MENSA

číslo 2/2021

Vážení mensané,
v letošním roce si připomínáme již 30 let úspěšného působení Mensy ČR. Po celou tu dobu
byly a jsou jejím hnacím motorem nadšení a dobrovolnická činnost našich členů. Díky tomuto
nasazení se stále daří udržovat mensovní život aktivní a pestrý. Jsem rád, že mnohé z vás
neodradila současná těžká doba pro pořádání společenských akcí a že se stále daří hledat
nové způsoby jejich realizace. Pro ty, kteří se zatím neodvážili zapojit, je to skvělá příležitost
uspořádat svou první akci, byť by měla být třeba jen online. Pokud stále ještě váháte a nemáte
dost odvahy nebo dost informací, nebojte se obrátit na kohokoliv ze stávajících pořadatelů
akcí, kteří vám jistě rádi podají pomocnou ruku.
Nezapomeňte, že letošní rok je rokem volebním. I váš hlas může rozhodnout, kdo bude po
následující 3 roky vést mensovní administrativu. Do letošních voleb vstupuje celkem dvacet tři
kandidátů na osm pozic v Radě Mensy a tři pozice v Kontrolní komisi. S novým volebním
obdobím bude aktivována nově i role mensovního ombudsmana.
I letos budeme některé osobnosti ze všech oblastí společenského života udělovat Čestné
uznání za významný přínos inteligenci národa, neváhejte se do této volby zapojit.
Zůstávám i nadále optimistou a doufám, že letos bude příležitost k osobním setkáním na
mensovních akcí, zejména pak na celostátních setkáních a EMAGu. Přípravy na tato setkání
stále probíhají a já věřím, že se na těchto akcích potkáme.

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

Tiráž
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České nadané děti
v zahraničí

Vážení čtenáři,
vítám vás u dubnového čísla časopisu Mensa.
Ani tentokrát v něm ze zřejmých důvodů nenajdete mnoho příspěvků o uskutečněných akcích.
Organizátoři jsou ale plni optimismu a kalendář se postupně plní akcemi na další měsíce –
doufejme, že nezůstane jen u optimistických plánů a že se tyto akce opravdu budou moci
uskutečnit…
Při vyčkávání na akce si můžete zkrátit čas čtením o letošních kandidátech do funkcí v Radě
Mensy a Kontrolní komisi. Pojďme letos zvednout obvyklou nízkou volební účast a podílet se
na dění v Mense alespoň tak. Stejně tak máte možnost vybrat svého favorita mezi kandidáty
na letošní Čestné uznání.
V dalším díle Mensantropa si můžete přečíst o rodinné hře inspirované Jaroslavem
Foglarem, v článku o českých nadaných dětech v zahraničí se dozvíte, jakým výzvám musejí
čelit, v reportu z Mensa gymnázia si přečtete o zajímavých projektech tamních studentů
a v neposlední řadě budete mít opět možnost proniknout o něco hlouběji do světa šifer –
tentokrát prostřednictvím křížů.
Přeji vám příjemnou četbu – a pokud byste snad sami měli nápad na článek, dejte mi vědět,
určitě ho uvítáme.
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Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal
První letošní Rada Mensy ČR proběhla dne
23. ledna v Prostějově, část účastníků opět
využila online přístupu.
Byl prodiskutován návrh rozpočtu na rok
2021 po jednotlivých kapitolách i položkách
a rozpočet byl následně schválen. Není úplně
jednoduché predikovat vývoj počtu členů
či příjmů a výdajů v této měnící se době.
Komise pro testování informovala o stavu
příprav nového testu pro dospělé, zatím
stále není uzavřena forma smluvního vztahu
s autory, diskuse nadále probíhá. Dále Rada
vyslechla informace o Workplace Mensy ČR
či o plánovaném vydání sborníku logických
úloh. Rada stanovila termín konání letošní

valné hromady – ta proběhne návazně na
jarní celostátní setkání 6. června ve Starých
Splavech u Máchova jezera. Budou začínat
přípravné práce pro reakreditaci mensovních
kurzů NTC u MŠMT, protože současná
akreditace letos končí. Vyslechli jsme
i informace o akcích, o školách a školkách
spolupracujících s Mensou či o návrhu
skupinového pojištění pro členy Mensy.
I v letošním roce pokračuje Čestné uznání,
koordinátorkou byla opět jmenována Zuzana
Šimková.
Mensa ČR oslaví v tomto roce již třicáté
výročí svého založení, komise pro marketing
připravuje vhodné aktivity k připomenutí

Mensovní
fotosoutěž 2021
Stejně jako v předchozích letech
se i letos uskuteční mensovní
fotosoutěž, a to opět v dospělé
i dětské kategorii.

Téma je „BALANCE“
(rovnováha).
Termín odevzdání soutěžních
příspěvků je 30. července,
podrobnosti ke způsobu odevzdání a detailní podmínky soutěže budou otištěny v dalším čísle časopisu.

tohoto jubilea.Kompletní zápis z jednání je
jako vždy publikován na intranetu Mensy ČR.
Další jednání RM se uskuteční 16. května 2021
v 10:00 hodin ve Velkých Popovicích.

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 Ostrava
Jiří Šmach
V úterý 2. března 2021 se konala valná
hromada MS Ostrava. Letošní volby se nesly
v duchu velkých změn, protože se valná
hromada konala online. Avšak na pozici
předsedy stále zůstává Jiří Šmach, post
místopředsedy nadále zastane Ladislav
Adamec a místo pokladníka bylo zachováno
u Hanky Kalusové.

Valná hromada
MS Plzeň
Věra Hellerová
MS Plzeň Vás srdečně zve na valnou hromadu
místní skupiny, která se bude konat v pondělí
26. dubna 2021 od 18:00 hodin. Forma
schůzky a způsob hlasování bude upřesněn
podle situace. Návrhy na obsazení funkce
předsedy, místopředsedy a pokladníka
zasílejte na e-mail verahellerova@seznam.cz.

Nová výhoda pro členy:

20% sleva na hry Špidla Data Processing, s.r.o.
Díky spolupráci Mensy a vydavatelství Špidla Data Processing, s.r.o., můžete získat slevu 20 % na všechny hry tohoto vydavatelství
zakoupené v elektronickém obchodě. Sleva je platná pro hry z celého katalogu her z produkce Špidla Data Processing, s.r.o. (cca 500
titulů). Slevu není možné kombinovat s jinými slevami, můžete ji ale využívat opakovaně.

Slevu je možné uplatnit na webu shop.spidla.cz. Při vyplňování objednávky uveďte do
položky „Slevový kupón“ kód JSEM-MENSAN a stiskněte tlačítko Potvrdit.
Poděkovat či poskytnout zpětnou vazbu můžete Radku Špidlovi na radek.spidla@spidla.cz.
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Čestné uznání 2021
Koho jste na ocenění nominovali?
Zuzana Šimková, koordinátorka projektu

Letos probíhá již dvanáctý ročník udělování Čestného uznání Mensy
České republiky, tedy ocenění osobností, které se významnou
měrou zasloužily o intelektuální přínos nebo šíření dobrého jména
České republiky ve světě, a to zejména osobností, jejichž význam
pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost
o jejich vysoké inteligenci. Ve chvíli, kdy článek čtete, máte již možnost
na mensovním intranetu dát jednomu z pěti kandidátů svůj hlas.
Další informace najdete na mensa.click/cu
Osobnostmi nominovanými na ocenění pro
rok 2021 jsou (abecedně):

prof. PhDr. Jiří Březina, CSc.

– význačný německý vědec českého
původu, profesor geologie (se zaměřením
na sedimentologii) a vynálezce dvou
sedimentačních přístrojů. „Přístroje využívají
jím definovanou univerzální sedimentační
rovnici, která propojila oblasti Stokesova
i Newtonova zákona. Předtím neexistovalo
řešení pro jejich souvislé propojení, aby to
odpovídalo skutečným měřením. Využít to
lze například pro určení ropných nalezišť
bez nákladných vrtů, má to však aplikace
v mnoha oborech – geologii, oceánografii,
astronomii,
ekologii,
mechanickém
a chemickém inženýrství i v kontrole kvality.“

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Ze všech zaslaných nominací (bez uvedení
jména navrhovatele) vybrala Rada Mensy
pět kandidátů, z nichž pak členové
intranetovým hlasováním vyberou laureáta
ocenění. Stejně jako v minulých ročnících
se sešla jména osobností známých ve
vědeckých
kruzích,
kultuře,
umění
a společenském životě, ale nominovali jste
i osobnosti, které jsou veřejnosti méně
známé. V odůvodněních nominací jste se
pak odvolávali zejména na osobnostní kvality
nominovaných a na výsledky jejich práce.
O tom, kdo získá letošní Čestné uznání,
můžete hlasovat na Intranetu – hlasování
začalo 2. dubna a potrvá měsíc.
Děkuji za všechny zaslané nominace i za
aktivní zapojení se do procesu udělování
Čestného uznání, a to mimo jiné i těm
mensankám a mensanům, kteří pravidelně
téměř v každém ročníku nominace posílají,
dávají si velkou práci i se zdůvodněním,
a upozorňují tak na osobnosti, které si Čestné
uznání zaslouží. Za spolupráci na realizaci
Čestného uznání také děkuji Jiřině Vlkové,
Tomáši Kubešovi a Jiřímu Šmachovi.

– významný český archeolog. Zabýval se
především archeologickým průzkumem
na Pražském hradě, od roku 1991 byl
vedoucím
pracoviště
Archeologického
ústavu AV ČR pro Pražský hrad. Dále se
zabýval vývojem středověkého osídlení
hradišť a měst. Podílel se na rozsáhlých
archeologických výzkumech v mnoha
českých městech. „Pana doktora znám jako
pracovitého, klidného, tichého, rozvážného
a velice skromného člověka, v našem muzeu
(Městské muzeum Skuteč) občas přednáší
o výsledcích bádání ve zdejší lokalitě, byl
zde i křest jeho nové knihy Kostel sv. Václava
v Lažanech a počátky středověkého osídlení
Skutečska. Působí zejména v Praze, ale jeho
zájem je mnohem obsáhlejší.“

Bc. Petr Horálek

– český astronom, astrofotograf, cestovatel
a popularizátor astronomie. Jeho snímky
již více než dvacetkrát získaly prestižní
ocenění americké NASA – APOD (Astronomy
Picture of the Day). „Úctyhodné na Petrovi je
především to, že úžasných výsledků dosahuje
téměř
neorganizován,
bez
výraznější
finanční podpory. Žije minimalistickým
životem a veškeré své peníze vkládá do
cest na odlehlá místa, ať už kvůli úplným

zatměním Slunce, nebo černé noční obloze.
Pro astrofotografii objevil Cookovy ostrovy
v jižním Pacifiku, na turisticky populárním
ostrově Aitutaki pořídil pravděpodobně
historicky úplně první snímek noční oblohy
a celý příběh popsal v knize Dobytí jižního
hvězdnatého ráje. V roce 2015 se stal prvním
českým Foto ambasadorem Evropské jižní
observatoře (ESO). Neúnavně poukazuje na
světelné znečištění v ČR i světově. Za jeho
celosvětové úspěchy na poli astrofotografie
byla po Petru Horálkovi v říjnu 2015
pojmenována planetka 6822 Horálek.“

PaedDr. Libuše Hozová
– česká matematička, jako VŠ pedagožka
působí na Matematickém ústavu Slezské
univerzity v Opavě už od jeho založení, a je
čestná členka Jednoty českých matematiků
a fyziků (JČMF) – jedné z nejstarších dosud
existujících učených společností v českých
zemích. „Matematička tělem i duší. Pomáhá
tvořit úlohy pro matematické soutěže
(olympiádu). Dlouhá léta pěstuje v dětech
i studentech lásku k matematice a za svou
snahu si zaslouží být alespoň nominována.“

Josef Průša
– český kutil, vynálezce a investor – a nyní
jeden z nejznámějších lidí v oblasti 3D
tisku, český vývojář 3D tiskáren. „Cenu
bych mu udělil oficiálně za 3D tiskárny,
přesněji projekt RepRap – projekt 3D
tiskárny, která se umí částečně sama
replikovat a je dostupná jako open-source
hardware. Postupně si vybudoval pozici
na trhu 3D tiskáren, dokáže srovnávat krok
s konkurencí, včetně levné čínské. Mimo jiné
přístupem: ‚Staráme se o zákazníky a máme
dobře naceněný produkt bez nesmyslných
marží. Když jsou lidé spokojení, řeknou si
to mezi sebou. Nemáme marketingové ani
prodejní oddělení, jen sedíme a přijímáme
objednávky.‘ A ‚S patenty neztrácíme čas
a raději inovujeme.‘ To samotné by mělo
stačit, protože když se řekne 3D tiskárna,
tak často se vybaví asociace Průša a Česká
republika. Nicméně je to o celé osobnosti,
jeho přístupu k životu, podnikání, lavině 3D
tisku, kterou strhl, především na začátku
koronaviru. A to je důvod, proč jsme si na něj
vzpomněli.“
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Další nominovaní
Jaroslav Klíma, brněnský podnikatel,
zakladatel společnosti Tescan – výrobce
elektronových mikroskopů. „Tescan se pod
jeho vedením v průběhu let stal jednou
ze špiček oboru (v určitém segmentu si
momentálně drží 5. místo na světě) a jedná
se o jednoho z nejvýznamnějších českých
technologických exportérů.“

Jan Sokol, filozof, pedagog, signatář

Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D., český
imunolog, biochemik a profesor patologie
působící v USA.

Jan Kulveit, český vědec působící na
univerzitě v Oxfordu, spoluautor původního
systému PES, zabývá se globálními riziky
a modelováním vývoje pandemie COVID-19.

Jan Procházka, nanotechnolog a vynález-

Charty 77, někdejší poslanec a ministr
školství – nominovaný letos dvakrát.

ce 3D baterie.

Milan

videoher: „Videohry, na kterých se
podílel, dosáhly celosvětového úspěchu.
Jeho poslední videohra Kingdom Come:
Deliverance se odehrává v prostředí českých
zemí počátku patnáctého století a věrně
zachycuje běžný život ve středověku.
Celosvětově se jí prodalo přes 2 miliony kopií,
čímž přispěla k šíření povědomí o České
republice a její historii.“

Machovec,

významný český
filozof – nominovat ho na ocenění ovšem
vzhledem k pravidlům Čestného uznání
nelze, datum jeho úmrtí je před rokem 2008.

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.,
předseda Ústavního soudu. „Asi netřeba
připomínat, že je předsedou Ústavního
soudu (ÚS). Mne ale rovněž oslovuje svými
veřejnými názory a zdůvodňováním výroků.
Naprosto jasně a krásně vždy formuluje, kde
je podstata problému.“ Na Čestné uznání
jste JUDr. Pavla Rychetského nominovali
v letošním ročníku dvakrát, nominovaný je
opakovaně, také v minulém roce.

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu
Parlamentu České republiky.

Ing. Miroslav Kalousek, český politik,
spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09
a předtím KDU-ČSL.

Mgr.

Lubomír

Volný,

český učitel
a politik, od října 2017 poslanec Poslanecké
sněmovny PČR.

Daniel Vávra, český scenárista a designér

Urza, český anarchokapitalistický aktivista,
publicista, programátor, bývalý podnikatel
a učitel.

Robert Čapek, lektor, psycholog, učitel,
didaktik. „Spojuje se v něm teorie (knihy),
praxe (učitel) i konstruktivní jednání měnit
stav toho, co se mu nelíbí, v celé republice
(didaktik, lektor, psycholog). Tak by to mělo
být, a přitom je to tak vzácné. Rád bych
mu tímto poděkoval za to, co dělá přímo
i nepřímo pro studenty a žáky.“
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JUDr. Jan Ledecký, český zpěvák,
kytarista a skladatel. „Za skvělý přístup
k výchově svých dětí, především k dceři
Ester Ledecké, protože i tímto může i člověk
bez titulů přispět víc k rozvoji lidstva než
vynálezce.“

Ing. Petr Ludwig, český konzultant,
podnikatel, publicista a spisovatel. „Ráda
bych nominovala Petra Ludwiga za přínos
v oblasti osobního rozvoje a kritického
myšlení, boj proti prokrastinaci a přínos
v boji proti COVID-19.“

Taťána

Kuchařová (Taťána Gregor
Brzobohatá), předsedkyně správní rady
nadace Krása pomoci; jediná světová vítězka
Miss World z ČR a SDGs ambasadorka
OSN. „Je mezinárodně známá osobnost
a jediná Miss World, která se kontinuálně
přes 11 let zabývá pomocí seniorům
a zvyšováním povědomí o stárnutí populace
a demografických změnách. V roce 2014 byla
zařazena do prestižního žebříčku mladých
osobností Forbes ‚30 pod 30‘. Svůj čas
věnuje propagaci cílů udržitelného rozvoje.“
Jiří Dědeček, zpěvák, básník, spisovatel
a předseda PEN klubu, textař, překladatel
a autor četných rozhlasových a televizních
pořadů. „Stačí se zaposlouchat do některé
písničky a ta hloubka myšlenek mluví za
všechno vysvětlování.“
V nominacích jste si také vzpomněli na Daniela
Stacha, hlavního moderátora redakce vědy
České televize, který byl diplomem spojeným
s Čestným uznáním oceněn v minulém roce.

Mensovní volby 2021

Rok 2021 je pro Mensu volební. Na 8 volných míst v Radě Mensy kandiduje 20 kandidátů a na
3 pozice v Kontrolní komisi 5 kandidátů. Kandidaturu na funkci předsedy přijal jediný kandidát,
a byl proto již prohlášen za zvoleného. Funkční období volených orgánů začne 1. července 2021
a bude nově tříleté. Seznam kandidátů včetně jejich proslovů naleznete na následujících
stránkách a také na intranetu Mensy intranet.mensa.cz pod záložkou Volby.
Samotné volby budou probíhat elektronicky a korespondenčně od 1. 5. do 31. 5. Odkaz
na elektronický volební systém naleznete v intranetu Mensy a bude vám též zaslán e-mailem.
Možnost odevzdat hlas osobně budete mít 6. 6. na valné hromadě Mensy ve Starých Splavech,
bude-li se tato konat prezenčně, nebo v kanceláři Mensy, bude-li valná hromada virtuální.
Na valné hromadě budou též vyhlášeny výsledky.
Tyto volby přinesou několik změn. Použijeme nový elektronický volební systém, který bude
uživatelsky přívětivější. Podrobné informace o jeho funkcionalitě a zabezpečení naleznete
v samostatném článku níže. S novým systémem souvisí změna priority hlasů. V těchto volbách
bude mít hlavní prioritu hlas odevzdaný elektronicky, následně hlas zaslaný poštou a nakonec
hlas odevzdaný osobně.
Volební komise:
Tomáš Hladík, Tomáš Kubeš,
Tomáš Nováček, Dita Šamlová, Jiřina Vlková

Podrobná pravidla voleb naleznete na intranetu na adrese intranet.mensa.cz pod záložkou Volby.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří kandidáty navrhovali, i všem kandidátům,
kteří se rozhodli kandidaturu přijmout – zejména pak za trpělivost s četnými prosbami o zaslání
dokumentů přesně v souladu s pravidly.
Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu vk@mensa.cz.
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Volby 2021 – harmonogram
duben
květen
31. května
6. června
*

zveřejnění proslovů kandidátů v časopise a na intranetu
elektronické a korespondenční volby
uzávěrka přijímání korespondenčních a elektronických hlasů
prezenční hlasování a vyhlášení výsledků*

Osobní hlasování bude možné na valné hromadě Mensy ve Starých Splavech, bude-li se tato konat prezenčně,
nebo v kanceláři Mensy, bude-li valná hromada virtuální.

Elektronické volby Volby do orgánů

za Volební komisi Tomáš Nováček

Letošní volby Mensy ČR budou v něčem speciální – bude
využit nový elektronický volební systém, který byl vytvořen
ve spolupráci s Fakultou informačních technologií ČVUT
v Praze. Systém byl vyvíjen s důrazem na zajištění
bezpečnosti a tajnosti voleb, ale zároveň i jednoduchosti
obsluhy pro uživatele – jak pro voliče, tak pro volební
komisi.
Do volební aplikace se právoplatní voliči budou moci přihlásit
s pomocí přístupových údajů do intranetu. Při přihlášení bude kromě
přihlašovacích údajů ověřen také věk voliče a to, zda má zaplaceny
členské příspěvky. Přihlášení bude dále zabezpečeno dvoufázovým
ověřením, kdy bude na voličův e-mail zaslán ověřovací kód, který pro
přihlášení do aplikace zadá.

Mensy International

Volební komise: Tomáš Hladík, Tomáš Kubeš, Tomáš Nováček, Dita
Šamlová, Jiřina Vlková

Souběžně s českými mensovními volbami proběhnou též volby do
orgánů Mensy International. Na následující 3 ze 4 volených funkcí byl
však národními Mensami nominován pouze jeden kandidát, který byl
tím pádem prohlášen za zvoleného:
Mezinárodní předseda - Björn Liljeqvist (Švédsko)
Mezinárodní radní pro administrativní záležitosti - Isabella Holz (Německo)
Mezinárodní ekonom - Jacek Cywinski (Nový Zéland)
Volit se proto bude pouze mezinárodní radní pro rozvoj, a to z kandidátů:

1. José Luis Martínez
(Argentina)

2. Kishore Asthana
(Indie)

V aplikaci si pak volič bude moci přečíst informace o všech kandidátech,
zobrazit jejich fotky a volební proslovy a samozřejmě udělit hlas svým
favoritům. Systém následně zaručí tajnost voleb a korektní sečtení
hlasů a volební komisi následně poskytne výsledky voleb.
Systém umožní prezenční hlasování na valné hromadě pro členy, kteří
elektronicky neodvolili, a hlasování poštou tak, jak jsme dosud byli
zvyklí.
Samotné elektronické hlasování bude probíhat během měsíce května.

Volební komise

Více informací o volebním systému si zájemci mohou přečíst na webu
FIT ČVUT v systému závěrečných prací pod názvem „Systém pro
elektronické zajištění voleb v Mensa ČR“. Autorem práce je Vladimir
Cherkezov (mensa.click/fo).

Staronovým předsedou
Mensy ČR se stal
Martin
Sedláček

Proslovy obou kandidátů naleznete na intranetu Mensy ČR na adrese
mensa.click/fp
Samotnou volbu bude pro Mensu International zjišťovat soukromá
volební agentura Civica Election Services Limited. Uživatelům, kteří
se do 30. března zaregistrovali v mezinárodním internetu na adrese
www.mensa.org, zašle agentura během dubna volební klíče. Samotná
volba bude probíhat do 15. května 2021 na stránkách mensa.click/fq
Možnost odevzdat hlas ve volbách do Mensy International v papírové
formě se česká volební komise rozhodla pro mizivý zájem v předchozích
letech tentokrát vůbec nezavádět.

