Nikola Tichá
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Tryzna za Huga
Zuzana Kořínková, foto: Václav Kořínek

Když členové a příznivci MS Plzeň zjistili tu temnou novinu, že je v úterý
4. 8. 2020 v dopoledních hodinách navždy opustil plch Hugo, nezbývalo
jim než truchlit. Protože ale Hugo nebyl plch jen tak ledajaký, nemohlo
zůstat jen u truchlení individuálního a na dálku. Sešli jsme se proto
22. 8. v užším kruhu v plzeňské ZOO před plším výběhem, na témže
místě, kde jsme Huga před pěti lety v tomto počinu v Mense naprosto
nevídaném za doprovodu dětského pěveckého sboru a s projevem
tehdejšího předsedy Mensy ČR Tomáše Blumensteina vítali, abychom
se s ním nyní důstojně rozloučili.
K přítomným členům MS Plzeň i delegacím
z Karlových Varů a Prahy přednesla
Dagmar Hladíková smuteční projev „...
Pomněme spolu, kolik úsměvů Hugo
vzbudil na našich lících a kolik rozzářených
párů očí plálo napříč celou republikou
členům Mensy při jeho zmínce. Vždy tu
s námi byl, i když jsme ho viděli jen párkrát
a třeba jen koutkem oka…“
Přítomní truchlící v černých oděvech popíjeli
černou kávu, hugovici (Hugův nejoblíbenější
nápoj, kterého ten den padlo několik lahví)
a jedli věnečky a rakvičky. Na Hugův výběh
se zánovní holínkou a vojenskou přilbou,
kde se tiše odebral na onen svět, následně
umístili věnec a květiny a v hlubokém
zármutku se odebrali pokračovat v truchlení
na opékačce v Blovicích.
Jakkoliv po Hugovi truchlíme, musíme bohužel
současně řešit problém větší – Hugovi se
nepodařilo zajistit pokračovatele rodu, jeho
odchodem je tedy ohrožen závazek MS Plzeň
adoptovat plcha na 281 let. Doufáme ale, že
s pomocí Zoo Plzeň se podaří brzy naskladnit
nové plchy velké (Glis glis) a my budeme moci
v plší tradici pokračovat.
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Příměstský tábor
Nadané děti
v Českých Budějovicích
Marta Frydrychová, foto: autorka
Přestože letošní rok naplánovaným akcím
úplně nepřál, podařilo se nám dotáhnout
vše do konce a v termínu 13.–17. července
v Českých Budějovicích uspořádat první
ročník příměstského tábora Nadané děti.
Vzhledem k okolnostem spojeným s koro
navirem jsme program ladili do poslední
chvíle. Nakonec vše klaplo na jedničku a my
si společně s devíti úžasnými dětmi užili
parádní týden.
Co jsme společně zažili? První den nás čekaly
seznamovací hry, ale také šifry a morseovka.
Naučit jsme se je museli, jinak bychom
nevyluštili, co nás čekalo následující dny.
Úterní dopoledne jsme se věnovali sudoku
a puzzlím, odpoledne jsme si užili ve znamení
fyziky a vyzkoušeli si spoustu zajímavých
pokusů. Ve středu nás čekala výprava
s hledáním schránek s úkoly. Ve čtvrtek
jsme se stali malými detektivy a na krajském
ředitelství policie snímali otisky prstů, snažili
se najít pachatele trestného činu, ale také
soutěžili ve střelbě s laserovou pistolí. Poslední
den jsme si prohlédli město, ale hlavně
užili dvě dětská hřiště, která jsme si přáli

navštívit. Všechny volné chvíle jsme věnovali
deskovkám, které jsme měli po celou dobu
tábora k dispozici. Největším překvapením byl
zájem dětí o šachy.
Velkým bonusem celé akce byly prostory,
které nám na celý týden zapůjčili karatisté
z Fight Clubu České Budějovice. Kromě
krásné venkovní terasy s umělou trávou jsme
měli k dispozici tělocvičnu, ve které jsme
si každý den poskládali překážkové dráhy
z trampolínek, bosu a dalšího vybavení, které
je v tomto sportovním centru k dispozici.
Slova dětí: „Škoda, že tento tábor není celé
prázdniny.“ a „Škoda, že se tady nespí.“
pro nás byla největší odměnou a motivací
udělat z prvního ročníku tradici.
Velké poděkování patří všem, kteří s realizací
tábora pomohli. Věřím, že příští rok pro děti
připravíme stejně vydařenou akci.
A kdy že to příště bude? Na všechny děti
se těšíme v termínu 12.–16. července 2021,
opět v prostorách Fight Clubu v DK Metropol.
A pokud bude zájem, můžeme týden
protáhnout i na 14 dní. :-)
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Letní campy 2020
Dana Havlová

