MENSA

číslo 3/2021

Vážení mensané,
v tomto čísle časopisu si budete moci přečíst složení nové Rady Mensy, která vzešla z vaší
volby. Děkuji všem, kdož se voleb zúčastnili. Volební období stávající Rady končí 30. června –
dovolte mi, abych jménem Mensy poděkoval všem radním za práci, kterou ve svých funkcích
odvedli.
Vážení radní, děkujeme vám.
Nově zvoleným radním přeji hodně sil a elánu do budoucí práce a doufám, že se nám opět
podaří posunout se na cestě za ještě krásnější Mensou.
S příchodem léta se situace ve společnosti uvolňuje, a tak jsme všichni plni naděje, že budeme
moci mensovní život vrátit do již tak dlouho opuštěných kolejí. Doufám, že se konečně budeme
vídat i osobně na mensovních akcích – pokud jste ještě na žádné nebyli, tak teď je určitě ta
správná doba se na některou přihlásit.
Krásné léto a brzy na viděnou.

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

Tiráž
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Mensovní
fotosoutěž

Vážení čtenáři,
vítejte u červnového čísla časopisu Mensa.
Pokud jste napjatě očekávali, jak dopadnou volby do Rady Mensy a Kontrolní komise, už
se více nemusíte nedočkavostí budit ze spaní, kompletní výsledky najdete na následujících
stránkách. Stejně tak už pro vás nebude musetl být tajemstvím, kdo že získal letošní Čestné
uznání.
Nenechte si tentokrát ujít rozhovor s Jakubem Nešetřilem v rámci seriálu Mensantrop - mluví
v něm mimo jiné o tom, jak vznikala dobrovolnická organizace Česko.Digital a jak v praxi
vypadá koordinace 4 000 dobrovolníků-ajťáků.
Letos se opět koná mensovní fotografická soutěž - a to jak pro dospělé, tak děti. Najděte
tedy svou kreativní rovnováhu a nezapoměňte do konce července poslat své příspěvky.
Podrobnosti najdete na straně 11 (dospělí) a 33 (děti).
V neposlední řadě vás opět čeká trochu luštění – ať už v rámci seriálu Nebojte se šifrování,
nebo pak v trochu humanitnějším duchu v kvízové edici Hodu knižní perlou – i optimisticky
se plnící kalendář mensonvích akcí. Doufejme, že překládání a rušení už bylo dost a všechny
letní plány dojdou zdárného konce.
Hezké (nejen) mensovní léto a příjemné čtení.
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Z činnosti Klubů
nadaných dětí

Obsah

Zuzana Kořínková
zuzana.korinkova@mensa.cz
+420 776 288 979

Popelka mezi pojištěními:
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Volební komise

Výsledky voleb
do orgánů Mensy ČR v roce

2021

Část členů nově zvolené Rady Mensy a její spolupracovníci, foto: Zdeněk Falář

Rada Mensy ČR

Do volených orgánů Mensy ČR byli pro volební období od
1. července 2021 do 30. června 2024 zvoleni tito členové:

Předseda Mensy ČR
1

Martin Sedláček
– zvolen automaticky jako jediný kandidát

Rada Mensy ČR
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Tomáš Blumenstein – 182 hlasů
Petr Mazal – 165 hlasů
Zuzana Kořínková – 163 hlasů
Hana Kalusová – 126 hlasů
Petr Čavojský – 118 hlasů
Petra Holubová – 116 hlasů
Jiří Rak – 113 hlasů
Lucie Měchurová – 104 hlasů

Nezvoleni:
2

3

4

5

6

7

8

9

Pavel Terber – 101 hlasů
Stanislav Wolf – 94 hlasů
Jana Unruhová – 84 hlasů
Vladimír Kutálek – 82 hlasů
Jan Hubert Pavelka – 69 hlasů
Jiří Šmach – 65 hlasů
Marta Frydrychová – 65 hlasů
Michal Blümel – 46 hlasů
Vojtěch Audy – 43 hlasů
Eva Vavřinová – 43 hlasů
Lenka Filová – 42 hlasů
Zdeněk Falář – 41 hlasů

Kontrolní komise

Kontrolní komise

1
2
3

Zdenka Pániková – 195 hlasů
Jiří Šmach – 167 hlasů
Zdeněk Falář – 147 hlasů

Nezvoleni:

René Kameník – 105 hlasů
Zita Nidlová – 20 hlasů

1
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2

3

Gratulujeme všem kandidátům ke zvolení a přejeme jim
hodně úspěchů v nastávajícím funkčním období.

Střípky z voleb
za Volební komisi Jiřina Vlková
•

Do 28. února zaslalo 15 členů Mensy celkem 83 nominací
70 členů, z toho 4 na předsedu, 62 do Rady a 17 do Kontrolní
komise. Na dvě různé pozice naráz bylo navrženo 13 členů.

•

Nejvíce si byla správným vypracováním jistá Hanka Kalusová,
která odeslala volební materiály 12. března až 21 minut před
uzávěrkou.

•

Nejvíce nominací odevzdal Česťa Kalus, celkem 23.

•

•

Nejlépe vypracovanou nominaci zaslala Dáša Hladíková, která
k základním údajům o kandidátovi připojila i jeho fotografii.

Počet členů Rady se vrací na devět, z toho první je předseda.
V minulém volebním období byla Rada jedenáctičlenná. Počet
členů Kontrolní komise zůstává na třech.

•

Několik nominací nebylo přijato, protože kromě špatně uvedeného
jména byl navzdory pravidlům voleb nominován i předseda
Volební komise nebo slečna, která už několik let není členkou
Mensy.

•

Volby elektronicky probíhaly po celý květen a možnost volit
využilo 258 členů Mensy. Poštou zaslaly své hlasy tři členky a na
valné hromadě volily dvě členky. Všechny hlasy byly platné.

•

Ne všichni členové využili možnost volit 8 + 3 kandidáty. Průměrně
označili 7,07 kandidátů do Rady a 2,41 do Kontrolní komise.

•

Nejvíce hlasů obdržela Zdenka Pániková, kandidátka do Kontrolní
komise, a to 195.

•

Volební období je nově tříleté. Dosud se vždy volilo na dva roky.

•

Hlasy na valné hromadě 6. června sčítali členové Volební komise
Tomáš Nováček, Dita Šamlová a Jiřina Vlková. Předseda Tomáš
Kubeš řídil volby ze Švýcarska a valnou hromadu sledoval on-line.

•

Volební komisi velice účinně pomáhala Zuzka Poláková a patří
jí dík za bleskurychlé dodávání chybějících e-mailových adres
kandidátů a další administrativní práce.

•
•

Možnost nominovat sám sebe využil jeden kandidát, ale potom
obdržel i další nominaci.
Z nominovaných souhlasilo s kandidaturou do Rady 20 členů, do
Kontrolní komise 5 členů a na předsedu pouze Martin Sedláček,
který tím získal pozici automaticky bez volby.

•

Nejrychleji přijal kandidaturu Tomáš Blumenstein, který odeslal
svůj vyplněný souhlas s ní již 59 minut po obdržení výzvy. Zároveň
měl svůj souhlas ze všech kandidátů nejprecizněji vypracovaný.

•

Mnoho kandidátů posílalo materiály s formálními nedostatky,
takže byli týráni tak dlouho, dokud je nenapravili.

Poděkování za nový volební systém
za Volební komisi Tomáš Kubeš
Jak bylo již dříve zmíněno, současný mensovní
volební systém vznikl jako bakalářská práce
na FIT ČVUT. Velmi mne těší, že se nám vše
podařilo dotáhnout od původní myšlenky až
do ostrého nasazení. Rád bych proto všem
poděkoval za pomoc a podporu.

• Zuzaně Polákové za vedení, kontrolu
a testování uživatelské stránky aplikace.
• Martinu Sedláčkovi za poskytnutí podpory
a serverů pro vývoj a testování aplikace.

Jmenovitě bych pak chtěl upřímně a srdečně
poděkovat:

• Tomáši Hladíkovi za kontrolu aplikace
a poskytnutí, konfiguraci a údržbu
produkčního serveru.

• Tomáši Nováčkovi za původní
myšlenku, zadání a vedení samotné
práce, a především pak za iniciativu, se
kterou projekt rozjel a udržel v chodu,
což zahrnovalo nesčetné připomínání
a upomínání.

• Fakultě informatiky ČVUT za poskytnutí
volební aplikace Baletka za účelem
analýzy pro návrh mensovní aplikace
a celkově za možnost zadat „klientskou“
bakalářskou práci a odkoupit licenci
k výslednému dílu.

• Vladimíru Cherkezovi nejen za opravdu
příkladné, pečlivé a svědomité zpracování
práce, ale také za pravidelnou komunikaci
s Mensou, a především pak za trvající
podporu i poté, co práci odevzdal
a úspěšně obhájil.

Text práce a posudky naleznete na adrese
mensa.click/gk.

• Vítu Švachoučkovi za kontrolu
a oponenturu práce.

Na závěr bych ještě rád poděkoval Maksimu
Shchukinovi, druhému studentovi, který
si zpracování volební aplikace pro Mensu
zvolil jako téma své bakalářské práce, ale
jehož řešení Mensa nevybrala. Jeho práci
naleznete na adrese mensa.click/gl.

Výsledky voleb do orgánů Mensy International
Volební komise, Tomáš Hladík, Tomáš Kubeš, Tomáš Nováček, Dita Šamlová, Jiřina Vlková
Souběžně s českými mensovními volbami proběhly také volby do
orgánů Mensy International. Na většinu volených funkcí byl však
národními Mensami nominován pouze jeden kandidát a volil se proto
pouze mezinárodní radní pro rozvoj.
Ze dvou kandidátů byl zvolen José Luis Martínez se 4 624 hlasy (55

% odevzdaných), nezvolen byl Kishore Asthana s 3 735 hlasy. Volební
období zvoleného kandidáta začne 1. 7. 2021.
Hlasování proběhlo elektronicky a v některých zemích i poštou.
Celosvětově bylo odevzdáno 8 359 hlasů, z ČR pak 44. Sčítání provedla
firma Civica Election Services.
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Letošní Čestné uznání získal

Josef Průša

Zuzana Šimková

Na základě hlasování mezi svými členy udělila Mensa České republiky
ocenění Čestné uznání Josefu Průšovi, českému kutilovi, vynálezci,
investorovi a vývojáři 3D tiskáren. Slavnostní vyhlášení proběhlo na
valné hromadě Mensy ČR v Praze 6. 6. 2021.

prof. PhDr. Jiří Březina, CSc.

– význačný německý vědec českého
původu, profesor geologie (se zaměřením na
sedimentologii) a vynálezce,

PhDr. Jan Frolík, CSc.
– významný český archeolog,

Bc. Petr Horálek

– český astronom, astrofotograf, cestovatel
a popularizátor astronomie,

PaedDr. Libuše Hozová

–
česká
matematička
působící
na
Matematickém ústavu Slezské univerzity
v Opavě, čestná členka Jednoty českých
matematiků a fyziků.
Diplomy z rukou předsedy Mensy ČR Martina
Sedláčka převzali na slavnostním vyhlášení
v prostorách ČVUT v Praze PaedDr. Libuše
Hozová a PhDr. Jan Frolík, CSc. Diplom
udělený prof. PhDr. Jiřímu Březinovi, CSc.,
převzala v zastoupení členka Mensy ČR
Hana Kotinová. Ostatní ocenění se z důvodů
pracovního vytížení omluvili, diplomy budou
předány v náhradním termínu.
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Děkuji Hance Kotinové, která v zastoupení
převzala diplom udělený profesoru Březinovi
a ještě ve stejný den jej panu profesorovi
i s kyticí odnesla. Pan profesor se vzhledem
k věku a zdravotnímu stavu nemohl valné
hromady v daném termínu zúčastnit, pokud
by mu ale zdraví dovolilo, máme slíbenou
přednášku.
Vzhledem k dlouhé pandemické situaci máme
několik diplomů, které čekají na předání,
a rovněž již delší dobu čekáme na přednášku
pana profesora Pomahače, kterému bychom
rádi předali Čestné uznání z roku 2019. Na
zorganizování těchto setkání pracujeme, a až
budou domluveny termíny, naleznete je jako
tradičně v mensovním kalendáři.

foto: David Turecky for Forbes.cz

Setkání s oceněnými osobnostmi proběhlo
na valné hromadě Mensy v prostorách
ČVUT. Navzdory horkému dni se nás sešlo
v přednáškové místnosti asi 40 a další členové
sledovali online – a to včetně oceněného
Bc. Petra Horálka, se kterým předběžně
domlouváme přednášku a který se vyhlášení
osobně zúčastnit nemohl, protože by do
Prahy nestihl dojet z natáčení filmu. Spojení
fungovalo dobře, takže nás mohl aspoň
pozdravit. Nejdelší cestu do Prahy vážila
až z Opavy paní doktorka Hozová, která
se nám v hezkém proslovu vyznala ze své
celoživotní lásky k matematice. V jejích
šlépějích pokračují i syn a vnuk, kteří ji na
slavnostní vyhlášení doprovázeli a jsou
v oblasti matematiky rovněž pedagogicky
činní. Ocenění přijel dále převzít pan doktor
Frolík, který pak navázal svou přednáškou na
téma Obyvatelé Pražského hradu v raném
středověku a zodpověděl dotazy z publika.
Při odchodu nám poděkoval za příjemné
setkání a jménem přítomných mohu říci, že
nám bylo rovněž velkým potěšením.

foto: Zdeněk Falář

Dalšími osobnostmi nominovanými na
ocenění pro rok 2021 byli (v abecedním
pořadí):

Tolik strohý jazyk tiskové zprávy, přidám
ještě několik postřehů z letošního ročníku,
v pořadí již dvanáctého:

foto: Zdeněk Falář

V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje
pamětní list s grafikou akademického malíře
Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení
a inteligenci. Josef Průša přijal zprávu
o ocenění s radostí, vzhledem k pobytu
v zahraničí domluvíme náhradní termín
předání.

Více informací uvádíme na mensa.click/cu.

Děkuji těm, kteří se na realizaci Čestného
uznání podíleli – jsou to Jiřina Vlková, Tomáš
Kubeš a Jiří Šmach.
Děkuji vám za nominace osobností,
upozorňování na skvělé počiny na poli
duševní práce i za účast na hlasování na
intranetu. Společnosti velmi chybí dobré
vzory, proto cítím tuto práci jako neustále
potřebnou a těším se na další, v pořadí již
13. ročník udělování Čestného uznání Mensy
České republiky.

foto: Pavel Terber

Ocenění „za významný přínos inteligenci
národa, propagaci duševní kultury a šíření
dobrého jména České republiky ve světě“
svoji definici letos opět zcela naplňuje –
Josef Průša je mladý český kutil, který se
celosvětově proslavil výrobou dostupných
3D tiskáren. Vyvinul projekt RepRap –
projekt 3D tiskárny, která se umí částečně
sama replikovat a je dostupná jako opensource hardware. Postupně si vybudoval
pozici na trhu 3D tiskáren, dokáže srovnávat
krok s konkurencí, včetně levné čínské,
mimo jiné svým přístupem: „Staráme se
o zákazníky a máme dobře naceněný produkt
bez nesmyslných marží. Když jsou lidé
spokojeni, řeknou si to mezi sebou. Nemáme
marketingové ani prodejní oddělení, jen
sedíme a přijímáme objednávky. S patenty
neztrácíme čas a raději inovujeme.“

Krátce z Rady Mensy a valné hromady
Petr Mazal, foto: Zdeněk Falář

Součástí letošní valné hromady bylo
opět i poděkování zlatým, doživotním
a dlouholetým členům. Na valné hromadě
byla i poslední možnost pro hlasování ve
volbách do orgánů Mensy ČR a po ukončení
hlasování vyhlásila Volební komise finální
výsledky letošních voleb.