Na pozici předsedy doručil souhlas
s kandidaturou ze 4 navržených pouze
jeden kandidát, současný předseda
Martin Sedláček. Dle bodu VI.11
stanov Mensy ČR byl proto k datu
uzávěrky příjmu souhlasů prohlášen
za zvoleného. Jeho již 3. funkční období
začne 1. července 2021 a poběží
do 30. června 2024. Gratulujeme!
|7|
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KANDIDÁT NA PŘEDSEDU
RADY MENSY ČR

3. Eva Vavřinová

členské číslo: 8936
telefon: 734 435 541
e-mail: eva.vavrinova@seznam.cz
funkce: předsedkyně MS Pardubice
zaměstnání: manažer VZP ČR

1. Martin Sedláček

(jako jediný kandidát
byl prohlášen za zvoleného)
členské číslo: 7924
telefon: 602 392 662
e-mail: martin.sedlacek@mensa.cz
funkce: předseda Mensy
zaměstnání: IT architect
Vážené členky, vážení členové,
je mi ctí, že mi bylo umožněno již uplynulá
dvě období pracovat pro Mensu ve funkci
předsedy. Vnímám tuto roli jako závazek vůči
Mense a všem jejím členům. Snažím se nejen
podlet na hladkém chodu naší organizace,
ale i rozvíjet aktivity, které nás posunou k ještě lépe fungující společnosti.

Vážené mensanky, vážení mensané,
děkuji za příležitost kandidovat do Rady
Mensy ČR. Jsem členem od roku 2010 a za
tu dobu jsem měla možnost poznat mnohé
z Vás a to jak ve chvílích radosti, tak i v těch
vážnějších. V posledním roce byly možnosti
našich společných aktivit omezeny. V rámci
MS Pardubice se aktivně podílím na organizaci krajského kola Logické olympiády, setkáních místní skupiny apod. Právě
organizační schopnosti, je to, co mohu Radě Mensy ČR nabídnout. Kandidaturu beru jako výzvu.

4. Mgr. Zdeněk Falář

členské číslo: 5268
telefon: 732 673 930
e-mail: zdenek@falar.cz
funkce: pokladník MS Praha
zaměstnání: analytik účetních systémů

Nedovedu si představit Mensu bez dobrovolníků, kteří tvoří základ toho čím
Mensa v současné době je a čím v dohledné době bude. Funkci Rady a předsedy vnímám víc jako službu pro uskutečňování dobrých nápadů našich členů
a pro zajištění jejich hladké realizace. Mnoho se za poslední dobu v této oblasti
podařilo dosáhnout a je ještě dost míst, kde bude třeba nějakého zlepšení.
Jsem rád, že se nám stále daří rozšiřovat členskou základnu, ale i zapojovat
více dalších dobrovolníků do nejrůznějších činností. Vážím si i všech členů,
kteří sice nechtějí nebo se nemohou zapojit do našich aktivit, ale svou podporou umožňují nám ostatním realizovat své nápady.

Vážené mensanky, vážení mensané,
dovolte mi poděkovat za nominaci na kandidáta do Rady Mensy. Vynasnažím se, abych
v případě svého zvolení jak své navrhovatele, tak ostatní mensany nezklamal a pomohl
k dalšímu rozvoji Mensy a šíření jejího dobrého jména mezi veřejností.

Věřím, že s týmem radních, tajemníků, členů komisí, koordinátorů SIGů, členů místních skupin a všech dobrovolníků se nám podaří udělat Mensu zase
o něco lepším místem. Rád bych toho i nadále z vaší vůle byl součástí.

KANDIDÁTI DO RADY MENSY ČR
1. Lenka Filová

členské číslo: 12658
e-mail: lenka.filova@mensa.cz
zaměstnání: překladatelka
Vážení a milí mensané,
přiznám se, že mě překvapilo, když jsem se
dozvěděla, že jsem byla navržena na členku
Rady Mensy. Nemám žádný volební program
nebo plán, jen pocit, že když člověk kandidaturu v podobné situaci odřekne, zbyde jen
logo na papíru a prázdný kalendář. Myslím,
že není hanba něco neumět, ale je smutné
něco nezkusit, když se naskytne možnost.
Přeji nám všem šikovnou a nadšenou Radu
a doufám, že brzy skončí vynucená pauza
a všichni si zase budeme užívat báječné mensovní akce, jak jsme zvyklí.

Za roky, kdy se aktivně účastním života Mensy, jsem zde potkal mnoho zajímavých a inspirujících lidí, kteří mě obohacují a s nimiž rád trávím volný čas.
V této krátké době jsem měl tu čest být několikrát členem týmu pořádajícího celostátní setkání Mensy. Několik let se též účastním organizace Logické olympiády. V rámci MS Praha nepravidelně spolupořádám setkání místní
skupiny. Dle potřeby vypomáhám i s dalšími místními i celostátními akcemi.
V těchto aktivitách hodlám pokračovat bez ohledu na své případné zvolení
za člena Rady. Doufám, že jako člen Rady získám hlubší náhled do fungování
Mensy, který mi pomůže v lepší práci pro ni. Též doufám v zužitkování zkušeností získaných 4 lety práce v kolejní radě v 90. létech.

5. Jan Hubert Pavelka

členské číslo: 14079
telefon: 606 681 305
e-mail: jan_hubert@outlook.cz
Vážené mensanky, vážení mensané,
chtěl bych Vám poděkovat za nominaci na
kandidáta Rady Mensy. Za poslední roky
jsem se v Mense věnoval přípravě a organizaci akcí pro mladé. Každým rokem pravidelně
připravuji program na tábory pro děti, podílím
se na organizaci vzdělávacích seminářů pro
nadané studenty nebo Logické olympiády.

2. Petra Holubová

členské číslo: 11607
telefon: 608 338 417
e-mail: petra.holubova@mensa.cz
funkce: místopředsedkyně RM
zaměstnání: HR manažer
Vážené mensanky a vážení mensané, dovolte
mi poděkovat za nominaci do Rady Mensy.
Přemýšlela jsem při té příležitosti, co všechno
přinesla Mensa do mého života. Mohla bych
jmenovat báječné snídaně, zapeklité šifry,
deskové hry, zajímavé přednášky a časopis,
na který se pokaždé těším. Ale asi nejvíc si
vážím setkání s dobrovolníky, kteří jsou plní
nadšení a nápadů, jak Mensu dále rozvíjet,
a jsou připraveni se aktivně do jejích akcí zapojit. Pojďte do toho také. Volte
(klidně i Petru), čtěte, pište, choďte na akce, ale nebojte se je i pro ostatní
připravovat. Mensa je taková, jakou si ji pro sebe uděláme. A já se těším, až
se zase potkáme a podnikneme něco společně, protože tahle setkání (prezenční i online) mě nabíjejí energií, nadějí a inspirací.

V Radě Mensy bych se chtěl nadále věnovat
především práci s mladší věkovou skupinou,
přípravě akcí zábavných i vzdělávacích. Rád bych mladší a nové členy motivoval k aktivní činnosti v Mense a k účasti na všech pořádaných akcích.
Děkuji Vám moc za případnou podporu
Jan Hubert Pavelka

6. Stanislav Wolf

členské číslo: 10394
telefon: 604 623 092
e-mail: stanislav.wolf@mensa.cz
funkce: člen RM pro zájmové skupiny,
2. místopředseda MS Brno, koordinátor SIG Manager a SIG Věda
Vážené mensanky, vážení mensané,
děkuji vám za důvěru, velice si jí vážím. Mnozí
mě již znáte ze setkání nebo časopisu. V Mense jsem devět let a aktivní jsem od začátku.
Připravil jsem pro vás mnoho akcí a napsal
nespočet článků. S pomocí některých z vás se
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10. Michal Blümel

mi podařilo vybudovat úspěšný SIG Manager. Založil jsem také SIG Věda a pomohl vzniknout několika dalším zájmovým skupinám. Připravuji rubriku Mensa
a inteligence v médiích. Vyjednal jsem členské výhody. Snažím se fungovat
příkladně a dělat Mense dobré jméno. Svá know-how s vámi sdílím z pozice
radního i neformálně. Věřím, že úspěch při plánování a organizování akcí stojí
na skupinovém duchu, dobré spolupráci a porozumění lidem. Své úsilí bych
rád zaměřil především na péči o zájmové a místní skupiny. Chci měnit prostředí tak, aby bylo efektivní a příjemné pro všechny, být oporou iniciativním
jednotlivcům a využít při tom svých zkušeností. Radu Mensy vnímám jako sehraný tým a jako týmový hráč chci naplňovat naše společné cíle.

členské číslo: 10463
telefon: 725 528 877
e-mail: michal.blumel@mensa.cz
funkce: tajemník pro sociální sítě
Vážené mensanky, vážení mensané,
chtěl bych nejprve poděkovat neznámému
navrhovateli za důvěru ve mne vloženou.
V Mense jsem osmým rokem, z toho jsem působil čtyři roky jako předseda MS Zlín a nyní
čtvrtým rokem jako tajemník Rady pro sociální sítě. V Mense a díky ní jsem za tu dobu
potkal spoustu zajímavých osobností a získal
mnoho zážitků, rád jí tedy něco vracím ve
formě vloženého úsilí a energie a jsem připraven tak činit i nadále.

7. Vojtěch Audy

členské číslo: 7604
telefon: 777 119 715
e-mail: vojtechaudy@gmail.com
funkce: koordinátor SIG Zbraně
zaměstnání: specialista na online
marketing
web: vojtechaudy.cz

11. Ing. Vladimír Kutálek, Ph.D.

Vážené mensanky, vážení mensané,

členské číslo: 6095
telefon: 533 555 996
e-mail: vlk@mensa.cz
funkce: předseda SIG Peníze, SIG
Ekologie, SIG Seberozvíjení
zaměstnání: finanční poradce,
aktivně-pasivní rodíč, pronajímatel
a správce domu

chci vám poděkovat za nominaci do rady
Mensy. Vážím si ji a rozhodl jsem se ji využít
a kandidovat do rady Mensy.
Členem Mensy jsem přes 15 let, pravidelně
působím v Brně a jsem též koordinátor SIG
Zbraně. V rámci SIG Zbraně jsem mimo jiné zorganizoval pro zájemce Návštěvu střelnice nebo online přednášku Zbraně ve světle paragrafů od pana Skalického. A v těchto dnech zakládám skupinu lidi, co chtějí se společně motivovat
na své cestě ke zbrojnímu průkazu.
V radě Mensy se chci věnovat místním skupinám a sigům, které dostali v rámci
covidu pěkně na frak. Po uvolnění opatření chci aktivně podporovat společenský
život mensanu neboť… Mensa, to jsou hlavně lidi. Též chci zlepšit webové rozhraní pro organizaci akcí, aby lépe sloužilo všem organizátorům a účastníkům.
Proto chci vás požádat o váš hlas ve volbách do rady. Jsem přesvědčený,
že přinesu do rady čerstvý svěží vítr a využiji své znalosti a zkušenosti ke
zlepšování všech záležitostí.

8. Pavel Terber

členské číslo: 2341
telefon: 604 750 324
e-mail: pavel.terber@mensa.cz
funkce: člen RM pro místní skupiny,
místopředseda MS Brno
zaměstnání: administrátor, programátor
web: terber.sky.cz
Úvodem bych chtěl opět poděkovat tomu, kdo
mě zase navrhl na kandidáta do RM ČR :-).
V Mense jsem již spoustu let a v ní jsem dlouhou dobu působil jako předseda brněnské
místní skupiny. V současnosti jsem v ní jako
místopředseda. A když se zadaří (když je to dovoleno;-)), tak se snažím zorganizovat nějakou akci.
Nějakou dobu mám i funkci člena Rady Mensy ČR, kde mám na starosti místní
skupiny. Pokud budu mít možnost, tak bych se této oblasti zase rád věnoval.

9. Tomáš Blumenstein
členské číslo: 3122
telefon: 603 726 030
e-mail: tblumen@mensa.cz
funkce: místopředseda RM
zaměstnání: OSVČ

V Mense jsem aktivní 25 let a rád se věnuji
pořádání akcí, přednášek, místních i zahraničních exkurzí, táborů a seminářů pro nadané děti. V současnosti koordinuji organizační
týmy konference Vzdělání pro budoucnost
a Evropského mensovního setkání EMAG
Brno 2021 a projekt pro učitele Škola4 a jsem
součástí týmu Logické olympiády.
V Radě Mensy ČR bych se chtěl nadále zaměřit na podporu organizátorů akcí jak pro dospělé, tak pro nadané děti. Chtěl
bych motivovat a zapojit více dobrovolníků a pomáhat jim v rozjezdu nových
aktivit a projektů. V oblasti nadaných dětí bych chtěl podpořit vznik místních
skupinek a také propojování dětí podle oblastí jejich zájmů.
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603726030

Jsem členem několika SIGů, zakladatel,
předseda a hlavní přispěvovatel SIGů Peníze,
Seberozvíjení, Ekologie. Založil jsem a spravuji mwiki. A další spíše výpomocné práce.
Co jsem dělal mensovního dříve? Mnoho,
jsem členem Mensy ČR od roku 2001. Především jsem (spolu)pořádal mnoho
akcí především v brněnském okolí, včetně dvou celostátních setkání. Byl jsem
např. vítač, místopředseda MS Brno nebo člen kontrolní komise.
Jsem (abecedně):
• Aktivní občan: Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic.
• Finanční poradce: Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze,
které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem,
které nesnášíme.
• ITák: Klíčové je rozeznat, co delegovat, udělat sám, automatizovat, vůbec
nedělat.
• Otec: Nejste-li schopni problém vysvětlit šestiletému dítěti, sami tomu vlastně nerozumíte.
• Pronajímatel: Kdo chce, najde způsob, kdo nechce, najde důvod.
Každý jsme jiný, dohromady uděláme moc.
Veškeré dotazy rád zodpovím.

12. Mgr. Marta Frydrychová

členské číslo: 14182
telefon: 777 165 811
e-mail: marta.frydrychova@mensa.cz
funkce: místopředsedkyně MS České
Budějovice, testující pro dospělé
Jihočeský kraj
zaměstnání: VOŠ, Střední průmyslová
škola automobilní a technická České
Budějovice, učitelka matematiky
Jsem učitelkou matematiky na SPŠ automobilní v Českých Budějovicích. Jsem místopředsedkyní MS Č. Budějovice, regionální
testující, koordinátorkou SIGu Jihočeské nadané děti. A jsem maminkou dvou skvělých dětí.
Po studiu matematiky a fyziky na JČU mě osud zavál na 25 let do světa reklamy.
Reklama mi přinesla obrovský přehled, cenné zkušenosti a spoustu kontaktů.
K životu potřebuji neustálou aktivitu. Co mě baví a neskutečně nabíjí je vymýšlení a realizace různorodých akcí. Pro studenty ve škole, pro nadané v rámci
SIGu, pro dospělé členy místní skupiny. Posledním úspěšným projektem je
příměstský tábor pro nadané, který jsem v Č. Budějovicích založila.
Mense mohu nabídnout přesně to, co dělám doposud. Elán, nadšení, nápady, zprostředkování projektů, které úspěšně pořádáme, i do ostatních
krajů. Samozřejmě dlouholeté zkušenosti z reklamy. Svoji energii chci věnovat nadaným dětem. To je téma, které mě zajímá a ve kterém vidím svůj
největší potenciál.
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13. Petr Mazal

členské číslo: 8784
telefon: 737 329 360
e-mail: petr.mazal@mensa.cz
funkce: 1. místopředseda RM
zaměstnání: IT

Mensovní volby 2021
da a při organizování akcí, kde se Mensa ČR veřejně propaguje, jako jsou např.
Kluby deskových her nebo Kluby nadaných dětí.
Rád vás všechny uvidím při celostátních setkání, exkurzích nebo na jiných akcích.
Z pozice člena Rady Mensy ČR budu prosazovat zájmy organizace a šířit její
dobré jméno.

16. Zuzana Kořínková

členské číslo: 10282
telefon: 776 288 979
e-mail: zuzana.korinkova@mensa.cz
funkce: členka RM, šéfredaktorka časopisu, místopředsedkyně MS Plzeň,
členka Komise pro rozvoj, Komise
pro PR a Komise pro testování

Vážení členové,
Dva roky uběhly, je opět před volbami a je
čas požádat Vás o zpětnou vazbu, případně
poprosit opět o důvěru. V Radě Mensy působím už deset let. Během této doby naše
organizace trvale rostla a úspěšně se rozvíjela. Omezení, která přinesl loňský rok, ale růst
počtu členů, testování i většiny mensovních
aktivit značně utlumila. Čekají nás nové problémy, nová témata k řešení. Věřím
ale, že tým radních i tajemníků pod Martinovým vedením dokáže na nové výzvy
vhodně a úspěšně reagovat.
Stále věřím v týmovou práci, práce ve fungující Radě či při tvorbě úloh pro
Logickou olympiádu přináší pocit uspokojení. Věřím rovněž v ochotu aktivních
členů něco pro ostatní udělat a tím se podílet na rozvoji a zatraktivnění Mensy.
Mensa je pro mě stále o setkávání a poznávání. Setkávání se se zajímavými lidmi, se kterými chci být, na zajímavých akcích, na kterých mě těší být, v inspirujícím prostředí. Teď to úplně nejde, doufám ale, že se všichni brzy dočkáme.
Děkuji za Vaši případnou podporu.

14. Jiří Rak

členské číslo: 9016
telefon: 722 522 777
e-mail: jiri.rak@mensa.cz
funkce: místopředseda RM
web: http://cz.linkedin.com/pub/jiri-rak/22/871/480

Vážené členky a členové,
společně s mnoha dobrovolníky pro vás
už několik let připravuji časopis, pracuji na
postupné revizi a grafickém upgradu tiskovin
i propagačních materiálů a celkově se snažím Mense pomoci co nejlépe se prezentovat
navenek i dovnitř.
Stále máme prostor pro zlepšení – z četných mensovních aktivit je totiž ven
mnohdy vidět jen zlomek. Nevyužitý potenciál vidím především u sociálních sítí
a už podnikám první kroky pro jejich efektivnější správu.
Věřím, že komunikace Mensy by měla být profesionální, a přesto přátelská –
a takovou bych chtěla i samotnou Mensu.
I když mě na administrativu a byrokracii moc neužije, cítím, že jak Mensa
roste, je nutné její fungování postupně více systematizovat. Věřím, že se nám
to v dalších letech podaří, a to aniž by při tom Mensa ztratila cokoliv ze své
osobitosti. Velké pokroky vnímám například v oblasti ekonomiky, IT, fandím
nově vznikajícím komisím pro jednotlivé oblasti a velice ráda budu další
podobné kroky iniciovat a podporovat.

17. Jana Unruhová

Vážené členky a členové,

členské číslo: 12479
e-mail: jana.unruhova@mensa.cz
funkce: tajemník pro propagaci
zaměstnání: project manager TV
pořadů

dovoluji si Vás oslovit jako kandidát do Rady
Mensy.
Prvně bych chtěl poděkovat za důvěru,
a opětovný návrh, abych nadále v Radě pokračoval. Mé dosavadní aktivity byly spjaty
s ekonomikou a administrativou. Myslím, že
v posledních letech se nám daří společně řídit Mensu jako efektivní a skvěle
organizovanou společnost, která pořádá stovky akcí a jen díky Vám, dobrovolníkům.
Jsem člen MS Brno, kde jsem předseda. V letech 2014 a 2018 uspořádalo Brno celostátní setkání. Jsem moc rád, že jsem se na obou mohl podílet.
V Brně se letos se uskuteční další akce, EMAG, kde také pomáhám.
Z ostatních aktivit zmíním, že jsem testující a jsem členem komise pro testování.
Pro své další působení v Radě bych Vám chtěl slíbit, že nadále budu pokračovat v aktivitách, které mám na starost. Dále bych Vám chtěl slíbit, že budu podporovat akce, které Mensa pořádá, rozvíjet její činnost a zapojovat další členy.
Děkuji Vám za Váš hlas.
Jiří Rak

15. Ing. Petr Čavojský

členské číslo: 8025
telefon: 724 046 888
e-mail: petr.cavojsky@volny.cz
funkce: místopředseda RM
zaměstnání: ředitel dětského domova

Členkou Mensy ČR jsem od roku 2016.
Od roku 2018 vedu SIG 111 a od 2020 jsem
tajemnicí pro propagaci Mensy ČR. Pracuji
jako projektová manažerka v agentuře, která
zajišťuje financování TV pořadů.
Svými profesními zkušenostmi chci přispět
k mediální propagaci Mensy coby podporovatele nadaných dětí a popularizátora poznání pro veřejnost. Ráda bych, aby se informace o činnosti Mensy dostaly
do povědomí lidí a ti ji začali vnímat nejen jako subjekt testující IQ a elitní klub,
ale i jako zdroj zdánlivě nedostupných informací, otevřenou platformu pro
mentální růst a cestu k výjimečným osobnostem. Svými nápady a organizačními schopnostmi chci přispět ke vzniku nových projektů Mensy.
Mensa je pro mě společenstvím lidí, kteří pro rozhovor, zájmy a touhu po informacích hledají podobně zapálené nadšence. Mensa jim poskytuje prostor pro
realizaci a společenský kontakt. I já zde získala řadu přátel a zjistila, že pokud
mě něco baví, najdu zde řadu následovníků.

18. Hana Kalusová

Milé dámy, vážení pánové.
V uplynulém volebním období jsem byl členem Rady Mensy ČR. Za tyto roky jsem poznal, co vše práce pro Mensu - tedy pro vás
všechny - obnáší. Proto jsem rád, že mohu
opět kandidovat. Mým cílem v případě, že
budu vámi zvolen je:
1. dále pracovat pro Mensa gymnázium, o.p.s,
2. podílet se na práci s nadanými dětmi,
3. zlepšovat podmínky pro činnost Mensy ČR,
4. pracovat pro vás.
Činnosti, které se organizují v Mense ČR, mám rád a chci se i v dalším období
se zájmem podílet na jejich rozvíjení. Chci aktivně pracovat pro Mensa gymnázium, školu pro nadané děti, kterou naše organizace, jako jediná Mensa na
světě, založila. Chci pomáhat při organizaci úžasné soutěže Logická olympiá-
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členské číslo: 4345
telefon: 770 177 927
e-mail: hana.kalusova@mensa.cz
funkce: místopředsedkyně RM
zaměstnání: OSVČ
Vážené členky, vážení členové,

ráda bych vás opět poprosila o hlas v mensovních volbách. Kromě svěřené oblasti PR
v rámci Rady Mensy jsem se v uplynulém období podílela na organizaci mnoha akcí – konference pro učitele, seminářů pro studenty,
táborů pro děti, zahraničních exkurzí, lektorování Abaku v rámci projektu Škola4, koordinaci Klubů nadaných dětí, testování IQ atd. Po
opravdu nezvyklém roce jsem stále optimista
a věřím, že se relativně brzy vrátíme k možnosti tyto akce opět konat, a navíc
mohu říct, že se na ně těším snad ještě více než kdy dříve. Svým hlasem mi
umožníte plynule pokračovat v této práci. Předem děkuji za vaši důvěru.
Hanka
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19. Lucie Měchurová

členské číslo: 11730
telefon: 777 141 975
e-mail: lucie.mechurova@mensa.cz
funkce: členka RM pro testování, NTC
a další vzdělávání, testující, kluby
nadaných dětí
Vážení Mensané,
na podzim jsem díky výsledku posledních voleb dostala možnost stát se členem
Rady. Mám na starost oblast testování, NTC
a vzdělávací aktivity.
Pro Mensu pracuji aktivně již pět let, mou
hlavní náplní je testování ve školách na území
celých Čech. V souvislosti s vyhledáváním nadaných dětí pomáhám zakládat
a podporuji Kluby nadaných dětí. Navštěvuji školy, které se nadaným dětem
věnují a organizuji zde ukázky deskových her nebo povídání s rodiči.
Dětem se věnuji i o prázdninách, v Praze a okolí jsem pořádala příměstské
tábory, v letošním roce se budu věnovat hlavně táborům pobytovým.

předsedou. Díky členství v kontrolní komisi jsem se mimo jiné stal dobrovolníkem jako programátor intranetu a také webmasterem. Pokud bych byl zvolen
do Rady Mensy, chtěl bych se nadále věnovat problematice hlavního webu
a intranetu.
Děkuji za podporu
Jiří Šmach

KANDIDÁTI DO KONTROLNÍ KOMISE
MENSY ČR
1. Zita Nidlová

členské číslo: 3028
telefon: 777 220 625
e-mail: zita.nidlova@mensa.cz
zaměstnání: dotační a projektový
management

Kandidátka
nezaslala fotografii.