Stejně jako v předchozích 12 letech
jsme se i letos věnovali nadaným dětem
na letních campech. Na Hájence Chaloupky
v Mikulovicích u Znojma proběhlo 9 turnusů
– osm bylo vyhrazeno dětem různého věku
a nově jsme zavedli tradici týdne pro rodiny
s dětmi, který je vhodný pro ty, kdo mají
děti, které se ještě samostatně na campy
necítí. Jde o pohodovou dovolenou podle
představ účastníků, doplněnou částečně
organizovaným programem cca 2 až 4 hodiny
denně. Ostatní campy jsou určeny různým
věkovým kategoriím s rozpětím cca 4 let

věku. Celkový počet účastníků letních
campů v Mikulovicích překročil 250 dětí
a mladých lidí do cca 25 let. Jako bonus jsme
na začátek září přidali ještě týden „Babího
léta na Hájence“ pro mladé dospělé, kteří
ještě nemuseli do školy.
Navzdory COVID pravidlům proběhly campy
v příjemném duchu plném zábavy, her,
soutěží a individuálních aktivit.
Díky nadaci RSJ jsme letos mohli zajistit
na všech turnusech přítomnost psychologa
psychoterapeuta, který byl dětem k dispozici

Mensa camp pro děti
Eliáš Unruh

COVID-19 je železná košile, ovšem i přes
její nepřízeň se podařilo provozovat tradiční
Mensa campy v Mikulovicích. Antivirová
opatření nezasáhla nijak zásadně ani do života
dětí, ani nás vedoucích, takže se děti mohly
těšit z mnoha individuálních či týmových
her a aktivit. Co do něj ale zasáhlo nejvíce,
bylo počasí. Ubíjející vedro nás provázelo
téměř každý den, a tak děti nevydržely běhat
po lese tak dlouho jako normálně. Naštěstí
je v blízkosti hájenky vodní nádrž Horní
Dunajovice, která představovala pro většinu
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dětí tu nejoblíbenější část dne. Koupání přišlo
vždy v nejteplejší čas dne, hned jak si stihli
nejmladší vedoucí během poledního klidu
odpočinout. Samotné svlažení pak probíhalo
ve znamení plaveckých závodů a skákání
do vody z pontonu kousek od břehu.
Odpoledne, kdy už vedro nebylo tak hrozné,
vždy přišly individuální aktivity za dohledu
vedoucích, navečer kvízy a filmy a poslední
večer i diskotéka nebo táborový oheň.
Obecně se tábory zásadně nelišily od těch
v minulých letech a děti i vedoucí si je velmi užili.

radou, sdílením, povídáním o věcech vážných
i nevážných.
Pokud to situace s pandemií dovolí, budeme
se stejně jako v minulých letech těšit na camp
v Mikulovicích v době podzimních prázdnin
a na další v době prázdnin jarních.
Ráda bych poděkovala všem vedoucím,
kteří se obětavě věnovali dětem, a těšíme
se na další setkání v Mikulovicích ať už
o podzimních, jarních, nebo příštích letních
prázdninách.

Výběr z reakcí rodičů:
„Chtěla bych Vám mnohokrát poděkovat za práci s dětmi na Mensa campu v Mikulovicích
v minulém týdnu 8.–15. 8. Filip dojel nadšený z programu, spokojený, že vyhrál celotáborovou
hru, vzpomíná na super kamarády a zapálené vedoucí a nejraději by ještě týden pokračoval.
Děkuji za Vaše úsilí a přeji hezký zbytek léta.“
„Erik se vrátil nadšený, plný zážitků, tak moc děkujeme, že jste to s ním tak skvěle zvládli!“
„Dodatečně děkuji za individuální přístup... naše děti jsou vychovávány v láskyplném prostředí
a úsměv na jejich tvářích je pro nás velmi cenným měřítkem jejich spokojenosti.“
„Chtěla bych Vám moc poděkovat za organizaci tábora a péči, kterou našim dětem věnujete.
Letos je u Vás v táboře můj vnuk. Je to dítě, které také má problém s kolektivem, na táboře byl
jednou a už jsme ho víckrát nikam nedostali. Letos jsme zvolili Váš tábor a musím Vám napsat,
jak je nadšen. Čistota ubytování, strava, program, vše super! Jeho telefonáty domů jsou sice
krátké (nemám čas!), ale plné nadšení a lítosti, že už se tábor chýlí ke konci. Příští rok musíme
uhlídat termín a určitě chce jet znovu. Jsem Vám nesmírně vděčná, že je tam tak šťastný.
Ze srdce Vám mnohokrát děkuji!“
„Děkuji moc za úspěšný tábor. Dceři se opravdu hodně líbil – program, lidé, strava, prostě
vše... Vyřiďte prosím všem organizátorům.“
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Nominations
for the International Election 2021
Převzato z Mensa World Journal, 10/2020, číslo 93
In accordance with Article X of the Constitution of Mensa, the
International Election Committee (IEC) invites registration of Candidates
and nominations for the following internationally elected offices:
INTERNATIONAL CHAIRMAN
INTERNATIONAL DIRECTOR – ADMINISTRATION
INTERNATIONAL DIRECTOR – DEVELOPMENT
INTERNATIONAL TREASURER

Registration of Candidates
Candidates for the 2021 Election must personally register their
interest in being nominated for a specific position and must secure at
least one nomination to be permitted to stand in the election. Eligible
members may register their interest in being nominated by completing
the Registration Form and submitting their documentation.
Eligibility criteria and instructions for registration may be obtained
from the IEC at iec@mensa.org
The closing date for registration of Candidates is 23:59 UTC 4th
January 2021.