Druhé letošní zasedání Rady Mensy ČR proběhlo 28. 3. 2021 v pražském CIIRCu, většina
účastníků přitom využila on-line přístup.
Byl prodiskutován stav přípravy účetní
závěrky za rok 2020 – účetnictví bylo předáno
k vyjádření Kontrolní komisi. RM poděkovala
všem, kteří se podíleli na automatizaci
účetních a administrativních procesů, což
umožnilo uzavřít loňské hospodaření značně
rychle. Prodiskutováno bylo i aktuální
hospodaření a plnění rozpočtu v roce 2021.
Komise pro rozvoj informovala o možnostech
užití komunikační platformy Workspace,
komise pro testování pak o postupu tvorby
nového testu pro dospělé. Do tvorby úloh pro
tento test se nově zapojuje Tereza Bohatá.
Administrace výsledků testování včetně
rozesílání výsledků bude nově přecházet
do pražské kanceláře. Informace o přípravě
sborníku úloh z šifrové ligy i o on-line
besedách s bývalými předsedy Mensy ČR
přidala komise pro marketing a propagaci.
Rada rovněž vybrala letošních pět kandidátů
na Čestné uznání Mensy ČR. Dalšími body
byla výpověď bankovního účtu u Expobank
spolu s přechodem k Fio bance a také reakreditace vzdělávacích kurzů Mensy včetně
kurzů NTC, která bude zahájena v květnu.
Květnové zasedání Rady Mensy proběhlo
16. 5. 2021 ve Velkých Popovicích. Bylo
prodiskutováno
aktuální
hospodaření
a plnění rozpočtu v roce 2021, účetní závěrka
za rok 2020 byla podána na FÚ i na rejstříkový
soud. Byli jsme informováni o přípravě MITA
testu, o možnostech obnovení hromadného

testování i o projektu Škola 4. Rada reagovala
i na vyjádření Kontrolní komise ke stížnosti
Dany Havlové. Dokumenty k reakreditaci
Mensy ČR i vzdělávacích kurzů byly podány
na MŠMT, novým garantem metody NTC je
Iveta Svobodová.
Rada Mensy ČR se rovněž velmi krátce
sešla 6. 6. 2021 těsně před letošní valnou
hromadou, předmětem posledního jednání
ve funkčním období 2019/2021 byly hlavně
aktivity spojené s přípravou EMAGu, projektu
OKAP2 a Logické olympiády. Předseda
Martin Sedláček poděkoval členům Rady
i tajemníkům za odvedenou práci v končícím
volebním období.
Valná hromada proběhla v prostorách
Českého institutu informatiky, robotiky
a kybernetiky (CIIRC) v Praze. V souladu
se stanovami byly projednávané materiály
i návrhy usnesení publikovány již v předstihu
na intranetu. Na programu byla tradičně
Zpráva o činnosti Mensy a Rady Mensy –
radní odpovědní za jednotlivé oblasti
prezentovali stav dle jednotlivých kapitol –
Členská základna, Místní a zájmové skupiny
(SIGy), Psycholog Mensy, Testování IQ,
Mensa NTC pro školky, Nadané děti, Mensa
gymnázium
(prezentováno
zástupcem
ředitelky), IT a Internet, Časopis a tiskoviny,
PR, MensaShop a propagace, Dobrovolníci,
Logická olympiáda, Aktivity, Zahraničí,
Supporting Gifted Children for the Future
a Škola 4. Valná hromada pokračovala
Zprávou o hospodaření a Zprávou Kontrolní
komise, byl rovněž prostor pro dotazy.

Nedílnou součástí valných hromad se již
stalo vyhlášení a předání Čestného uznání
Mensy. Poděkování za organizaci opět patří
Zuzaně Šimkové. Z nominovaných osobností
byl letos členy Mensy zvolen známý vývojář
a průkopník 3D tisku Josef Průša. Dále
účastníci valné hromady vyslechli přednášku
jednoho z nominovaných – PhDr. Jan Frolík,
CSc. hovořil o archeologických výzkumech
a analýzách nálezů v odkrytých pohřebištích
v areálu Pražského hradu.
Zápisy ze všech jednání i prezentace z valné
hromady jsou jako obvykle zveřejněny na
intranetu.
Další jednání Rady se bude konat ve Velkých
Popovicích dne 11. 7. 2021.

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

intranet.mensa.cz

pod záložkou
Dokumenty Mensy – Zápisy z RM
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Pamětní odznaky
pro dlouholeté členy
Petr Mazal, foto: Zdeněk Falář

Ve věku 85 let
zemřela socioložka
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Zuzana Šimková, foto: Lenka Scheuflerová

Strávení více než čtvrt století v naší
organizaci svědčí o věrnosti i o opravdovém
sepětí s duchem a hodnotami Mensy. Jsme
rádi, že můžeme připomenout ty z nás, kteří
letos oslaví 25 let členství, a jako poděkování
je odměnit pamětním odznakem.
Slavnostní předání tohoto odznaku bylo i letos nedílnou součástí valné hromady. Těm jubilantům, kteří se valné hromady nemohli zúčastnit, jsme pamětní odznaky poslali poštou.

František Šimeček, Eva Marie Tobiášová, Ing.
Jan Tomáš, Ing. Zdeněk Trávníček, Ing. Radek
Vican, Mgr. Petr Kolovrat, Ing. Jan Sedláček,
Ing. Jan. Sedláček ml., Eva Zinkeová, Tomáš
Počarovský.
V tradici odměňování dlouholetých členů
budeme samozřejmě pokračovat i v příštích
letech.
Děkujeme.

Dovolte, abychom vám, dlouholetým členům,
za vaši trvalou podporu poděkovali. Velmi
si vážíme lidí jako vy, kteří svou oddaností
a velkorysostí umožňují a podporují realizaci
aktivit Mensy ČR, a to především v oblasti
nadaných dětí, kterou vnímáme jako
nesmírně významnou.
Naše upřímné a srdečné poděkování míří
k těmto členům:

IG Manager

Ing. Hana Batelková, Ing. David Bohatý, Ing.
Radomír Böhm, Ing. Václav Kadlec, RNDr.
Pavel Komárek, Mgr. Ludmila Kovářová, Ing.
Miroslav Kubelík, RNDr. Zlata Kubů, Vladimír
Malina, Jaroslav Pilnaj, RNDr. Jaroslav Potácel,
Ing. Martin Přibyl, MUDr. Miloslav Skřivánek,
Ing. Martin Sommer, Ing. Karel Sýkora, Ing.

Jiřina Šiklová byla doktorka filozofie,
socioložka, signatářka Charty 77, disidentka,
zakladatelka a propagátorka genderových
studií. Svůj život zasvětila angažování se
pro politickou a sociální spravedlnost. Za
normalizace pomáhala dostávat zakázanou
československou literaturu z republiky
do zahraničí a exilovou literaturu do
Československa. Kvůli tomu strávila rok ve
vězení.
Za svoji práci získala dr. Šiklová řadu
významných ocenění – Žena Evropy za svůj
přínos integraci Evropy, Stříbrnou pamětní
medaili předsedy Senátu za celoživotní dílo,
Plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj
sociální práce v ČR.
V roce 2015 Mensa ocenila duševní přínos dr.
Šiklové pro společnost diplomem spojeným
s nominací na Čestné uznání, který si paní
doktorka převzala v náhradním termínu,
protože v čase valné hromady slavila životní
jubileum. Zároveň pro nás v sále na ČVUT
odpřednášela téma Porovnání Pražského jara
s Pařížským jarem a zodpověděla množství
dotazů z publika. Všichni jsme obdivovali
její břitkou mysl, všeobecný rozhled, odvahu
a eleganci, kterou si zachovala do pozdního
věku.
Čest její památce.
Zdroj: mensa.click/gm

Nová členská výhoda – Virtuální kurz zdarma
Stanislav Wolf

Jsi členem Mensy České republiky a chceš se zábavnou formou vzdělávat z pohodlí domova? Nyní máš jedinečnou příležitost. SIG Manager
a společnost MotivP ti přináší jeden virtuální kurz zdarma. Virtuální kurz je ideální nástroj individuálního vzdělávání, můžeš se mu věnovat
prakticky odkudkoliv, kde je internetové připojení. Kurzy mají formu videa, moderuje je profesionální lektor. Délkou nepřesahují šedesát minut
a skvěle zaujmou pozornost diváka.

V roce 2021 si můžeš vybrat jeden z těchto tří:
1) Work-life balance

2) Efektivní vyjednávání

Více informací a přihlašování na mensa.click/gn.
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3) Motivace a vedení

Pozvánka na
Pozvánka na
Valná hromada
valnou hromadu valnou hromadu MS Plzeň
MS Zlín
MS Brno
Zuzana Kořínková

Jan Ivanovský
Valná hromada MS Zlín se uskuteční

1. července od 17:00 buď
v kavárně Gulliver, nebo online

podle aktuální situace. Přesnější informace
budou ještě rozeslány e-mailem.

Valná hromada MS Plzeň se uskutečnila
26. dubna 2021 online.

Jiří Rak
Místní skupina Brno si dovoluje oznámit, že
zářijové setkání místní skupiny bude zároveň
valnou hromadou.
Setkání je plánováno
na 20.

září od 19 hodin.

Ačkoliv není jisté, zda se setkáme osobně
nebo jen virtuálně, budeme na této valné
hromadě rozhodovat o novém vedení naší
místní skupiny (předseda, místopředseda,
pokladník a vítač). V souladu s celou
Mensou bude funkční období nového vedení
MS Brno rovněž tříleté. Způsob hlasování
bude upřesněn dle situace a instrukce
budou zveřejněny prostřednictvím
hromadné zprávy zaslané z intranetu.
Nominace na obsazení funkcí však můžete
zasílat už nyní na adresu jiri.rak@mensa.cz.

Pozici předsedkyně obhájila již poněkolikáté
Věra Hellerová, a to jako jediná kandidátka.
Obdobně se uvolněné pozice pokladníka
ujala
Jaroslava
Hamáčková,
jediná
kandidující. U této příležitosti pak proběhlo
veřejné poděkování Janě Hovorkové, která
roli pokladníka MS Plzeň zodpovědně
a příkladně zastávala řadu minulých let.
Jediná pozice, která byla volena z více
kandidátů, tak byla pozice místopředsedy –
volba ale ani v tomto případě nebyla zcela
obvyklá, neboť skončila rovností hlasů.
MS Plzeň tak má nyní místopředsedy
dva: Zuzanu Kořínkovou, která tuto funkci
zastávala i v minulém období, a nově Martina
Jelínka.
Doufáme, že valná hromada byla na dlouhou
dobu poslední online akcí naší místní skupiny
a že se budeme moci brzy vrátit k osobnímu
setkávání.

Pozvánka na
valnou hromadu Valná hromada MS České Budějovice
MS Olomouc
Lucie Malechová

Dušan Fürst
Valná hromada MS Olomouc se bude konat

10. srpna 2021 v 17 hodin
na přírodním koupališti
Poděbrady v Horce nad Moravou
(olomouckepodebrady.cz)
Sejdeme se tam už dříve – po poledni –
ale oficiální program (především volby
funkcionářů) proběhne jako hlavní bod po
17. hodině.

Valná hromada MS České Budějovice se
po dvou odkladech uskutečnila online
31. března 2021.

Hlasování dopadlo následovně:

Během setkání jsme zhodnotili předchozí
dva roky, informovali o proběhlých akcích
i akcích plánovaných. Samozřejmě čekáme,
jak bude pokračovat současná situace
a podle toho budeme řešit další aktivity.

Místopředsedkyně pro rozvoj regionálních
podskupin: Olga Blechová

Předsedkyně: Lucie Malechová
Místopředsedkyně: Marta Frydrychová

Všem ještě jednou velice děkuji za účast na
VH a samozřejmě za podporu. Martě a Olče
gratuluji a těším se další spolupráci se všemi,
kteří chtějí s námi táhnout za jeden provaz.

Společenské oblečení není nutné, ale plavky
nezapomeňte!

Členové Dětské Mensy:

Doprava z Olomouce: nejlépe bicykl, auto,
nohy nebo MHD Bus 20 (mensa.click/go).

přetestování do Mensy „dospělé“

Prosím, sledujte kalendář, neboť kvůli
několika nejistým faktorům v budoucnosti
(počasí, COVID…,) se mohou podrobnosti
ještě změnit!

Zuzana Poláková
Rádi bychom vás informovali o možnosti,
kterou jako členové Dětské Mensy máte,
a to absolvovat mezi 14. a 16. narozeninami
ZDARMA mensovní vstupní IQ test pro
dospělé. Úspěšným složením tohoto testu
je podmíněn přestup do „dospělé“ Mensy –
vzhledem k tomu, že Dětská Mensa je určena
pro děti ve věku od 5 do 16 let, vaše členství
jinak dovršením tohoto věku zanikne.

S jakýmikoliv dotazy
sekretarka@mensa.cz.

se

obracejte

na

Nejbližší termíny testování, popř. kontakt
na testujícího ve vašem regionu, najdete
na mensa.click/testovani. Na testování se
prosím předem přihlaste. Přihlášku budete
platit slevovým kódem, který najdete po
přihlášení do intranetu v sekci výhod členů.
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Jiří Rak

Uzávěrka roku 2020
Rok 2020 byl ve znamení mnohých změn
a nečekaných událostí, avšak některé
procesy, které naše organizace musí
dodržovat, jsou neměnné. Jedním z nich
je například řádná účetní uzávěrka. Jako
právnická osoba podáváme přiznání k dani
z příjmu právnických osob, rovněž podáváme
Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
a Vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou.
V tomto článku vás chci informovat, že
všechny doklady byly odevzdány řádným
postupem v řádných termínech.
Hospodaření v roce 2020 skončilo ziskem
494 tis. Kč (plán byl zisk 22,5 tis. Kč). A jak
jsme dosáhli tohoto výsledku?
Prvně je potřeba zmínit, že svou zásluhu
na tom máte také vy, členové a členky,
kteří řádně zaplatili příspěvky včas, před
vypuknutím epidemie.
Kladného výsledku jsme dosáhli úsporami
a neuskutečněnými výdaji, které byly
původně v plánu. Hledali jsme úspory všude,
ve výdajích administrativy, Rady, Kontrolní
komise i v jiných kapitolách. Každý správce
kapitoly rozpočtu uvažoval, jak Mense
ušetřit výdaje a zachovat příjmy. Úspor jsme
dosáhli i při neuskutečnění aktivit, na které
Mensa organizátorům přispívá. Například
příspěvek na setkání, konferenci nebo
Logickou olympiádu. Rád bych poděkoval
i vedení místních skupin a SIGů, kde také
uvážlivě střežili své výdaje. Vynikajících
výsledků dosáhl Mensashop, který své
obraty zdvojnásobil, a my tak získali další
neplánované příjmy.
Mylně usuzuje ten, kdo si myslí, že
neuskutečněním akce nenastaly žádné
účetní operace. Naopak, vybrané peníze
se mnohdy vracely nebo přesouvaly do
dalších let, čímž se výsledek projeví až
příští rok. Dále jsme o nastalé situaci jednali
s dodavateli, partnery a účastníky – i to stálo
nemalé úsilí a nepovedlo by se to bez dalších
dobrovolníků, kteří tvoří hlavní aktivity Mensy.
Rovněž i kapitola testování byla naplněna
především vyšším testováním v prvních třech
měsících minulého roku.
Řada aktivit však proběhla plně, mnohé pak
v jiném formátu a s omezením. Přesto jsme
dosáhli na většinu dotací, naši sponzoři nás
podrželi a příjmy, se kterými jsme počítali,
jsme získali. Znovu díky všem, díky, že
takto Mense důvěřujete a vidíte, jak jsou
prostředky zpět vráceny naší společnosti.
Vše z toho nás nutí přemýšlet, jak udržet
vaši podporu, pokračovat v úsporách
a v pečlivém hospodaření i letos. Určitě nejen
já, ale i ostatní členové Rady Mensy, všichni
zodpovědní za každou kapitolu rozpočtu,
vám mohou detailně říct, jak budou akce
probíhat letos a jak se bude hospodařit
s plánovanými prostředky.

| 10 |

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

MENSA České republiky
Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy
163 00

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

45248591
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení
a

b

c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

b

A. I.

Jmění celkem

11 601

8

5 925

3 330

9

7 859

8 031

10

12

240

11

13 796

11 601

Stav k posled. dni
účetního období

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

13 796

6

Součet A. až B.

a

2

5

Aktiva celkem

A.

1

1

Součet B.I. až B.IV.

Označení

Stav k posled. dni
účetního období

c
Součet A.I. až A.II.

3

4

12

2 950

3 444

13

1 434

1 434

14

1 516

2 010

15

10 846

8 157

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

508

-537

B. IV.

Jiná pasiva celkem

19

10 338

8 694

20

13 796

11 601

Součet B.I. až B.IV.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Součet A. až B.

29.04.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
ke dni
Předmět podnikání

Právní forma účetní jednotky

31.12.2020

Pozn.:

(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:

MENSA České republiky
Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy
163 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

45248591

Označení

Číslo
řádku

TEXT

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

6 909

A. III.

Osobní náklady

4

3 234

A. IV.

Daně a poplatky

5

5

5

A. V.

Ostatní náklady

6

93

93

A. VII.

Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

8

96

10

10 337

B. I.

Provozní dotace

12

4 409

B. II.

Přijaté příspěvky

13

2 565

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

1 910

B. IV.

Ostatní výnosy

15

1 674

Součet B.I. až B.V.