Kandidátka nezaslala proslov.

Také jsem součástí týmu pro NTC Learning, organizuji semináře pro pedagogy
a vedu přednášky určené pro rodičovskou veřejnost. V letošním roce připravuji
společně s kolegy novou akreditaci na tyto vzdělávací programy.
Za vaši podporu budu velmi ráda a slibuji, že ve všech načatých aktivitách
i těch, které již dobře fungují, budu pokračovat v maximální míře, tak, jak to
tato nelehká doba dovolí.

2. Ing. René Kameník

20. Jiří Šmach

členské číslo: 9146
telefon: 731 948 206
e-mail: jiri.smach@mensa.cz
funkce: předseda MS Ostrava, webmaster, krajský koordinátor LO
zaměstnání: student
Vážené Mensanky, vážení Mensané,
jsem členem od roku 2011, kdy jsem se zúčastnil poprvé svého celostátního setkání,
a to v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku.
Z počátku jsem se pouze rozhlížel a účastnil
převážně celostátních setkání. Od roku 2012
jsem pomáhal s organizací Logické olympiády v Moravskoslezském kraji a v roce 2014 jsem se stal krajským koordinátorem. Od roku 2017 jsem předsedou Místní Skupiny Ostrava a tentýž rok jsem
byl zvolen do Kontrolní Komise. A po volbách v roce 2019 jsem se stal jejím

členské číslo: 13501
telefon: 776 566 488
e-mail: kamenikr@gmail.com
funkce: člen
zaměstnání: OSVČ
Vážené kolegyně a kolegové, s poděkováním za nominaci se na vás obracím s žádostí
o podporu v letošních volbách do kontrolní
komise našeho spolku. Nabízím dlouholeté
zkušenosti ve vedení neziskové společnosti,
které bych rád využil ve spolupráci s Radou
Mensy při vytváření zpětné vazby o naplňování cílů a využití prostředků v mantinelech
daných stanovami spolku. S poděkováním
za důvěru a přáním pevného zdraví René Kameník

VOLEBNÍ LÍSTEK DO MENSY ČR naleznete na následující straně
JAK HLASOVAT

Hlasovat můžete:

elektronicky na adrese intranet.mensa.cz,

Je třeba použít tento hlasovací lístek či jeho
nezměněnou kopii nebo výtisk.

–

1.

Na hlasovacím lístku křížkem vyznačte nejvýše
8 kandidátů do Rady Mensy a nejvýše 3 kandidáty do Kontrolní komise Mensy. Jinak vyplněný
lístek bude označen za neplatný.

poštou,

2.

Lístek vložte do obálky.

–

3.

–

4.
K této obálce přiložte (nebo připojte tak, aby
jej bylo možné znovu odejmout) štítek se svým
členským číslem, jménem a vlastnoručním podpisem.

osobně 6. 6. buď na valné hromadě, bude-li
se konat prezenčně, nebo v kanceláři Mensy,
bude-li valná hromada virtuální.

5.
Výše uvedenou obálku s hlasovacím lístkem
a k ní vně připojeným identifikačním štítkem
vložte do další obálky.

Návod pro hlasování poštou

6.
Tuto obálku pošlete (jako obyčejný dopis) na
adresu Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00
Praha 6 – Řepy tak, aby dorazila do 31. 5. 2021.

Po ověření platnosti hlasu dle identifikačního štítku
bude tento oddělen. Teprve po ověření platnosti
všech hlasů budou odevzdané platné lístky vyjmuty
z obálek a sečteny.
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3. Bc. Zdenka Pániková

5. Jiří Šmach

členské číslo: 3027
telefon: 737 154 078
e-mail: zdenka@mensa.cz
funkce: členka kontrolní komise,
koordinátorka SIG Cyklistika, SIG
Outdoors a SIG Senior
Členství v Mense dalo mému životu úplně
nový směr a za to bych chtěla vřele poděkovat Vám všem, kteří jste se na tom podíleli.
V tomto volebním období jsem členkou kontrolní komise, pokud dostanu tu šanci, ráda
bych v této práci pokračovala a uplatnila zde
své znalosti a zkušenosti v oblasti účetnictví
a ekonomiky. Plně si uvědomuji význam instituce kontrolní komise vzhledem k tomu, že administrativa Mensy v posledních letech výrazně expanduje.

4. Mgr. Zdeněk Falář

členské číslo: 9146
telefon: 731 948 206
e-mail: jiri.smach@mensa.cz
funkce: předseda MS Ostrava, webmaster, krajský koordinátor LO
zaměstnání: student
Vážené Mensanky, vážení Mensané,
v roce 2017 jste mě poprvé zvolili
do Kontrolní Komise. Mou hlavní naplní byla
kontrola Rady Mensy a účetnictví Mensy.
Toto období uteklo jako voda a po dvouletém
období, mě znovu potkalo štěstí a byl jsem
opět zvolen. Delším jednáním tříčlenné komise vedlo ke zvolen předsedy Kontrolní Komise, jimž jsem se stal já.
Děkuji za podporu
Jiří Šmach

členské číslo: 5268
telefon: 732 673 930
e-mail: zdenek@falar.cz
funkce: pokladník MS Praha
zaměstnání: analytik účetních systémů
Vážené mensanky a mensané,
dovolte mi poděkovat za nominaci na kandidáta do Kontrolní komise Mensy ČR. Vynasnažím se, abych v případě svého zvolení
jak své navrhovatele, tak ostatní mensany
nezklamal a abych jako člen Kontrolní komise napomohl hladkému a transparentnímu
fungování Mensy.
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Zita Nidlová
René Kameník
Zdenka Pániková
Zdeněk Falář
Jiří Šmach
1.
2.
3.
4.
5.

(označte maximálně 3 kandidáty)

KANDIDÁTI DO KONTROLNÍ KOMISE

1. Lenka Filová
2. Petra Holubová
3. Eva Vavřinová
4. Zdeněk Falář
5. Jan Hubert Pavelka
6. Stanislav Wolf
7. Vojtěch Audy
8. Pavel Terber
9. Tomáš Blumenstein
10. Michal Blümel
11. Vladimír Kutálek
12. Marta Frydrychová
13. Petr Mazal
14. Jiří Rak
15. Petr Čavojský
16. Zuzana Kořínková
17. Jana Unruhová
18. Hana Kalusová
19. Lucie Měchurová
20. Jiří Šmach

(označte maximálně 8 kandidátů)

KANDIDÁTI DO RADY MENSY ČR

Jediný kandidát na předsedu Mensy ČR
Martin Sedláček se stává bez volby
předsedou a členem Rady Mensy.

VOLEBNÍ LÍSTEK
DO MENSY ČR

Za poslední roky, kdy se aktivně účastním mensovního života, jsem v Mense
potkal mnoho zajímavých a inspirujících lidí, kteří mě obohacují a s nimiž rád
trávím volný čas. V této krátké době jsem měl tu čest být několikrát členem
týmu pořádajícího celostátního setkání Mensy. Několik let se též účastním
přípravy Logické olympiády. V rámci MS Praha nepravidelně spolupořádám
pravidelná i nepravidelná setkání místní skupiny. Dle potřeby vypomáhám
i s dalšími místními i celostátními akcemi. Doufám, že jako hlavní analytik
jednoho z účetních systémů významné národní instituce budu v kontrolní
komisi platným členem.

Mensantrop: Ve prospěch lidstva

Díl šestý: Rychlé šípy a Jaroslav Foglar
HOnza Koudelka, foto: autor

Výraz Mensantrop jsem vymyslel jako označení mensana, který
naplňuje hlavní poslání Mensy, využití inteligence ve prospěch celého
lidstva, tím, že dělá něco, co je prospěšné pro všechny a na co by
člověk s nižším IQ nestačil. Člověk ale nemusí být nutně mensan ani
sám nemusí mít IQ nad 130, a přece může významným způsobem
podpořit prospěšné využití inteligence…
hned třetím hlavolamem, který jsem dostal
ještě v předškolním věku, po Rubikově hadu
a Rubikově kostce, a hned jsem si ho oblíbil.
Patří sice k těm nejjednodušším a spíš než
hlavu na něj člověk využije zručnost, ale fakt
dobře vypadá a je to přece nejslavnější český
hlavolam…

Nedávno jsem se zúčastnil rodinné hry
pro
veřejnost
připravené
Skautskou
nadací Jaroslava Foglara u příležitosti 80.
výročí prvního vydání Foglarovy knihy
Záhada hlavolamu. Hra spočívala v tom,
že na pětadvaceti místech Starého Města
pražského byly od prosince 2020 do
března 2021 rozmístěny různé předměty
související s Rychlými šípy a naším úkolem
bylo je objevit. Hrát jsme mohli v den a čas,
který jsme si sami vybrali, což bylo v době
pandemie skvělé řešení, i tak jsme potkávali
skupinky lidí všeho věku, kteří zjevně do staré
Prahy vyrazili se stejným cílem.
Přiznám se, že jako kluk jsem vyrostl spíš na
mayovkách a Julesu Verneovi. Rychlé šípy
jsem nečetl ani v komiksové, ani v knižní
podobě, viděl jsem jen televizní seriál
Záhada hlavolamu z roku 1969 s Janem
Třískou v roli Široka. Ježek v kleci byl ale

Proto když má žena přišla s tím, že kamarádka
objevila tuhle hru, hned jsem souhlasil, že se
zúčastníme. Každého z nás zaujalo něco
jiného. Mne pětadvacet záhadných artefaktů,
mou ženu zase příležitost nahlédnout do
méně známých zákoutí Starého Města.
V tomto ohledu se jednalo skutečně o skvěle
připravenou hru pro rodiny, ve které si každý
mohl najít to své, včetně například dlouhé
procházky na čerstvém vzduchu – najít všech
dvacet pět míst trvá asi čtyři hodiny.
Staré Město bylo pro hru vybráno, protože
jím byla aspoň zčásti inspirována většina
Foglarových příběhů. V rozhovoru s Karlem
Sýsem v roce 1987 Foglar řekl: „Jsem
přívrženec staré Prahy. Děsně miluju zákoutí,
průchody, plynové lucerny. Myslel jsem, že
Prahu znám dokonale, píď za pídí, ale i dnes
nacházím nová překvapení… Měl jsem
utkvělou představu, že moji hrdinové žijí
v starobylé části města, třeba jako je Liliová
nebo Melantrichova ulice, ale inspirovaly mne
i proluky v Moravské ulici, byla tam hromada
proluk.“

Aby hra fungovala pro širokou veřejnost,
nebylo těžké jednotlivé předměty nalézt.
Organizátoři dokonce jako pomůcku připravili
pěkně zpracovaný herní zápisník, prokládaný
úryvky z Foglarových knih. Kdo ale hledal více,
tak více také našel, od křídou nakreslených
špendlíků a záhadných nápisů BS ŽJBN
NNCV MCHN až po šifrované zprávy na zdi
ve Zlaté ulici.
Kdo úspěšně našel alespoň 13 předmětů,
dostal se po zadání získaných indicií na
webu hry k dříve nezveřejněné kapitole
z nedopsaného čtvrtého pokračování
stínadelské epopeje. Kapitola o tom, kdo byl
Jan Tleskač, je psaná zajímavým způsobem –
jako by ji po osmdesáti letech vyprávěl duch
Jana Tleskače, který už si ne zcela všechno
pamatuje.
Chtěli jsme se na hru dobře připravit, tak
jsme si večer před tím pustili znovu celý seriál
Záhada hlavolamu a já pak ještě zkoumal
trasu hry na Google Maps (mensa.click/f2).
Tak jsem zjistil, že se hra dala částečně hrát
i v pohodlí domova, a díky panoramatickým
snímkům Street View jsem sedm z prvních
třinácti indicií určil předem a v terénu jsem si
je pouze ověřil.
Hra nám zajistila velmi příjemné nedělní
odpoledne, když jsem pak ale doma probíral
fotky z toho dne, něco mne na ní zaujalo
ještě více. To, jak fenomén Rychlých šípů,
Stínadel, Vontů a ježka v kleci žije a dokáže
nadchnout spoustu lidí všeho věku, vytáhnout
je z domovů a přimět je hledat schované
indicie a řešit záhady, to vše ještě osmdesát
let poté, co Rychlé šípy vznikly, a dvaadvacet
let po smrti jejich autora. Rozhodl jsem se
proto doplnit si mezery ve vzdělání a něco si
o Jaroslavu Foglarovi přečíst.
Foglar si opravdu uměl vybrat, kdy se narodit.
V roce 1907 měl přesně dost času na to, aby
z něj před začátkem první světové války vyrostl
školák. Ke skautům se dostal díky omylu,
myslel si totiž, že se s nimi dostane zdarma
do Anglie. Skauting ho ale natolik nadchl, že
se k němu vrátil i poté, co mu ho matka kvůli
nachlazení zakázala, a stal se jeho dnes asi
nejznámějším českým propagátorem.
Pražský druhý skautský oddíl, známý
jako Dvojka, vedl jako oddílový vedoucí
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k zakládání čtenářských klubů, kde se mladí
scházeli, četli Rychlé šípy, a buď podnikali
podobná dobrodružství, nebo si to aspoň
představovali. Za pouhé čtyři roky, než byl
v roce 1941 Mladý hlasatel Němci úředně
zastaven, bylo těchto klubů založeno přes
dvacet čtyři tisíc.

s přezdívkou Jestřáb celých 60 let (od roku
1927 do roku 1987), velkou část této doby
v ilegalitě, když byl skauting zakázaný nejprve
Hitlerem, později pak komunisty. V době
totality se nevyhnul spolupráci s StB, která
mu pomohla vést oddíl dále pod zástěrkou
turistického oddílu, podle zdrojů citovaných
ve Wikipedii se mu ale podařilo vymluvit se
řídícímu důstojníkovi dopisem, v němž zoufale
psal, že na tuto spolupráci časově ani nervově
nestačí, načež StB překvapivě jeho spis
uzavřela a odložila.
Hlavní předností Jaroslava Foglara byl literární
talent, který využil právě k propagaci skautingu
a k tomu, aby vzdělával a motivoval mladé lidi
k morálnímu a zodpovědnému chování. Psát
začal už jako kluk, první doložené publikované
dílo, povídku Vítězství, napsal ve svých
šestnácti letech, a když mu bylo dvacet sedm
(1934), už vyhrál literární soutěž o nejlepší
knihu pro mládež, pořádanou nakladatelstvím
Melantrich.
Inspirován skautingem, Foglar svými příběhy
lákal chlapce k tomu, aby svůj volný čas trávili
objevováním, rozkrýváním tajemství a řešením
záhad. Rychlé šípy vytvořil nejprve jako
komiks, který pravidelně vycházel v časopisu
Mladý hlasatel. Jeho šíření podpořil výzvou
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Tehdy také poprvé vyšly příběhy Rychlých šípů
v knižní podobě. Kniha, původně pracovně
pojmenovaná Záhadný hlavolam, byla
vydána pod názvem Záhada hlavolamu. Aby
čtenářské kluby nepřišly o svůj zdroj příběhů,
Foglar začal psát scénáře pro rozhlasový
pořad Klub zvídavých dětí. Tak vzniklo 15
obsáhlých scénářů, které dohromady tvoří
uzavřený příběh šestice pražských dětí.
Některé pasáže Foglarových knih připomínají
spíše ilustrované příručky, jsou tam detailně
popsaná pravidla her i vyjmenované zásady
správného chování. Přesto neztrácejí na
čtivosti a nenudí, naopak přímo vybízejí
k tomu, aby si člověk popsané aktivity zkusil
na vlastní kůži. V příbězích Foglar nešetřil
ani tragédiemi – ty ale zpravidla nepostihují
hlavní hrdiny a jsou použity výchovně, protože
jsou způsobeny nezodpovědným nebo
nebezpečným chováním.
V jednom z prvních článků v Mladém hlasateli
například Jaroslav Foglar podrobně popsal
„Krabičku poslední záchrany“. Nepodařilo
se mi zjistit, jestli to byl jeho výmysl, ale díky
němu dnes snad každý Čech ví, co je KPZ,
a nejeden kluk nějakou v kapse nosí. Nebo
tomu tak aspoň bylo, když jsem byl kluk já.
Co zase tolik lidí neví, je, že Jaroslav Foglar
nevymyslel ježka v kleci. Ten byl poprvé
publikován ve Spojených státech v katalogu
US Trick & Novelty Co. z roku 1886, později
pak 18. dubna 1895 v amerických novinách

The American Stationer. Není to tedy původní
český hlavolam, což mě trochu zklamalo.
Vypadá to ale, že Foglar byl první, kdo přišel
s myšlenkou šroubovacího ježka jako úkrytu
pro pečlivě střežené tajemství. Věděli jste ale,
že kovového šroubovacího ježka v kleci jste si
nikde koupit nemohli až do roku 2013, kdy ho
věrně napodobil Radek Micopulos?
Ať už ale pochází odkudkoli, patří ježek v kleci
rozhodně mezi nejatraktivnější hlavolamy
a díky Foglarovu celoživotnímu dílu i jeho
pokračovatelům neztrácí na popularitě –
minimálně v Česku. I bez příběhů Rychlých
šípů má schopnost zaujmout a přitáhnout
nejednoho zvídavce k hlavolamům obecně.
Když k tomu přidám řešení záhad a tajemné
šifry, nemohu si nevšimnout podobnosti se
zábavnou náplní celostátních setkání české
Mensy i některých SIGů.
Nevím, jaké měl Jaroslav Foglar IQ, ani nevím,
jestli mu ho někdy měřili, členem Mensy,
pokud vím, nebyl, ale jeho přispění k rozvoji
inteligence je myslím nesporné, a pokračuje
dokonce i po jeho smrti. Jeho metody zjevně
fungují a myslím, že ať přijdeme s jakoukoli
lidstvu prospěšnou aktivitou, můžeme od něj
čerpat inspiraci minimálně k tomu, jak pro ni
nadchnout co nejvíce lidí – a v lepším případě
nastartovat něco, co bude pokračovat, až my
tady nebudeme.
Pokud si chcete přečíst více, tady je několik
odkazů na zdroje, ze kterých jsem čerpal:
rychlesipy.org
skautskanadace.cz
mensa.click/wfoglar
mensa.click/wfoglar-en
mensa.click/jezek
mensa.click/radmic

Z Mensa gymnázia
Marcela Fatrová

Solidarita
mezi našimi rodiči
Rádi bychom alespoň touto cestou ocenili
solidaritu mezi našimi rodiči v této těžké
době. I když asi každou rodinu koronavirová
doba více či méně zasáhla i po finanční
stránce, stále jsou mezi námi lidé, kteří si
uvědomují, že na tom někteří mohou být
ještě výrazně hůře než oni, a nabídnou svoji
pomoc. To se stalo i mezi rodiči na naší
škole. Rodiče jednoho našeho studenta
nabídli jako sponzorský dar příspěvek na
školné jiné potřebné rodině, která neměla
tolik štěstí a přišla v době krize o 60 %
příjmů. Děkujeme tímto moc za krásné gesto,
navíc ještě bez touhy se zviditelnit – rodina
si nepřeje být jmenována. Všichni od nás ze
školy smekáme a děkujeme za krásný lidský
počin, díky kterému jsou tito rodiče jistě
vzorem nejen svým dětem, ale i ostatním.

Projektové dny
a jejich zajímavé výstupy
Naši studenti každý rok zpracovávají
projekty na nejrůznější témata. Důležité je,
aby měl projekt nějaký využitelný, praktický
a hmatatelný výstup. Zde vám přinášíme

ukázku jednoho z nich. Jde o práci dvou
studentů septimy Honzy Nováka a Františka
Vlčka z loňského roku. Nechte se poučit
a pobavit cestopisem po Českém krasu:
navštívíte alespoň virtuálně Koněpruské
jeskyně, Solvayovy lomy, Svatého Jana pod
Skalou, Ameriku, Karlštejn a další lokality –
mensa.click/f3
Kluci na tento projekt letos navázali s ambicí
natočit dokument o Šumavě využitelný při
výuce na základních školách. Ten bude
ještě skvělejší, určitě si na něj počkejte.
Přikládáme zatím jejich trailer: mensa.click/f4

Další zajímavý projekt
Studentka septimy Tereza Götzová pracuje
na zajímavém projektu – rozhodla se vytvořit
virtuální výstavu. Sama k tomu napsala: „Jak
asi víte, už od začátku října jsme se nepodívali
do školy. Chybí mi (a věřím, že nejsem sama)
kontakt s prostředím školy – se studenty
a s učiteli, kteří mi dodávali energii a byli
příjemným zdrojem inspirace. Rozhodla jsem
se proto tento rok vytvořit projekt, který by
nám kontakt a inspiraci alespoň částečně
nahradil.
Projekt jsem nazvala Galerie Mensa a jedná
se o pokus vytvořit virtuální školní výstavu.

Věřím, že mnoho z vás během roků 2020
a 2021, ve vší jejich složitosti, maluje,
fotografuje, designuje, tančí, točí filmy a dělá
umění všeho druhu, a proto bych chtěla
vytvořit prostor, kde bychom naše společná
díla mohli všichni sdílet. Tvorba může být
různorodá, od malby a fotografie až po psaní
básní či úvah, jediným požadavkem je, aby
v ní byl kus vás a vašich pocitů z ducha doby,
ve které žijeme.
Galerie Mensa tímto VYZÝVÁ všechny
STUDENTY i UČITELE, aby TVOŘILI a svou
tvorbu SDÍLELI. Příspěvky posílejte na mou
e-mailovou adresu, případně na Teams,
odkud se pak budou postupně přidávat na
školní web.“

Výstava se otevře 5. 5. 2021.
Moc děkujeme za tento počin, těšíme se na
studentské příspěvky a vy ostatní se s námi
můžete těšit na otevření výstavy.