Nomination Process
After registration closes, the candidates seeking nomination will
be verified by the IEC. After the verification process has been
completed, a list of all candidates available for nomination will be
published in appropriate channels and available via email from the IEC
at iec@mensa.org
Nominations may be lodged for any or all positions by National

Mensa Groups or by petition from members. The closing date for
all nominations is 23:59 UTC 1st February 2021.
Instructions for submission of nominations can be obtained from the
IEC at iec@mensa.org

Nomination by National Mensa
Committees
National Mensa Committees may nominate a registered candidate
or a slate of candidates for any or all offices by submitting the
name(s) of such registered candidate(s). A national Mensa group may
nominate more than one individual for each office. Instructions for the
Nomination process will be provided to National Mensa Committees
with the list of verified Candidates.

Nomination by members
Members may nominate a registered potential candidate or a slate of
candidates for any or all offices by submitting:
1. the name(s) of such registered candidate(s);
2. a petition signed by at least 100 members who are in good standing
as of January 1st, 2021;
3. verification of such good standing.
Contact the IEC at iec@mensa.org for all enquiries regarding
the election including registration and nomination.
If a communication requires confidentiality use the address
iec-chair@mensa.org

From the ExComm

Intellectual exchange among members
Peter Fröhler, Mensa Německo, převzato z Mensa World Journal, 10/2020, číslo 93
The Constitution of Mensa states in section
I. paragraph B. “Mensa provides a forum
for intellectual exchange among members.
Its activities include the exchange of
ideas by lectures, discussions, journals,
special-interest groups, and local, regional,
national, and international gatherings; the
investigations of members’ opinions and
attitudes; and assistance to researchers
inside and outside Mensa in projects dealing
with intelligence or Mensa.”
This intellectual exchange among members
is indeed one of the key purposes of Mensa.
It was exactly what I was looking for when
I joined at the age of 62. And I have not been
disappointed. Rather the contrary is the case.
The large offer of lectures, presentations,
discussions and other formats have
surpassed my expectations. Hamburg, which
is my first place of residence, offers many
such activities locally. There are many more
at the regional, national and international
level. So I am completely satisfied, like most
of those Ms that live in or near a big city.
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But what about an M that lives somewhere
out in the boondocks where there are not
many other Ms nearby? In most cases there
is no regular local activity, if any at all, and
they are required to go to the nearest bigger
city to benefit from an intellectual exchange
with other members.
Their needs are at least partially met by online forums, social media Mensa groups, online events and a number of different e-mail
lists they can subscribe to (in Germany, we
have a large choice, such as M2M-discussion
and M2M-who-knows-what, they cover all
of Germany, while discussion-Hamburg for
example covers our locsec area only).
The coronavirus pandemic has led to
a considerable increase of Mensa Germany’s
on-line offer. Initially the on-line hotel Mensa,
a Discord-based service that had been set
up for MY-Germany (target age group 18–30),
was opened up to all German Ms. Eventually,
we have set up a cyber locsec area which
offers many regular and ad-hoc events that

are advertised in our event calendar and that
can also be booked there.

respect each other and value the different
contributions of other team members.

This substantially increased offer of events
has certainly been welcomed by many, but
it has also enlarged two major challenges:
the need for additional volunteers to manage
these offers and an increased activity of
trolls who do not miss exploiting the growing
multitude of on-line channels.

In response to problems with trolls and at
times, with use of inappropriate language
in forums, social media groups and mailing
lists, Mensa Germany has recently issued
rules for mailing lists, forums and chat
systems. These rules have been worked
out through long and detailed discussions
among the board members and the group
of the coordinators of the different areas
of activity that constitute the second level
leadership in Mensa Germany. The future
will need to tell to what extent these rules
serve their intended purpose.

Mobilizing additional volunteers is only
part of the challenge. The other part is to
constitute teams of them where required.
Teams built of members that do not get
along well or that compete for influence or
leadership tend to fail or at least perform
way below those where the members

Investigations of members’ opinions and
attitudes are carried out through periodic
surveys among German Ms. And there are
a number of research projects on intelligence
and Mensa that receive active assistance
from Mensa Germany.
I am firmly convinced that most of what
I mentioned about activities within Mensa
Germany holds true in similar fashion in other
national Mensas. One piece of evidence of
this is that the worldwide membership has
grown by about 60,000 over the past 20 years.
Whenever there is an opportunity for
intellectual exchange among members it is for
me a distinct pleasure and I believe the same
must be the case for the vast majority of us.

From the ExComm

Zooming around the world and adapting.
LaRae Bakerink, předsedkyně Americké Mensy, převzato z Mensa World Journal, 11/2020, číslo 94
Now as we move towards the end of the
year and the coming holiday season, those
connections become even more important.
Even though we can’t see each other in real
life, we have the wonders of Zoom, Skype,
Go-To-Meeting, Microsoft Teams, and more
to help keep us connected.
When this article is published, we will have held
our first virtual IBD meeting as the in-person
meeting in Montenegro had to be cancelled.
The Executive Committee has kept busy
determining the best way to have a 40-person
meeting online. How will we provide reports
and presentations? How do you keep track of
questions from so many people? These are
all the things we and all the National Mensas
are dealing with and adapting to this new
world. Perhaps this will also help find new
efficiencies moving forward?