17

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)
ř. 18 - ř. 9

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

182

7 091
3 234

96
182

10 519
4 409
2 565

455

2 365

10 558

455

11 013

18

221

273

494

19

221

273

494

1 674

Rozpočet a plnění roku 2021 můžete také sledovat v intranetu.
Více detailů a písemné doklady jsem sdílel na valné hromadě. Přesto, pokud máte dotazy, neváhejte mě kontaktovat na jiri.rak@mensa.cz.

Rozpočet Mensy ČR na rok 2020
Příjmy
kód
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Kapitola

Zodpovědná osoba 19 690 000

Členská základna
Petr Mazal
1 735 000
Ekonomika
Jiří Rak
215 000
Rada Mensy
Martin Sedláček
0
Kontrolní komise
Jiří Šmach
0
Dana Havlová/Lucie Měchurová
1 500 000
Testování IQ
Internet/intranet/software/hardware
Martin Sedláček
0
Časopis
Zuzana Kořínková
1 010 000
Aktivity
Tomáš Blumenstein
850 000
Mensovní projekty
Tomáš Blumenstein
10 390 000
Dana Havlová/Lucie Měchurová
3 522 500
Nadané děti
Místní skupiny
Pavel Terber
7 000
SIGy
Pavel Terber
300 500
Mensa International
Martin Sedláček
0
PR, Grafika
Hana Kalusová
160 000
Mensa Gymnásium
Petr Čavojský
0

Výdaje
19 667 500
245 000
912 500
180 000
15 000
1 176 000
90 000
1 078 500
1 185 000
10 670 500
3 379 000
77 000
310 500
128 500
170 000
50 000

Hospodaření za celý rok
Bilance

Příjmy

Výdaje

22 500

11 633 477

11 139 102

1 490 000
-697 500
-180 000
-15 000
324 000
-90 000
-68 500
-335 000
-280 500
143 500
-70 000
-10 000
-128 500
-10 000
-50 000

1 794 252
208 885
0
0
867 275
0
983 482
23 300
4 970 699
2 110 287
62 690
299 864
0
312 743
0

286 734
839 204
114 645
7 755
662 014
122 083
1 057 589
267 239
5 094 476
1 930 659
91 104
218 979
96 412
300 209
50 000

Bilance
494 375

1 507 518
-630 319
-114 645
-7 755
205 261
-122 083
-74 107
-243 939
-123 777
179 628
-28 414
80 885
-96 412
12 534
-50 000

Mensovní fotosoutěž 2021
Jak vidíte svět přes objektiv vy?
Téma je „BALANCE“ (ROVNOVÁHA).
Své příspěvky odevzdejte do 31. července 2021
prostřednictvím online formuláře na
mensa.click/fotosoutez
Pravidla soutěže:
1.

Soutěž je organizována Mensou ČR pod patronací mezinárodního projektu Convergence "IPC".

2.

Téma soutěže pro rok 2021 je „Rovnováha“ (Balance).

3.

Účastník soutěže musí být členem Mensy ČR a musí mít zaplaceny členské příspěvky na rok 2021.

4.

Fotografie do národního kola je třeba do 31. července 2021 odevzdat v elektronické podobě ve formátu JPG prostřednictvím online
formuláře mensa.click/fotosoutez, a to jako samostatné soubory. Maximální velikost fotografií je omezena 100 MB, žádoucí jsou ideálně
fotografie v plném rozlišení.

5.

Autor musí v online formuláři uvést své jméno, členské číslo a název snímku/snímků.

6.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.

7.

Všechny příspěvky musejí být dílem výlučně účastníka.

8.

Ze zaslaných fotografií komise vybere ty tematicky odpovídající a z nich budou na základě hlasování všech členů Mensy ČR na intranetu
Mensy ČR zvoleny tři nejlepší. Tyto fotografie pak postoupí do mezinárodního kola. Národní vítěz získá titul Fotograf roku 2021 Mensy ČR.

9.

Fotografie se stanou součástí mezinárodní fotokolekce Mensy a budou prezentovány na výročních zasedáních a dalších vhodných
příležitostech.

10. Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem Mensa bude mít neexkluzivní právo je otisknout v mensovních časopisech, zveřejnit na
webových stránkách nebo vystavit na výstavách a dalších místech jako součást mezinárodní fotokolekce Mensy bez nároku na odměnu
pro autora.
11. Soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno a země mohou být zveřejněny na národní i mezinárodní úrovni.
12. Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Je ti míň než 15 let, ještě nejsi členem „dospělé“ Mensy,
ale chceš se také zapojit do soutěže?
Podívej se na stranu 33.
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Z Mensa gymnázia
Marcela Fatrová, foto: archiv školy

I přes výuku na dálku se naši učitelé i žáci
snaží pracovat nad rámec výuky, tj. vymýšlí
své vlastní projekty a účastní se soutěží. Rádi
bychom se zde několika úspěchy pochlubili.

jsou dostupné v jeho prezentaci na webu
(mensa.click/gp) a další informace na
instagramovém účtu (mensa.click/gq) a FB
stránce projektu (mensa.click/gr).

Úspěch
v hudební soutěži

Projekt Energie
lékařům
– Tereza Götzová

Daniil Petrikin, žák sekundy, se ve druhé
polovině března zúčastnil 15. ročníku hudební
soutěže DOREMIFA 2021, která je určená
amatérským hudebníkům, žákům základních
uměleckých škol a škol s rozšířenou hudební
výchovou. Soutěž pořádal DDM Stodůlky
a Daniil ve své kategorii „Hra na klavír 6.–9.
třída“ získal 1. místo.

Studentka septimy Tereza Götzová se
rozhodla podpořit zdravotníky a pacienty
po celé republice skrze projekt Energii
lékařům. Jak možná víte, už více než rok tým
okolo tohoto projektu pomáhá personálu
zdravotnických zařízení a domovů pro
seniory tím, že posílá po celé republice
balíčky s energií. Balíčky obsahují mimo
pestrý mix nutričně hodnotných potravin
také dopisy, které si lékaři, lékařky
a zdravotníci mohou přečíst, a které jim
(jak víme z jejich vzkazů) dělají velkou
radost. Fyzickému a psychickému vypětí
zdravotnického personálu se studenti
snaží ulevit přinejmenším tím, že zůstávají
doma a chovají se zodpovědně. Podporu
se ale rozhodli vyjádřit i pomocí na pohled
jednoduchých, ale často velice důležitých
vzkazů a dopisů, kterými by ukázali, že
si nasazení a odhodlání zdravotnického
personálu váží. Více na energiilekarum.cz.

Grafika roku
– Johana Jaklová
Porotci soutěže Grafika roku 2020, kterou
pořádá Nadace Hollar, usoudili, že naše
sekundánka Johana Jaklová vytvořila
nejlepší grafiku roku 2020, a udělili jí za
grafický list Black Lives Matter hlavní
cenu ve studentské kategorii CB – malý
formát. Porota vybírala ze 449 děl a udělila
celkem 15 cen.

Projekt Výzva 21

Projekt
Dotkni se vesmíru
Naši studenti se zapojili do dlouhodobé
soutěže/projektu, ve kterém budeme
stavět stratosférický balón. Během jara
a podzimu se v rámci něj žáci dozví více
o objevování vesmíru, budou moci navštívit
některé z ústavů AV ČR, a samozřejmě –
budou se podílet na stavbě samotného
balónu a jejím mapování. Balón budeme
vypouštět ve spolupráci s ČHMÚ v Praze
během září/října přímo z Prahy-Libuše.
Závěrečná konference k projektu proběhne
pod patronátem Planetária Praha ve dnech
11.–12. prosince 2021.
Projekt ovšem nevyužívá jen znalosti
z fyziky nebo meteorologie, zapotřebí
bude zapojit i astronomické, technické,
programátorské, nebo výtvarné nadšence.
Časová osa a podrobný popis projektu
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Protože Johana Jaklová, žákyně sekundy,
nerada lenoší, zapojila se aktivně do výzvy,
která je provázána s FB FTVS, kde se
pravidelně uveřejňují videoinstruktáže pro
pohybové aktivity (mensa.click/gs). Protože
pobyt doma v době uzavření škol a sportovišť
přináší rizika nedostatku pohybu, vymyslela
si Johana způsob, jak se více hýbat a hlavně
zábavnou formou.

Projekt Ze semínka
– Johana Jaklová

Další info o výzvě si můžete přečíst na
mensa.click/gu.

Sekundánka Johana Jaklová si vymyslela
další projekt, který nazvala Ze semínka. Jde
o projekt, kdy si může každý ze semínka
vypěstova libovolnou rostlinu. Johana si
sehnala mentora z ČZU, který její projekt
zaštiťuje, i sponzory, kteří výhercům
soutěže, která je s tím spojená, darují drobné
motivační ceny. Více o projektu najdete na
stránkách Déčka a na webových stránkách
projektu (mensa.click/gw, mensa.click/gx,
mensa.click/gy).

Mensa v pohybu
– 1. místo v online
soutěži Rokenrolák

Věříme, že koronavirus ani nadále nezabrání
našim studentům dělat dobré věci, vymýšlet
skvělé nápady a aktivně se zapojit do
různých projektů. Škola je bude všemožně
podporovat a držet jim palce.

Hezkou reportáž o tom můžete zhlédnout
v sobotních Zprávičkách, kde je reportáž
o její Výzvě 21: mensa.click/gt

O tom, že ani v době koronavirové naši žáci
tělesně nezahálejí, svědčí další jejich úspěch
– sourozenci Štěpán a Marie Lainerovi vyhráli
1. místo v online soutěži ROKENROLÁK,
kterou pořádal Český svaz akrobatického
rock and rollu. Moc gratulujeme. Jejich
vystoupení můžete vidět na mensa.click/gv

Úspěch v soutěži

KND při ZŠ Louny, Přemyslovců
Ivana Koptová, vedoucí klubu, foto: archiv klubu

V letošním školním roce jsme se v klubu
setkávali především online. Mělo to své
výhody i nevýhody. Velkou nevýhodou bylo,
že jsme se nevídali tváří v tvář, nemohli
podnikat všechny naplánované akce,
účastnit se výstav, přednášek a neměli jsme
společné zážitky. Ale ani tato doba nám
nezabránila ve virtuálním setkávání pomocí
moderních technologií.
Výhodou online období bylo, že každý se mohl
doma věnovat svým preferovaným zájmům
a na pravidelných klubových schůzkách
pak předávat získané vědomosti a poznatky
svým kamarádům. Tak jsme se například
seznámili s programováním ve Scratchi,
tvořili jsme únikovou hru v Minecraftu,
připravili online osmisměrky, vyzkoušeli,

jak se tvoří komiks v programu Word Cloud
Art Creator, virtuálně navštívili expozice
Vida Brno, soutěžili s ČT Edu, tvořili sirkové
hlavolamy, hráli deskové hry, četli si úryvky
ze zajímavých knih, prohlédli si a lámali
hlavy nad optickými klamy, vyzkoušeli velké
množství logických a zábavných testů,
společně šifrovali a dešifrovali textové zprávy,
věnovali se různým druhům problémových
úloh, společně si zahráli dobrodružnou hru
zaměřenou na bezpečnost na internetu
INTERLAND, podnikli online exkurzi do
simulace atomové elektrárny Černobyl
a mnohé další.
Z letošního roku si všichni odnášíme mnoho
pěkných zážitků a těšíme se na příští školní
rok, snad už opravdu „tváří v tvář“.

Aktivity s nadanými v době COVIDU
Zuzana Knesplová, foto: autorka

První stupeň. Snaha otevřít v rámci individualizace výuky žáků klub
Bystroň, kde by se setkávaly potenciálně nadané děti a kde by se
rozvíjely nejen po intelektové, ale i sociální a osobnostní stránce.
COVID. Konec? Ne! Začátek!!! Nadaný je nadaným i v době COVIDu…
Děti od 2. do 5. třídy se v klubu potkávají
jednu hodinu týdně v různých prostředích
(škola, online) i sestavě podle aktuální
situace – kdo je zrovna doma, kdo fyzicky
ve škole a jaká jsou vládní nařízení ohledně
seskupování. Jde to, stačí být flexibilní

a kreativní… Ovšem být flexibilní, hlídat si
časy a místa setkání, už to je pro spoustu
Bystroňů velká výzva. Většina z nich to ale
zvládá, a když ne, už tím se učí vyrovnávat
s chybou, pracovat s ní a přijímat opatření,
aby se příště neopakovala. Možností práce
a prostředí je spousta, nechte se inspirovat
těmi osvědčenými:

naše pravidla, ke kterým se v průběhu hodiny vracíme. V hodině kombinuji zadané úkoly s vyhledáváním na internetu; inspiraci pro
zadávané úkoly hledám hlavně v pracovních
kartách pro 1. stupeň Nadání je třeba rozvíjet.
Vyhledávání na internetu a nejen nalezení re-

Google Jamboard
Jednoduchá a intuitivní aplikace nabízející
možnost sdílení práce více lidí, doplňování
nebo rozcestník pro další práci (prostě „tabule“). Na každou hodinu online Bystroně mám
nachystaný Jamboard, kde v úvodu nechybí
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takto Riskuj!) nebo každý sám. Prostředí
Gathertownu si mi ale osvědčilo ještě jakožto
místo setkání, které dětem v době COVIDu
často chybělo. Bystroňové dostali sadu
charakteristik typu Najdi někoho, kdo…
(např. rád sportuje, ví, kdo je prezident apod.)
a pak už stačilo nechat děti „pochodovat“ po
místnostech a povídat si s tím, koho potkaly.

Pozvěte si vědce do
výuky!

levantní informace, ale zároveň její vysvětlení
svými slovy (např. co byla Zlatá bula sicilská)
je pro spoustu Bystroňů zcela nová a náročná
výzva. Jamboard využívám také jako prostředí
rozvoje pro kreativitu – každý dostane jeden
jam („stránku na tabuli“) a má zpracovat téma
dle svého – např. Sluneční soustava nebo geometrické tvary a tělesa v běžném životě. Děti
vyhledávají informace a obrázky, a téma tak
tvořivě zpracovávají. V tomto prostředí jsme
také pracovali s algebrogramy (příklady, kde
místo čísel máme obrázky). Nejprve jsem dětem některé volně stahovatelné na jamboard
vložila (nepřeberné množství jich je k dispozici
na Pinterestu), poté děti vytvářely algebrogramy vlastní a ostatní je řešily.

jpg některé karty k dispozici. Vložíte je do
Jamboardu na sebe a můžete odebírat
a dávat dospod balíčku! Využívali jsme pro
rozehřívací aktivitu vyprávění příběhu, dále
jako témata k psaní příběhů atd. Dětem se
ale nejvíce líbila aktivita, kdy měly 3 karty
(každá má na sobě kromě dominantního
obrázku ještě tři malé a číslo) a každý si
mohl libovolně vybrat jednu, ze které pomocí
internetového překladače překládal slova
do slovenštiny (jednu hodinu jsme věnovali
právě tématu čeština–slovenština). Někteří
zkoušeli i krátký příběh ve slovenštině.

Projekt Akademie věd ČR, kde si můžete
zkontaktovat vybraného vědce a pozvat
jej na svoji online hodinu. Pozvali jsme si
planetologa Petra Brože, který Bystroňům
téměř hodinu odpovídal na jejich dotazy
týkající se sluneční soustavy, Marsu,
astronautiky a mineralogie. Děti tak opět
vedle intelektuálních schopností rozvíjely
i schopnosti sociální a pro mnohé to byla
opět výzva.
A na závěr pár tipů z mé půlroční zkušenosti
online Bystroně:
• V online prostředí stejně jako v prostředí
offline je potřeba pracovat s pravidly.
• Počítejte s tím, že se stihne méně než
v běžné hodině.
• Vždy dejte dětem čas novou aplikaci
prozkoumat (např. formou úkolu či
dobrovolné aktivity do Google Učebny),
teprve poté jsou schopné dodržovat
pravidla a efektivně aplikace využít.
• Při samostatné činnosti maximálně
využívejte metody „tří M“ (musíš, měl bys,
můžeš) – vyvarujete se tím pocitů selhání
a demotivace u „koumáků“ – tedy dětí,
které si potřebují věci více a déle rozmyslet,
a nestihnou toho tedy tolik jako „rychlíci“.
Rychlíci pak zase tímto systémem neztrácí
motivaci neustálým „čekáním“ na ostatní.
• I v online prostředí myslete na rozvoj
osobnostních a sociálních dovedností dětí
(např. v prostředí Gathertown, Flippity či
diskusí s přizvaným odborníkem).

Wordwall

Odkazy:

Výborná aplikace pro vytváření kvízů,
anagramů, bludišť a dalších úkolů na různá
témata – můžete vytvářet sami nebo využít
již vytvořené. U nás měl největší úspěch
počítací kvíz – matematické příklady typu
32+3x2, 58-29 apod. Vzhledem k tomu, že
lze nastavit i čas a bonusová kola aktivující
pozornost, dostali jsme se do soutěže, která
měla šťávu. Děti se i doma ve volném čase
trumfovaly, kdo stihne rychleji a s většími
bonusy vypočítat deset příkladů.