INZERCE

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.
Roman Kříž, místopředseda správní rady MG
roman.kriz@mensa.cz; +420 603 412 666
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České nadané děti v zahraničí
Šárka Velhartická, srovnávací lingvistka specializující se na bilingvismus a multilingvní výchovu

V posledních letech neustále přibývá českých dětí, které vyrůstají
s rodiči v zahraničí, a dětí z jazykově smíšených manželství. Naše
hranice se ve srovnání s druhou polovinou 20. století otevřely, stále
více rodin využívá pracovních nabídek v cizině a několikaletý pobyt
celé rodiny v zahraničí dnes nebývá výjimkou. Oproti dřívějším
pedagogickým směrům, které tvrdily, že bi- a multilingvní výchova
psychickému a intelektovému vývoji dítěte škodí, současné studie
dokazují, že má-li dítě stabilní rodinné prostředí a je-li mu věnována
dostatečná pozornost v jazykovém vývoji, je pro ně bilingvismus
naopak velkou výhodou.
Vyrůstá-li dítě v bilingvním prostředí, kde jsou
dodržována pravidla vhodná k této výchově
a kde se minimálně jeden z dospělých dítěti
intenzivně věnuje, může mít dítě ve věku již
tří let značný náskok před svými vrstevníky,
kteří od narození hovoří pouze jedním
jazykem. Nicméně to nemusí být pravidlem:
i mnoho monolingvních dětí, kterým se rodiče
dostatečně věnují a rozvíjejí jejich zájmy,
mohou být velmi nadané, mít rozsáhlou slovní
zásobu i znalosti, kterými předčí bilingvní
děti, jimž se rodiče dostatečně individuálně
nevěnují a u kterých spoléhají na to, že „dítě
se s tím samo vyrovná a oba jazyky se samo
naučí“. Základním faktorem proto zůstává
rodinné prostředí a výchova, které se dítěti od
narození dostává – všestranné rozvíjení jeho
schopností.
Za bilingvní jsou zpravidla považováni ti
jedinci, kteří do věku pěti až šesti let zvládnou
dva jazyky na komunikační úrovni, nicméně
pobyt v zahraničí a učení se cizímu jazyku je
přínosem v jakémkoliv věku. Český školský
systém je zde v průběhu docházky na základní
škole vhodně nastaven. Žáci, kteří absolvují
docházku v zahraničí, mají možnost dojíždět
na každoroční přezkoušení v české kmenové
škole. Podmínkou je doložit potvrzení o tom,
že absolvují školní docházku na zahraniční
škole. Podle údajů ministerstva školství se
studium na cizojazyčné škole týká až téměř
deseti tisíc dětí ročně.
V souvislosti s tím tak v současné době
dorůstá silná generace dětí, které absolvovaly
základní školu nebo její část v zahraničí
a rády by pokračovaly v zahraničním studiu
i na úrovni gymnaziálního vzdělávání. Toto
jim však český školský zákon neumožňuje –
v každoročním přezkoušení na gymnaziální
úrovni již nemohou pokračovat, a to ani
v případě, že úspěšně složily přijímací zkoušky
na gymnázium v České republice. Studium
na české škole musejí ukončit a studentům,
jejichž rodina se vypraví do zahraničí
v době, kdy studují gymnázium, pak hrozí,
že nebudou moci skládat maturitní zkoušku,
čímž automaticky přicházejí o možnost podat
si přihlášku na univerzitu v České republice
(kde je česká maturitní zkouška podmínkou).
Pro mnoho z nich není řešením spoléhat
na „nostrifikaci“ zahraničního vysvědčení,
protože ne všechny zahraniční střední školy
jsou zakončeny maturitní zkouškou, ačkoliv
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jsou stejně obtížné, a čeští studenti navíc
absolvují celou výuku v cizím jazyce (např.
střední školy amerického typu nekončí
maturitou, ale jsou založeny na sbírání kreditů
v průběhu studia a skládání odlišných testů).
Ačkoliv tyto děti žijí od narození nebo několik
let v zahraničí, jsou mnohdy svými rodiči
vedeny ke znalosti českého jazyka, historie
a dalších reálií, intenzivně se po celé roky
připravují na zkoušky v české škole, do ČR
často jezdí a mají zde své kořeny. Nemálo
z nich se zamýšlí v dospělosti vrátit domů,
pracovat zde a zúročit zde své nejen jazykové
znalosti z cizího prostředí.
Ovšem tím, že nemají možnost skládat
každoroční zkoušky na střední škole a dojít
k maturitě, jsou značně diskvalifikovány.
Nejen to: i česká společnost se tím připravuje
o významnou část nadaných jedinců, kteří jsou
mnohdy bilingvní a byli by pro naši společnost
velkým přínosem – nejen jako učitelé a lektoři
cizích jazyků, ale i na úřednických a jiných
pozicích, kde jsou takové znalosti vyžadovány.
Nemají-li možnost složit českou maturitní
zkoušku, zůstávají bez možnosti řádně se
začlenit do pracovního procesu a ucházet
se o pracovní pozice, které tento doklad
o maturitní zkoušce požadují, a často pak
odchází do ciziny natrvalo.
Sdružení rodičů, kteří se s těmito problémy
momentálně potýkají, se obrátilo na
ministerstvo školství s mnoha dotazy
a případnými návrhy řešení. Zodpovědná
pracovnice ministerstva sice odpověděla, že
„kromě možnosti nostrifikace zahraničního
vysvědčení mají vámi zmínění žáci rovněž
možnost individuálního vzdělávacího plánu ve
středních školách v souladu s § 18 školského
zákona“, to však není nesporné, neboť § 18
školského zákona toto výslovně neuvádí
a ředitelé středních škol se o údaje v něm
obsažené nemohou opřít. „Individuální studijní
plán“ podle tohoto paragrafu není určen
primárně pro žáky studující v zahraničí, ale
„žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami
nebo s mimořádným nadáním“, případně
ho lze udělit „na základě potvrzení, že žák
nebo student je sportovním reprezentantem
České republiky ve sportovním odvětví,
vydaného sportovní organizací zastupující
toto sportovní odvětví v České republice“.
Toto není jednoznačně případ žáků/studentů

v zahraničí, nicméně existuje jistě mnoho
způsobů, jak tento paragraf doupravit
jednoduchým konstatováním a vztáhnout
ho i na žáky/studenty navštěvující paralelně
základní či střední školu v zahraničí, a to tak,
aby měli možnost skládat maturitní zkoušku
na střední škole v České republice.
Ideálním řešením by byla vyhláška konstatující,
že každé státní či soukromé gymnázium či
střední škola v ČR mohou přijímat libovolný
počet studentů české národnosti, kteří doloží,
že studují paralelní školu v zahraničí a úspěšně
projdou přijímacím řízením. Tito studenti by
mohli absolvovat každoroční přezkoušení
a složit po soukromé přípravě českou
maturitní zkoušku (bez nutnosti navštěvovat
gymnázium v denním studiu). Byli by přijímáni
nad rámec počtu studentů v denním studiu, na
které škola získává finanční podporu, a jejich
přijetí by tak pro školu nepředstavovalo žádné
finanční závazky.
Pro rodiny žijící v zahraničí je současný systém
skutečnou překážkou ve vzdělávání dětí –
občanů ČR – a pro žáky/studenty absolvující
školní docházku v cizině je jednoznačně
diskriminující. Počet těchto studentů neustále
narůstá, a to ze dvou důvodů: do závěrečných
tříd základních škol v současnosti dorůstají
silné ročníky a současně stále více českých
občanů působí na pracovních pozicích
v zahraničí.
Jak bylo uvedeno, česká společnost se tím
ochuzuje o mnoho nadaných studentů, kteří
by se mohli stát specialisty v mnoha oborech,
ale nemají možnost podat si přihlášku na
českou univerzitu. Věříme, že se i Mensa
aktivně pokusí o vyřešení stávajícího stavu
a zapojení těchto mnohdy velice nadaných
jedinců do naší společnosti.
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Nevzdávejte sen o studiu v zahraničí
ani v dnešní době
O grant na úhradu nákladů od nadace rodiny
Kellnerových můžete zažádat až do konce dubna
Svět se v uplynulých několika měsících změnil od základů, možnosti
cestování jsou omezené, všichni každý den zjišťujeme, co je a co není
možné a za jakých podmínek. Změny se nevyhnuly ani zahraničním
univerzitám. I když se velká část aktivit přesunula do online prostředí,
studium v zahraničí mladým lidem stále přináší spoustu zkušeností
a rozšiřuje jejich rozhledy. Pro studenty, kteří plánují zamířit studovat
za hranice v následujícím akademickém roce a počítají v rozpočtu
s externími financemi, jsou až do konce dubna 2021 otevřeny přihlášky
do grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation. Podporu
nadace dává studentům bakalářských programů na zahraničních
univerzitách, velký akcent je kladen na vědecké obory, které jsou na
českých univerzitách zastoupeny omezeně, případně interdisciplinární
obory, které v Česku nelze studovat. I proto jsou častými příjemci
stipendií studenti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, matematiky)
a oborů z nich odvozených. Nadace stipendisty motivuje, aby nabyté
zkušenosti po dokončení studií uplatnili v České republice nebo ve
prospěch ČR.
Na praktické aspekty studia v zahraničí
v době pandemických opatření jsme se
zeptali dvou stipendistů projektu Univerzity
nadace rodiny Renáty a Petra Kellnerových:
Radim Urban vystudoval Gymnázium
a Obchodní akademii v Orlové. Zajímala ho
vždycky informatika, matematika a fyzika.
Ještě před maturitním ročníkem absolvoval
letní stáž v sídle SAP ve Walldorfu v týmu
Application Services, a ta posílila rozhodnutí
jít studovat na univerzitu ETH Zürich,
kam také v říjnu 2020 nastoupil a studuje
v prvním ročníku.
Radime, studujete distančně z Čech nebo
jste ve Švýcarsku? Jaké to je začínat
studium v zahraničí v době plné omezení?
Musím říct, že v tomto ohledu jsem měl
docela štěstí. Můj první semestr začal
v polo-prezenčním režimu a bylo to až
později na podzim, kdy se nám univerzita
dočasně uzavřela. Velkou výhodou bylo,
že jsem stihl poznat své spolužáky. Na
rozdíl od jiných univerzit proběhly i zkoušky
na ETH prezenčně, od začátku roku jsem
proto musel být ve Švýcarsku. A přestože
začal druhý semestr online formou,
zůstávám v Curychu. Čas od času je třeba
se s některými spolužáky potkat např. kvůli
cvičením z jednotlivých předmětů, a navíc
nám z univerzity avizovali, že se od dubna
částečná prezenční výuka obnoví.
Co jsou podle vás pozitiva a negativa
distančního studia? Změnil tento rok něco
ve vašich původních studijních plánech?
Pro mě je největším negativem ztráta

pravidelných sociálních interakcí. Diskutovat
učivo s monitorem zkrátka není ono. Většina
dní si je velmi podobná, což může být velmi
unavující. Na druhou stranu mám více času
na samotné studium a méně rozptylujících
podnětů, což bych asi mohl považovat za
pozitivum. I přesto, že to na jaře roku 2020
na chvíli vypadalo, že vyjet studovat do
zahraničí bude velký problém, své studijní
plány jsem naštěstí měnit nemusel a nelituju.
Jste v prvním ročníku univerzity, i přesto se
zeptám: máte už jasnější představu, kam
zamíříte po studiu?
K úspěšnému zakončení studia je to
samozřejmě ještě dlouhá a velmi náročná
cesta. Mou ideální představou je ovšem
pracovat na smysluplných projektech, které
budou mít dopad na větší skupinu lidí,
pracovat v týmu motivovaných a nadšených
lidí. Konkrétní pozici je velmi těžké si
přestavit, za poslední půlrok mi ETH otevřela
plno nových dveří a rozšířila obzory v tolika
směrech, že je pro mě velmi těžké vybrat si
nyní z informatiky jednu konkrétní oblast.

Druhým studentem, kterého jsme se
zeptali na zkušenosti, je Jonáš Fuksa, od
roku 2017 stipendista projektu Univerzity
Nadace The Kellner Family Foundation,
studující teoretickou fyziku na University of
Cambridge.
Jonáši, jak vlastně letos studujete?
Studuji stále distančně z Prahy. Zatím
počítám s odletem do Británie na zkoušky,
ale vše bude záležet na situaci v květnu.

V čem spatřujete pozitiva a negativa
současného formátu studia? Změnil
poslední rok nějak vaše původní studijní
plány?
Online studium je pro můj obor velmi vhodné.
Vyhovuje mi, že záznam přednášky můžu
kdykoliv zastavit a vrátit, takže mohu všechnu
látku pochopit hned. Navíc v minulých letech
nebývalo zvykem mít přístup k nahrávkám
přednášek, což je velmi užitečné. Online
examples classes (ekvivalent cvičení na
českých VŠ) fungují dle mého názoru také
velmi dobře. Asi největší problém vidím
v těžší interakci se spolužáky. Bakalářské
studium jsem absolvoval na fakultě
přírodních věd, na magisterské studium
jsem ale přešel na fakultu matematiky, kde
jsem na začátku roku skoro nikoho neznal.
Diskusi se spolužáky přitom považuji za
jednu z největších výhod studia na prestižní
škole. Za své bakalářské studium jsem jich
absolvoval nespočetně a neuvěřitelně mě to
posunulo. I když jsem i tento rok v kontaktu
s lidmi z oboru, určitě není tak intenzivní jako
v minulých letech a často mi chybí.
Nemůžu říct, že by tento rok v základu
změnil mé plány do budoucna. Stále chci
zůstat ve výzkumu a stále mě nejvíce
zajímají základy kvantové teorie a fyzika
kondenzovaného stavu. Mám však mnohem
konkrétnější představu o tom, jak bych
k těmto oborům chtěl přistoupit. Přechod
na fakultu matematiky mi umožnil objevit
matematické metody, o kterých jsem
neměl ani ponětí a které bych teď rád ve
svém budoucím výzkumu aplikoval. Nejde
však jen o nástroje, pochopení moderních
fyzikálních teorií vyžaduje hlubokou znalost
jejich matematického pozadí. Nově nabyté
vědomosti mi tak ze základu změnily pohled
na témata, o nichž jsem přemýšlel už předtím.
Nosím také v hlavě nápad na online službu,
která by vytvořila férové prostředí pro
publikování a hodnocení vědeckých článků,
založené na kvalitě vědecké práce, a ne
na prestiži vědeckých institucí a časopisů.
Je to zatím skutečně jen nápad, který
jsem přihlásil do soutěže King’s College
v Cambridge, ale pokud by vše vyšlo podle
plánu, mohl by potenciálně pomoct udělat
vědu opravdu mezinárodní a otevřít cestu
k úspěchu lidem ze všech koutů světa.
Tuto službu bych chtěl provozovat z České
republiky a rád bych ji s Českem propojil
i jinak, např. skrz spolupráci s firmami
a univerzitami. Zatím bohužel nemám čas
se nápadu věnovat dál, ale během letních
prázdnin bych se o to chtěl pokusit.
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Máte už představu, kam zamíříte po
studiu? Co je ideální pozicí, na které byste
sám sebe rád viděl?
Příští rok bych rád nastoupil na PhD pozici
v některém evropském fyzikálním ústavu.
Ideálně bych se chtěl pohybovat na pomezí
více oblastí moderní fyziky (teorie kvantové
informace, kvantová teorie pole, kvantová
termodynamika, fyzika kondenzovaného
stavu…) a uplatnil matematické dovednosti,
které jsem letos nabyl. Rád bych také zůstal
v kontaktu s experimentem a praxí. Za svůj

sen považuji vědeckou pozici v Česku, která
by mi umožnila spolupracovat se světovými
kapacitami v oboru, dovolovala spolupráci
s průmyslem, ale zároveň vyžadovala
pochopení fyzikálních principů na nejhlubší
úrovni, za kreativního použití širokého
spektra matematických metod.
Jak Radim Urban, tak i Jonáš Fuksa budou
o stipendium Nadace The Kellner Family
Foundation pro následující akademický rok
žádat i letos.

Uzávěrka pro podávání žádostí je
30. dubna 2021.
Aby byla žádost o udělení stipendia přijata
do grantového řízení, musí obsahovat
následující dokumenty:
• dopis správní radě nadace,
• potvrzení o současném studiu střední či
vysoké školy,
• kopie dokladů o jazykových zkouškách
z cizích jazyků,
• doporučení/reference od člena
pedagogického sboru nebo osoby
podílející se na akademickém či
uměleckém rozvoji,
• esej v českém jazyce na téma
„Moje zájmy a plány do budoucna“,
rozsah max. 1 000 slov,
• doklady k finanční situaci rodiny
• potvrzení o dobrovolnické práci,
středoškolské odborné činnosti
nebo výsledcích olympiád a různých
středoškolských soutěží.
Uchazeči o grant, kteří nadaci doručí
kompletní žádost, jsou pak v průběhu května
vyrozuměni o výsledcích 1. kola. Vybraní
žadatelé jsou zároveň vyzváni k účasti
v 2. kole. To probíhá formou rozhovorů
s komisí, v níž zasedají tradičně zástupci
nadace i akademické obce. Informace
o udělení stipendia i jeho výši obdrží
žadatelé do 30. června 2021.
INZERCE
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MŠ Sluníčko, Sulice-Želivec
Václava Kunická

V naší Mateřské škole Sluníčko Sulice se
zaměřujeme i na vzdělávání dětí mimořádně
nadaných, doplňujeme nabídku aktivit
a přizpůsobujeme jim program. Práce
s nadanými předškolními dětmi je účinná,
je-li jim věnována pozornost v komunikaci,
neuplatňuje se autoritativní styl, nechávají
se prezentovat jejich výkony a názory
a společně se o činnostech hovoří.
Každé dítě je obdařeno nějakým nadáním, jen
je potřeba tento potenciál hledat a co možná
nejlépe rozvíjet. V tomto ohledu je důležité
každodenní pozorování a diagnostika. Učitel
díky nim může vyhodnocovat silné a slabé
stránky a může pak vhodnými pedagogickými
metodami, správnými formami, metodickými
postupy a nepochybně pestrou nabídkou
činností a her dát dítěti prostor pro správný
směr vývoje jeho předností.
Snažíme se být nezávislými a nezaujatými
pozorovateli a uvědomujeme si, že
v průběhu času se mohou schopnosti dítěte
měnit. Záleží na prostředí, podmínkách,
kamarádech i motivaci. Všímáme si, jaké má
dítě zájmy, jak řeší úkoly a zajímá nás nejen
výsledek, ale i postup. Sledujeme, jak se dítě
projevuje ve skupině a jaké dosahuje úrovně
diskuse. I u nadaných dětí se můžeme
setkat s vývojovými nerovnostmi v různých
oblastech, a proto se doporučuje vybírat
spíše komplexnější než úzce zaměřené
úkoly, stejně jako úkoly s možností variace
obtížnosti a kooperace.
Dětem mladšího předškolního věku nabízíme
knihy i nejrůznější didaktické pomůcky.
Např. puzzle, dřevěné vkládačky, obrázkové
domino, pexeso, dřevěné korálky, kamínkové
sudoku, demonstrační obrázky, Logico Primo
a mnoho dalšího pro rozvoj prostorového
vnímání, jemné motoriky, logického myšlení
a předmatematických představ.
Každé ráno s dětmi pravidelně cvičíme
a využíváme různá náčiní pro rozvoj hrubé
motoriky (padák, překážky, lavička, chůdy,

chůze po laně, žebřiny, švédská bedna,
švihadla, overbaly a kroužky). Rozvíjíme
lokomoční pohybové dovednosti (plazení,
lezení, chůze, běh, skoky, poskoky, převaly
a obraty), nelokomoční pohybové dovednosti
(rovnováha v různých polohách, pohyby
částmi těla, vnímání a ovládání těla, změny
poloh) a manipulační dovednosti (házení,
chytání, kopání). Jsme zapojeni do projektu
Se Sokolem do života.
Děti rozvíjíme i po stránce výtvarné
a
polytechnické.
Pro
rozvoj
jemné
motoriky využíváme malbu, kresbu a práci
s keramickou hlínou, modelínou, nůžkami
a nářadím. Používáme neobvyklé materiály,
přírodniny a techniky. Děti se zapojují do
výtvarných soutěží. Při rozhovorech a recitaci
se zdokonalují v jazykových dovednostech.
V hudebních činnostech využíváme Orffovské
nástroje, hru na tělo, sluchové rozlišování
zvuků i melodií. Zpíváme s doprovodem
klavíru a hrajeme rytmické a pohybové hry.
Nedílnou součástí předškolního vzdělávání
je také každodenní sebeobslužná činnost,
která vede k rozvoji samostatnosti.
Při pobytu venku děti vedeme k péči
o prostředí naší školky, plejeme záhony,
sázíme semínka, hrabeme zahradu, v letním
období zaléváme květiny, sklízíme úrodu
a ochutnáváme. Děti využívají různé herní
prvky v terénu zahrady k rozvíjení svého
potenciálu. Hmatové chodníčky, dendrofon
(listnaté stromy), vrbové tunely a magnetický
labyrint poskytují podnětné prostředí.
Podílíme se na projektu Tvořivá zahrada.
Děti mají možnost k řešení dopravních
situací při spontánní venkovní hře a poznávají
dopravní značky i dopravní prostředky. Učí se
bezpečnému chování. Velmi často vyrážíme
do přírody na vycházky, kde pozorujeme
změny v přírodě, děti se učí názvy místní flóry
a fauny a probouzíme v nich enviromentální
cítění. Při vycházkách si všímáme piktogramů
kolem nás, např. dopravního značení. To vše

s ohledem na individuální rozvoj každého
jedince a jeho nadání v určité oblasti.
U dětí staršího předškolního věku navazují na
všechny tyto činnosti ještě další, kde i nadále
využíváme metody moderní pedagogiky
s důrazem na logické, paměťové, kreativní
a tvořivé myšlení a rozvoj předmatematických
představ, fantazie a tvůrčí představivosti.
Verbálními hrami děti rozvíjejí svou slovní
zásobu. Příkladem jsou různé slovní diktáty se
zakreslením obrázků sděleného. Využíváme
hádanky, příběhy s otevřeným koncem, práci
s hudbou a dramatizaci. Společně s dětmi si
vymýšlíme i svoje vlastní pohádky.
Prostorové a konstrukční hry, tj. labyrinty
a sestavování 3D modelů, učí děti orientaci
v prostoru. Stolní hry zase posilují logické
myšlení. Pracujeme hojně s knihami
a encyklopediemi, a podporujeme tak
předčtenářskou gramotnost. Přínosem této
metody je zvláště systematičnost vědomostí
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a pravidelné provádění činností. To vše vede
k aktivizaci odpovídajících mozkových center.

využít v praxi. Podporujeme u dětí povědomí
o technických oborech a zájem o ně.