Last April I talked about connections,
especially focusing on the in-person
connections between Mensans. That was
before things changed so dramatically
around the world.

We are happy to report that Mensa Taiwan
was approved as a provisional national
Mensa and Mensa Mexico was approved
as a full national Mensa earlier this year. It is
always exciting for us to see other national
Mensas move forward and grow because it
means more people are making connections
through Mensa.
As Mensa continues to grow there will
continue to be the need for connections

between members. Now that so many
groups are using electronic means for
entertainment, learning, and socializing; why
shouldn’t we do that around the world?
I’ve attended Zoom presentations on wine
tasting, astrophysics, exercise, Star Trek
trivia, and more. Our local group is doing
puzzles together with friends on Zoom. We’ve
held watch parties where thirty or more
of us watch the same movie and discuss
during and after. We’ve had attendees from
at least four different countries to some of
these events. It would be exciting to see
what everyone else is doing and sharing. It
will also give some of us an opportunity to
stretch and exercise those language skills.
This is exactly what is meant by providing
a stimulating and intellectual environment. It
will also help bring us and keep us together
as an organization. Everyone has the craving
to belong. This is a way for members who
have never attended an event to participate
and feel that sense of belonging.
Please be well and stay safe. We look
forward to greeting everyone in August of
2021 for the 75th Anniversary of Mensa, the
World Gathering and IBD meeting to be held
in Houston, Texas.

www.mensa.org
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Jiřina Vlková

Historické okénko
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V létě se už tradičně konají oblíbená setkání v Prostějově u Blumensteinových, která jsou spojena s různými sportovními aktivitami
a s grilováním. Před deseti lety jedno takové zaznamenal Pavel Celba svým vtipným komentářem v říjnovém časopise na straně 34 a snímky
ve fotoalbu Grilování Prostějov 08/2010 – mensa.click/ho1

Chci být mistrem světa!
Reportáž z MSO 2020
Hana Kotinová, redakčně kráceno, plná verze: www.mankala.cz/reportaze/mso20.php

Olympiáda duševních sportů, tradičně konaná na konci srpna
v Londýně, nebyla ani zrušena, ani přesunuta na později jako mnoho
jiných akcí, ale byla uspořádána v online režimu. Nulové startovné
tak bylo jen třešinkou na dortu letošního 24. ročníku – tuhle akci si
samozřejmě nemůžu nechat ujít. Program obsahuje spoustu her,
které znám a které mám ráda, ale turnaje v nich jsou vzácnější než
koření. Prohlížím kalendář a vybírám, čeho všeho se zúčastním –
za normálních okolností, kdy se hraje v jednom týdnu, může být
opravdu těžké si vybrat, ale protože teď je možné soutěžit celý srpen,
kolizí mám minimum.
Začínám soutěží v kreativním myšlení.
Zadání dostávám e-mailem v pátek v 9 večer
a na odeslání mám 24 hodin (vzhledem
k sobotní rodinné oslavě a pracovním
povinnostem mi z nich zbývá asi 8 hodin – kolik
pak připadá na spánek, netřeba zmiňovat).
Otázky loňského ročníku byly super: Co
byste dělali s 23 lichými ponožkami a proč
jich je vlastně 23? Ale ani letošní otázky zase
tak špatné nejsou: Co byste dělali se všemi
auty a letadly nepoužívanými kvůli epidemii?
Vytvořte jinou zápletku pro Lva, čarodějnici
a skříň. Navrhněte něco pro zpříjemnění času
v době zákazu vycházení. Co by měl stvořitel
vylepšit, kdyby náš svět vytvářel znovu?
Ke každé otázce něco napíšu, ale že bych
zrovna oplývala super nápady… asi nemám
svůj den. I tak jsem si zasloužila 31. místo
ze 49. Nejsem poslední, takže první zápočet
do mé turnajové desítky je doma. A ani nikdo
neprotestoval proti mojí angličtině!
Turnaj v Go na desce 9×9 mi moc nejde, ale
poslední nejsem. Pár dní volna a pak přichází
turnajový víkend. Turnaj v Quoridoru.
Výsledek taky nic moc, ale když vám mistři
obrazně řečeno namlátí, tak odcházíte
(na rozdíl od pouliční rvačky) obohaceni
o spoustu takticko-strategických idejí.
A zlatý hřeb týdne, turnaj v Entropii, v závěru
kombinovaný současnou účastí v Quizu.