Wordwall.net
Flippity.net
Pinterest.com
Gather.town
Imaglee.com
Vědci do výuky: mensa.click/gz
Pracovní karty Nadání je třeba rozvíjet,
Most 2000.

Imaglee karty
100x jinak
Tento skvělý český produkt má své využití
i v online prostředí. Když se přihlásíte
k odběru newsletteru s tipy, jak karty
využívat, každý týden dostanete ve formě
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Ostatní pak měli příběh převyprávět česky.

Gathertown
Další multifunkční aplikace – její prostředí
připomíná počítačovou hru, kde každý
má svého avatara a může komunikovat
s ostatními (individuálně, v malých
skupinkách, nebo všichni dohromady).
A to pouhým přesunutím avatara na určitý
„koberec“ ve virtuální třídě. Na každém
koberci navíc může být vložena aktivita
(např. z Wordwallu, Flippity – další aplikace
pro tvořivé aktivity do hodin i se sociálním
nábojem), na které mohou děti společně
pracovat v menší skupině (hráli jsme

O autorce: PhDr. Zuzana Knesplová je
poradenská a školní psycholožka, která
se dlouhodobě zabývá lidmi s vysokým
potenciálem jak ve školním prostředí (7 let
na Gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi,
kde působila také jako koordinátor nadání
a zapojila školu do prostředí Mensy, druhým
rokem na 5. ZŠ v Mladé Boleslavi), tak ve
své soukromé praxi. Ve své práci využívá
mindfulness, je kvalifikovanou mindfulness
MBSR&MBA lektorkou.

Mensantrop: Ve prospěch lidstva

Díl šestý: Jakub Nešetřil a Česko.Digital
HOnza Koudelka, foto: archiv Jakuba Nešetřila

Výraz Mensantrop jsem vymyslel jako označení člověka, který
naplňuje hlavní poslání Mensy, tedy využití inteligence ve prospěch
celého lidstva, tím, že dělá něco, co je prospěšné pro všechny a na co
by člověk s nižším IQ nestačil.
V tomto díle vám přináším rozhovor s Jakubem Nešetřilem,
zakladatelem organizace Česko.Digital. S Jakubem se znám víc
než 25 let – od doby, kdy jsme spolu založili Klub přátel počítačů
Macintosh, kterému neformálně nikdo neřekl jinak než Apple klub.
Jakub pak vystudoval, na čas odjel na Nový Zéland, kde pracoval jako
backendový programátor, seznámil se tam i se svou manželkou, po
návratu do Čech zase chvíli programoval frontendy ve firmě GoodData,
až ho oslovila přednáška Ryana Dahla z JSCONFu v Berlíně a vydal se
na javascriptový hackathon.
Jakub hackathon vyhrál se svým nástrojem
pro navrhování, testování a dokumentování
API (aplikačních rozhraní používaných
pro komunikaci mezi aplikacemi a mezi
komponentami aplikací – např. právě mezi
frontendem a backendem). Ten se pak
stal produktem nového startupu Apiary,
který Jakub po několika letech úspěšného
budování v Silicon Valley prodal americkému
gigantu Oracle.

Jakube, ty tomu říkáš „Česko digitál“
nebo „Česko didžitl“?
Říkám „Česko digitál“. Původně se to
mělo jmenovat Code4Czech Republic,
protože existuje celosvětová síť podobných
organizací. Začínal tak Code4America
a další jsou i kolem nás – Code4Netherlands,
Code4Germany, Code4Poland, Code4Romania.
Pak se to málem celé rozpadlo na tom, že
jsme se pohádali, jestli to bude Code4Czech
Republic nebo Code4Czechia, až někdo
poukázal na to, že to má být primárně
pro Čechy, tak ať se jmenujeme česky.
Tak jsem to pojmenoval Česko tečka
Digital. Částečně i proto, že byla volná
doména cesko.digital. Dokonce máme i tu
diakritickou verzi česko.digital.

Nejdřív jsi zjistil, že tyhle organizace
existují, nebo dřív přišel ten nápad udělat
nějakou dobročinnou záležitost?
Ta myšlenka se postupně rozvíjela
z obou stran. Asi první zárodek byla moje
zkušenost ze Silicon Valley. Jednak z toho
Code4America, kde jsem znal několik
kamarádů, a taky z toho, že jsem tam byl
v době Baracka Obamy. Ten dal dohromady
hodně technologicky silnou skupinu lidí, kteří
mu pomáhali s jeho digitální kampaní. Občas
se říká (a je to trošku klišé, ale pravdivé), že
když se člověk vrátí zpátky se Silicon Valley,
tak si s sebou přiveze takový ten pocit, že
technologie mění svět.
Druhý impuls byl, když jsem přijel zpátky do
Čech a řekl jsem si, že bych velmi opatrně
a střídmě měl začít trošku zabředávat
do filantropie a zase něco vracet zpátky
společnosti. I z toho, co jsem vydělal v Apiary,
protože, a to mi přijde do dneška naprosto
nehumánní, zisky z akcií, které člověk drží déle
než tři roky, nejsou v Čechách zdaněné. Tak
jsem si říkal, že je potřeba se zdanit dobrovolně.
Začal jsem hledat, kam poslat část toho,
co jsem vydělal, a zažil jsem takovou
tu největší „analýzu paralýzu“ z toho,
jak všechny ty neziskové a dobročinné
organizace hodnotit podle jejich efektivity.
Jak jsem si přinesl ten byznysový mindset,
tak jsem hned chtěl koukat na „return of
investment“, neboli kolik dobra mi koupí
jeden dolar nebo jedna koruna, ale zjistil
jsem, že to je velmi těžké porovnávat.

Součástí smlouvy o prodeji firmy byla
Jakubova podmínka, že se může ze
Silicon Valley vrátit zpátky do Čech. Tady
ještě chvíli pracoval pro Oracle, ale pak
se rozhodl dát přednost rodině a zdraví
a z firmy odešel. Ale dlouho to nevydržel
a před dvěma lety rozjel další projekt, který
se od té doby už nějakým způsobem stihl
dotknout většiny z nás…
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Pak mě napadlo podívat se, jak ty organizace
používají
technologie,
protože
tomu
rozumím, a když uvidím, že někdo používá
technologie dobře, tak je asi velká šance, že
dobře řídí i svou organizaci. Tak jsem začal
hledat dobročinné organizace, které dobře
používají technologie, ale taky jsem žádné
nenašel.
Viděl jsem, že neziskový sektor a celý veřejný
prostor, což nejsou jen neziskovky, ale
i příspěvkové organizace, školy, nemocnice,
a samozřejmě až nahoru po vládu, jsou
technologicky zastaralé, a vedle toho je
v kontrastu komerční sektor, ve kterém je
Česká republika hrozně na špičce. Máme
tady spoustu silně technologických firem,
spoustu kvalifikovaných lidí, a i průřezově
jsme jako společnost technicky velmi zdatní,
například jsme první v Evropě v používání
bezkontaktních platebních karet. Tak jsem si
začal říkat, že je s tím potřeba něco udělat.
Tak jsem založil Česko.Digital.
Co obnášelo to rozjet?
Měl jsem velké štěstí, že jsem narazil na
Nadaci OSF, která se věnovala podobnému
tématu
–
tedy
digitální
občanské
společnosti – a ti mě trochu nasměrovali.
Začal jsem dělat průzkum trhu v zahraničí,
bavil se hodně s Němci, Rumuny, Poláky.
Potom jsem začal vypouštět takové jako
pokusné balónky tady v Čechách. Na
několika programátorských konferencích
jsem měl přednášku, že by programátoři
taky měli cítit společenskou zodpovědnost
a snažit se pomáhat společnost posouvat
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k lepšímu, a to mělo vždycky velký ohlas. Jen
se všichni ptali, co mají tedy dělat.
Tak jsme před dvěma lety založili neziskovou
organizaci. Samozřejmě se ukázalo, že to
je mnohem složitější, než jak jsme si naivně
představovali. Nestačí najít technicky
zdatné dobrovolníky a říct: „máme spoustu
programátorů, řekněte nám, co byste chtěli,“
protože všichni ti řeknou, že chtějí nový
web. Anebo v lepším případě, že chtějí

mobilní aplikaci. Protože to je to jediné, co
o těch technologiích vědí. Jestli ta aplikace
bude k něčemu užitečná nebo jestli reálně
pomůže, na to už se neptají.
Nejde to tedy udělat tak, že se na ten trh
vrhne ta nabídka spousty technologicky
schopných lidí a pracuje se na tom, co nám
organizace řeknou, ale musíme jim trošku
pomoci digitálně přemýšlet. Takže se z toho
částečně stala inovační agentura, takový

inkubátor pomáhající organizacím, které o to
zažádají. Naší prací je vymyslet, kde je jejich
aktuální problém, jak by jim s tím problémem
mohly pomoci technologie a pak to i reálně
naimplementovat.
Technická implementace je to hlavní, co
všichni čekají, ale už nevidí, co tomu musí
předcházet. Tuhle mi na ministerstvu
školství nějaký náměstek říkal, že „tohle
teda určitě nepůjde, protože to by
vyžadovalo nasazení umělé inteligence.“
A já jsem se smál a říkal jsem, že kdyby
jediný problém, který máme, byla ta umělá
inteligence, tak bychom to zvládli vyřešit
hned. Dobrovolníků v Česko.Digital, kteří
se těší na to, až si budou moci sáhnout na
nějakou umělou inteligenci, je spousta.
No a teď, po dvou letech od založení, jsme s víc
než čtyřmi tisíci registrovaných dobrovolníků
největší „civic tech“ organizací v Evropě.
Jak přicházíte na projekty? Vymýšlíte,
komu pomoci, nebo jen čekáte, až si
nějaká neziskovka o tu pomoc řekne?
Nemusí to být jenom neziskovka, to hlavní
kritérium je, že Česko.Digital pracuje pro
bono. Vždycky. Takže dobrovolníci za
to nedostávají odměnu, ale zároveň za
to organizace, se kterou pracujeme, nic
neplatí. Proto z podstaty věci nemůžeme
pracovat na komerčních projektech. I když
je to veřejně užitečný komerční projekt,
není úplně možné, aby na něm pracovali
dobrovolníci zadarmo a potom na něm
někdo vydělával spousty peněz. Ale kromě
neziskových organizací spolupracujeme
i na úrovni měst, obcí a krajů, na úrovni
příspěvkových organizací, jako jsou
třeba nemocnice nebo školy, a potom
samozřejmě se státní správou. A některé
projekty se tím prolínají.
Třeba Učíme online vzešlo jako nápad zevnitř
od nás. Ale když ten nápad vznikne uvnitř, tak

se co nejdřív snažíme na něj najít nějakého
partnera, který má příslušnou doménovou
znalost, protože Česko.Digital není expert
na školství, na duševní zdraví, na sociální
politiku, ani na zdravotnictví. Vždycky je
potřeba najít nějakou organizaci, která má
know-how, nějakou vizi a vlastní ten projekt.
My pak pomáháme s technologickou částí.
Ale hodně velká část projektů přichází
zvenku. Máme na to proces, projekty se
snažíme třídit a vybírat z nich ty užitečné.
Vnímáme to tak, že dobrovolníci, kteří pracují
v Česko.Digital, od nás dostávají právě ten
servis – že najdeme projekty, které jsou
smysluplné a udržitelné. Že to není „teď tady
budu půl roku na něčem pracovat a oni to
potom vyhodí, protože to dostali zadarmo“.
Česko.Digital je kompletně složené
jenom z dobrovolníků, nebo má nějaký
administrativní aparát a zaměstnance a je
potřeba na to někde shánět fondy?
Má, a dokonce už to není malá organizace.
Koukali jsme, jak podobné organizace
vypadají v zahraničí. Třeba to Rumunsko,
které jsem používal jako příklad, mělo
20 full-time lidí na 1000 dobrovolníků.
My jsme řádově na 15 lidech. Což je
v porovnání s Rumuny nebo Holanďany na
4000 dobrovolníků těžce poddimenzované,
ale zase je to jen dva roky stará organizace.
Úkolem těch lidí není dělat práci za
dobrovolníky, ale poskytovat infrastrukturu
a služby komunitě, aby práce dobrovolníků
byla efektivní. Tihle lidi projekty zastřešují
a poskytují jim dlouhodobou kontinuitu. To
je důležité, protože dobrovolníci z podstaty
věci přicházejí a odcházejí. Je mnohem větší
obrátka lidí, co se na projektech střídají,
a musí tam být někdo, kdo to celé zastřešuje.
Zpočátku jsem náklady platil já, ale to
nejde udržet dlouhodobě. Letos by měl být
první rok, kdy se Česko.Digital podaří najít

prostředky na svůj provoz. Chtěl jsem to
postavit podobně jako ve startupu, že na
začátku uděláme nějakou práci, ukážeme,
k čemu je taková organizace dobrá, a tím
si zasloužíme právo bavit se s našimi
partnery o tom, proč by měli Česko.Digital
podporovat.
Mým velkým cílem je udělat Česko.Digital
nezávislé i na financování nějakých nadací,
protože my jsme tady proto, abychom
neziskovému sektoru pomáhali, ne mu
odčerpávali další prostředky. Sháníme
partnery mezi českými technologickými
firmami, které hledají svou roli v české
společnosti, jako třeba Avast, Seznam,
český Google, nebo třeba i Škodovka
nebo Česká spořitelna. Organizace, které
jsou takovými digitálními pionýry ve svých
oblastech. Partnery, kteří s námi spolupracují
nejenom finančně, ale taky třeba tím, že jejich
zaměstnanci v rámci svých dobrovolnických
dnů pracují v Česko.Digital a používají svoje
zkušenosti.
Celá myšlenka Česko.Digital je založená
na tom, že když chce člověk společnosti
pomáhat, tak nemá stát u metra a prodávat
žlutá
kuřata,
protože
to
absolutně
nerespektuje jeho hodnotu, zkušenosti
a znalosti. Když někdo pracuje jako špičkový
projekťák, protože umí koordinovat lidi
a řídit projekty, tak nedává smysl, aby
potom společnosti pomáhal tím, že bude
s Greenpeace sbírat odpadky. Jenže tady
neexistovaly dobře připravené ready-made
projekty, kam by mohl jako projekťák přijít
a říct: „Já to teď budu ve svém volném čase
rád řídit a něčím tomu pomůžu.“ To nejdřív
musí někdo trochu připravit.
Vím, že je těžké něco vybrat spravedlivě,
ale mohl bys vypíchnout nějaké tři vaše
projekty, co lidi třeba i znají, ale nemusejí
vědět, že je za tím Česko.Digital?
Asi největší projekt rozsahem a úsilím bylo
Učíme online. Mnoho lidí třeba neví, že
jsme proškolili tisíce učitelů, asi 700 škol
a rozdistribuovali tisíce počítačů a tabletů do
rodin, které počítače doma neměly. Posílali
jsme dobrovolníky do škol učit lidi, jak na
distanční
vzdělávání:
videokonference,
Google Classroom, Microsoft Teams, ne
jenom jeden nebo dva produkty, prostě
všechny platformy, které po nás školy
chtěly. Potom jsme to hodně posunuli i do
pedagogické části, tedy jak vyučovat online,
jakým způsobem zadávat domácí úkoly
apod. Pomohli jsme i tomu, aby ministerstvo
školství následně vyčlenilo prostředky pro
školy, aby mohly poskytovat hardware
rodičům, kteří ho doma nemají.
Tam jsem kromě výsledku pyšný i na rychlost
naší pomoci. Že to není něco, o čem jsme
v březnu začali přemýšlet, v květnu sepsali
grantovou žádost, v září na to dostali nějaké
prostředky a v lednu začali něco realizovat.
Prostě v momentě, kdy zavřely školy, jsme do
tří dnů vyjeli a reálně školili. To hezky ukazuje
potenciál komunity – když se najde silná
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myšlenka, tak se lidi dokážou dostatečně
sjednotit a dělat velké věci velmi rychle.
S tou myšlenkou, že se věci dají dělat
rychle, souvisí i druhý příklad, i když
vlastně jde o dva projekty. Oficiální web
ministerstva zdravotnictví o koronaviru
koronavirus.mzcr.cz dělalo Česko.Digital –
a vlastně by nemělo, protože ministerstvo
zdravotnictví se svými miliardami v rozpočtu
by samozřejmě mělo mít peníze na to, aby si
zvládlo udělat webovou stránku o koronaviru.
Ale nemá na to interní programátory, kteří
by tam seděli a byli k dispozici. A na to,
aby vypsalo výběrové řízení a nechalo si
od externího dodavatele podle zadávací
dokumentace zhotovit novou webovou
stránku, nebyl čas, to by trvalo půl roku.
Když byl první lockdown v březnu loňského
roku, tak asi do čtyř hodin spadl web
ministerstva zdravotnictví a v Čechách
neexistoval jediný relevantní zdroj informací
o tom, co se děje, kromě toho, co psali
novináři z tiskových zpráv. Aby to bylo ještě
horší, tak následně na to logicky spadla
i linka 112, na kterou lidi volali, když se teda
nedostali na web ministerstva zdravotnictví,
a pak už si nešlo zavolat ani sanitku.
My jsme asi do čtyř hodin nabídli ministerstvu
zdravotnictví, že to vyřešíme. Potom čtyři
hodiny trvalo, než se rozhoupali, že to chtějí,
a za dalších asi 18 hodin to bylo hotové. Když
jsme oslovili komunitu a řekli, že chceme
ministerstvu zdravotnictví pomoct a vysekat
je z toho, tak jsme během tří hodin měli
k dispozici 200 programátorů. Pak jsme
z nich vybrali čtyři a ti to udělali.
Velmi podobně probíhal projekt, který vznikl
na podzim – covid.gov.cz. To se podařilo
udělat jako projekt, kde se spojili dohromady
jak dobrovolníci, tak státní zaměstnanci
a pracovali dohromady v jednom týmu.
Nejenže je to hezky udělaný a přehledný web,
kde se člověk dozví, co se děje a co vlastně
má dělat, ale klíčové je to, že je napojený na
interní procesy ve státní správě, a když vyjde
nové nařízení, tak se tam skutečně objeví.
To byly takové dva velmi podobné projekty,
kde jsme vlastně trošku tahali státní správu
z průšvihu, který by neměl nastat, ale
nastal a komerčně na to jednoduše nešlo
zareagovat dostatečně rychle.
Třetí příklad je těžší vybrat, protože to už
je dlouhá plejáda pěkných projektů, ale za
zmínku stojí třeba ještě Střecha duševního
zdraví. Problém duševního zdraví je teď
samozřejmě nejen v Čechách, ale ve většině
zemí ještě větší, než byl za poslední dekádu,
a asi nejvíc postiženou skupinou jsou děti,
hlavně ty z problémových rodin. Tím, jak
odpadla školní výuka, nemají žádný způsob,
jak se z toho prostředí dostat ven. Problémy,
které v dané rodině jsou, se jenom komplikují
a zvětšují.
Česko.Digital se tu podařilo do jednoho
projektu spojit asi osm organizací pracujících
na poli duševního zdraví a vytvořit jeden
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centrální portál (proto ta střecha), tedy
jakousi zjednodušenou linku první pomoci
online, kam ty děti můžou přijít a začít hledat,
kdo jim vlastně může pomoci s tím, co je
zrovna trápí, a to anonymně a nezávazně.
Není veselé si o tom povídat, ale je to důležité.
Tak to je pěkný výběr projektů. Když se
ještě vrátím k tomu COVIDu, měli jste
něco do činění s eRouškou?
Česko.Digital
s
eRouškou
nemělo
společného nic kromě toho, že eRoušku
pomáhal vyvíjet Nešetřil. To byla moje
soukromá aktivita, proto je v tom zmatek.
Je to tím, že v Česko.Digital máme první
pravidlo, že pracujeme pouze na projektech,
které po nás někdo chce. Ale eRoušku stát
nechtěl. Přišla zespoda a my nechceme čas
dobrovolníků věnovat něčemu, u čeho není
jisté, že to bude reálně použité. V momentě,
kdy to člověk dělá jako aktivismus a prostě
řekne „tady naprogramujeme nový e-shop
na dálniční známky, tady uděláme eRoušku,“
riziko, že se to vyhodí, je velké.
Proto Česko.Digital tohle neudělalo jako
projekt, ale paralelně vznikla komunita
dobrovolníků COVID19.CZ a já jako občan
Nešetřil jsem si už mohl dovolit se zapojit