Využíváme asociativní symboly, tj. značky
aut, dopravní značky, vlajky států a technické
pomůcky, jako je například interaktivní tužka
a interaktivní tabule pro hry na rozvoj postřehu
a paměti. Děti baví obrázkové sudoku
a provlékání tkaniček do geometrických
tvarů podle předlohy. Mají rády hry s písmeny
a číselnou řadou, stejně jako rozlišování
jednotlivých geometrických tvarů.

Klademe důraz také na podporu motorických
dovedností. Balančním cvičením (chůze po
laně, obrubnících) a otáčením těla kolem
vlastní osy podporujeme spolupráci pravé
a levé mozkové hemisféry.

Zařazujeme činnosti s vlastními vytvořenými
pomůckami. Děláme experimenty, učíme se
matematické pregramotnosti všemi smysly
a pracujeme s metodou Hejného. V projektu
Malé technické univerzity poznáváme, jak
nám pomáhá technika a jak ji je možné
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Prioritou naší školky je podporovat u dětí
ekologické chování a cítění a chceme u nich
vytvářet pocit sounáležitosti s přírodou.
Naše činnosti probíhají velmi často v přírodě,
kde podporujeme přirozený prožitek. Děti
nadchla například badatelská vycházka
s úkoly (sbíráním přírodnin podle předlohy –
klacíky, šípky, kůra, mech, list, jehličí, kámen,
lišejník, žaludy) a jejich zájem o přírodu
a rozvoj znalostí i slovní zásoby je přirozený.

V našich třídách pracují logopedické
asistentky, které zajišťují logopedickou
prevenci, učí děti nápodobu hlásek, ale
i různá artikulační a dechová cvičení.
Pomocí Elkoninovy metodiky rozvíjíme
u dětí kognitivní potenciál, sebekontrolu,
komunikaci a kooperaci. Podporujeme
každodenní kreativitu v podobě tvořivého
přístupu ke všedním i nevšedním činnostem
a myšlenkám.
Dětem chceme předávat základní životní
zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny
vrstevníků, a to cestou výchovy a vzdělávání
založených na principu uspokojování
individuálních potřeb a zájmů, rozvoje osobní
samostatnosti,
zdravého
sebevědomí,
sebejistoty, tvořivosti a talentu.

Vítáme nové členy!
y
Jaroslav Beznoska, Damián Bonuš, Dušan Brodský, Martin Burša,
Albert Černohorský, Patrik Dankó, Vojtěch Dlabola, Daniela Dobíšková,
William Drnek, Daniel Drnek, Zdeňka Drnková, Jakub Dvořák, Beáta
Ekrtová, Josef Fencl, Ostáp Golubničij, Nikol Gruberová, Alexandr

3

4

0

Harant, Pavel Horáček, Adam Huri, Elen Ivičičová, Šimon Jakeš, Jan
Kapoun, Libor Kokoška, Ondřej Kolařík, Kateřina Kozlíková, Petra
Kubašková, Petr Kubečka, Václava Kulová, Tomáš Kůna, StefanAlexandru Lazar, Vanja Malović, Anna Matyukhina, Aneta Moresová,
Eliška Palová, Nicolas Pfeifer, Jessica Porada, Kryštof Rataj, Jaroslav
Routa, Klára Říhová, Pavel Sládek, Šimon Šindelář, Bartoloměj Školník,
Michael Urban, Dušan David Valášek, Jan Valík, Eliška Vávrová, Petr
Vyplel, Stephanie Zouhar
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členové Mensy
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celostátní setkání,

každý měsíc
schůzky místních skupin
i řadu dalších akcí?

Přidejte se!

Informace o aktuálních akcích
najdete na

www.mensa.cz/volny-cas

Šeherezádiny hádanky
a další podivuhodné úkoly
Tereza Bohatá

Pokud znáte některou z knížek slavného matematika Raymonda
Smullyana, tato knížka pro vás bude krásným doplněním. Pokud
autora neznáte a rádi byste nakoukli do světa matematických hříček,
logických hádanek a rébusů, může vám být právě tato kniha skvělým
pomocníkem.
Průvodkyní je moudrá Šeherezáda, která
ve slavné sbírce pohádek Tisíc a jedna
noc vyprávěla králi každý večer pohádku,
aby unikla popravě. Raymond Smullyan
svou knihou Šeherezádiny hádanky plynule
navazuje na známý příběh a nechává
Šeherezádu každou noc dávat králi zábavné
hádanky. Král je hádankami natolik nadšený,
že na popravu pokaždé zapomíná a dává
tím Šeherezádě další příležitost nachystat si
hádanky na příští večer. První část je řazena
tematicky, každou noc si Šeherezáda
vzpomene na některé z hrdinů původní
sbírky a osoby jednotlivých hádanek
pojmenovává podle nich. Setkáváme se tu
se Sindibádem, Hárún ar-Rašídem nebo
Alibabovými loupežníky. Tato část končí
zásadní logickou otázkou, jejímž položením

si Šeherezáda zajistí svůj další osud. Ve
druhé části se dostáváme k moderní logice,
která je rozdělena na jednotlivé kapitoly
podle tématu. Najdeme v ní excelentní
příklady z donucovací logiky, problém
občasných lhářů ve výrokové logice
i gödelovské hádanky.
Obtížnost hádanek v celé knize je řazena
vzestupně tak, aby si čtenář mohl
postupně zlepšovat své úsudky nebo si
pomoci k pochopení podrobně popsaným
řešením. Hádanky na sebe navazují pouze
v rámci jednotlivého dne, čtenář tedy
může některé přeskočit.
Kniha obsahuje více než dvě stě hádanek,
hlavolamů a logických paradoxů, které potěší
čtenáře snad každého věku.
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Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Název akce

Místo konání

Datum konání

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

24. 4. | 28. 5.

Valná hromada MS Plzeň
Snídaně v Café Louvre

26. 4.
Praha

Uzávěrka časopisu Mensa

27. 4. | 25. 5. | 22. 6.
2. 5.

Pravidelná schůzka MS Hradec Králové

Hradec Králové

04. 5. | 01. 6. | 06. 7.

Od pivovaru k pivovaru

Lounsko

15. 5.

Schůzka MS Brno

Brno

17. 5. | 21. 6. | 19. 7.

Jarní celostátní setkání 2021

Staré splavy

02. 6.

Od pivovaru k pivovaru

Litoměřicko

19. 6.

Týden pro rodiny s dětmi

Mikulovice u Znojma

26. 6.

Letní camp pro nadané děti

Mikulovice u Znojma

10. 7. | 24. 7. | 31. 7. | 07. 8. | 21. 8.

Příměstský tábor Nadané děti

České Budějovice

12. 7. | 19. 7.

Od pivovaru k pivovaru

Český Rudolec a Nová Bystřice

17. 7.

Mensa JUNIOR camp

Mikulovice u Znojma

17. 7. | 14. 8.

Pobytový letní tábor pro nadané děti

Dolní Suchá

31. 7. | 07. 8. | 14. 8.

Od pivovaru k pivovaru

Černý důl

20. 8.

Babí léto na Hájence

Mikulovice u Znojma

28. 8.

Od pivovaru k pivovaru

Teplice a Ústí nad Labem

18. 9.

Od pivovaru k pivovaru

Most a Chomutov (Klínovec)

15. 10.

Únikový víkend

Ústí nad Labem

20. 11.

Jsme sice optimističtí a doufáme, že se plánované akce budou moci uskutečnit, doporučujeme ale po přihlášení na každou akci sledovat
kalendář a e-mail o něco intenzivněji než obvykle – pro jistotu...

Od pivovaru k pivovaru
Iva Berčíková

Chtěla bych letos (až situace dovolí) oprášit projekt pro milovníky pěnivého moku i pro nás ostatní.
Vídali bychom se každý třetí víkend, a to by bylo fajn. Pro zájemce bude připravena i turistická náplň.
Takový je plán:
Duben – okres Děčín – Krásná Lípa (Falkenštejn) a Varnsdorf (Kocour): mensa.click/ff
Květen – okres Louny – Zichovec a Žatec: mensa.click/fg
Červen – okres Litoměřice – Litoměřická Labuť a Podřipský Ctiněves: mensa.click/fh
Červenec – jižní Čechy – Český Rudolec a Nová Bystřice: mensa.click/fi
Srpen – Podkrkonoší – středověká krčma v Dětenicích a Vrchlabí (Krkonošský medvěd): mensa.click/fj
Září – okres Ústí nad Labem – Ústí nad Labem (Pivovar Na rychtě) a Teplice (Monopol): mensa.click/fk
Říjen – okres Most a Chomutov – Mostecký kahan a Chomutov (Karásek a Stülpner): mensa.click/fm
Listopad – pro změnu Únikový víkend v Ústí nad Labem: mensa.click/fn
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IG Turistika

IG Cyklistika

IG Outdoor

Blaník 2021: 16. – 18. dubna 2021

aneb víkendový pobyt s turistickými výšlapy a cyklovýlety
Iveta Jelínková
Vážně zvažuji, jestli pozvání na tuto akci zveřejnit
v časopisu či nikoliv. Je totiž březen a vidina, že se akce
původně plánovaná v dubnu 2020 opravdu uskuteční,
se rýsuje hodně mlhavě. V době, kdy budete čist tento
článek, již bude jasněji. Každopádně věřím v realizaci
našeho vlašimského setkání v letošním roce alespoň
v některém z náhradních termínů.
Spolupráce třech SIGů nabízí víkendový pobyt plný
turistických výletů po stopách Blanických rytířů.
Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Program pro pěší turistiku:
V sobotu je plánován výšlap jarní přírodou na
památnou horu Blaník. Trasu si můžete zvolit dle

I. týden:

svého uvážení v délce 5, 11 nebo 20 km.
V neděli půjdeme z Vlašimi do Českého Šternberka,
délka trasy je 16 km. Nemáte-li o pochod zájem,
můžete se samostatně projít krásným vlašimským
zámeckým parkem či si vytvořit svůj vlastní program.
Program pro cykloturistiku bude dohodnut
na místě.
Ubytování je zajištěno ve Spolkovém domě ve
Vlašimi. K dispozici jsou tři třílůžkové a jeden
čtyřlůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením,
TV a wifi. V budově nám bude k dispozici vybavená
kuchyňka ve společenské místnosti.
Těším se na setkání a přeji všem krásné jarní dny.

12.–16. 7. 2021 / II. týden: 19.–23. 7. 2021

Členové dětské Mensy
a �nalisté �� �o�ické oly��i�dy:

Ostatní:

Sleva: účastníci loňského ročníku
a účast na obou týdnech
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz

Nadané děti

prostředí v dětství může mít v tomto ohledu
dlouhodobé následky. Výsledky ukázaly,
že pobyt v dětství ve znečištěném ovzduší
měl sice malou, ale zjistitelnou souvislost
s výraznějším zhoršením kognitivních
funkcí v období mezi 11 a 70 roky života.“
zdroj: CT24.CeskaTelevize.cz

Poznejte ve svém okolí inteligentní lidi a buďte
jim co nejblíže. Prozradí je jasné povahové rysy |
SvetKreativity.cz, http://mensa.click/fx

Všimli jste si článku o Mense
nebo inteligenci?
Prosím, zašlete odkaz na adresu
redakce@mensa.cz
Jak si povídají neurony a jak náš mozek ovlivňují
drogy? To zjistíte během Týdne mozku v Pevnosti
poznání | Olomouc.cz, http://mensa.click/g7
Je vědecky dokázáno, že hudba na mozek
působí jinak než slova | Perpetuum.cz,
http://mensa.click/g8

Dokážete poznat inteligentní lidi ve svém okolí?
Nejčastěji je prozradí nelichotivé znaky |
AAzdravi.cz, http://mensa.click/fy
Máme šest typů nadaných dětí. Jsou mezi nimi
křehcí outsideři i třídní primadony, říká učitelka
matematiky | EDUzin.cz, http://mensa.click/fr

„A ve školách věnujeme hodně pozornosti
dětem se slabšími výsledky, ale je tu
i pravá část Gaussovy křivky, intelektově
nadané děti taky potřebují naši pomoc.
Slyšela jsem říkat, že nadané by chtěl
učit každý, ale to bych ani neřekla. Je
to totiž docela dřina. Musíte se při tom
hodně sama učit a být ve střehu, s rutinou
nevystačíte.“ Alena Vávrová, finalistka
českého kola Global Teacher Prize 2018
zdroj: EDUzin.cz

Všichni rodiče věří v genialitu svých dětí | Bety.cz,
http://mensa.click/fz
Marilyn vos Savant: nejinteligentnější žena na
světě čelí neustálým útokům | Dotyk.cz,
http://mensa.click/g1
Návyky lidí s vysokým IQ. Pokud některé z nich
děláte také, můžete se považovat za inteligentní |
LepsiJa.cz, http://mensa.click/g0
Nejchytřejší člověk světa: Měl IQ 270. Trpěl,
skrýval se a bral podřadné práce | Dotyk.cz,
http://mensa.click/g2

Mozek

Jak být duševně fit? Nekouřit, hýbat se
a procvičovat mozek | Denik.cz,
http://mensa.click/ga

http://mensa.click/gb
Tajemství lidského mozku: Jak lze vyvolat
zapomenuté vzpomínky | Dotyk.cz,
http://mensa.click/gc

Oxfordský happyend: mladá vědkyně nastoupí
na elitní školu, od lidí vybrala přes milion, pomůže
i Tomáš Čupr | Domaci.Ihned.cz,
http://mensa.click/fu

Aplikace
Potraviny, které dokáží posílit zdraví mozku
a nervový systém. Jejich dlouhodobá konzumace
se rozhodně vyplácí | ZdravejsiStravovani.eu,
http://mensa.click/g3
Proč vzít do rukou pastelky a vybarvovat? Mozek
vám poděkuje | ProZeny.cz, http://mensa.click/g4
Fascinující schopnosti našeho mozku |
Magazin.cz, http://mensa.click/g5
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http://mensa.click/g9

sílu oponenta, líčí věda | iDnes.cz,

Nadějná česká vědkyně bude muset nejspíše
odmítnout Oxford. Po odchodu Británie z EU si
ho nemůže dovolit | Domaci.Ihned.cz,
http://mensa.click/ft

Lidská inteligence

sval, dopřejte mu dávku cvičení | Forbes.cz,

Při svárech se mozek víc opotřebovává a ignoruje

Nadané dítě? Co potřebuje k úspěchu |
Archiv.Ihned.cz, http://mensa.click/fs

Jedenáctiletá Slovenka vyrůstala bez vody
a elektřiny, nyní exceluje v šachu |
CT24.CeskaTelevize.cz, http://mensa.click/fv

„Co si nezapíšu, to už neudělám.“ Mozek je jako

Pobyt na špatném vzduchu může vést ke
zhoršení poznávacích schopností, tvrdí vědci |
CT24.CeskaTelevize.cz, http://mensa.click/fw

„Přestože mozek váží pouhé 2 % naší
hmotnosti, dokáže spotřebovat až
20 % celkové energie celého těla. Je
tedy potřeba mu dodávat dostatečnou
vyváženou potravu. Hladovění ani
nadměrná hladina cukru pro něj není
dobrá, platí zde stejná pravidla jako při
držení štíhlé linie. Jezte vyváženě, menší
porce a víckrát denně. Mozek spotřebuje
dvě třetiny ke své aktivitě a zbytek
k regeneraci nervových buněk. Celková
denní spotřeba je zhruba 260 kalorií.“

„Vědci z Edinburské univerzity se snažili
prozkoumat vliv špatného vzduchu na
poznávací schopnosti u lidí. Konkrétně
zjišťovali, zda pobyt ve zmíněném

Když spolu lidé nesouhlasí, má náš mozek
mnohem více práce | StoPlusJednicka.cz,
http://mensa.click/g6

zdroj: Magazin.cz

Trénink mozku: 5 nejlepších aplikací pro
procvičení paměti, myšlení a koncentrace |
Jablickar.cz, http://mensa.click/gf

Zahraniční (EN)
There’s Never Been a Better Time to Be
a Dyslexic Genius | US.Mensa.org,
http://mensa.click/gg
Brown researchers posit region of brain’s role
in planning movements based on sound |
BrownDailyHerald.com, http://mensa.click/gh

Changing the Connection Between the
Hemispheres Affects Speech Perception |
NeuroScienceNews.cz, http://mensa.click/gi

From the ExComm: British rollercoaster
Převzato z Mensa World Journal, 4/2021, číslo 99

experiences this past week have brought
home to me again both the challenges and
the benefits of being a volunteer.

The past few weeks have been quite
a rollercoaster here in the UK…
John Stevenage, Chief Executive of British
Mensa, is stepping down from the role after
21 years in the post, with our thanks for all
his hard work on behalf of Mensa. Given
Covid restrictions, the search for a new Chief
Executive involved carrying out all interviews
via Zoom – a new experience for me.
We identified Cath Hill as an excellent
successor to John and she took up her post
at the beginning of February, bringing with
her a wealth of fresh ideas. Shortly before
Cath’s arrival, we experienced an extended
‘brute force’ attack on our national Mensa
website and, separately, some confidential
data was published on an internal forum. We
had to shut down the British Mensa website
while carrying out a full security review and
passing on our findings to the Information
Commissioner’s office (ICO). In parallel,
a director, and his partner, resigned their posts
on our national board, following a unanimous
‘vote of no confidence’ in the Director, and
promptly gave interviews to a national paper
resulting in damaging press for Mensa. I am
still dealing with the repercussions. A true
‘baptism of fire’ for our new CEO, in her first
week, and one she survived without flinching –
which bodes well for the future.
On a more positive note, the last public talk
I gave about Mensa was to students (an
advanced learners group) at Tytherington
School, while in a few days I’m looking
forward to giving a talk to members of the
University of the Third Age (U3A) – the other
end of the age spectrum. These varied

It’s involved a lot of hard work and quite a few
long days – that’s the downside. On the other
hand, I have had the opportunity to learn new
skills and refresh old ones. I’ve been faced
with challenging problems and had the fun of
resolving them. I’ve learnt a lot talking to our
IT companies, reviewing our systems, and
gained fresh insights talking to applicants
for the Chief Executive role. Researching
what’s happening around the Mensa world
while pulling together presentations for both
ends of the age spectrum, reminded me
again of what a varied group we are and how
we cater for a huge range of interests.
While struggling to work through fresh
challenges, I have had help and support
from the British Mensa office, and fellow
volunteers, but also great support from other
members offering assistance and advice,
or simply expressing gratitude for what the
board has been doing. It’s amazing and
humbling, to experience again at first hand,
as I have in the past, what a great support
network Mensa can provide.
Around the world Mensa has an army of
volunteers serving on boards, organising
meetings,
producing
newsletters,
administering test sessions, and doing all the
tasks that keep our society running smoothly
and help provide such a welcoming and
stimulating environment for members.
The benefits this brings for the society
are clear – but what are the benefits for
the volunteers who give up their time and
expertise? The answers are many and varied.
For some it’s to learn new skills. Even after 23
years as a volunteer I regularly find more to
learn – or relearn – I know a lot more about
data security today than I did even a week
ago, and also received a good lesson in
communication.
For others, it’s about gaining valuable realworld experience. Something to put on your
CV and improve employment prospects, or
simply doing something you enjoy. It may be
editing a newsletter, organising a meeting
or, these days, learning how to run a virtual
party. Whatever it is you will find – as I have –

people happy to help. That can be through
your national Mensa (for instance British
Mensa’s professional Mensa Magazine editor
runs development workshops for the editors
of Regional and SIGs magazines, and we
have annual conferences and workshops for
regional officers). Or it can be through offers
of help from other members – for instance
in a shared Special Interest Group. Some
volunteer simply because they can make
a difference – it’s a chance to contribute to
making this the sort of society, and world,
you want to be part of.
There are also the spin-off benefits – getting
to meet members from all walks of life, finding
yourself forming relationships that can last
a lifetime. For me, at least in part, it’s about
giving something back to a society that has
brought me a great deal of pleasure over
the years (not least being meeting my wife
through Mensa). Taking on new challenges
is a great way of expanding your horizons –
always worthwhile – and, especially knowing
you have the support to fall back on of your
local or national group or fellow volunteers
if you hit problems, a good way of boosting
self-confidence.
As a complete aside – I mentioned above
about learning a lesson in communication.
Recently I became completely focused on
working with our IT support to block the
cyber-attack on our IT infrastructure, track
down the culprit(s), and handle PR issues
arising – and forgot about keeping clear
and open communication. Two members
promptly reminded me – one of them, who
had been a sister in a busy Intensive Care
Unit, told me how communication had been
one of their priorities as it was no good
waiting for a relative to walk in, while they
were resuscitating a family member, and ask
what was happening. They were quite right –
and I was glad of the reminder.
Finally – I am told studies show volunteering
is good for your health – helping give a sense
of purpose, higher confidence, decreasing
stress levels and strengthening your immune
system. I don’t know if that is true, though
I can well believe it, but it definitely can be
both challenging and fun!
Chris Leek
Chairman, British Mensa

Vítěz mezinárodního kola mensovní
fotografické soutěže: Martin Sivák
Gratulujeme Martinu Sivákovi, který se svou fotografií „Fotit se nebudu“ po vítězství v národním
kole vybojoval první místo i ve finálovém mezinárodním kole mensovní fotografické soutěže
na téma „Shyness“.
Druhé místo získala fotografie „Hidden“ (Wojciech Woszczyk, Mensa Polsko), třetí místo
„Mina (cache son frele buste)“ (David Barthelemy, Mensa Francie) a čtvrté místo „The Shy
Romantic“ (Kim Pullon, Australská Mensa).
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From the ExComm: Pandemic challenges
Převzato z Mensa World Journal, 5/2021, číslo 100

online platform for cyber meetings which
was opened up to the entire membership
in response to the shutdown. A number of
volunteers are managing this cyberspace
similar to the way we service members
in geographical areas. Online events
are planned and entered into our Events
calendar and online meetings are organized
on a regular basis. While all of this works
quite smoothly, we all miss our normal life
with the old-fashioned events and real-life
meetings as we used to know them.