Entropii jsem nehrála od té doby, co jsem
byla na MSO osobně, takže jsem opět někde
na chvostě (ale nikoli poslední). No a Kvíz?
Však jen si to zkuste, odpovídat na otázky
z historie, zeměpisu či filmové tvorby anglicky
mluvících zemí. 8×8 otázek, každý set má
něco společného. Ne, tohle není pro mě, ale
těch pár tipů, co jsem učinila, mi přináší 5
a půl bodu a předposlední místo.
Inteligenční soutěž mi přijde vcelku
jednoduchá, následuje turnaj v Zertu, Oware
a zlatý hřeb celého programu – gamblingový
turnaj ve hře Can’t stop. Tady totiž má svůj
díl náhoda. Hází se čtyřmi kostkami, když
to padá, tak to padá, a když to nepadá,
tak to nepadá. Člověče, nezlob se zrovna
v lásce nemám, ale tohle je docela statisticky
založená hra a pravděpodobnost výhry v ní
mě nebezpečně zajímá. Takže si udělám
menší analýzu a pak její výsledky ověřuji
v praxi. Funguje to docela dobře. Počet lidí
v turnaji je omezen na 256. Hrají všichni. Bez
limitu by jich bylo ještě víc. Štěstí mi docela
přeje a mezi 256 účastníky získávám 24.
místo. Jupí. Hlavně to znamená spoustu bodů
do pentamindu – soutěže všestrannosti. Díky
bodům z tohoto turnaje, Zertzu, Oware,
Intelligence a jednoho z méně vydařených
turnajů se řadím mezi pět nejlepších žen
tohoto ročníku a od chvíle, kdy jsem se ocitla

Zertz: Takhle hraje profík, položí si na začátku pár bílých koulí
někam doprostřed, pak nutí soupeře skákat a při tom si připraví
situaci ke skočení vítězných 4 bílých koulí. Tomuhle soupeři to
trošku nevyšlo, takže vyhrávám na 6 černých.

na seznamu, jsem stále mezi 100 nejlepšími
– momentálně dokonce 58. Wow. Turnajovou
desítku mám dávno splněnou, a můj nový cíl
je tento stav udržet.
Další v pořadí je Quarto. Poprvé zažívám
softwarovou chybu, naštěstí až v posledním
kole. Reportuju ji jak programátorům serveru,
tak velícímu stanu MSO. V posledních dnech
hraju Hex na desce 14x14, Abalone, a pro mě
nové hry Lines of Action a Circle of Life.
Konečně jsou k dispozici závěrečné výsledky.
Mezi ženami jsem 10. a celkově 79. Udržela
jsem se ve stovce i v desítce, hurá! V
abstraktním pentamindu jsem na18. místě, což
je taky skvělý výsledek. Vezmu-li v úvahu, že
znám lidi, kteří na MSO jezdí, a vím, jak moc
jsou dobří (a že na rozdíl ode mě hodně trénují),
pak je skoro zázrak, že jsem se umístila mezi
těmi, jejichž jména jsou v listinách zobrazena.
Závěrečná zpráva hlásí, že MSO zaznamenala
přes 11 000 registrací, 9 000 aktivních účastí,
5 884 účastníků ze 106 zemí, 228 hráčů se
účastnilo pěti a více disciplín a 102 hráčů
deseti a více disciplín. Úplné podmínky
Pentamindu splnilo 130 hráčů a medaile
putují do 56 zemí (jedna i do ČR, ale ne
na můj krk).
Byl to úžasný měsíc, bylo by prima si to
někdy zopakovat.

Entropie: 2. kolo hraju s vítězem turnaje
a učím se vidličkovou strategii s pokládáním
a posouváním různobarevných kamenů
do bodovaných symetrických vzorů.

Abalone: Vytlačit poslední dvě černé koule za okraj hracího plánu
v této pozici už je hračka. První výhra je doma.
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Odejít po dobrém: Óda na vlasy
Z připravovaní knihy Odejít po dobrém. Text: Tereza Cimburková, ilustrace Barbora Losová

Odejít se dá různě. I odejít na věčnost se dá různě. Po vysněném
setkání, po požehnání, po dobrém jídle. Ale vždy by to mělo být
po dobrém. Jak je to po zlém, je něco špatně. A že nás svět zaplavuje
špatnými odchody čím dál častěji, o tom žádná. Nebo je to tak, že
my zaplavujeme svět špatnostmi a „jen“ se nám to vrací? Možná je
na místě se nad tím zamyslet. Občas totiž stačí na šťastnou poslední
cestu opravdu málo. Někdy jen vnímat, naslouchat. Někdy číst, někdy
pohladit, někdy zamlsat. Prostě dát (si) něco sladkého na konec.
„Vy máte tak krásný vlasy. Jako moje dcera.“
Stane se, že člověk jen vejde do pokoje,
hned se dočká nečekané pochvaly.
S vědomím toho, co mám na hlavě mi bylo
jasné, že mě chce potěšit a zdržet. Tenkrát
to moc nešlo. Ale bylo to naposled, takhle
krátce to bylo naposled. Přislíbila jsem jí
návštěvu jindy. Měla v očích zklamání. Až
jsem se zastyděla. Přidala jsem konkrétní
návrh návštěvy. To už vypadala spokojeněji
a s kývnutím hlavy mě propustila.
Později mi to došlo, že byla zvyklá.
Na čekání i na zklamání. A i když si na oboje
už musela zvyknout, z očí to nedostala.
Zklamání ani čekání. Zklamání ale nikdy
vědomě nepřiznala. Zato čekání vždycky
a nahlas. Její lehce vyčítavé „Konečně jste
tady!“ doprovázelo pozdrav každý můj
příchod hned ve dveřích. Stejně jako její
lehce výhružné „Hlavně zase přijď!“ při
každém odchodu.
Domov je plný seniorů, a tudíž i jejich
příběhů. Některé jsou ojedinělé, některé
se podobají. Dají se ale rozdělit na tři větší