a měl jsem pocit, že to je mimořádně
smysluplná aktivita. A moc mě potěšilo, že
se to i podařilo státu předat, že programátoři
z NAKITu skutečně převzali open source
a rozvíjí ho dál.
Tohle je poměrně precedentní už v tom, že
stát neumí pracovat s open source a má
pocit, že možná vlastně ani nemůže. eRouška
zůstala open source, což je pro mě kritické
i z pohledu nějakého auditu a důvěryhodnosti
toho, že nezneužívá soukromé údaje.
Pak je tady ten širší kontext. Když stát
nedokáže eRoušku vysvětlit a odmarketovat,
nedokáže zajistit její dostatečné nasazení,
oba si dokážeme spočítat, k jaké to vede
pravděpodobnosti, že náš rizikový kontakt
bude eRouškou pokryt.
V Česko.Digital ale máme takový princip,
že se snažíme ke konfliktům přistupovat
konstruktivně, naší rolí není hledat, proč to
nejde, ale jak by to jít mohlo. Lidí, kteří ukazují
na to, co stát dělá špatně, je tady dost. To
je taky užitečná role, jak médií, tak nějakých
hlídačů, ale náplní Česko.Digital je pomáhat
věci vyvíjet a realizovat.
Pokud se budete chtít taky zapojit, podívejte
se na https://Česko.Digital

Odkazy na projekty a organizace zmiňované v rozhovoru:
osf.cz | ucimeonline.cz | strechadusevnihozdravi.cz
covid.gov.cz | nakit.cz | apiary.io

Další rozhovory s Jakubem:
mensa.click/h1 | mensa.click/h2 | mensa.click/h3
mensa.click/h4 | mensa.click/h5 | mensa.click/h6
mensa.click/h7 | mensa.click/h8 | mensa.click/h9
mensa.click/ha | mensa.click/hb | mensa.click/hc
mensa.click/hd
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Víte, že
členové Mensy
pořádají

0

dvakrát ročně

2

1

0
2

0

celostátní setkání,

každý měsíc
schůzky místních skupin
i řadu dalších akcí?

Přidejte se!

Informace o aktuálních akcích
najdete na

www.mensa.cz/volny-cas

Discgolf
v Prostějově
Laďa Frankl, foto: autor
Po vynechání celé zimní sezony halových
sportů nám začalo období letních venkovních
her. Pro začátek byl zvolen discgolf –
procházeli jsme se lesoparkem a kolem hlav
létaly talíře. Někomu se dařilo více, někomu
méně, někdo se brodil v říčce, ale nakonec
vše k plné spokojenosti účastníků skončilo
v koších. Pro další měsíce plánujeme i jiné
aktivity, kterých se s námi můžete zúčastnit.
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Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Název akce

Místo konání

Datum konání

Herní maraton – trénink na MSO

online

30. 6. | 7. 7. | 14. 7. | 21. 7.

Valná hromada MS Zlín

Zlín

1. 7.

Uzávěrka časopisu Mensa

online

4. 7.

Pravidelná schůzka MS Hradec Králové

Hradec Králové

6. 7.

Setkání MS Ostrava

Ostrava

6. 7. | 3. 8. | 7. 9.

Jihoměstská schůzka MS Praha

Praha

7. 7.

Letní camp pro nadané děti

Mikulovice u Znojma

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

Příměstský tábor Nadané děti

České Budějovice

12. 7.

Kulturní leto s Mensou – Duety

Praha

12. 7.

Mensa JUNIOR camp

Mikulovice u Znojma

17. 7. | 14. 8.

Příměstský tábor Nadané děti

České Budějovice

19. 7.

Schůzka MS Brno

Brno

19. 7. | 16. 8. | 20. 9.

Setkání MS Praha

Praha

20. 7.

Od pivovaru k pivovaru 2. část

Český Rudolec a Nová Bystřice

24. 7.

Snídaně v Café Louvre

Praha

27. 7. | 31. 8.

EMAG Brno – Organizační tým

Brno

27. 7.

EMAG Brno

Brno

28. 7.–1. 8.

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

30. 7. | 27. 8. | 24. 9.

Pobytový letní tábor pro nadané děti

Dolní Suchá

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

MSO – Mind Sport Olympiad

online

13. 8.

Od pivovaru k pivovaru

Černý důl

20. 8.

Babí léto na Hájence

Mikulovice u Znojma

28. 8.

Kulturní léto s Mensou – Vše o mužích

Praha

30. 8.

SIGy Turistika, Cyklistika a Outdoors – BLANÍK 2021

Vlašim

10. 9.

Od pivovaru k pivovaru

Teplice a Ústí nad Labem

18. 9.

Dolů po Krkonošské magistrále

Zlaté návrší

26. 9.

Snídaně v Café Louvre

Praha

28. 9.

Únikový víkend

Ústí nad Labem

20. 11.

Od pivovaru k pivovaru

Most a Chomutov (Klínovec)

15. 10.

Únikový víkend

Ústí nad Labem

20. 11.

Rozvoj intranetu
Tomáš Kubeš

Nebojíte se zkratek jako PHP, MySQL nebo CSS? Prosím, pojďte
pomoci rozvíjet mensovní intranet, opravdu vás potřebujeme.
Virtuální setkání se konají každé úterý od cca 19:00 do
cca 22:00 hodin. Prosím, přihlaste se na intranetu mensa.
click/i7 do konference SIG Rozvoj intranetu, kam zasíláme
pozvánky. Nebo se zkuste rovnou připojit do mensovní
Google Meet skupiny na adrese mensa.click/meet.
Až to pandemická situace dovolí, plánujeme virtuální
setkání 2x měsíčně doplnit také možností setkat se osobně
v kanceláři Mensy (v tentýž čas).
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PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
KOPŘIVNICE

Mensa
příměstské
tábory
Ostrava

T e rmí ny a té ma:
12 .–16.7. Obj ev y
19. –2 3. 7. P ok usy
9.–13 .8. P říroda
16 .–20 .8.
Obj ev uje me s vě t

Termín: 23.–27. 8. 2021
Místo: ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225
Cena: 1 990 Kč
Doporučený věk: 7 – 12 let
Celodenní program od 8.00 do 16.00 hodin
(v pátek do 15.00)
Téma týdne: Pokusy
Přihláška na deti.mensa.cz
Kontakt: Hana Kalusová, 770 177 927
hana.kalusova@mensa.cz

Informace
a přihlášky na:
deti.mensa.cz

Doporučený věk:
7–12 let
Celodenní program
od 8 do 16 hodin

P2P Cestovatel

– Jak jsme se měli 9 dní na samotě u lesa
Vladimír Kutálek, foto: autor

V roce 2018 jsem zprovoznil platformu P2P Cestovatel. Hned
na začátku se mi podařilo ve většině krajů získat většinou časově
neomezenou nabídku ubytování. Sám jsem ji využil k sehnání
spolubydlícího. Ale od té doby? Nevím. P2P Cestovatel je
decentralizovaná služba, nezávisí na správci nebo koordinátorovi,
nezastaví se, když má dovolenou, je nemocný, nestíhá. Máte přímou
interakci s druhou stranou. Výhodou i nevýhodou je, že není žádný
záznam, co jste si domluvili a kdy, zvláště v dnešní době, kdy málokdo
zná všechny regulace a omezení tak, jak byly včera změněny.
Nevýhodou nulových záznamů je to, že neexistuje žádná zpětná vazba,
kolik lidí službu už využilo a kolik ubytování, průvodcovských služeb
nebo jen neúspěšných pokusů se už uskutečnilo. A pokud někdo
úspěšně využil, už může komunikovat příště napřímo. Resp. vím jen
o těch, kterých jsem se nějak účastnil já osobně.
V roce 2018 jsem si díky tomu domluvil
spolubydlícího a pak si u nás někdo domluvil
přespání, které nakonec zrušil. A od té doby,
kdo ví. Možná se neubytovává nikdo, možná
pár, možná snad někdo pravidelně. A k tomu
by se za poslední rok k ubytování asi ani
nikdo nepřiznal.
My jsme hned měli zájem jednu nabídku
využít. Jenže nejmladší člen rodiny nebyl moc
na cestování, tak jsme to odložili. Když už
jsme to reálně zvažovali, přišel koronavirus.
Takže nakonec jsme nabídku využili jako
rodina až po třech letech v květnu.
Prostě jsme napsali na jeden z kontaktů ještě
v době lockdownu a několika e-maily jsme
se domluvili. Když se zrušilo jarní setkání
pod Bezdězem, na které jsme chtěli
pokračovat, ještě jsme mírně upravili termín.

Po dlouhé době jsme si užívali temných
nocí, jednalo se o samostatný dům, kilometr
od nejbližší obce. Je to obrovský rozdíl
spát ve skutečné tmě. Kéž by ekologové
prosadili zrušení veřejného osvětlení ve
městech. Nemluvě o hluku. Místo hluku aut
a občasného vyřvávání nametených jsme
poslouchali zvuky přírody, případně bečení
ovcí na pastvině, vzdálené zahoukání vlaku.
Některé výlety jsme dali pěšky, některé
na kole, většinou jsme se autem přiblížili,
nebylo třeba jet daleko, přírody bylo v okolí
plno, a udělali jsme si nějaký okruh. Auto
jsme omezili i z důvodu poněkud náročné
polní příjezdové cesty, spíš by se bývalo
hodilo SUV než Toyota s nízkým spodkem,
se kterou jsem raději jel mimo vyježděné

koleje, což klouzalo. Případně jsme využili
posázavský pacifik/vlak. S dětmi jsme byli
flexibilní. Naplánovali jsme krásný výlet a po
prvních pár stech metrech zakotvili na pár
hodin, protože dětem se zalíbila např. skalka
a potůček a byly tam spokojené. Prostě
proč chodit dál, když tam bylo tak krásně.
Nemluvě o tom, že vždy hrozilo, že o kousek
dál by to vypadalo jako poušť kvůli kůrovci.
Naštěstí jsme se dozvěděli, že kůrovec asi
letos končí. Mimochodem likviduje zhruba
stejně staré (stoleté) stromy jako bekyně
mniška, ta má i svůj „pomník“ v lese. Prostě
i kalamity patří k přírodě.
Zkrátka pobyt jsme si užili, rádi se tam
vrátíme.
Chcete také někam vyrazit nebo někomu
nabídnout ubytování, společnost, průvodce
nebo „jen“ tipy? Zapojte se do P2P
Cestovatel, je to jednoduché, napište si svůj
řádek nebo odpovězte na kontakty zde již
uvedené: mensa.click/ie
P.S.: Pokud jste využili či využijete P2P
Cestovatel, a to včetně případů, že se
nakonec nedomluvíte, dejte mi o tom,
prosím, vědět. Stačí napsat „využil jsem
ne/úspěšně P2P Cestovatel“. Nemusíte
psát žádné podrobnosti, i když za ně budu
rád, abych měl zpětnou vazbu a věděl,
co případně vylepšit. Riziko, že by se
vaše informace dostaly ode mě jinam,
je minimální, jsem schopen úspěšně
asertivně odmítnout i dotazy ČNB obecně
se odkazující na AML zákon…

Dali jsme také vědět mnohým známým
Pražákům, které jsme delší dobu nepotkali.
Jestli by nechtěli přijet a někde se potkat.
Nakonec vyšli jen jedni známí na závěr
v Kutné Hoře – oni vlakem, my autem.
Ubytovaní jsme byli v 1+kk se samostatným
vchodem. Místa nebylo nazbyt, ale s jistými
omezeními jsme se vešli. Stejně jsme většinu
času byli někde v okolních lesích, na loukách,
nebo alespoň před domem. Ubytování
víceméně bylo na přespání a některá jídla.
Zpětně hodnotím, že takové ubytování je
z praktického hlediska epidemiologicky
bezpečné. Pokud bychom potřebovali,
nemuseli bychom se za celou dobu vůbec
potkat s hostiteli. Ale nebylo to třeba,
tak jsme občas pokecali a prodiskutovali
různorodá témata (mensovní i nemensovní).
Samozřejmě jsme trefili týden, kdy každý
den aspoň trochu poprchávalo, občas i liják
s kroupami. Prostě jak se říká, není špatné
počasí, jen špatně oblečení lidé. A tak jsme
během jednoho dne, jedné procházky byli
od trička s krátkým rukávem až po trojvrstvé
oblečení s deštníkem či pláštěnkou.
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz

Nadané děti

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

Znaky, které charakterizují lidi s vysokou
inteligencí. Možná je u sebe také sledujete |
SvetKreativity.cz, mensa.click/hn

Mozek jako součást těla zná každý z nás. Co ale
bylo podnětem k jeho rozvoji, skoro nikdo neví |
VedaZive.cz, mensa.click/hx

Deprese má podle nové studie nečekanou
souvislost s inteligencí |
ZOOMmagazin.iPrima.cz, mensa.click/ho