When the first consequences of the pandemic
hit us in Germany last year, the plans for our
annual gathering in April were pretty much
finished. Hundreds of Ms had booked their
hotel rooms, had signed up for many different
events and had paid their registration and
other fees. All of this had to be cancelled and
the payments were generally refunded. The
organising committee was also successful in
recovering all down-payments for the different
event locations, restaurants and hotels.
Other Mensa events also had to be cancelled
except for those that took place outdoors,
but even those eventually fell victim to the
pandemic. Fortunately, our MY (Mensa
Youth, 18–30 years) had developed an

As part of our annual gathering, our annual
general meeting obviously also had to be
cancelled. After careful consideration the
German Mensa Board decided to postpone
all issues to be discussed at that meeting to
the 2021 meeting. At that time, we were still
hoping for a normal 2021 annual gathering,
but as we all now know, this was also not
possible. Fortunately, and contrary to last
year, we had enough lead time so that the
cancellation of the events was much less
problematic.
That left us with the challenge of organising
our annual business meeting in one form or
other. Consequently, we have been preparing
for a hybrid annual meeting, where a small
group of members are going to be present at
the meeting location while the large majority
of participants will join the meeting online.
For that purpose we had to find a solution that

would allow us to validate the participants as
members in good standing and permit us to
vote on motions and other meeting business.
In order to avoid complications, we have
opted for all voting to be done online, even by
those who are physically present. We have
decided to use OpenSlides and we have
contracted a company to assist us so that we
can ensure a smooth operation of all aspects
of the meeting.
Among those to be physically present at
the meeting will have to be our election
committee, as they will have to tally and
announce the voting results for our new
board, as well as for one financial auditor
and an ombudsman. There will also be some
of the current board members, two meeting
moderators, someone to write the minutes
as well as technical staff and organizers.
Overall physical participation will be kept to
a minimum in a large meeting location so that
proper distancing and all other pandemic
requirements can be fully met.
By the time you read this our meeting will
be history and I hope that everything will
have worked as planned. For the longer term
I sincerely hope that we all can soon have our
old good lives back and leave the pandemic
behind.
Peter Fröhler
Mensa Germany

Join Our Volunteer Team! Social
Převzato z Mensa World Journal, 4/2021, číslo 99
If you are interested in volunteering for
Mensa International, now is your opportunity
to apply! Take the chance to become part of
a great international team!
The following international positions and
committees are due to be appointed in 2021
with the term commencing after the IBD
meeting in August:
- Awards Committee 2021–2023
- Constitution Review Officer 2021–2023
- Strategic Management Advisory
Committee 2021–2023
- International Volunteers Network
committee 2021–2022

What to do?
Job descriptions for each role and
the application form are available on
mensa.click/gj (you must be logged on to
view the page).

Who can apply?
These positions are open to all members
worldwide. Members currently serving in
a position or on a committee are requested
to reapply if they wish to continue to serve
in that role.
Any questions? I will be happy to answer them!
Isabella Holz, Director of Administration
admin-mil@mensa.org
Whatsapp: +49 15159234734

MWJ Poetry Competition 2021

Převzato z Mensa World Journal, 5/2021, číslo 100
This year’s theme for the competition is Mensa World Journal or in any other National
Reflection. Poems are to be previously Mensa journal at the editors’ discretion. The
unpublished and no longer than 30 lines author will, of course, be acknowledged.
in length. All entries must be in English Please include your National Mensa and
and following the judges’ decision, no
membership number with your entry.
correspondence will be entered into.
By submitting an entry (maximum of one entry)
into the competition, members understand
that their poem may be published in the
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Members are invited to submit their original
poems to the editor (mwjeditor@mensa.org)
by 1st August 2021.

Media
Campaign
Převzato z Mensa World Journal,
4/2021, číslo 99
As Mensa is celebrating its 75th birthday this
year, we’ve decided to introduce Mensans
from all over the world and ask them, “What
does Mensa mean to you?” The feedback
has been great, and we’ve received some
very interesting views and perspectives.
From now on, you will see regular postings
like these from Mensans worldwide on
Facebook and Twitter.
But we also want to know what Mensa
means to YOU! So, if you would be interested
in being part of this campaign, please send
us your statement, along with your name,
national Mensa and a photo of yourself – and
please make sure it’s a high-res image. We
look forward to hearing from you!
You can follow us here:
Facebook: /mensainternational
Twitter: /MensaInternatl
Simone Dogu, International
Communications Officer
digitalmarketing@mensa.org

INZERCE

Boys and Girls
Equal in Intelligence!
Source: Grégoire, J. (2020). Intellectual Differences Between Boys and Girls, 35 Years of
Evolution from WISC-R to WISC-V. A.N.A.E., 169, 673-681.

Cracking down on a popular belief, a 35-year study shows no difference
between the IQs of girls and boys. By compiling 35 years of IQ test
benchmarking data, it is now scientifically established that, contrary
to some representations, boys and girls exhibit the same intellectual
performance. From this point of view, there is no longer any reason to
favour certain apprenticeships or certain training courses according
to gender.
Jacques Grégoire, Professor at the Faculty of
Psychology and Educational Sciences at the
Catholic University of Louvain, presents solid
empirical data on intelligence and gender.
Historically, considerations about the
intellectual capacities of women have pushed
them towards certain apprenticeships or
certain jobs. Even today, it is sometimes
considered that boys are more suited to
science and girls to literature, that the latter
are less competent in digital and visuospatial
tasks and, therefore, less able to succeed in
certain fields.
A recent study of the performance of
boys and girls on intelligence quotient (IQ)
tests, as well as an analysis of 35 years of
benchmarking these tests, show that these
considerations are no longer relevant.
The author of the study, Professor Jacques
Grégoire, is particularly familiar with the
subject he is dealing with here: his expertise
in psychometry is recognized worldwide and
he participated in the American development
of IQ tests for adults (WAIS-IV, in use since
2008) and for children (WISC-IV, then
WISC-V), as well as the French adaptation of
all tests from WISC-III.
He compared the calibration data used for
the WISC-V (representative of the French
population aged 6 to 16, for 517 boys
and 532 girls). The results are statistically
unequivocal:
- There is no significant difference between
the total IQ of boys and girls. Total IQ
calculated with WISC-V provides a valid
estimate of intelligence according to the
CHC (Cattell-Horn-Carroll) model.

- There is no significant difference in the
variance of the results; that is, there are
as many boys as there are girls in high and
low cognitive performance.
And what does a more detailed comparison
of the data show?
The WISC-V provides a Full Scale IQ and five
Index scores (each based on two subtests):
Verbal Comprehension, Visual Spatial,
Fluid Reasoning, Working Memory and
Processing Speed. There is no significant
difference between boys and girls for the
first four Index scores.
A significant difference of moderate
magnitude appears to favour girls for the
Processing Speed Index. A few hypotheses,
still to be verified, have been made to explain
this difference:
- Better reading skills (would promote faster
processing of visual stimuli);
- Finer motor skills and better oculomotor
coordination;
- More effective attentional control.
“This difference may explain, in part, the
more assertive school behaviour of girls and
their higher academic performance than
boys in adolescence and early adulthood.
Apart from the difference in the processing
speed index, the WISC-V calibration data
do not show any particular intellectual
predisposition to girls or boys for certain
learning or for certain training courses,”
concludes Jacques Grégoire.

Neposedné fejetóny

Kniha psaná i posílaná ze srdce.
Ukázky a objednávky na

www.terezacimburkova.cz
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Máme v ČR svobodné volby?
Vladimír Kutálek

Máme v ČR svobodné volby? Podle čeho to určit? Kolik volby stojí?
Má každý volební hlas stejnou hodnotu? Nebudu se držet zvyklostí
a falešné spravedlnosti, ale na rovinu a bez eufemismů vás provedu
mnoha zákoutími volebního systému v ČR. Zjednodušeně.

Kolik volby stojí?

Jak to určit?

Záleží, co konkrétně vás zajímá. Máme tu
jednorázové i pravidelné příspěvky stranám,
které daňoví poplatníci povinně platí bez
ohledu na to, jestli a koho volí. Pro každé
volby lze relativně snadno spočítat, kolik
nás volby stojí. Např. když by voliči v počtu
5 milionů lidí šli letos volit a žádný hlas by
nepropadl, potřebujeme 0,5 miliardy korun
jen na proplacení hlasů. Dále se pak každý rok
za 200 poslanců zaplatí 180 mil. Kč stranám
poslanců, dále se hradí platy a náhrady
poslanců (mensa.click/f5, hrubý odhad cca
350 mil. Kč ročně) a dále až 10 mil. Kč každé
straně. Tyto částky se vyplácejí nezávisle na
tom, zda se volí, nebo ne.

Tohle většinou binární dělení (ve smyslu
buď jsou volby svobodné, nebo nejsou)
mi nesedí. Existuje otázka nebo soustava
otázek, na které musíme nějakým způsobem
odpovědět, abychom tak zjistili, jestli
máme či nemáme svobodné volby? A když
na některou otázku odpovíme jinak, už
svobodné volby nemáme? Jak tyto otázky
zní? A nemění se definice svobodných
voleb s časem? Mám pocit, že v dané zemi
se vždy tvrdí, že jsou tam svobodné volby.
Co si pamatuji, tvrdilo se to i v ČSSR, za
komunistů. Nejsem pamětník těch dob, byl
jsem tehdy dítě. Ale volit i nevolit se mohlo.
Ano, někdo z toho měl problémy, ale někteří
si troufli nevolit, nebo dokonce jít za plentu.
Ano, většina se bála a volila komunisty.

Pak jsou tu ale výdaje na úředníky, kteří se
zaneprázdní vším, co s volbami souvisí.
Dále náklady na tisk lístků, volební komise
a mnoho dalších. Desítky miliónů na
zpracování výsledků voleb také vynaloží
Český statistický úřad (85 miliónů v roce
2013).
Strany a kandidáty bude určitě zajímat,
kolik je budou volby stát. Jsou to poplatky
státu (např. skládají volební kauci 15 tis. Kč
za každý kraj, kde kandidují, což současně
drobně snižuje náklady státu, když strana
nezíská 1,5 %), ale i náklady na kampaně
a propagaci, které se velmi různí.
Nesmíme zapomenout ani na skryté výdaje.
Pesimisti či znalí budou mluvit o nákladech
na úplatky a jiných formách zahojení kampaní
poslanců a stran. Nicméně v každém případě
je tu spousta času, který volbám věnují
jednotliví účastníci, samotní voliči, kandidáti,
reportéři, úředníci a členové volební komise.
Voliči (alespoň někteří) nevěnují jen čas pro
samotnou volbu a cestu k ní, ale často se
snaží poznat mnoho kandidátů a volebních
stran, někteří s kandidáty i komunikují.
Kolik tedy stojí volby? Ty viditelné náklady
na volby jsou zhruba půl miliardy, ale spolu
s těmi méně viditelnými (část platů úředníků)
až neviditelnými (čas voličů) půjde o několik
miliard korun.

Svobodné, nebo
nesvobodné?
Čas od času narazím na víceméně „fakt,
který se nedokazuje“ – v Česku máme
svobodné volby, ale podívejte se na…
(nejčastěji Rusko), kde svobodné volby
nemají. Ale máme v Česku skutečně
svobodné volby?
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Vraťme se k otázce, jak binárně definovat
svobodné volby. Za mě je jejich předpokladem
určitě volební právo žen. V českých zemích
existuje volební právo žen už od první
republiky. Zato třeba ve Švýcarsku až
postupně od padesátých až devadesátých
let! (mensa.click/f6). Nejen z tohoto vyvozuji,
že těch parametrů svobodných voleb by
muselo být víc. Ale toto binární dělení mi
nějak vůbec nedává smysl, tak se ani nebudu
pokoušet tuto baterii otázek a odpovědí
sestavovat.
Pak tu máme další problém. Když uznáme,
že někdy v minulosti nebyly svobodné volby,
co uděláme se zákony, které byly schváleny
takto „nesvobodnými“ zastupiteli? Ty mimo
jiné omezují svobodu nyní.

Věková diskriminace
Volby v ČR jsou diskriminující dle věku.
Prezidentem dle současných zákonů
nemůže být osoba mladší 40 let. Stejně tak
senátor může být jen starší 40 let. Poslanec,
europoslanec starší 21 let. Zastupitel 18
let. A volit? To můžete od 18 let. Je vám
17 let a 364 dnů? Smůla. Měla vás matka
porodit o den dřív. Jaký je reálný rozdíl
oproti sousedovi, který byl počat na stejné
dovolené? I když už splňuji věková omezení
na to být zvolen čímkoliv, považuji tohle
za relikt tradice. Pokud bych měl binárně
rozhodovat mezi tím, zda máme v ČR
svobodné či nesvobodné volby, je pro mě
výsledek jasný. Nemáme.
Nevidím žádný důvod, proč by měla
zůstávat věková omezení pro to být
zvolen prezidentem, senátorem, ale ani
poslancem. Resp. nevidím korelaci mezi
věkem a schopností být prezidentem,

senátorem, poslancem, rozhodně nevidím
zlom ve schopnosti v daném věku. Nechme
to na voličích, jak vnímají věk a obecně
schopnosti daného kandidáta. Z hlediska
zanesení změny to není žádný velký problém,
prostě se jen změní příslušné zákony (min.
na hranici 18 let). Pokud bude vůle. Což
pravděpodobně nebude. Protože to budou
schvalovat poslanci, senátoři a podepisovat
prezident, kteří danou věkovou diskriminaci
splňují a rozvolněním podmínek by si zvýšili
konkurenci na příští znovuzvolení. Což vždy
byl, je a bude zásadní problém každého
zvýšení svobody. Ale na druhou stranu je
možné, že společenské mínění by mohlo
být k této změně příznivé. Stejně jako se
kdysi prosadilo volební právo žen. Nebo
nešlechticů. Argumenty proti jsou velice
podobné.
Odstranění spodní věkové diskriminace 18 let
je kontroverznější. Aktuální společenské
mínění obecně v mnoha ohledech nepovažuje
děti za právoplatné lidi.
Aktuálně máme u voleb jednu hlavní hranici.
Před dosažením hranice nerozhoduje člověk
ani o sobě a druhý den rozhoduje nejen
o sobě, ale potenciálně i o svém dítěti,
o svých zaměstnancích – stručně řečeno
o jiných. To není argument, že má věková
diskriminace zůstat. To je kritika systému,
že nyní víceméně do určitého okamžiku
člověk nemůže některá práva mít ani sám
k sobě, ale od jistého okamžiku je mít musí,
a to i k jiným lidem – a nelze docílit nějakého
stavu mezi tím.
Myslím si, že současné společenské mínění
by mohlo být schopné překousnout dílčí
úpravy a postupně salámovou metodou
narovnávat nejhorší nelogičnosti. Především
když je dítě prohlášeno za svéprávné, ať
už zodpovědné pro podnikání nebo pro
manželství, je předpoklad, že je zodpovědné
i volit. Stejně tak by mohla projít změna
srovnávající trestněprávní odpovědnost
dítěte a volební právo. Pokud po někom
chceme odpovědnost za jeho činy a chceme
ho trestat, zdá se poněkud podivné mu
současně nedat zodpovědnost volební.

Obyvatelé bez práva volit
Může volit každý obyvatel ČR, který splní
předchozí bod věkových omezení? Ne.
Může volit každý vlastník nemovitosti? Ne.
Musíte být občan ČR. A na udělení občanství
není právní nárok, i když splníte všechny
podmínky, které jsou stanoveny pro žadatele.
Ano, podobně jako v Athénách máme i na
území ČR obyvatele 1. kategorie a obyvatele
nižších kategorií. (Zde se vyhnu odpovědi
na otázku, jestli, kdy a případně jaké volební
právo by měl mít obyvatel ČR nebo vlastník
nemovitosti. Jen ukazuji, že zde můžete
bydlet x let a stejně volební právo nemáte.)

Občané bez možnosti
volit
Může volit každý občan ČR? Překvapím.
Ne. Nemůžete volit, pokud jste byl
zbaven volebního práva. Např. zbavením
svéprávnosti, nebo třeba karanténou. Nebo
pokud budete v době voleb v kómatu,
současné poznání vám neumožní z kómatu
volit. Nebo pokud máte naplánovanou
operaci a budete v době voleb uspaný či jinak
neschopný volit. Tohle lze pochopit, co je ale
horší, je fakt, že vám ani v těchto případech
neumožní pověřit volením za vás nějakou
jinou osobu. Jediné, co můžete, je zavolat si
volební komisi k sobě do nemocnice, pokud
to budete vědět dost dopředu, a doufat, že
v té době budete schopni odvolit osobně
a aspoň trochu při smyslech.
U některých voleb navíc potřebujete, aby
nemocnice byla ve volebním okrsku. Aneb
může občan ČR volit kdekoliv? Ne. Musíte
se dostavit ke své domovské volební urně.
Domovská volební urna je dle dalšího reliktu,
trvalého pobytu. A pro někoho může být
problém se ke své domovské urně dostavit,
i když bydlí na trvalé adrese. Stačí když si
v nevhodný okamžik zlomí nohu. Přinesení
volební urny si lze v rámci volebního okrsku
objednat, ale jen s dostatečným předstihem.
Bydlíte jinde? Jste na dovolené, pracovní
cestě nebo v nemocnici mimo volební
okrsek? Jste v domově důchodců, ale
nezměnili jste si tam trvalý pobyt? U voleb do
zastupitelstva máte smůlu.
U jiných voleb lze za určitých podmínek nechat
předem poslat voličský průkaz, ovšem ne
libovolně dopředu. Takže pokud jste v intervalu
doručování např. na dovolené a pak se vracíte
na sobotní den voleb, opět smůla.
V zahraničí máte u některých voleb smůlu,
u některých musíte cestovat k nejbližší
volební urně nebo zastupitelskému úřadu,
klidně stovky kilometrů. Pro některé volby
musíte mít trvalý pobyt. Pokud jste si ho
zrušili, není vám umožněno volit.
Dále musíte splnit relativně velkou spoustu
podmínek, které se navzájem proplétají. Na
úvod předesílám, že většinou je automaticky
splníte. Ale čas od času nebo pro některé
osoby, např. cestovatele či menšiny, je to
nepřekonatelné a prostě volit nemohou,
nebo je to jen obtížné. Především musíte
prokázat totožnost. Prošla vám občanka?
Ukradli vám ji? Nestíháte si vyřídit novou,
protože to zjistíte v sobotu? Nemáte pas?
Ztratili jste voličský průkaz? Nebo ho „jen“
pošta nedoručila? (mensa.click/f7) I kdyby
u voleb seděla vaše matka nebo jste byl
samotný prezident, neznám legální možnost,
jak vám umožnit volit. Nicméně vezměte si
občanku svého dvojčete (nebo mnohdy stačí

podobného člověka) a v praxi za něj odvolíte,
nelegálně.
Dodávám, že pravděpodobně existuje víc
případů, kdy je vám odepřeno volit (lidé
bez byť přechodně nepoužitelných rukou?).
Zvláště pokud budeme počítat i možnost
běžných omylů a chyb, anebo budeme hledat
mnohé nekonzistence mezi zákony, resp.
spornou nadřazenost. Aktuálně je povinnost
roušky nadřazena nad volební zákon, nebo
ne? (mensa.click/f8) Mimochodem je velmi
obtížné tyhle drobnůstky hledat. Protože
z hlediska listiny základních práv a svobod se
zdá, že volební právo má každý. A podobné
nepřesnosti očekávám u porovnání volební
svobody v jiných státech, v obou směrech.
Tyhle technické obtíže u nás jsou relativně
drobné, dotýkají se relativně malé části
obyvatel a mnohdy vás ani nenapadnou.
Dokud v té situaci nejste.
Existují řekněme standardní právní metody,
jak řešit některé speciální situace v životě
člověka. Jako neprávník znám plnou moc,
úkony vůči úřadům datovkou, nebo třeba
dříve vyslovené přání, opatrovníka. Bohužel
co vím, tyhle nástroje nelze využít pro volby,
např. odvolit datovkou, byť přes notáře,
z druhé strany republiky. Přitom byly by
hodně užitečné. Spoustu výjimečných situací
by mohly řešit, pokud by na to daný člověk
myslel včas. Lepší než současná situace, kdy
prostě žádná taková možnost není.

INZERCE

Ale nejsou to jediné rozdíly v právech lidí.
Nemusíme chodit daleko. Občan má právo
na informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
nicméně zastupitel obce má větší práva na
informace dle zákona č. 128/2000 Sb.

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

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka

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

A samozřejmě je to věc peněz. Některé
situace výše lze někdy řešit, „jen“ to stojí
víc peněz. Cestování za volební urnou do
jiného kraje. Cestování za ověřením podpisu,
cestování na poštu. Což minimálně v těchto
situacích má vliv na volební účast dle
finančního zázemí voliče. Jen je otázkou, jak
přesně taková závislost vypadá.

Nestejná hodnota hlasů
Je volební právo rovné? V Listině základních
práv a svobod (mensa.click/f9) to tak přeci
máme. Ano i ne. Krom už řečeného jsou tu
další nerovnosti volebních hlasů. Než jsem
dopsal článek, některá z nich zrušil Ústavní
soud (mensa.click/fa). „I. Ustanovení § 48,
§ 49 odst. 1 písm. b) až d), odst. 3 písm. b) až
d) a odst. 4, § 50 odst. 1 až 3 a § 51 zákona č.
247/1995 Sb. (mensa.click/fc)… se zrušují…“
Kompletní vysvětlování by mohlo být na
samostatný článek, zkusím stručně.
D‘Hondtova
metoda
(mensa.click/fd)
v kombinaci s rozdělováním v krajích vedla
k tomu, že silnější straně stačí na zisk
jednoho mandátu méně hlasů než slabší
straně. Zaprvé potřebujete různý počet
hlasů na jeden mandát u silnější a slabší
strany. Zadruhé je potřeba různý počet
hlasů (jak procentuálně, tak absolutně),
aby strana získala mandáty v závislosti na
velikosti kraje, ve kterém hlasujete. Takže
z tohoto pohledu síla hlasů nebyla stejná.
Jak to pravděpodobně dopadne? Těžko
říct, nejpravděpodobněji se jeví snížení
této nerovnosti výměnou pořadí, nejdříve
se aplikuje D‘Hondtova metoda na strany

O STŘEVNÍM MIKROBIOMU HRAVĚ
Pro zvídavé děti o tom,
jak je důležité pro naše
zdraví starat se (nejen)
o pomocníky v našich
střevech
Se záložkou pro radost
pouze přes e-shop

www.VedleSebe.cz
Více o Břišanech
a snadné pokusy na

www.Brisani.cz

www.Brisani.cz
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a pak by se mandáty již přidělené stranám
rozdělovaly do krajů. Nepředpokládám ale, že
bychom se svobodou dospěli až tak daleko,
že by se volič mohl svobodně rozhodnout,
jestli bude volit poslance dle krajů, či nikoliv.
Za třetí ani pro strany nemá jeden hlas
stejnou hodnotu. Jinou hodnotu nese pro
stranu, která se nedostane do Poslanecké
sněmovny, jinou pro stranu, která překročí
nějakou hranici, a jinou pro stranu, která
hranici nepřekročí. Konkrétně při volbě do
Poslanecké sněmovny dostaly strany nad
1,5 % jednorázově 100 Kč za hlas, jinak nic.
Při volbě do Europarlamentu dostaly strany
nad 1 % 30 Kč. Finanční diskriminace malých
stran přímo v zákoně.
Stálý příspěvek získají strany nad 3 %, a to
200 tis. Kč za každou získanou desetinu
procenta, maximálně 10 mil. Kč za rok,
40 mil. Kč za celé volební období. K tomu
strany, co se dostanou do křesel, získají 900
tis. Kč za křeslo poslance a senátora ročně.
Krajští zastupitelé 250 tis. Kč ročně.
Údaje jsou za rok 2019 (mensa.click/fe).