celky. První: nikoho nemám. Druhý: někoho
mám, má více či méně špatné svědomí
a pravidelně chodí. Třetí: někoho mám
a čekám na něj, jen má… následuje nějaká
„výmluva“. Výmluvy jsou různé. Od má moc
práce, má moc dětí a starostí, přes má málo
času a peněz, až po bydlíš strašně daleko.
„Já mám dceru až v Rakousku. To je tak
daleko. Nemůže za mnou moc často. Jezdí
ale na Vánoce! Kdy budou Vánoce?“
Při zmínce o Rakousku jsem vynechala
vyprávění o tom, jak jsme nedávno jeli
s dětmi na otočku do vídeňské zoo. Paní
Miluška měla v hlavě milosrdně nastaveno,
že Rakousko, to je něco jako Austrálie
nebo Kanada. Prostě přes půlku světa.
Prostě běžně nedostižné, nedosažitelné.
Kdyby byla blíž, je tu každý týden. Lepší
je nic nevymlouvat. Stejně by to ničemu
nepomohlo. A tak jsem tuhle záležitost
nijak nekomentovala a ve vztahu k dceři jen
pokyvovala chápavě hlavou a samozřejmě
si nechávala ukázat fotografii. Vypadala
stylově jako z devadesátých let, ale… neptala

jsem se na podrobnosti. Byla přesvědčená,
že právě takhle je to v naprostém pořádku.
Jako je dobře naučit se o něčem spíš
mlčet, vždycky se najde něco, o čem se dá
mluvit pokaždé a pořád. A u Milušky to bylo
jednoznačně pivečko s klobáskou. A tak
i když konverzace nebyla nijak hluboká,
vůbec to nevadilo. Ne že bych si jen chodila
pro pochvalu a předat klobásku, ale stala se
z toho jistota. A někdy je i malá jistota velkým
přínosem. Pro mě bylo nejzásadnější, že
během mé přítomnosti zmizelo z očí její
vnitřní zklamání. Když se říká, že se někomu
rozzáří oči, tady to bylo doslova vidět. Při
loučení pak oči zase zhasly, což mi vždycky
sevřelo srdce. Ale aspoň ústa jsem jí
rozveselila tím, že na příště seženu pravou
maďarskou klobásku.
Když jsem chtěla změnit barvu vlasů,
nemohla jsem nepomyslet, co na to řekne
paní Miluška. Povyprávěla jsem o tom
v kadeřnictví. „Takže ofinku dělat nebudeme,
ať paní nezklameme?“ Zasmála se moje
sympatická, a hlavně zručná kadeřnice
a zajímala se i o další osudy v domově.
Našly jsme zajímavou podobnost mezi
její prací a mým koníčkem. Obojí je plné
příběhů. Někdy i takových, které se prostě
jen tak na potkání nevypráví. Musí být jasné,
že na to máme hodinku, dvě, tři. Prostě čas.
Čas na příběhy.
Zároveň je potřeba přítomnost důvěry.
Pocit, že vás naslouchající neodsoudí,
nezesměšní, nezpochybní. Protože je
tam proto, aby vám udělal radost. Ať už
na hlavě nebo v hlavě. A že se v kadeřnictví
platí? Rozhodně ne za naslouchání, takže
i tady je ucho a zájem dobrovolný. A tak
jsem si nenechala udělat ofinu a kadeření
a módní účesy tehdy i dnes jsme probraly
i s Miluškou. Ta přitom žužlala klobásku, ač
mi už posledních několik návštěv při mém
tradičním slibu říkala: „Když jí neseženeš,
přijď i bez ní, hlavně přijď ty!“
V tu chvíli její oči nevypadaly ani sluníčkově
ani zklamaně, vypadaly jako oči štěněte.
Navíc nějaké hodně smutné rasy. Nechápu,
že ten pohled na její dceru nezabírá. Možná
je to tím, že ho moc často nevídá. Nebo si
něco udělaly. Kdysi. Kdoví. Neptala jsem se.
Měla jsem pocit, že tuhle otázku bych neměla
klást. Prostě jsem chodila s klobáskou,
někdy i bez ní, dál. Na odpolední oslavu
Silvestra jsem pak za paní Miluškou dorazila
jednohubkami s různými druhy uzenin,
dozdobené červenou paprikou. Probíraly
jsme zrovna nejlepší recepty na buřtguláš,
když po rychlém dvojklepnutí na dveře
vešla do pokoje zdravotní sestra rozdávat
léky. Paní Miluška přerušila náš amatérský
kuchařský hovor a obrátila se na ni:
„Sestřičko, podívejte, to je moje dcera. Ta
má krásné vlasy, viďte? Já vám to říkala.“
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Hod knižní perlou
Petra Š. Holubová