Není to klasický text ani čistá logika. Jak vlastně
funguje mozek při programování? | 6Dhub.cz,
mensa.click/hy

Mozek

Poškozuje alkohol a následné kocoviny mozek? |
JakZdrave.cz, mensa.click/hz

Jak funguje lidský mozek, když si musí vybrat?
I pro vědce překvapivě |
National-Geographic.cz, mensa.click/hp

Jak fungují jednotlivé hemisféry v mozku? |
EpochaPlus.cz, mensa.click/i1

„Jestliže chcete jíst zdravě, neměly by
ve vaší stravě chybět potraviny bohaté
na vitamín E. Ten chrání buňky a tkáně
před jejich poškozením. Najdeme ho
především ve vlašských ořeších, které
pomáhají proti úzkosti, zlepšují paměť
a schopnost se učit.“ zdroj: PlneZdravi.cz

Týden mozku

Přednášky

Připadá vám vaše dítě nadané? Nebojte se
přivést ho na testy, říká Dana Havlová z Mensa
ČR | EDUzin.cz, mensa.click/he

„Testy nejsou rentgen a do hlavy dítěti
nikdo nevidí. Máme standardizovaný
nástroj na měření intelektu, ale ten
je přesný jen ve chvíli, kdy testovaný
odvede výkon, který se limitně blíží jeho
maximálnímu.” zdroj: EDUzin.cz
Neposlouchá, vyrušuje, nesleduje, slýchají rodiče
mimořádně nadaných dětí. Jakou školu jim
vybrat? | EDUzin.cz, mensa.click/hf
Na Oxford navzdory Brexitu. Mladá vědkyně si
nemohla dovolit školné, Češi se jí na něj složili |
PozitivniZpravy.cz, Domaci.iHned.cz,
mensa.click/hg, mensa.click/hh
Od outsiderů ke géniům. Co si počít s výjimečně
nadanými dětmi? | Heroine.cz, mensa.click/hi

Potraviny, které prospívají paměti, zlepšují
koncentraci i náladu | PlneZdravi.cz,
mensa.click/hq

Na univerzitu do USA – Student brněnského
gymnázia Karel Kalaš se dostal hned na dvě
z osmi nejprestižnějších amerických univerzit |
CeskaTelevize.cz, mensa.click/hj

Dobrodružství poznání: Magnetickou stimulací
mozku proti zapomínání | REFLEX.cz,
mensa.click/hr

Co prozradí sarkasmus o vaší inteligenci |
Novinky.cz, mensa.click/hk

Mozek je nejsložitější strukturou ve známém
vesmíru. Jeho tajemství odkrýval Hyde Park
Civilizace | CT24.CeskaTelevize.cz,
mensa.click/hs

Máte za to, že jste inteligentní? Prozradí to váš
hlas i rychlost mluvení | Flowee.cz,
mensa.click/hl

Vědci v lidském mozku odhalili „zombie geny“.
Vyvíjejí aktivitu i desítky hodin po smrti |
CNN.iPrima.cz, mensa.click/ht

„Úrazy hlavy v raném nebo středním
věku se mohou ve stáří projevit
zhoršením
poznávacích
schopností.
Poukázala na to dlouholetá studie, kterou
publikoval časopis Annals of Clinical and
Translational Neurology.
Ze
závěrů
studie
vyplývá,
že
sedmdesátníci, kteří před více než
patnácti lety utrpěli vážné poranění hlavy,
měli o něco pomalejší myšlení a horší
pozornost, než u nich vědci očekávali.
Vedle toho měli také například v průměru
o procento menší objem mozku.”

Zombie existují. Vědci zachytili v mozku
zemřelých lidí něco zvláštního | Denik.cz,
mensa.click/hu

Lidská inteligence

zdroj: CT24.CeskaTelevize.cz

Úrazy hlavy v mládí snižují inteligenci ve stáří. Na
vznik Alzheimerovy nemoci ale vliv nemají, ukázal
výzkum | CT24.CeskaTelevize.cz,
mensa.click/hm
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Dlouhodobé užívání anabolik by mohlo
urychlovat stárnutí mozku, ukázala studie |
CT24.CeskaTelevize.cz, mensa.click/hv

„Několik studií na potkanech a krysách
potvrdilo, že strava s vyšším podílem
fruktózy vede nejen k obezitě a inzulínové
rezistenci, ale také k poruchám paměti
a zvýšenému riziku zánětu mozku.
Následky byly dokonce horší než
u hlodavců, kterým byl podáván obyčejný
cukr.” zdroj: iReceptar.cz
Běžné potraviny, které nejvíce škodí mozku.
Alkohol je až na čtvrtém místě | iReceptar.cz,
mensa.click/hw

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek
o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu
mozku a neurovědách, který je součástí Brain
Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně
na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších
a přínosech výzkumu mozku.
mensa.click/if

Zahraniční (SK)

Daniela Metesová: Keď inteligentné dieťa
nepodporíme a nestimuluje sa jeho rozvoj,
schopnosti sa spriemerujú | EDUworld.sk,
mensa.click/i3

Zahraniční (EN)
What if only part — not all — of your brain were
transplanted? | MindMatters.ai, mensa.click/i4
Perspectives on Forgetting |
MensaFoundation.org, mensa.click/i5
Are There Differences in the Brains of Autistic
Men and Women? | NeuroScienceNews.com,
mensa.click/i6

From the ExComm
Reprinted from the Mensa World Journal, July 2021, issue 102.

I am very grateful for that opportunity and
wish all gifted children had the same chance.
You could make the case that all kids need
education on their own level, which is true,
but it also misses the point. The needs of the
especially gifted are not that easy to meet
and often tend to get neglected in a ”they’ll
be fine anyway” kind of manner. That attitude
betrays a lack of understanding of the nature
of giftedness, and how the needs of the few
need not contradict those of the many.

Regarding gifted
education
Globally speaking, school systems come in
a variety of ways. Some countries understand
gifted education better than others. So,
when I read in the news that the concept
of advanced classes for those with special
aptitude is coming under fire in places
where such arrangements have so far been
commonplace, I find it troubling.
Certainly, gifted children have their own
cognitive style and will want a higher pace
of learning, more difficult problems to solve,
deeper reflection on various angles of all sorts
of questions and so on. Do gifted children also
require equally gifted adult teachers? I don’t
know, but as many Mensa members know from
experience, it can be a blessing to have one.
Thirty years ago, I had the privilege of being
accepted to a special high school with advanced
mathematics. It was the only one in my country
at the time; egalitarian to a fault, Sweden did
not look kindly on gifted education. Sports or
music? No problem. Maths and science? No
way. Until finally that mental barrier began to
crack and the needs of the gifted were officially
recognized also by the government. Of course,
education is about more than knowledge.
I remember the best thing about it was not the
maths itself, but the social environment that
emerged when gifted students from all over the
country were gathered in one place. (Several
would later join Mensa.)

Mensa can do more to increase awareness
of what giftedness means, and why it is
important to support it also in schools. It
should be possible to do this without going
into politics. Several national Mensas have
separate charitable branches, the oldest
and most famous being the American Mensa
Foundation. There is also Mensa Fonds
in The Netherlands and the most recent
addition, the Nordic Mensa Fund. The aims
and the scope of foundations like these
differ a bit, but they all focus on the first
two goals of the Constitution of Mensa: to
identify and foster human intelligence for the
benefit of mankind, and to support research
into the nature and characteristics of human
intelligence. Scholarships and awards to
students is one way of doing that. Mensa
India’s projects Dhruv and Tribal Mensa are
even more hands-on, performing testing
in areas where gifted youth are likely to
otherwise be overlooked.
We need more of these initiatives. Supporting
giftedness on a global scale is a cause many
members would be happy to get behind and
one that Mensa International is exploring.
I look forward to reporting more on these
developments in future columns of the MWJ.

World Gathering in
Houston
It’s wonderful that the event will take place
after all – albeit with much of the world absent.
The annual meeting of the International Board
of Directors was supposed to coincide but
has been cancelled. It may be that we can
have our board meeting in November instead,
but it remains to be seen. Meanwhile, I wish all
World Gathering guests a happy gathering, in
celebration of our 75th anniversary.

MWJ International Poetry Competition 2021
Kate Nacard. Reprinted from the Mensa World Journal, July 2021, issue 102.
Members are invited to submit their
original poems to mwjeditor@mensa.org,
by August 1, 2021. Poems are to be
previously unpublished and no longer
than 30 lines in length. The theme for the
competition is Reflection. All entries must be

in English and following the judges’ decision,
no correspondence will be entered into.
By submitting an entry (maximum of one
entry) into the competition, members
understand that their poem may be

Extra IBD meeting
In April, a virtual IBD videoconference was
held. No formal motions were voted on this
time, as it was a pure discussion meeting.
Nonetheless, it was a very useful meeting and
you can find a summary of the discussion in
the minutes on the website. Like the formal
October meeting last year, this meeting was
live-streamed to members.

Member community
We are changing platforms for our international
online member community. Facebook,
which offers Workplace as a paid service to
companies, has discontinued the free version
we’ve been using and for that reason we will
need to move to something more affordable.
Workplace has been a great success, and
we’ve been fortunate to have this space for
the last year. Around 200 members used it on
a typical day, 600 in a typical week. By the
time you read this, we hope to have a new
place up and running. (Updates can be found
in upcoming newsletter issues and on mensa.
org/members.)

Electronic newsletter
If you’ve registered an account on our
international website mensa.org, you get our
monthly e-mail newsletter. You don’t want to
miss it.

Governing
documents
Keeping track of formal rules may not be
everyone’s favourite pastime. However, if you
agree that clear and intelligible governing
documents are the foundation upon which
so much else rests, you will be pleased to
learn that the IBD took a big step recently
when the Bylaws of Mensa International was
adopted, replacing the older and more ad
hoc collection of rules known as Actions Still
In Effect (ASIEs). The Bylaws have a logical
structure with proper chapters and headlines
and a detailed table of contents and you can
download them from the website.
All the best,
Björn Liljeqvist
Chairman, Mensa International

published in the Mensa World Journal or
in any other National Mensa journal at the
editors’ discretion. The author will, of course,
be acknowledged.
As all entrants will be checked for current
membership, your entry will be invalid if you
don’t include your country of membership
and membership number with your entry.
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Neurodiversity and Technical Work
Reprinted from the Mensa World Journal, June 2021, issue 101.
In 2019, the 2nd edition of Steve’s book
Workplace Neurodiversity was released.
Below, he explains why he penned the book
(originally titled Asperger Awareness) in 2011.
I wrote the book as a manual for managers
of technical teams in order to encourage an
awareness of some common characteristics of
many technical workers, and how these could
be both a source of value as well as potential
difficulty for managers. An understanding of
neurodiversity can be the key to optimising the
productivity and satisfaction of these workers.
For almost a decade, the term ‘Neurodiversity’
elicited blank stares from HR and management.
Then, in the last couple of years it has suddenly
become all the rage. I have been fortunate to
be involved in implementing the first steps in
neurodiversity in our company.
Starting at the beginning, we concentrated
on the recruitment process. Many with AS
(Asperger Syndrome or Autism Spectrum)
characteristics do not do well in the traditional
job interview. We advertised for AS-assessed
applicants, and staged activities to focus on
their skills. We hired several candidates, who
became productive and happy, many after
years of rejection and settling for work well
below their abilities.
Fortunately, the use of pop-psychology
personality testing in recruitment (e.g. MyersBriggs, Big Five) is now becoming recognised
as amounting to blatant discrimination

against the neurodivergent, and is falling out
of favour. However, the HR mindset is still
focused on disability and making “reasonable
accommodations”. This seems to me not far
from tokenism, almost providing a sheltered
workshop to prove that we are enlightened. It
is a bit like requiring a person in a wheelchair
to provide a medical certificate in order to get
personal ramps installed. Disability is as much
a product of the environment as it is of individual
differences. By having wheelchair-friendly
buildings, those in wheelchairs do not need to
feel that they are getting special treatment.
After 40 years in the technical workforce,
I am convinced, as are many researchers and
colleagues, that technical folk like me tend
to benefit from some AS characteristics, and
folk with these traits tend to be attracted to
technical work. I have known many with AS
assessments, and many more who could have
obtained them. Most, however, chose not to
disclose it to their work.
If we are to really understand and practise
neurodiversity, we need to recognise that
there are already many neurodivergent people,
particularly in technical roles. It is far preferable
not to need to consider special treatment if we
can just provide an AS-friendly workplace, just
as we have done for wheelchair users.
A major part of the problem is the failure of
middle management to recognise that most
technical workers are enthusiastic, hyperfocused, and driven by their interest in the

From the ExComm: We are all grateful

for the work of our volunteers who have helped
keep Mensa social during these times when we
cannot meet in person
Reprinted from the Mensa World Journal, June 2021, issue 101.
We realize it can be difficult, but it has also
been an eye-opening experience attending
worldwide events virtually. Many members who
have never attended an in-person event have
attended dozens of events across the globe.
Working virtually can be a challenge as well.
But the ExComm has been diligent in our
duties preparing for the upcoming additional
International Board of Directors (IBD) meeting.
Even though last year the IBD was held virtually
over two weekends, we were unable to finish
all of our business and we will have a mid-year
meeting to catch up on those items.
We have been working on our Strategic Plan
for the organization. This is to determine
the focus and goals of the IBD as we move
forward. Having this focus as we bring agenda
items to the table will guide us in determining
the best way to achieve our goals. We have
also been reviewing the Bylaws and Actions
Still in Effect (ASIEs) in order to streamline
our governing articles and make them easier
to view and understand. I’m grateful to the
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ExComm and the IBD for working through
difficult situations to get through these difficult
times in a virtual environment.
On a positive note, we appear to be looking
towards the bright light at the end of the
tunnel of this pandemic. As we begin to gather
again, my hope is that we continue some of
these virtual events that help keep us truly
international.
As we move ahead, I am impatiently awaiting
the ability to see those members who will be
able to travel to the World Gathering in August.
I realize there may be some members who will
not be able to join us, but we are continuing
with our plans for fun and festivities for those
who will be able to attend.

technical work. The other side of the coin
is that any incidental non-technical work is
perceived as a frustrating distraction. In an
attempted false economy, admin help is often
removed from technical teams, and a steady
increase in non-technical tasks ends up taking
up more than half of their day. The result is
demoralising, with a loss of job satisfaction and
productivity. This has been a common cause
of talented staff leaving, even for lower pay, for
work with a greater technical focus.
While we don’t need to stereotype technical
workers as socially awkward, etc., we can
take into account that by making modest
adjustments to their work conditions, those
with AS traits can feel accepted, valued, and
inspired to excel.
We have some way to go before we have
established true diversity and reaped the
benefits for business and society. I hope that
Workplace Neurodiversity will make some
small contribution along the way.
Steve Plowright, an IT Forensic Examiner
and a member of Australian Mensa

Mensa India
achieves Full
National Mensa
status
Reprinted from the Mensa World Journal,
June 2021, issue 101 (zkráceno).
Mensa India was started in Calcutta by
a young student, Amitananda Das, in 1972.
As it spread within India it was adopted by
Jnana Prabodhini (Awakener of Knowledge)
founded by Dr. V. V. Pendse, a prominent
Psychologist.
Under the steady guiding hand of Jnana
Prabodhini, Mensa India grew and
consolidated its base in Western India and
then spread across India. By 1998, we had
six chapters. During our growth years,
Dr. K. C. Schroff, a prominent industrialist,
provided
much-needed
funding
and
infrastructure for our growth.
We now have 1,700+ members in chapters
across all major metros and also organized
into geographical zones. Our ‘corporate’
governance structure, full range of digital
and print internal communication, digital
records and automation have been in place
for some years now.

American Mensa is excited and delighted to
welcome our members from around the world
to Multifaceted Minds at the end of August.
With everything being “bigger in Texas”, it will
be a wonderful and engaging event.

However, the main stumbling block for
obtaining Full National Mensa (FNM) status
was the legal requirement to bring our
incorporation documents into sync with the
Mensa International Constitution. This was
finally done with the help of many people from
Mensa International and here we finally are!