Máme volby
transparentní?
Z Ústavy/Listiny základních práv a svobod
máme volby tajné. Možnost tajně volit je
velmi důležitá vlastnost volebního systému,
přesněji výhody převažují nad nevýhodami.
Nicméně jsou tajné tak neprakticky, že nejsou
samotnými voliči zkontrolovatelné. Vůbec není

možnost zkontrolovat si, zda a jak byl váš hlas
započítán. Nedozvíte se, že jste např. udělali
omylem o kroužek navíc, a tak se váš hlas stal
neplatným, nebo že někdo váš kroužek
přehlédl. Jedině kdybyste volili kandidáta,
kterému ve vašem volebním okrsku nikdo
nepřiznal ani hlas. Myslíte, že volby nemohou
být současně tajné a zkontrolovatelné? Je
mnoho možností mezi absolutní tajností
a absolutní zkontrolovatelností – minimálně
v elektronických volbách lze docílit obojího.
Např. Mensa ČR už poněkolikáté umožňuje
volit elektronicky ke klasické možnosti volit
osobně, s možností kontroly započítání hlasu.
„Stačilo“ by daný systém upravit z tisíce
hlasujících na miliony a nechat důkladně
vychytat případné slabiny. Pro případné
zájemce – technické detaily naleznete
v únorovém čísle časopisu Mensa 2017.
Zkontrolovatelnost, aspoň nějakou, lze dodat
i do papírového systému – stačí uveřejnit
naskenované volební lístky, umožnit označit
volební lístek kódem (nemusí být unikátní)
známým jen voliči, vyhledávat dle kódu
a vidět, jak byl každý volební lístek započítán.
Máme svobodnou možnost volby?
Když už nemáme všichni pasivní ani aktivní
volební právo, máme volební systém aspoň
svobodný? Posuďte sami.
Můžeme volit každého? Z mnoha pohledů
vůbec ne. Asi samozřejmé je, že musí
souhlasit se svou kandidaturou. 1. Nicméně
musí souhlasit aktivně a sám provést plno

Jak vznikala MS Liberec
Hana Kotinová
Historie vzniku MS Liberec je hrozně
dlouhá. Píše se rok 2011 a já objevuji na
webových stránkách Mensy prosbu o nějaké
programování. Reaguji, dostávám zadání,
plním úkol a za odměnu dostávám jedno číslo
časopisu společně s možností stát se členem
a pracovat na dalších věcech. Nabídku
přijímám.

V roce 2014 zažívám své první celostátní
setkání a moc se mi tam líbí, takže další roky
jezdím na každé. Postupně zjišťuju, jak to
chodí, a dávám se dohromady s těmi, kteří
se takové setkání chystají uspořádat a hledají
pomocníky. Jde však o úspěšné studenty
přijaté na prestižní zahraniční univerzitu, a tak
možnost vyzkoušet si, co to obnáší z pohledu
organizátora, na nějaký čas padá.

Jaro 2016 – přepište dějiny, o organizaci
celostátního setkání se hlásí 3 týmy. No
vlastně dva, protože já jsem absolutně sama,
jen s představou, že pokud tu organizaci
dostanu na starost, tak vyburcuju lidi
k činnosti, budeme mít díky tomu skupinu
a setkání bude super. Dost šílený nápad,
ale jak bylo řečeno na jedné přednášce na
jednom ze setkání – spousta šílených nápadů
se uskutečnila, protože si někdo řekl, že nějak
to jít musí, a nebál se to zkusit. A já se mnoho
let organizačně podílím na dvou mega akcích,
takže nějaké zkušenosti mám. Snažit se
dělat konkurenci Prostějovu, to je dost velká
troufalost. Taky je po zásluze odměněna.
Pouhé 4 hlasy pro mne. No nevadí, nepočítala
jsem, že vyhraju na první pokus. Ale svůj účel
to splnilo. Dávám oficiálně na vědomí, že se
pracuje na vzniku skupiny v Libereckém kraji.
A získávám pár dalších pomocníků pro další
pokus. Další nápad, že se stanu testujícím IQ,
už je z mého pohledu šílený až moc, takže
o ten se reálně ani nepokouším.

Je rok 2015 a já přebírám velení nad Logickou
olympiádou v Liberci. Přesouvám ji na jiné
místo a místo dvou papírových testů začínám
využívat možnost druhý test promítat, což je
prostě zábavnější. K pomoci zvu své přátele

Podzim 2016 – zkouším to se setkáním
podruhé. Jsme dvě. Já a Iva z Ústí. Tentokrát
už za mnou stojí i pár oblíbených organizátorů
a výsledek je tedy o hodně lepší. Vyhrává
ale Iva. Možná je to dobře. Na třetí pokus na

Je rok 2012 a já postupně poznávám další členy
při schůzkách pražské skupiny, hledám a tvořím
úlohy pro Logickou olympiádu, pomáhám
s krajským kolem v Liberci, které v té době
vede nadšený učitel a tatínek jednoho chytrého
dítěte, avšak nečlen. Nakonec jsem i na finále
a starám se tam o hernu. Kdepak hry do herny,
sem to chce kupu hlavolamů. Další ročníky je
tedy v herně velký výběr hlavolamů a herna je
vždy plně obsazena.
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a oslovuji samozřejmě i pomocníky z řad
členů. A těm při tom samozřejmě prezentuji
i možnost, že bychom časem mohli založit
i místní skupinu.

kroků, aby vůbec mohl být volen. 2. Musí
být na kandidátce strany. Strana musí
plnit spoustu povinností, formalit. Nesplníli je, nemůžete takové kandidáty volit.
3. Při volbách do Poslanecké sněmovny
a Europarlamentu musí být vaši kandidáti
na kandidátce jedné strany. Chcete volit
poslance z vícero stran? Nelze. 4. Musíte
volit pro oblast, která vám byla přidělena na
základě trvalého pobytu bez ohledu na to, že
máte v realitě vztah k úplně jiné oblasti nebo
k více oblastem. Nebo třeba bydlíte v místě
X, ale z nějakého důvodu chcete hlasovat pro
konkrétního kandidáta, který kandiduje (má
trvalý pobyt) v místě Y. Ne, nemůžete. Natož
volit kandidáty napříč oblastmi a stranami.
Je prostě upřednostněno volení dle stran
a volebních území před vůlí voliče.

Závěrečné poznámky
Každý volební systém má svá pro a proti…
Je otázkou, co je nejlepší… Resp. základní
otázka je, co se má rozhodovat společně
a co je individuální záležitost každého.
Vše výše zmíněné samozřejmě neznamená,
že jako celek máme svobodné nebo
nesvobodné volby. Dle mě prostě ani
tohle nelze binárně rozhodnout. Některé
nesvobody lze odstranit, některé (zatím)
těžko. Myslím si, že je důležité mít tyto
nedostatky na paměti a případně je postupně
odstraňovat. Jak si představuji odstranění
těch zásadních, či alespoň zvýšení svobody
mnohých z nich? O tom příště.
jaře 2017 už nedojde. Jednak si myslím, že
nemám moc velké šance, když o organizaci
budou soutěžit 3 týmy, jednak začínám mít jiné
organizátorské starosti. Myšlenky na zřízení
skupiny se ale nevzdávám. Každý rok mi
s LO pomáhá nějaký nový člověk z řad členů,
případně se objeví někdo z Libereckého kraje
na celostátním setkání. V časopisu je zařízeno
zobrazení mého kontaktu mezi skupinami,
a když hledám pomocníky pro LO, vždycky
píšu, že by třeba mohla vzniknout i místní
skupina. Postupem času se totiž v Liberci
začalo pravidelně testovat a noví členové tedy
pomalu přibývají. I soutěžící na LO a jejich
doprovod s tou možností vždy seznamuji.
Jednou to prostě vyjde.
Je léto 2020 a jeden z mensovních nováčků
se ptá po lidech z Liberce a potenciální
možnosti vytvořit skupinu. Okamžitě reaguji.
Proběhne menší schůzka, na kterou se dle
předpokladu připojí i pár dalších zájemců.
Začínám oslovovat bývalé kontakty i všechny
pomocníky LO, o kterých vím, že jsou pro,
protože to už fakt začíná vypadat, že nás bude
dost. Článek v časopisu hledající zájemce, pár
reakcí na něj a už je to tady. Můžeme požádat
o schválení vzniku.Pak už jen valná hromada,
která vzhledem ke zvláštnostem roku 2020
probíhá online. Našla se parta lidí, vypadá
to, že si budeme rozumět, a všichni se moc
těšíme na společné setkávání. Jsou mezi
námi sportovci, hudebníci i hráči deskovek
a každý, kdo se přidá, tu určitě najde nějakou
spřízněnou duši. A tahle parta mi navíc věří
a svěřuje mi roli předsedy skupiny. Za mého
parťáka (místopředsedu) volí Evu Bártovou.
Díky všem, kteří se vznikem skupiny pomohli.

Ať je kde brát i dávat
Tereza Cimburková, www.terezacimburkova.cz
Energie je to, co teď potřebujeme. Abychom divný čas, který už se tak dlouho
táhne, zvládli fyzicky i psychicky. A každý má svoje způsoby, jak energii dobít.
A jak nabíjí sebe, má pak sílu nabíjet i ty kolem. Často už energii bereme ze záloh,
protože dochází, jak máme stále méně možností, kde ji načerpat. To samé platí
teď často i u financí. Přeci jen energie nám energie nezaplatí. Ale já se tentokrát
přidržím myšlenkou u energie, kterou je potřeba nasávat do sebe, abychom mohli
fungovat dál. Nenapadlo by mě ještě na konci minulého roku, že napíšu sbírku
poezie. Přišlo to samo po Novém roce, kdy se mi začaly samy od sebe verše kupit
pod rukama. Možná to bylo, protože mi chyběla práce. Možná to bylo, protože
jsem v tu dobu posílala spoustu sil do dobrovolnictví a hned jsem viděla, že to
funguje. Možná to bylo i proto, abych si oddechla od milované, přesto až neběžně
intenzivní domácí reality. Určitě to byl zdroj energie. A najednou těch děl a dílek
bylo čtyřicet, což je můj aktuální věk. Což jsou kulatiny, které jsem loni na jaře
„oslavila“ na poli na dva metry od svých nejbližších a rozeznávala je jen podle očí
a postavy. Už tehdy byl úsměv schovaný. Ale zůstal v nás, stejně jako vzájemná
láska a podpora. Ač na stále větší vzdálenost nebo na blízko, ale přes obrazovku.
Z podvědomých pocitů naděje, vděčnosti za lásku všeho druhu a potřeby humoru
neplánovaně vznikla sbírka básní. A je do ní vložena spousta energie, kterou
jejím prostřednictvím posílám dál. Protože jaro jsou nové začátky a my se prostě
nesmíme naděje vzdát. Stejně jako lásky. A humoru.

PLATONICKÁ
Když miluješ jen platonicky,
neriskuješ nic.
Co by na to Platon řekl, říkáte si už?
To je přece zcela jasné:
„Ale no tak kuš!“

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.
Kdyby čekala na ideální okamžik, nikdy
by se nepohnula z místa. K dalšímu kroku
potřebuje trochu bláznovství. Bojovník se
nezříká jisté dávky ztřeštěnosti. Neboť – ve
válce a v lásce – nelze vše předvídat.
Paolo Coelho, Rukověť bojovníka světla
Proplétala jsem se mezi turisty, kteří
během čtvrtstoletí roznesli prach staré
Prahy na podrážkách, duši města vyvezli
ve fotoaparátech a jeho tisíciletý vzduch
proprali svými plícemi.
Pavla Horáková, Teorie podivnosti
„Tahle zpětná vína se vyrábějí z hroznů, jež patří
k rostlinám loňkám, v tomto případě víceloňkám,
které rostou jen ve výjimečně silném magickém
poli. Normální rostliny rostou po tom, co
byla vysazena jejich semena – s loňkami je
tomu naopak. I když i loňková vína působí
toxikaci organismu jako vína ostatní, působení
zažívacího traktu na molekuly vína vyvolává
naprosto neobvyklou reakci, jejíž výsledný efekt
spočívá v tom, že hrozící podnapilost vrhne
zpátky do doby několik hodin před okamžikem,
kdy se víno pije. Od toho také pochází známé

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

rčení: „Když se chceš zbavit opice, polkni chlup
psa, který tě teprve pokouše.“
Terry Pratchett, Pyramidy
Učte se z chyb druhých. Život není dost
dlouhý na to, abyste je mohli všechny udělat
sami.
Robert I. Sutton, Jak přežít kretény
„A copak jsou příušnice něco tak strašného?“
pokračovala paní Dixonová. „Za mých
mladých let jsme si něčeho takového ani
nevšímali.“
Arthur Ransome, Zamrzlá loď kapitána Flinta
Pokud můžete vyexpedovat místního kreténa
do jiné budovy, nebo jej odsunout byť jen pět
až deset metrů opodál, můžete snížit svoje
utrpení a riziko nákazy.
Robert I. Sutton, Jak přežít kretény
Žal je čistě osobní. Nemůžete se o něj podělit
jako o bonboniéru, je jenom váš.
C. J. Tudor, Kříďák
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Labuť a strom
Eliška Anna Kubičková

Plesk. Plesk. Plesk. List pádla se zařezává
do tmavě modré hladiny. Chci věřit, že
žluté záblesky na vlnách jsou hvězdy,
které sestoupily z noční oblohy, aby se
šly vykoupat do Vltavy. Měla bych si sice
prozaicky připustit, že to je umělé světlo
pouličních lamp, ale chce se mi ještě chvíli
snít. Právě jsem minula osamělou labuť
schoulenou ke spánku u kořene neméně
osamoceného stromu. Jsem ráda, že
nefouká vítr, a nezvedají se vysoko vlny,
které by znejistěly můj sjezdový kajak. Ještě

víc jsem ráda, že tu není trenér, který by na
mě řval. I přes pokročilou hodinu je celkem
teplo a ve vzduchu voní jaro. Chtěla bych si
ještě chvíli užít tu májovou pohodu. Je škoda,
že je tak pozdě. Tak ještě poslední projížďka
pod most a zpět. Potom už vytahuju loď na
břeh, nasazuju si ji na rameno a odnáším do
loděnice. Zpátky půjdu pěšky, kdo by skoro
o půlnoci čekal na autobus. Jsou to necelé tři
kilometry, trochu se proběhnu. Mám ale dnes
nějaký divný pocit. Na vodě je klid, protože
lodě už spí. Dálnice monotónně hučí, protože
auta a jejich řidiči nespí nikdy. Všechno je
tak jako obvykle, a přesto se mi něco nezdá.
Každou chvíli mám potřebu se otočit, jestli
za mnou někdo nejde, neběží nebo nejede
na kole. Jednu chvíli skutečně uvidím světlo.
Dokonce dvě. Blíží se ke mně. A nejsou to
dva cyklisti. Ti mají jednak bílá světla, a taky
s mnohem menší svítivostí. Je to možné? Po
úzkém nábřeží jede automobil. Skutečně se
sem vejde. Mám už jen ty nejhorší pocity.
Ještě mnohem horší, než když na mě někdy
pokřikují bezdomovci ze své provizorní
ubytovny v mostním oblouku. Jsou daleko
a věřím, že jim uteču. Ale auto je docela

blízko, jede zlověstně potichu a stále se
přibližuje. Ještě nikdy jsem zde automobil
nepotkala. Běžím co nejvíc u kraje. Auto
mě pomalu předjíždí. Je to městská policie.
Čekám, jestli se zastaví jako před dvěma
lety. Tentokrát nezastavuje, jede dál. Když
u mě posledně zastavilo policejní auto, to
si dobře pamatuju. Brr. Ještě teď mi trnou
zuby, když si na to vzpomenu.
Tehdy jsem běžela nedaleko odtud v lesoparku,
projíždělo auto státní policie a příslušníci se
mě začali vyptávat, jak často chodím do těch
míst běhat a jestli jsem zde neviděla bílou
dodávku. No viděla, tu, která stojí pořád na
stejném místě, ale tuhle oni zrovna nemysleli.
A běhat sem chodím tak třikrát za týden, a jestli
jsem byla běhat minulý čtvrtek, to si opravdu
nepamatuju. Vím, že jsem měla ranní směnu,
tak spíš asi ne, ale nevím to jistě, musela bych
se podívat do tréninkového deníku. Moc jsem
jim tedy nepomohla, ale přesto poděkovali
a jeli dál. Za několik dní po té příhodě psali
v novinách, že v řece pod mostem našli části
ženského těla. Ještě, že se mě tentokrát
policisti na nic neptali.

Jak se kurz chůze na sněžnicích
málem změnil na kurs přežití
Iva Berčíková

kousek pod vrcholem a dala si důkladné
občerstvení – krůtí guláš a borůvkový koláč.
Druhý den jsem usoudila, že nebudu ostatní
zdržovat na jejich plánované 20km trase
a zvolila jsem kratší a domněle snazší
variantu. Nemohla jsem se mýlit víc.
Začátek byl v pohodě, cesta ušlapaná, ani
jsem nepotřebovala sněžnice. Pak se ale
stopy začaly ztrácet, až zmizely docela.
Časem začala mizet i cesta, až zmizela úplně.
Bez sněžnic bych to už dávno vzdala, ale
takhle mi hrdost nedala a já šlapala a šlapala.
Jednu chvíli to nešlo jinak než po úzkém
pruhu navátého sněhu.
Možná to na fotce tak dramaticky nevypadá,
ale byla to fakt fuška, o čemž svědčí i můj
vyčerpaný výraz.

Kurz chůze na sněžnicích umí udělat
spoustu radosti – nebo se také postarat
o pořádné drama.
Po úvodní instruktáži jsme se vydali na
blízkou rozhlednu – ovšem podobně jako
ve Sněženkách a machrech tou delší, zato
horší cestou. Většina účastníků kurzu
rozhlednu dobyla, já ale potřebovala šetřit
síly na zpáteční cestu, a tak jsem to zabalila
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Po čtyřhodinovém škobrtání jsem konečně
zahlédla žlutou turistickou značku. Bohužel
k ní ale nepatřila žádná cesta a po pár
desítkách metrů zase zmizela. To už jsem se
začala smiřovat s tím, že k mostu přes řeku
nedojdu a že budu muset brodit.
Naštěstí jsem ale objevila místo, kde jsem se
mohla dostat na druhý břeh suchou nohou.
Pak už to byla brnkačka. Po čtyřech
se vysápat na cestu – bohužel ještě ne
na tu prošlapanou. Takže ještě kilák ve

sněžnicích a pak už bez nich. Sice jsem si
nějakou dobu nebyla jistá, že jdu správným
směrem, ale kolem půl čtvrté jsem uviděla
viadukt a to znamenalo, že jsem do čtyř
na chatě, převléknu propocené oblečení
a stihnu vlak v pět.

Jak jsem si dala sendvič
Hana Kotinová

Taky máte rádi sendviče? A jakým dáváte přednost, těm s masem,
zeleninou, sýrem nebo těm s porcí šifer navíc? Nu já si místo druhého
plátku chleba naložila šifry. Poprvé, ale možná i naposledy. Ale
vezměme to popořádku.
Šifrování mě zajímalo tak nějak odjakživa.
Doma mám vcelku bohatý výběr literatury –
co jsem nekoupila, to jsem určitě měla aspoň
půjčené z knihovny, pokud to bylo v češtině.
Pravda, je tomu už asi 20 let, co jsem do
podobné literatury ponořila nos, pokud
tedy nepočítám chvíle, kdy oprašuju pětkrát
větší část domácí sbírky knih z tohoto oboru
v angličtině, ale tvorba dětské šifrovací ligy
a mensovní setkání, která přišla potom,
upevnila můj pocit, že se chytím, když
se něco vyskytne. Roky jsem slýchávala
vyprávění šťastnějších jedinců, kteří vyrazili
na nějakou týmovou šifrovačku, párkrát jsem
se i nabídla jako náhradník, leč nikdy na mne
nezbylo v týmu místo. Až teprve loni jsem
objevila čistě internetovou šifrovací hru. No
ještě by to chtělo tým. V mém SIGu je plno
známých jmen, tedy zkouším, jestli už jsou
všichni zadaní, nebo jestli třeba nehledají
náhradního parťáka za někoho, kdo zrovna
nemůže. Jsou zadaní, a tak nereagují. Až na
jednu nadšenkyni, co by to taky někdy ráda
zkusila. Dva jsou lepší než jeden. Nikdo další
se nehlásí, a tak registruji dvojčlenný tým.
Budeme proti pětičlenným týmům ve velké
nevýhodě, ale to nám naprosto nevadí.
Hra startuje, první sada ze čtyř je na serveru.
Číselná pyramida 3D – ač čísla patří k mým
silnějším stránkám, tahle pyramida mi moc
smysl nedává, a tak pokračuji v hledání té
nejlepší úlohy k luštění. Transformace –
opora těla by mohla být kostra, ptáků

a jedovatých rostlin jsou mraky, další
výrazy tedy přeskakuji a jdu na první video.
Písnička. Dvě zamaskované postavy, které
by možná měly nějak napovědět, mi taky
nic neříkají, a tak jedu zase dál. I další úloha
je o písních, popis „vědeckou češtinou“ ale
nenastartoval tu správnou asociaci, a tak
přeskakuju na další úlohu, kde se ovšem
také moc dlouho nezdržím. Až šestá úloha
vypadá jednoduše a zajímavě. Základ mám
vyřešený vcelku rychle. Text je popisem
slov, a čím předchozí končí, tím následující
začíná. Jednoduché. Některá slova textu
jsou šedá. Další klíč. Následně si všímám, že
počet slov popisu odpovídá počtu písmen
slova. Bingo, teď už jen přečíst tajenku.
Jenže houby s octem. Bídáci autoři, kam
jste mi to řešení schovali? Neříkejte mi, že
dosavadní kroky byly tak jednoduché, že je
potřeba na to aplikovat ještě transpozici, pak
to převést na morseovku a kdo ví co ještě…
Hodina pryč, k dispozici je druhá sada úloh.
Před jejím stažením ale ještě chvíli hledím na
sedmou, obrázkovou úlohu. Vidím tam pár
dvojic, ale pak je tam ještě něco jako křížovka
a spojitost v tom nevidím skoro žádnou.
Poslední úlohu vzdávám předem, vyžaduje
tisk, nůžky a lepidlo. Na první pohled bude
asi patřit spíše k těm náročnějším.
Druhá sada začíná obrázkem ze stavebnice
a kromě toho, že to bude nějak geniálně
jednoduché, mne nic nenapadá. Půl stránka
textu, tak trošku parodie na uplynulý rok,

zaujme nepersonalizovaným oslovením,
které snadno převedu na Vážená paní,
vážený pane, to je ale asi tak všechno, co
s tím dokážu udělat. No přímý vlak z Ostravy
do Milána zní taky dobře nápovědně, když si
člověk vzpomene na jistou úlohu z jednoho
předchozího ročníku, ale jízdní řády
nechávám plavat a čtu další úlohu. Sluneční
hádanka – výtvor dovolené – že by hrad
z písku? Nebo ten řetízek z céček, když mi
bylo 6? A k tomu lži marketingu – ne, křížovky
mi nikdy až tak dobře nešly, trénink na
střední mé schopnosti sice zlepšil, ale to už
je dávno… Jdeme dál. Poslední úloha druhé
série vypadá opět nadějněji – první písmena
říkají KOD JE NZHLEDATEJE. Neříkali,
že to má být smysluplné slovo? No i tak
zkoušíme NZHLEDATEJE, ale samozřejmě to
není to pravé. Ještě se nám trošku daří i ve
videosongu, ale ani název písně v originále,
ani český, ani autor, prostě nic nefunguje. Dvě
hodiny uplynuly nějak nebezpečně rychle
a my nemáme jedinou úlohu dobře a na kontě
mnoho trestných minut za špatné odpovědi.
To je teda bída. Ale co, ještě je před námi
druhá polovina. Aspoň jednu úlohu…
V hodinové pauze mezi koly asi dvakrát
pročítám řešení prvního kola a taky na 20
minut zavírám oči – odpočatá mysl, polovina
úspěchu! Pečení sendvičů o pauze je přeci
pouze dobrovolné. Jdeme na třetí sadu.
Čtverečkový nápis Složte je z domina,
a v celku jednoduché získání Kolik je možností.
No jo, kolik možností, samozřejmě hrozně
moc. Záleží přeci na tom, jakou kostkou se
začne, a když má domino 28 kostek… tak
nadějně to vypadalo, ale přesouváme se
k další úloze. Pípám jako o život. Pohybem
myši po obrazovce najděte nejvyšší tón.
Tů, tá, tý. Podaří se zjistit, že máme napsat
pátý nejvyšší tón. Odpověď má 6 písmen.
Cože? Zase jsme tak blízko, ale nic z toho, co
zkoušíme zadat, není to, co autoři očekávají.
Vymítání ďábla vypadá relativně zajímavě,
evidentně jsou tam přesmyčky, jen přijít na
to, na jaké téma. A to se nám taky nedaří.
Mnich Sebastian vede na slepou cestu
do Břevnovského kláštera, suché, vlhké
a nutnost dát si do nosu evokuje např. vína,
ale to je taky slepá ulička. Na další úlohy už
víceméně jen tak koukám, obkresluju ještě
trojúhelníčky ve snaze z nich vydobýt nějaká
písmena, ale všechny snahy jsou marné,
marné, marné. Ani jeden úkol jsme nezdolaly
a za všechny pokusy jsme nasbíraly tolik
trestných minut, že je jasné, kde skončíme.
Rozemleté v sendviči.
I tak to stálo za to, a pokud by nějakému
zkušenějšímu týmu v příštím ročníku někdo
chyběl, klidně to zkusíme znovu. Jen to bude
chtít v rámci přípravy všechny předchozí
ročníky poctivě vyluštit, ale to snad za rok
zvládneme.
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Krámek v Petrohradu
Anna Vágnerová, 13 let