Občasné poznámky čtenářovy. Střípky z knih. Sbírané s radostí z objevování. Psané do diáře s nadějí, že nebudou zapomenuty. Po léta
zastrčené, zaprášené a pak... objevované znovu.
S rozkvětem lidského matematického vzdělání to bylo právě kvůli těm prstům jinak.
Lidé totiž měli tu vlastnost, že v okamžiku,
kdy narazili na složitější matematický problém typu trojdílných mnohočlenů nebo parametrických diferenciálů, začali instinktivně
počítat prsty. Velbloudi začali počítat čísla.
Terry Pratchett, Pyramidy
Dospělost je pouhá iluze. Když na to přijde,
mám ten dojem, že nikdo z nás nikdy skutečně nedospěl. Jen vytáhneme do výšky
a jsme chlupatější.
C. J. Tudor, Kříďák
Nakonec každodenní docházku musí člověk
vyplňovat i ve vztahu. A nikdo mu nenapíše omluvenku a většinou nedostane ani tu
mrzkou několikatýdenní dovolenou.

IG Literární tvorba

Pavla Horáková, Teorie podivnosti

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

Ono je podstatně jednodušší věci udělat než
o nich věrohodně psát.
Pasi Ilmari Jääskeläinen, Literární spolek
Laury Sněžné
Rybaření mě zabíjí zrovna tak, jako mě udržuje při životě.
Ernest Hemingway, Stařec a moře
Už se dokonale ovládám. Má hlava je chladná jako oholený mamut. Všechny mé akce
už ovládá intelekt. ... Ne, ne, nesmím se
znovu rozčilit. Já nejsem rozčilený. Myslím
pozitivně. Plně se ovládám – chce se snad
někdo z vás hádat?!
Terry Pratchett, Magický prazdroj
Všechno přejde. Nebo přesněji: všechno
přejde v něco jiného. Naučil jsem se tím
utěšovat pokaždé, když je nejhůř.
Ingvar Ambjørnsen, Elling – Pokrevní bratři

Vzhůru do věží
Eliška Anna Kubičková

A jé, už zase jdou. Nesou lana přes rameno
a všechny ty skoby a nástroje, které do mě
budou zatloukat. Dneska jsou dokonce tři.
A to jsem si myslela, že si už teď na podzim
trochu odpočinu. Zřejmě jim sezóna letos
končí nějak později. Mám ráda ten čas,
kdy zlátne listí a slunce mě hladí paprskem
prodírajícím se skrz chomáče mlhy. Nejdřív
žloutnou lístečky na keřích až nahoře
na vrcholcích mých sester a kamarádek
v našem masivu. Vlastně ani nevím, proč
mají vlasy, jen já jsem holá, bez porostu
jako ta skleněná hora v pohádce. Možná
proto, že jsem ze všech nejvyšší. Až sem
nahoru nedolétla žádná semínka, žádná
rostlina zde nezapustila kořeny. A tak tu

stojím lesklá kapičkami listopadového
mrholení a šedivá jako soumrak. Doufám,
že alespoň počkají, až oschnu a nebudou
se sápat na mokrou stěnu. Snad vědí, že se
na mokrý pískovec nesmí.
Tak přece se ta obloha protrhává. Trvá jim to
dlouho. Asi čekají na lepší počasí. Taky sem
dneska vůbec nemuseli chodit. Alespoň bych
měla klid. Doufám, že použijí hotové stupy
a nebudou moc zatloukat. Ale oni stejně
vždycky hledají nové cesty. Lidi si pořád
musí něco dokazovat. Musí předvádět, že
jsou lepší, že mohou dál a výš než ostatní.
Proto lezou nejvíc na mě, že jsem nejvyšší
a nejhladší. Chtějí si dokázat, že vylezou

i na tu nejtěžší skálu. Tihle lezci jsou ještě víc
ctižádostiví než ostatní lidé. Pořád se drápou
nahoru. Jako by jim nestačilo klidně stát
a setrvat na místě jako to děláme my.
„Ťuk, ťuk,“ už to začíná. Hluk, ťukání, hlasy
až do večera. Snad nebudou moc zatloukat.
Sice je to jen do svrchní vrstvy kamene,
takže to nebolí, ale žádné ztenčování stěn
není dobré. A už lezou. Chytit, stoupnout,
přivázat a tak pořád dokola. Ten prostřední
má tmavé brýle, přestože je skoro pořád
zataženo. A jakou dobu mu trvá, než najde
chyt. Tak dlouho prohmatává každé místo.
Proč se nepodívá, bylo by to rychlejší. Přes
ty černé brýle nemůže nic vidět. Podle
toho, kde je slunce a kam vylezli, tak jim
to bude trvat dvakrát déle než obvykle.
Chyt, stup, chyt, stup, chyt, stup... to bude
ještě dobrodružství, než se tihle dostanou
nahoru a vztyčí se na mojí hlavě, na tom půl
metru čtverečním. Jsem zvědavá, jak se
tam ve třech vejdou. Aby se vůbec stačili
vrátit do setmění.
Tak se přece jen vyjasnilo. Zdá se, že i mým
lezcům to jde lépe. Tohle mi někdy holky
závidí, že je o mě tak velký zájem. Nevědí,
co to je být samá skoba. Jde jim to opravdu
dobře. Jsou sehraní. Ještě kousek, už budou
na vrcholu. Tak konečně, sláva. Dneska to ale
bude větší sláva než obvykle. To mi budou
závidět až v Adršpachu. Jsem první skalní
věž, na kterou vylezl nevidomý horolezec.
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Výsledky dětské mensovní fotografické soutěže
Nesmělost proti zvědavosti (Karel Vaněk)

Čekání na mámu
(Danislav Novák)

Bez názvu

(Emma Boehmová)

Podzim
Adam Nasirov

Podzim je divné období,
jablky se plní nádobí.
Všude padá listí,
radost mají děti místní,
ve větru draci vlají,
děti tohle dobře znají.
Podzim je divné období.

Vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme
za jejich příspěvky a těšíme se zase příští rok!
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BYSTŘÍLNA
Šifry pro začátečníky – téma: hlava
Tomáš Blumenstein

1)

2)

4)

33 : 3
3x3+3
3+3x3+3
(3 + 3) : 3
3x3x3–3x3–3
3x3+3+3x3
33 : 3

MFCLB

3)

5)

JJJJJV V VSSSS
SVJJ V V VJJJZ Z
ZVVVSSSZZZSS
V V V V VJJJJJSS
S S SV VJJJJJS S
SV VZZSSV V VJJ
JJJSSSZ VSSVJ
JJ VJ VJSVSVS S
SVJJJJJS S SV V
VSSZZZV V VJJJ
JJ

MÁTE
PŘÍSPĚVEK
DO
BYSTŘÍLNY?
Pošlete nám jej
na adresu
redakce@mensa.cz

| 41 |

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.

Exkurze do vodní elektrárny
Dlouhé stráně
KND Opava

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.

Dráčkova naučná stezka
MŠ Dráček, Povrly–Neštědice

Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce, autor na Měšec.cz.
Rád Vám poskytnu své služby v oblasti celého
finančního architektonického plánu (nejen investic, pojištění, úvěrů, 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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Sklizeň vypěstovaných bylinek a zeleniny
MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

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 Dobrovolník: Petra Holubová, 608 338 417, petra.holubova@mensa.cz,
sig-dobrovolnik@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 EMAG: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Geocaching: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Hiking: Karolina Svobodová, 730 102 340, karolina.svobodova@mensa.cz
SIG Improvizace: Miroslav Charvát, 606 427 893, sig-improvizace@mensa.cz
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, 724 848 531, vit.svachoucek@mensa.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Junior: Vladan Havel, vladan.havel@email.cz
SIG Klub nadaných dětí jižní Čechy: Marta Frydrychová, 777 165 811,
marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Dana Havlová, 770 177 921,
dana.havlova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová, 777 141 975,
lucie.mechurova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz
SIG Lego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Lišky: Milada Pytelová, 602 171 498, milada.pytelova@mensa.cz
SIG Literární tvorba: Eliška A. Kubičková, 604 329 451, elize@volny.cz,
sig-literarni-tvorba@mensa.cz
SIG Logická olympiáda: Zuzana Poláková, 770 177 926, zuzana.polakova@mensa.cz
SIG Logické hry: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIG Manager: Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
SIG MEG – Mensa English Group: Jitka Nováková, 774 349 731,
jitka.novakova@mensa.cz
SIG Natura: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz
SIG Peníze: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-sigpenize
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
SIG Reality Praha: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz, sigreality-praha@mensa.cz
SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Rozvoj Intranetu: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, 777 993 490, vlk@mensa.cz,
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 Technologie: Karel Juřík, 730 681 181, karel.jurik@mensa.cz
SIG Turistika: Iveta Jelínková, 607 832 331, sig-turistika@mensa.cz
SIG Věda: Stanislav Wolf, 604 623 092, stanislav.wolf@mensa.cz
SIG Vinum: Lubomír Jan Muzikář, sig-vinum@mensa.cz
SIG Zahraničí: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Zbraně: Vojtěch Audy, 777 119 715, vojtechaudy@gmail.com
SIG Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 608 299 286, tomas.kubes@mensa.cz
Výtvarný SIG: Eva Erbsová, eva.erbsova@mensa.cz

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, dobrovolníci:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417
Místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927
Místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777
Členka Rady, časopis, grafika:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979
Člen Rady, místní skupiny:
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
Člen Rady, SIGy – zájmové skupiny:
Stanislav Wolf, stanislav.wolf@mensa.cz, 604 623 092
Tajemník aktivit pro mladé:
Vladan Havel, vladan.havel@mensa.cz
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
Internetová rada: Tomáš Kubeš (předseda), Martin Sedláček, Petr Mazal,
irada@mensa.cz
SIGHT koordinátor: Zuzana Poláková, sight@mensa.cz
Testující IQ: testovani.mensa.cz (kompletní seznam testujících najdete
na www.mensa.cz/testovani-iq/seznam-testujicich)

REDAKCE ČASOPISU
E-mail: redakce@mensa.cz

MENSA GYMNÁZIUM, O.P.S.

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

KONTROLNÍ KOMISE

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

ČLENOVÉ MENSY ČR

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