LaRae Bakerink, Chair, American Mensa

Gowri Shanker, President of Mensa India

INZERCE

Popelka mezi pojištěním:
pojištění odpovědnosti
Vladimír Kutálek
Každý, kdo vlastní auto, má povinnost mít
tzv. povinné ručení – celým názvem pojištění
odpovědnosti z provozu vozidel. Bohužel
ostatní pojištění odpovědnosti se těší malé
pozornosti, na rozdíl např. od majetkových
pojištění.
Ukážu,
proč
by
pojištění
odpovědnosti mělo být víceméně to první,
co mít sjednané, jaké spletitosti pojištění
odpovědnosti obnáší i proč u povinného
ručení raději volit vyšší než základní limit
35 mil. Kč.
Důvod, proč se pojištění odpovědnosti
těší malému zájmu, je jednoduchý. Klienti
se především zaměřují na majetková
pojištění, u majetku vidí denně, o co by mohli
přijít. Často vidí i rizika kolem sebe, zloděje,
vandaly, nebo i hasiče, které si nejčastěji
spojujeme s požáry. Pokud si berou
hypotéku, pojištění nemovitosti bývá často
podmínkou.
Proč pojišťovny nedělají větší propagaci
pojištění odpovědnosti? Oproti jiným
pojištěním je pojistné v absolutní hodnotě
nízké (tisíce, ale i stovky korun ročně), často
pojistný kmen (počet lidí, co se pojistili
u dané pojišťovny) vzhledem k poměru rizik
a pojistnému není veliký, a přitom zde hrozí
i milionové škody (do výše limitu daného
produktu dané pojišťovny). Tyto vlivy jsou
trochu propletené, malý zájem klientů
znamená malou propagaci pojišťoven
(i menší nabízené limity), a to znamená malý
zájem klientů.
A motivace poradců? Každá pojistná
smlouva znamená téměř stejnou státem
nařízenou byrokracii, takže podobnou
byrokracii máte jak za smlouvu za 1 000 Kč
ročně, tak za několikatisícovou smlouvu na
povinné ručení.
Proč by se klient měl aktivně zajímat
o pojištění odpovědnosti včetně pojištění
odpovědnosti z provozu vozidel, i kdyby
nebylo povinné? Když vám začne hořet dům,
je to hrozné, ale škoda na vašem majetku
je samozřejmě omezena hodnotou vašeho
majetku. Navíc často výši škody sníží hasiči.
U vaší odpovědnosti za škodu není škoda
nijak omezena, např. u toho požáru záleží,
jestli lehne požárem sousedovic kůlna,
nebo celé město. U nejznámějšího pojištění
odpovědnosti, povinného ručení, byly
škod vyšších, než je zákonný 35milionový
limit, desítky (od roku 2006, předtím
pravděpodobně žádná). Asi nejznámější
byla nehoda kamionu s vlakem ve Studénce,
kde hmotná škoda jen na vlaku (Pendolino)
přesáhla nakonec 210 miliónů korun
(mensa.click/i8). Pokud vás zajímá příklad
škody, kterou způsobilo běžnější vozidlo než
kamion, je to přes 56 mil. Kč, podrobněji viz

článek: mensa.click/i9. V článku se dozvíte
i to, co se stane, když auto nepojistíte, a jak
se řeší nepojištěná auta.
Myslím si, že přesně taková pojištění jako
pojištění odpovědnosti jsou důvodem,
proč především pojištění existuje. Krýt
nepravděpodobná rizika, která ale hrozí
velmi vysokými škodami. Jednotlivec
i skupina prostě není schopna se složit na
případnou škodu. A současně ta vysoká
nepravděpodobnost může znamenat, že
pojistné může být vzhledem k možným
škodám velmi nízké. Bohužel jen za
předpokladu, že si takové pojištění sjedná
dostatečný počet lidí (stačí na celém světě
díky zajišťovnám).
Např. pojištění občanské odpovědnosti
kryje neúmyslné škody z občanského života
způsobené nedbalostí. Nekryje škodu
úmyslnou, ale nekryje za vás ani škodu, za
kterou nemůžete, lidově řečeno – ze které
vás vysekají právníci. Což třeba může být
i situace, když se vám malé dítě vytrhne
z ruky a způsobí dopravní nehodu. Je to
z pohledu vlastníka vozidla divné, ale pokud
nemá havarijní pojištění, nikdo mu v takovém
případě škodu nezaplatí (měl by s takovou
věcí počítat a přizpůsobit jízdu).
Svědčí minulé škody o tom, jaké škody
mohou nastat v budoucnu? Ne. Každým
rokem roste státem vynucená složitost, a to
nejen aut, což znamená, že taková auta jsou
čím dál dražší.
Výrazně horší jsou také škody na zdraví,
klidně v součtu přes 50 mil. Kč. Pomalu se
také poškození víc a víc osmělují se svými
požadavky na odškodnění a soudy vyšší
a vyšší odškodnění „přiklepávají“.

Neposedné fejetóny

Kniha psaná i posílaná ze srdce.
Ukázky a objednávky na

www.terezacimburkova.cz
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Jaká škoda může nastat? Škoda není
ničím omezena. Škoda na majetku je sice
omezena hodnotou poškozených vozidel,
značek, budov, přepravovaného nákladu.
Ale kolik to v součtu při nejnepříznivějších
okolnostech může být? Těžko říct. Může to
být vlak za 210 milionů jako ve Studénce,
mohl by to být teoreticky kamion převážející
mikročipy nebo obrazy od Picassa, mohl by
následkem vámi zaviněné nehody začít hořet
vlak převážející elektromobily – nebo „jen“
způsobíte nehodu autobusu převážejícího
sportovce. Ten poslední příklad je v případě
povinného ručení řešitelný, protože povinné
ručení má dvě důležité vlastnosti – dva limity,
jeden na majetek a druhý nezávislý limit na
zdraví. Druhá vlastnost je ještě důležitější,
limit na zdraví je pro každou vámi zraněnou
osobu zvlášť. Tedy i kdyby se vám „podařilo“
způsobit nehodu, kdy se zraní celý autobus
profesionálních sportovců vracejících se
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z olympiády, povinné ručení s limitem
100 mil. Kč za vás zaplatí škodu, i kdyby
každému z nich přiklepli celkové odškodnění
ve výši 70 mil. Kč.
Pojištění občanské odpovědnosti může krýt
prkotiny, když neúmyslně rozbijete něco
v obchodě nebo dítě vysklí okno míčem. Ale
i zranění, když vám něco vypadne z okna
na někoho u domu, nehody na sjezdovce,
vytopení sousedů nebo škody u sousedů
z požáru u vás (vámi zaviněného). Jsou to ty
nejhorší možné škody? Opět ne, teoreticky
je škoda opět neomezená. V praxi si
dovedu představit situaci, že jako chodec
či cyklista zaviníte dopravní nehodu, v tom
nejhorším případě hromadnou dopravní.
Jak můžete jako chodec či cyklista způsobit
nehodu? Stačí, když porušíte předpisy
a někdo se vám pokusí vyhnout a srazí se
např. s protijedoucím vozidlem. Nesmíme
zapomínat i na případ, kdy je na vás „jen“
tato vina hozena a potřebujete se bránit
nebo řešit neúmyslné přiznání, když jste to
mysleli jinak.
Nejčastější námitka je: tohle se mi nestane,
to je tak málo pravděpodobné, že to můžeme
zanedbat. Ano, je to málo pravděpodobné.
Což mimochodem je důvod, proč pojištění
s limitem v milionech stojí i pár stovek
ročně. Nicméně i když se zaměříme na
dopravní nehody, které se staly, stále jde i
o 56 mil. Kč. V aquacentru na tobogánu
pojištěný nedodržel časový odstup, dojel
osobu před ním a způsobil jí vážné poranění
páteře s následným trvalým omezením
hybnosti. Soud stanovil finanční odškodnění
poškozenému ve výši 19,5 mil. Kč. Toto
odškodnění obsahovalo bolestné, ztížení
společenského uplatnění, ztrátu na výdělku,
náklady na péči o poškozeného, náklady
na bezbariérovou úpravu bytu a náklady
vynaložené zdravotní pojišťovnou. Pokrylo
by vaše pojištění takovou nehodu? Nebo by
mělo „spoluúčast“ pár milionů korun?
Kolik stojí povinné ručení na dostatečný
limit? I limit 200 mil. Kč / 200 mil. Kč by
ve Studénce kamionu nestačil na pokrytí
všech škod. Naštěstí se lze pojistit i na limit
jedné miliardy korun (úpisem, pojišťovna si
vyhrazuje právo schválit každou jednotlivou
pojistku). Pro představu pro klienta bez
jakéhokoliv bonusu (ale i malusu) z Prahy
se všemi možnými slevami vycházel takový
prakticky neomezený limit povinného
ručení na cca 7100 Kč ročně, když jsem ho
naposledy počítal. Pro člověka s maximálním
bonusem a z menšího města s běžným
motorem vycházel na 1765 Kč ročně.
A poradci by mělo stačit sdělit SPZ, PSČ, RČ,
jméno, kontakty a kolik ujedete ročně autem,
a pojištění tak sjednat kompletně na dálku,
což je důležité nejen z důvodu koronaviru.
Jak může vypadat taková nabídka, pro
zjednodušení čistě na povinné ručení?
Podívejte se sem: mensa.click/ia. Všimněte
si přitom rozdílů mezi pojišťovnami i mezi
limity, limit 150 mil. Kč u jiné pojišťovny může
vyjít levněji než základní limit 35 mil. Kč /
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35 mil. Kč u vaší. Jak jeden klient napsal: „…
raději vyhodím ročně pár stovek či tisícovek,
než abych měl někdy ultrapeška a celoživotně
splácel desítky milionů Kč, o které by
pojistka nestačila na krytí škod. Prioritou
je samozřejmě nehodu nezpůsobit, ani
nebýt součástí.“ Jen dodávám pro úplnost,
že by to nebylo pravděpodobně doživotní
splácení. Věřím (nicméně nejsem právník), že
by takovému klientovi bylo schváleno max.
5leté oddlužení. Nicméně i tak raději platit
pár stovek ročně navíc než riskovat ztrátu
veškerého majetku a procházení až 5letým
oddlužením. Nemluvě o morální stránce –
i když díky oddlužení nebudete nuceni
zaplatit celou škodu, stále tu škodu někdo
utrpěl a tu mu nikdo za vás nezaplatí, resp.
nedoplatí…
Jaký limit lze sjednat u pojištění
občanské odpovědnosti? Bohužel nabídka
odpovídá poptávce. Klienti nejčastěji chodí
s požadavkem na nejnižší limit, jeden dva
miliony. K pojištění domácnosti takový limit
lze získat i zdarma s územní platností na
celý svět, nebo třeba za cca 700 Kč ročně,
záleží na pojistných podmínkách. Nejčastěji
aktuálně sjednávaný limit je prý kolem deseti
miliónů cca za 1 200 Kč ročně. A bohužel
nejvyšší mně známý nabízený limit je jen
50 mil. Kč, a stojí cca 2 400 Kč ročně. Pokud
to srovnáte s limity pro povinné ručení, které
jsou navíc zvlášť na věci, zvlášť na každou
zraněnou osobu, je to bída. Sice je možné
sjednat toto pojištění vícekrát, ale cena
roste násobně. Když pojišťovna nabízí limit
25 mil. Kč a 50 mil. Kč, navýšení na
dvojnásobný limit je dražší třeba jen o 20 %
a možná, že navýšení na limit 100 mil. Kč
by bylo ještě o méně procent… Bohužel ale
produkt s vyšším limitem než 50 mil. Kč na
českém trhu chybí (nevím o něm).
U povinného ručení je mnohé dáno
zákonem, tedy lze snadno porovnat ceny dle
pojistného, limitu a prakticky nepotřebujete
studovat pojistné podmínky. Za to u jiných
odpovědností jsou podmínky různorodé. Což
je na jedné straně dobře, můžete najít pro vás
vhodnější nabídku, na druhé straně nelze tak

jednoduše porovnat cenu a limity, vybrat to
nejlevnější.
Na co si dát pozor u pojištění občanské
odpovědnosti:
- V prvé řadě na limity, nevidím důvod
nesjednat nejvyšší limit 50 mil. Kč, limit
10 mil. Kč by měl být minimum (a vědět, že
cokoliv nad limit platíte ze svého).
- Územní platnost – stačí sice ČR, ale pak
je nutné si pamatovat, že při každé cestě
do zahraničí musím mít cestovní pojištění
i s připojištěním občanské odpovědnosti,
které často vyjde dráž, než mít pojištěnou
územní platnost na Evropu, nebo rovnou
celý svět.
- Sublimity – např. starší pojistky měly zvlášť
limit na věci, na zdraví. Novější pojistky
mají často omezený limit na elektroniku
(z důvodu častých podvodů, resp.
pojistných událostí) nebo si ho musíte
navíc i připojistit.
- Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti –
některé pojišťovny toto riziko mají zvlášť,
typicky ho sjednávají s pojištěním
nemovitosti
a
pojištění
občanské
odpovědnosti sjednávají s pojištěním
domácnosti. Pozor také, na jaké
nemovitosti se vám vztahuje, někde je
musíte vyjmenovat, někde jsou rovnou
pojištěny všechny vámi vlastněné.
- Odpovědnost nájemce – na jedné straně
si pronajímatel může pojistit odpovědnost
nájemce formou připojištění, na druhé
straně ale mnoho pojištění občanské
odpovědnosti nekryje rizika nájemce,
nemluvě o zapůjčených věcech (opět
z důvodu častých pojistných podvodů/
událostí).
-

Odpovědnost nejen osoby napsané
jmenovitě ve smlouvě jako pojištěné.
V
základu
u
pojištění
občanské
odpovědnosti je pojištěna společná
domácnost osob, laicky celá rodina,
ale i zde není definice jednotná, běžná
rodina tvořená rodiči a jejich nezletilými

dětmi je pojištěna vždy, často i do
26/30 let. Nicméně v ceně pojistky
můžete mít pojištěnu jak širší rodinu, tak
i odpovědnost osob, které se vám starají
o děti, zvířata nebo u vás třeba uklízí.

i jinak, potřebujete oboje dvoje. Obecnou
výlukou je, že pokud se něco chystáte
udělat úmyslně, nemá smysl se předtím
pojišťovat, pojišťovna vás chránit nebude.
A dávejte si vždy pozor na alkohol.

- Odpovědnost za zvířata – opět některé
pojišťovny v základu kryjí i odpovědnost
za některá zvířata, některá připojistí, jiná
vůbec. Někde je omezení na druh (pes,
kočka, drobná, domácí, hospodářská),
jinde na způsob využití zvířat (nepojistí
zvířata k výdělku, nebo určená na
myslivost).

- Dalším problémovým místem je krytí
čisté finanční škody (škody, které
nepředchází škoda na majetku či zdraví)
a škody z práva na ochranu osobnosti.
Není vůbec samozřejmé, že jsou
pojištěním kryty.

- Hrubá nedbalost – mnoho pojistek má
nějaká omezení na to, jak velkou nedbalostí
byla škoda způsobena, a tím se dostáváme
na tenký led právních sporů, co je a co
není hrubá nedbalost. Příklady hrubé
nedbalosti z jedné pojišťovny, která je má
ve výlukách, tedy případy, kdy nehradí:
např. uniká plyn a nikdo neprovede opravu,
nebo problikává elektroinstalace, resp.
obecně klient o škodě věděl nebo vědět
mohl, a nic nekonal – nelze ji tedy potom
brát za nahodilou událost. Osobně dávám
na rady právníků a raději doporučím mít
o něco dražší pojištění bez této výluky,
nebo alespoň mít pojištění právní ochrany
či jiné sjednání služeb právníků.
- Pozor na výluky. Především si dávejte
pozor na výluku za odpovědnost, kterou
pojišťuje jiný produkt, např. odpovědnost
z mysliveckého psa, nebo odpovědnost
z podnikání, prakticky vždy povinná
pojištění odpovědnosti. Např. pokud jste
myslivec, potřebujete povinné pojištění dle
zákona č. 449/2001 Sb., pokud máte zbraň
pro jiné účely, potřebujete jiné pojištění.
Pokud jste myslivec a používáte zbraň

Odpovědnostní pojištění tvoří celý systém
pojištění, kdy se jednotlivá pojištění navzájem
překrývají i doplňují. Některá pojištění jsou
opět za pár stovek ročně jako např. pojištění
odpovědnosti držitelů zbrojních průkazů,
jiná jsou dražší, především odpovědnost
z podnikání, dlužno říci, že i plnění z pojištění
odpovědnosti podnikatelů je častější.
U odpovědnostního pojištění si vždy
zkontrolujte, že máte v ceně nebo zvlášť
připojištěnou i právní asistenci. Na jednu
stranu se zdá samozřejmé, že pojišťovna
vám zaplatí právní asistenci, protože je to
i v jejím zájmu, ale ne každá pojistka to
zahrnuje. Nejen, že právníci často budou
rozhodovat, kolik zaplatíte, resp. kolik za
vás zaplatí pojišťovna (což v tom nejhorším
případě může znamenat, že když limit
poskytovaný pojišťovnou nebude stačit,
doplatíte si třeba pár milionů z vlastní kapsy),
ale také sem budou spadat desetitisícové
i statisícové náklady na právní zastoupení
a třeba znalecké posudky až do rozhodnutí
sporu, který se často řeší roky. Na druhou
stranu je lepší mít právní asistenci sjednanou
obecně a u jiné pojišťovny než ostatní
pojistky, protože zde bývá výluka na spory
s pojišťovnou, která vám tu právní asistenci

sjednala. Mimochodem pojištění právní
ochrany je také oproti západním zemím málo
používané.
Uvedu na příkladu z nedávné minulosti:
mensa.click/ib. Odpovědnost za škodu zbraní
můžete mít pojištěnou v rámci občanské
odpovědnosti, musíte se podívat do svých
pojistných podmínek. Ale je užitečné mít
i samostatnou právní asistenci, která není
podmíněna odpovědností za škodu, jako
např. v tomto případě: mensa.click/ic (Léta
vystavoval torza starých zbraní. Nedovolené
ozbrojování, řekla najednou policie a obvinila
ho). Jedna možnost je mít obecné pojištění,
jak pojištění občanské odpovědnosti, tak
právní asistence. Druhou možností je mít
specializované pojištění, které kryje čistě
pojištění odpovědnosti držitelů zbrojních
průkazů včetně možnosti připojistit právní
asistenci jen pro tyto případy. Obě možnosti
se obecně liší, specializované bývá typicky
levnější a současně na dané riziko obsáhlejší.
Obecné zas je obsáhlejší obecně. Nejlepší
možností je samozřejmostí mít obě. Já
preferuji obecnější pojištění i z důvodu
snížení rizika dohadů, které pojištění použít.
Doufám,
že
vás
článek
přesvědčil
o smysluplnosti uzavření „popelky“ mezi
pojištěním – pojištění odpovědnosti. Myslím
si, že každý by měl mít pojištění občanské
odpovědnosti a mnoho z nás i specializované
odpovědnostní pojištění, zvláště pokud
podnikáte a ručíte celým svým majetkem.
A doufám, že jsem vás přesvědčil, že nižší
limity jsou úspora na nepravém místě.
Sobecky doufám, že díky případnému
většímu
rozšíření
pojištění
občanské
odpovědnosti dojde především postupně
k navyšování limitu, který lze sjednat.
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Jak by mohly být volby v ČR svobodnější?
Vladimír Kutálek

V minulém díle jsem popsal volební systém v ČR z hlediska svobody,
rovnosti, diskriminace. Z mého úhlu pohledu by mohl být systém
výrazně svobodnější. Nejdříve odhalím pro některé čtenáře reálné
fungování tzv. zastupitelské demokracie.