Dne 30. 10. 2017 hlavní hrdinové tohoto příběhu
Dylan a Zoe odlétají americkým letadlem na
svoji dlouho plánovanou cestu do Ruska.
Zoe vstává časně ráno a začíná se svými
přípravami na cestu, vše začíná balením
kufru. Vzhledem k její důkladné přípravě
vychází vše podle plánu. Všechna trička
jsou vypraná a vyžehlená, léky doplněné,
kosmetika na svém místě, papíry vytištěné,
už stačí jen vybrat peníze z bankomatu. Po
cestě od bankomatu se Zoe rozhodne, že
se staví v obchodě koupit sobě i Dylanovi
nějaké pečivo na cestu do letadla. Když
v tom ji zarazí nějaká malá drobná věcička
ležící na chodníku před obchodem. Ohne se
pro ni a zjistí, že je to louskáček, takový ten,
co se dává na Vánoce na stromeček. Zoe si
ho nechá, když nikomu nepatří.
Pojďme se podívat, co dělá Dylan.
Dylan vstává dvacet minut před odchodem
z domu. Rychle nahází svých pár zmačkaných
triček, kartáček a spoustu brambůrků do
kufru. Navoní se a běží na autobus, který ho
za tři hodiny doveze na letiště do New Yorku.
Je poledne, naše dvojice se setkává na
letišti a poté nastupuje do letadla směrem
Petrohrad.
Blíží se večer a tabule v letadle hlásí dvě
hodiny do přistání. V tom se Zoe s Dylanem
náhle probudí z tvrdého spánku. Uslyší divné
šramocení.
„Khrrr, khrrr,“ ozve se ze Zoeina batohu.
„Co to bylo?“ zeptá se napůl udiveně a napůl
vystrašeně Dylan.
„Nevím, v batohu nemám nic zvláštního, co
by mohlo vydávat takovýto zvuk,“ odpoví Zoe.

„Ani já to nechápu,“ přizná se Zoe.

Dylan otevírá zámek pod louskáčkovým
kloboukem. Zoe ho nadšeně pozoruje při
práci. Otevřeno! Dylan to dokázal otevřít.
Po otevření louskáčka jim do klína vypadne
rulička na první pohled starého pergamenu,
na kterém je velkými písmeny napsáno:
ULITSA BABUSHKINA 97.

„Pojď, jdeme se ubytovat,“ řekne Dylan a chytí
Zoe kolem ramen.

Dylan a Zoe si vymění překvapené pohledy.
Než však stihnou cokoli říci, ozve se zpráva,
že již za 5 minut budou v Petrohradu. Cesta,
kterou tak dlouho plánovali, pořádně začíná.
Letadlo přistane. Jsou tady!
Na letišti je velmi málo lidí, možná až neobvykle
málo. U východu z letiště postává strážník
s hrnečkem kakaa v ruce a usmívá se. Panuje
tu příjemná atmosféra. Když v tom z klidné
až skoro romantické atmosféry Zoe a Dylana
vyruší onen zvuk, který znají z letadla.
„Khrr, khrr!“

Po cestě se nebaví o louskáčkovi, ale o tom,
jaké památky navštíví. I když to oběma vrtá
hlavou.
Večer v hotelovém pokoji je klidný, Zoe a Dylan
se vybalují a koukají na Netflix.
***
„Tak co, jak se těšíš na Igorovu rodinu?“ zeptá
se pobaveně Dylan po cestě do krámku.
„No comment, Dylane!“ odvětí s úsměvem na
tváři Zoe.
Po padesáti minutách dojdou na místo. Ale
žádný krámek tady není!
„Dylane, jsi si jistý, že jsme na správném
místě?“
„Stoprocentně!“
Zoe mlčí, rozhlíží se a Dylan kouká do mobilu
a zjišťuje, kde se to ocitli.

Ale i přesto jí zvědavost nedá a podívá se
do batohu. Nic však nenachází, je tu jen
notebook, sluchátka, deodorant, mikina, pár
dolarů a louskáček.

Zoe okamžitě vyběhne z budovy. Dylan ji
rychle následuje. Když se vzdálí co nejdále od
strážníka, Zoe se zastaví.
„Proč jsi běžela tak rychle, chceš mě zabít?“

„Zoe, tak jsme trochu jinde, asi jsem to zadal
špatně,“ zamumlá Dylan.

„Na co s sebou taháš tyhle krámy?“ ptá se
Dylan a prstem ukáže na louskáčka.

„Chceš strávit první hodiny v Petrohradu na
policejní stanici?“

„Děláš si ze mě srandu! Jak je to daleko?“
„Devět kilometrů,“ odpoví opatrným tónem.

„Taková hezká památka na New York, dnes
ráno jsem ho sebrala na zemi před obchodem.
Třeba nám i přinese štěstí.“

„Máš pravdu, to by nebylo úplně ideální,“
řekne Dylan pobaveně.

„Proč jsem zadala tak důležitý úkol někomu,
kdo se očividně ztratí i ve vlastním bytě?“
řekne napůl pobaveně a napůl nahněvaně
Zoe. „Tak jdeme a neloudej se, Dylane!“
A poté její koutky začínají směřovat nahoru.

A pak to přijde znova, opět ten stejný
podivuhodný zvuk. Jako když někdo natahuje
myšku na klíček. Akorát tentokrát je původce
zvuku jasný.
„Khrrr, khrrr, khrr, khr,“ ozve se přímo
z louskáčka.
„Pro štěstí říkáš, jen aby kvůli tomu štěstí
nespadlo letadlo!“ řekne Dylan ironicky.
„Počkej, tomu louskáčkovi jde
čepice,“ vykřikne Zoe v úžasu.

oddělat

„Nemusí slyšet celé letadlo že jsi padlá na
hlavu!“
„Achjo, je to na klíč.“
„Máš pinetku?“
„Mám, ale nevím na co ji potřebuješ,“ odvětí
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Zoe podezíravým tónem.

„Podívám se, zda to jde vypnout, jinak se
z toho zblázním.“
Zoe z batohu vytáhne louskáčka a otevře
ho a opět mu vypadne z čepice svitek
pergamenu.
Tentokrát s delším vzkazem: AHOJ ZOE
A DYLANE! JSEM RÁD, ŽE JSTE MĚ NAŠLI
PRÁVĚ VY! POCHÁZÍM Z OBCHŮDKU
V PETROHRADĚ. V KRÁMKU NA MĚ ČEKÁ
MOJE RODINA. LOUSKÁČEK IGOR.
Je ticho. Okolo projíždí auta, fouká vítr, málem
naše dva hrdiny srazí zběsilá listonoška. Ale
mezi Dylanem a Zoe se zastaví čas. Dylan
byl však vždycky upovídaný, a tak i tentokrát
prolomí mlčení právě on.
„Igor? Jeho rodina? Naše jména?“ vyjmenuje
zmateně.

Je později odpoledne, když Zoe a Dylan dorazí
na určené místo. Jsou tu, ulitsa Babushikna
97, stojí přímo před krámkem! Krámek vypadá
přesně tak kouzelně jak si Zoe s Dylanem
představovali!
Ticho prolomí teprve až Zoe se svojí
poznámkou.
„Je to sen nebo před námi opravdu stojí
krámek jako z pohádky?“
„Nevím, ale stoprocentně je to
nejroztomilejší budova, jakou jsem viděl.“

ta

Budova má červená okna a okenice, starou,
ale zachovalou fasádu, zelené dveře se zlatou
klikou a v každém květináči alespoň jeden

vřes. Není to krása? Dylan se konečně pohne
z místa a zamíří společně se Zoe do krámku.
Nikdo tady ale není.
„Haló?“
„Je tu někdo?“ zeptá se zvýšeným hlasem
Zoe. Odpovědi se jí však nedostane. Je tu
liduprázdno kromě sortimentu, který obchod
nabízí. Zoe a Dylan odhadují obchod na
nějaký místní bazar se spoustou starých
zaprášených věciček.
„Tady se neuklízelo asi od druhé světové
války,“ řekne pobaveně Zoe.
„Na co tady máme čekat?“
„Sama nevím, asi to vzdáme a stavíme se tady
zítra ráno, třeba tu někdo bude.“
„Ok.“
Obrací se a odchází. Dylan otvírá Zoe dveře,
když v tu chvíli uslyší z druhého konce
obchodu podivný šelest.
„Kdo je tam?“ zeptá se Dylan s mírným
strachem i agresí v hlase.

a s vykulenýma očima. V místnosti se nachází
13 louskáčků tancujících valčík s dalšími
třinácti matrjoškami na skladbu od Petra Iljiče
Čajkovského, voní to zde po skořici a panuje
tu klidná a příjemná atmosféra. Na parapetu
je pověšený plakát s nápisem: VÍTEJ DOMA,
IGORE!
Ticho přeruší hlas jedné matrjošky.
„Dobrý den, vítáme vás u nás. Posaďte se
a poslužte si čajem!“
Zoe a Dylan poslechnou. Normálním lidem by
toto jejich jednání přišlo velmi nereálné, ale po
tom všem, co si prožili s louskáčkem, jim to
nepřišlo neuvěřitelné.
„Máte Igora?“
z louskáčků.

vykřikne

nahlas

jeden

„Máme,“ odpoví pyšně Zoe a vyndá z batohu
louskáčka.
„Děkujeme,“ odpoví sborově
a matrjošky. A Igor rázem ožije.

louskáčci

„Co si přejete za nalezení a navrácení Igora?“

Nic se neozývá.

„Odpověď na dvě otázky,“ vyhrkne Dylan.

Dylan vykročí směrem k protější zdi. Je
tu tma, takže do poslední chvíle neví, kde
místnost končí. Dojde na konec místnosti
a hle – jsou tu dveře! Dylan opatrně uchopí
kliku a: „Cvak!“ Dveře se otevírají. Po
otevření stojí Dylan a Zoe ve dveřích zaražení

„Jaké?“ zeptá se podezíravě Igor.
„Co tady děláte a co jste zač?“

Dylan a Zoe si vymění nechápavé výrazy.
Dylan se usměje: „Chápeme, stačí.“ Vzhledem
k tomu, že se venku stmívá a Zoe s Dylanem
si na procházky ve tmě v cizím městě úplně
netroufají, tak opustí tuto společnost. Po
příchodu do hotelu jsou tak vyčerpaní, že než
aby o něčem diskutovali, jdou rovnou spát.
Během následujících dvou týdnů strávených
v Petrohradu Dylan se Zoe navštíví krámek
ještě dvakrát, aby se dozvěděli více o jejich
životě. Protože jsou matrjošky a louskáčci
velmi milí a ochotní, odpoví jim na vše, co jen
Zoe a Dylana napadne. Dozvědí se o jejich
rodinné historii, způsobu života, zvycích,
schopnostech atd.
Odlétají s hlavou plnou vzpomínek, ponaučení
a zkušeností ze střetnutí s jiným světem
a pátrání po něm. Například Dylan už nikdy
nebude nikoho navigovat a hlavně se už
nikdy Zoe nevysměje za to, že s sebou vozí
jakékoli zvláštní předměty. A Zoe začne věřit
na náhody.
Je 1. 12. 2019 když tohle píšu a přísahám,
že Dylan a Zoe (společně se mnou) drží toto
tajemství a tento svět louskáčků a matrjošek v
naprostém utajení.

Bartek Bocian

„Dobré otázky, milerád vám na ně odpovím.
My jsme jediné žijící matrjošky a louskáčci na
světě a jsme v tomto obchodě, protože to je

jediný bezpečný úkryt před civilizací. Stačí to
takhle zkráceně?“

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskuteční mensovní fotosoutěž, a to opět v dospělé i dětské kategorii.

Téma je „BALANCE“ (rovnováha).

Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 30. července, podrobnosti ke způsobu odevzdání a detailní
podmínky soutěže budou otištěny v dalším čísle časopisu.
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Nebojte se šifrování aneb Malý průvodce pro začátečníky

Jen tři kříže…
Petra Holubová

Šifry jsou krásné, zábavné a zajímavé, ale ruku na
srdce, kolik z nás jelo na první setkání a vyráželo na
první bojovku s obavami? Šifry byly velkou děsivou
neznámou, papíry ze stanovišť nedávaly smysl,
šifrovací tabulka jen umocňovala zmatek a ke všemu
se ostatní kolem tvářili, že jasně vědí, o co jde.
A nejen to, oni vše nakonec i vyluštili, přičemž řešení
samo bylo stejně záhadné jako původní zadání. Tento
malý seriál by měl úplným začátečníkům usnadnit
první krůčky a dodat jim trochu sebedůvěry, že šifry
nejsou zase taková věda.
Tentokrát vám zkříží cestu šifra, která v některých podobách
a pojmenováních odkazuje na svobodné zednáře. Ti ji prý v 18. století
používali k zápisu tajných záznamů. Nepodařilo se zjistit, zda tak činí
dodnes, ale doufejme, že nikoliv. Tento způsob zápisu totiž neposkytuje
tajné zprávě o moc větší bezpečí než prostá Caesarova šifra, proto ani
vás děsit nemusí.
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Pokud byste chtěli to kamení poskládat „do písku“, učiníte tak po
hebrejsku takto:

•

•

•

••

•

••

Malý polský kříž
Další variantou je tzv. malý polský kříž, který se obejde bez ch, a to
změnou počtu znaků v průběhu tvorby tabulek, resp. přípravy křížů.
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Pokud máte „slzy v očích“, doufám, že jsou to slzy radosti a můžete
je pomocí těchto křížů zapsat následovně:

Velký polský kříž
Šifruje se podle následující tabulky. Místo znaku, které chceme
zašifrovat, nakreslíme čáry, které jsou okolo dané skupiny písmen,
a napíšeme tečku v místě příslušného písmene.

ABC

DEF

GHCh

IJK

LMN

OPQ

RST

UVW

XYZ

Jistě vám neušlo, že dělitelnosti třemi, a tedy obsazení všech pozic
v tabulce, bylo dosaženo návratem naší oblíbené české spřežky.
Občas prostě Chceme Ch, když se to (c)Hodí.
A takto pomocí Velkého polského kříže (prosím neplést s polským
křížem za Chrabrost, neboť jakákoliv podobnost je čistě náhodná)
zapíšeme z bílýho „kamení“:

•

•

•

•

•

•

Kříže zvané Hebrejština
Pro nás je to španělská vesnice, pro někoho to zní hebrejsky. A přitom
je to jednoduché. Tentokrát máme kříž se třemi tabulkami, které se
liší počtem teček. Beruška jich má sedm, ovšem to by vyžadovalo
výrazně delší abecedu. Zkuste si cvičně spočítat, kolik znaků by
musela mít. A my ostatní se pustíme do studia hebrejštiny.
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•

•

Šifra může mít celou řadu křížových variant a podob, pár
z nejběžnějších si ukážeme. Pro úplnost dodáváme, že ji naleznete
také pod jménem piškvorková, Napoleonova a v dalších variantách
též jako Rozenkruciánská či Templářská. Ve všech případech se
jedná o varianty graficky pojatého monoalfabetického substitučního
schématu. Tedy do češtiny přeloženo: jeden nakreslený znak
reprezentuje jedno písmeno z jediné abecedy. Budeme tedy
potřebovat našich známých ±26 písmen a pastelky.

•

Velikonoce jsou za námi a tři mušketýři také byli čtyři.

•

Zde je možná na čase zmínit, že písmenka při bojovkách bývají
neposedná a ani puntíky nemusí být přesně tam, kde byste je
dle původního vzoru čekali. Vzpomeňte si z minulého dílu, jakou
škodolibou radost dokáže při morseovce udělat byť jen prostá
záměna čárek a teček.

Maltézský kříž
Tradiční bílý osmihrotý kříž na červeném poli, znak Řádu rytířů špitálu
svatého Jana v Jeruzalémě – tedy Maltézského řádu, je inspirací
poslední šifry, kterou si dnes ukážeme. Členové řádu prý bývali
ozbrojeni a vedle charity plnili také vojenské úkoly. Příběh připomíná
trochu spor o slepici a vejce, ale naštěstí tady máme jasno. Nejprve
šlo o mnicha s mečem, později o vojáka v kutně. Naštěstí oba
potřebovali předávat šifrované zprávy, a proto nám zanechali něco
pěkného na hraní při bojovkách.

BYSTŘÍLNA

Zkuste si cvičně přepsat zbytek té staré námořnické odrhovačky, která nás dnes provázela,
dle maltézského kříže. Pokud vám při tom bude chybět písmenko J, tak pro něj nesmutněte.
Maltézským rytířům také nechybělo. Hádejte proč?

INZERCE

Řešení úloh
najdete na straně straně 38.

A to je dnes ze světa křížů vše, ale neloučíme se s nimi úplně. Pokračování vás čeká
příště. A vy brzy zjistíte, že šifrování křížem krážem je snazší než křížkový steh nebo
odbočení vlevo přes čtyřproudou kříž-ovatku.

Ještě pár tréninkových kousků na závěr.
Užijte si luštění.
1.
2.
3.

*

**

*

**

*
ON-LINE seminář o střevech

4.

Už o střevních
breberkách leccos
víte, ale máte
dotazy? Máte pocit, že vám něco
v těle „nehraje“?

Chvilka poezie
Zuzana Kořínková

- Vysypal je před krále: „Nesu vám ty korále!“
- Hned se najdou jiné
- Nebe dlaň o tebe opřelo si

1
4
1

- Krásná jako kvítka na modranském džbánku
- Zvučelo temně tajný bol
- Byla bosa bez botů

1
4
1

-

2
3
4
8
1

Vystrkuje kníry
Proč jsem ho radši nepostavil na zem Proč?
Kdo vás najde, ten vás posbírá
Plující černou oblohou
Čí ruce ho rozhoupaly?

-

Bych mohl věnce vázat
Za nohy? Ajaj, divná věc!
Masa naděláme
Péro na klobouku

6
8
4
1

Přihlaste se na komorní seminář přes
www.naucmese.cz - vyhledejte „Břišani“.
Bude prostor pro vaše otázky i příběhy,
tipy a rady na míru.

-

Já blázen pod polštář chci si ho dát
Běželi soumrakem
Třeba tu, co máš na zadečku
Štěstí, co je štěstí?
Choulí se v hrobečku v kabátku chatrném
A my ji rozbijeme!

5
3
2
3
5
2

Aktuální terminy jsou i na webu Břišanů.

www.Brisani.cz

Ch je písmeno.

Řešení úlohy
najdete na straně 38.
1) Jaký tvar mají nekrytá pole?

Stanislav Wolf

2) Robot postupně očísloval krabice. Napsal dohromady 2 893 jednotlivých
číslic. Kolik krabic očísloval?
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Řádková inzerce

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.

Řešení najdete na
mensa.click/bystr05

1) f

Chvilka poezie

2) c

Vysypal je před krále:
„Nesu vám ty korále!“
BRAMBORY
Kompletní řešení najdete na
mensa.click/bystr06

Historické okénko

Jiřina Vlková

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.

Tři kříže

Předseda volební komise,
jak ho neznáte

Přijďte objevit Vysočinu! Pokud rádi trávíte volný
čas v přírodě, Sázavka představuje ideální výchozí
místo pro vaše výlety na kole, pěšky i po vodě –
a my nabízíme útulné ubytování až pro šest lidí.
Pro více informací navštivte www.cyklochalupa.cz.
Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce, autor na Měšec.cz.
Rád Vám poskytnu své služby v oblasti celého
finančního architektonického plánu (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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Sem se mi dívej!
Tomáš Kubeš s Honzou Kotkem při seznamovací soutěži spočívající v hledání
účastníků se stejnou barvou očí na podzimním setkání 2003 ve Sněžném
u Dobrušky
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

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: 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 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 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,
sig-reality-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 Senior: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz
SIG Spolujízda: Zdeněk Falář, zdenek.falar@mensa.cz, sig-spolujizda@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG 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

A d r esář
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. 2801689708/2010
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
Členka Rady, testování IQ, NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz
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 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

VOLEBNÍ KOMISE

E-mail: vk@mensa.cz
Tomáš Hladík, Tomáš Kubeš, Tomáš Nováček, Dita Šamlová, Jiřina Vlková

ČLENOVÉ MENSY ČR

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