Jak reálně popsat
současný volební
systém?

něj) relevantní zákony, na straně druhé se
advokáti (mimochodem zákonem vytvořený
umělý monopol) specializují na vybrané části
zákonů a většina si netroufne ani sami sebe
zastupovat v jiné oblasti.

Volební systém je dán zákonem. To znamená,
že „zastupitelská demokracie“ by se dala
také přeložit třeba jako „sled autokracií“.
Voleným zástupcům totiž dáváme svým
způsobem generální plnou moc…

Zkuste zavést v jiné oblasti povinnost, že
musíte někomu napsat neodvolatelnou
plnou moc na 4 roky, a budete mít stejný
problém. Např. zkuste si představit, že
byste museli podepsat nevypověditelnou
čtyřletou smlouvu s mobilním operátorem,
kde by se mobilní operátor prakticky
k ničemu nezavazoval. Mohl by slíbit cokoliv,
ale po podepsání smlouvy by jen pokrčil
rameny a měl možnost jednostranně změnit
podmínky, aniž by zákazník stejně jako nyní
volič mohl od smlouvy odstoupit. Jak by
vypadaly mobilní služby za pár let, si nechci
ani představit. No podívejte se na služby
poslanců.

Tato plná moc může být na (až) šest let a je
ze strany voličů prakticky neodvolatelná
a neměnitelná. Zvolení zástupci za vás budou
rozhodovat za všechny obory a směry. Jen
sama tahle věc je naprosto šílená. Najděte
ve vašem okolí člověka, který má víceméně
na všechno natolik stejné/podobné/pro vás
důvěryhodné názory, abyste mu byli ochotní
dát neodvolatelnou téměř generální plnou
moc na 4, či dokonce 6 let! Mnozí takovou
osobu ve své blízkosti nemají, někteří by
uvažovali o svém partnerovi, ale třeba ne ve
všech oblastech (např. v pohlavně sporných
otázkách). A teď si představte, že byste
takovou plnou moc nemohli ani odvolat, ani
časově omezit dle své vůle.
Ve volbách navíc volíte z velmi omezeného
výběru mnohdy úplně neznámých lidí,
u senátorů je pak ten výběr zúžený na
pouhé jednotky. Nemáte možnost svou
volbu změnit. A samozřejmě volení to
vědí, a dokonce někteří se pak vysmívají
voličům ve stylu: to byl jen volební slib.
Téměř legendární je výrok „Ty sliby nebyly
zasazeny do reálného ekonomického rámce
a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.
Byli bychom blázni, pokud bychom trvali
na něčem, co není ekonomicky reálné,
a tlačili zemi do větších schodků jen proto,
abychom prosadili naše politické sliby,“
vysvětlil už v roce 2003 tehdejší ministr
financí Bohuslav Sobotka.
A nejdůležitější otázkou je, jak velká je ta
generální plná moc, kterou takto povinně
předáváme zastupitelům. Oproti athénské
demokracii je naštěstí tato plná moc
redukována, tehdy se hlasovalo i o vyhnání
občana z městského státu. Ale z mého
pohledu i nyní stále předáváme až příliš
obecnou plnou moc o věcech, o kterých
by se vůbec nemělo rozhodovat. Chybí
omezení na počet zákonů, expirace
zákonů (některé zákony jsou stále platné
z Rakouska-Uherska, i když nepoužívané),
pravidelné obhajování zákonů (minimálně
těch zavádějících povinnosti, zákazy),
protože současný stav bobtnání zákonů
je dlouhodobě neudržitelný. Na jedné
straně každý občan má znát všechny (pro
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Dále je zde už spíše drobnost, umělá hranice
5 % hlasů. Straně, která má méně hlasů,
je odepřen vstup do Sněmovny, i kdyby
jim v daném kraji jinak připadlo aspoň
jedno křeslo. Dokonce tahle umělá hranice
stoupala pro společné kandidátky více stran,
také zrušeno Ústavní soudem na začátku
února. Názory, co je správnější, se velmi liší.
Mně osobně vadí vlastnost jednokolových
či dvoukolových voleb v tom, že umožňují
zvolení kandidáta, kterého nechce většina
voličů (prvního kola). Ale v celém tom
volebním systému je to už spíše detail
vzhledem k tomu, jak je omezený výběr voleb
na úplném začátku. Uměle.

Realita současného
přijímání zákonů
Možná si někteří neuvědomují, jak
reálně „funguje“ současný systém. Mají
zidealizované představy, co poslanci dělají.
Cílem voleb je, abychom si vybrali např.
200 poslanců, kteří budou zastupovat celou
republiku. Pak budou hlasovat o všem
možném ze všech možných oborů. Jak
to reálně (ne)funguje? Hlasování za den
je tolik, že většina poslanců nečte, o čem
hlasuje, nebo tomu „jen“ nerozumí, zvláště
když některé změny jsou napsány stylem
„tam a tam přidáme čárku“. Další realitou
systému je to, že poslanci nehlasují často
dle svého názoru, ale dle názoru své strany.
Strana vydá pro své poslance doporučení,
jak mají hlasovat, a většina jejich poslanců
tak hlasuje. V případě některých hlasování
jsou poslanci, kteří nehlasují v souladu
s doporučeními strany, pranýřováni. Uctíváni
jsou ti, kteří mají stoprocentní účast na

hlasování. Já to tak nevnímám. Člověk, který
hlasuje pro všechno, ve většině případů
hlasuje a) dle strany, b) dle jiné autority,
c) dle rychlého soudu. Aneb stručně:
pochybuji o kvalitě hlasování, jakmile
se překročí hranice schopnosti lidímultipotenciálů (lidé, kteří mají řadu zájmů
a věnují se – ať už postupně, nebo zároveň –
řadě různých projektů).
Nemyslím si, že je to chyba těch 200 lidí, to
je prostě vlastnost systému. Ve skutečnosti
o všem možném nerozhoduje 200 lidí,
ale průměrně vždy jen několik. A někdy
ani předkladatel změny neví, co navrhuje,
a vlastní znalost navrhované změny je někde
jinde (viz mensa.click/id).
Takže kolik lidí reálně průměrně rozhoduje?
Jednotky? Ani bych se nedivil, kdyby za
některými změnami zákona stál jeden člověk.
A mnohdy to nebude ten člověk, který byl
zvolen, ale nějaký nebo nějací v pozadí,
(téměř) anonymní pro veřejnost. Když reálně
stačí vědět, kterých pár lidí ovlivnit, systém
je značně fragilní a lehce projde chyba,
nedomyšlenost (více o fragilních, odolných
a antifragilních systémech v knize Antifragilita
od Nassima Taleba).
Ale co čekáme, když redukujeme znalosti,
vědomosti či názory deseti milionů lidí na pár
jednotek? Ano, pak se rozhoduje snadněji,
ale nedivme se, pro co všechno jsou takoví
všeználci schopni zvednout ruku. To, jak
bobtná systém zákonů, je přirozená negativní
strana tohoto snadného schvalování.
A pak jsou tu velmi směšné vzájemné
žabomyší války ve stylu: však jste si je
zvolili. Neměli jste volit stranu xyz. Vážně?
Jaký reálný vliv mám na to, koho mohu
volit? Jaký vliv mám na to, jak bude strana
hlasovat? Jak bude poslanec hlasovat? Co
bude navrhovat? I kdybych měl vliv, musel
bych mít křišťálovou kouli, abych věděl, co
se bude řešit v následujících čtyřech letech.
A i kdybych ji měl, najdu člověka, který
mi bude názorově vyhovovat i v oborech
tak rozdílných, jako je ekologie, doprava,
vnitro, školství, zdravotnictví? A to už vůbec
nemluvím o tom, že bych náhodou na něco
změnil názor já sám.
Pokud víte, jak nejen volební systém funguje,
jsou opravdu nerozumní ti, kdo nevolí
a nechtějí se těchto hrátek účastnit? Když
vědí, že vždy volí jen menší zlo? Pokud třeba
80 % lidí z různých důvodů nevolí, nemá se
prostě změnit systém, aby důvod dobrovolně
volit měli?

Volební práva od
narození
Jako se kdysi uvažovalo dát volební právo
otrokům, nešlechticům a ženám jako
někomu v daném období méněcennému,

tak nyní pro mnohé bude znít stejně „šílené“
dát volební právo dětem. Bez omezení
věku. A částečně mají věcný podklad, právě
narozené nemluvně neodvolí. Každý bude
mít hranici, kdy bude dítě považovat za
schopné volit, někde jinde, viz předchozí díl,
kde byly některé logické hranice zmíněny.
Navíc i u každého dítěte je ta hranice jinde.
Odtud je jen krok od toho, abychom tuto
hranici stanovovali individuálně. A kdo má
přirozeně nejčastěji největší znalost dítěte?
Samo dítě, resp. jeho rodiče. Je zajímavé, že
i 17letým upíráme právo volit, přitom volební
právo necháváme zpravidla až do smrti bez
ohledu na schopnosti lidí myslet či uvažovat,
a odebíráme ho až v případě extrémní
neschopnosti.
Osobně si představuji předání volebních
práv dětem pomocí několika kroků. V prvním
přípravném kroku se přizpůsobí právo.
U volebního práva především formální
změnou zdvojení volebního hlasu. Proč?
Protože rodiče jsou dva, nevidím důvod
zbytečně řešit u voleb případný nesoulad
mezi rodiči, nutnost shody, a už vůbec
nechci de facto odměňovat toho rodiče,
který vyšachuje druhého z výchovy.
Ve druhém kroku každé dítě získá stejně
jako dospělý dva volební hlasy. Nicméně od
narození budou tyto hlasy ovládány rodiči
v rodném listě. A bude jen na každém rodiči,
jakým způsobem bude za dítě volit. A také
kdy mu volební hlas předá, kvůli čemuž
jsme to dělali především. Může to udělat
kdykoliv, ale nejpozději pak volební hlasy
na dítě automaticky přejdou jako předtím,
třeba aktuálně v těch 18 letech, nebo
například závětí, pokud by rodič zemřel před
18. narozeninami dítěte.

Hybridní
decentralizovaná
demokracie
Ale asi nejzásadnějším krokem ke svobodě by
byl přechod od tzv. zastupitelské demokracie
(neboli od sledu až čtyřletých autokracií)
k hybridní demokracii. V ČR aktuálně
máme systém zastupitelské demokracie,
nutno říct velmi omezené zastupitelské
demokracie. Znáte přímou demokracii?
Předpokládám, že ano. Nicméně ani ta není
řešením, nevyhovovala by jiným. Co takto to
zkombinovat a dát co největší svobodu (která
nás nyní napadne) voličům? Co tak umožnit
současný stav a současně umožnit přímou
demokracii a současně umožnit cokoliv
mezitím? Ať si každý rozhodne, o čem
bude hlasovat přímo a co deleguje někomu
jinému. Někdo deleguje vše na jednoho
člověka – nejvíce se přiblíží do současného
systému, ale bude mít větší vliv na to, kdo
za něj hlasuje. Někdo se stane víceméně
současným poslancem, bude hlasovat
jako všeználek o všem. Někdo bude mít víc
zástupců a bude jim nějak, dle sebe nebo dle
jím určené autority, přidělovat plnou moc. Co
to bude vyžadovat? Velmi stručně: Rozšířit
současný systém dimenzovaný pro 200

poslanců na systém 10 miliónů + velmi dobrý
a uživatelsky příjemný, konfigurovatelný
systém delegací. Nic víc, nic méně.

Zákazy, příkazy
nebo doporučení,
standardy
Tenhle bod sem zařazuji, i když jeho
prosazení nelze jednoduše udělat. Nevím,
jak napsat zákon, aby se tak dělo. Přesto ho
pokládám za velmi důležitý.
Myslím si, že mnoho zákonů je příliš
striktních, je to dědictví socialismu, které se
ani v novém občanském zákoníku nepodařilo
vymýtit. Většina zákonů je ve formě zákazů,
příkazů a k nim navázaných pokut a sankcí.
Myslím si, že většina zákonů by měla
být ve formě (dobrovolných) doporučení
a standardů. Větší část nového občanského
zákoníku je tak částečně udělána (výjimkou
jsou např. nájemní vztahy). Zavádí nějaké
standardy, nicméně strany se jich nemusí
držet, mají smluvní volnost. Zákon smluvním
stranám pomáhá dvojím způsobem. Zaprvé,
smluvní strany se mohou odkázat na zákon
a tím zkrátit smluvní ujednání. Zadruhé,
i když se na zákon neodkážou, zákon se
použije, když smluvní strany nemyslely na
nějakou specialitu, mimořádnou situaci,
která v zákoně je popsána (na běžné situace
smluvní strany většinou myslí). Mimochodem
to, jak často se smluvní strany dohodnou
jinak, je jistou známkou kvality zákona,
resp. jeho potřeby. Pokud se nemýlím, např.
standard metrických šroubů není povinný,
ale snad naprostá většina výrobců nemá
důvod vyrábět nemetrické šrouby, protože
standard je dostatečný. Kdyby byl tento
standard ve formě současných zákonů,
tak by v něm pravděpodobně bylo, že pro
občanské použití se musí použít závit M10,
délky 20, podnikatelé musí použít jeden
řekněme z deseti vyjmenovaných, a je pod
sankcí zakázáno použít šrouby větší než x
a menší než y. (A pak by někteří podnikatelé
ze zoufalství místo šroubů začali používat
desky s přivařenými závitovými tyčemi a jiní
by se ptali, jestli to není obcházení zákona,
a snažili by se zajistit jeho dodržení.)
Chci tím říct, že téměř všechno by mělo
být ve formě doporučení, standardů. To,
co někteří považují za samozřejmost, by
pravděpodobně bylo jako ten standard
o metrických šroubech. Nebyl by důvod to
dělat jinak. Ale kdyby někdo měl důvod udělat
šroub jinak, má možnost. Nebrzdili bychom
vývoj. Neomezovali bychom nabídku.

neřeší to, že se hlasuje o věcech, o kterých
by se hlasovat vůbec nemělo (např. kouření
na dvou soukromých místech, zákaz kouření
v restauracích a současně zákaz zákazu
kouření v nájemních bytech). K zamyšlení,
když bude celoplanetární demokracie, mělo
by se hlasovat o celoplanetárním úředním
jazyku (byla by to pravděpodobně čínština)?
Nebo je těch věcí, o kterých by se nemělo
hlasovat, hodně, a demokracie by postupně
měla zavést dlouhý seznam věcí, o kterých
se prostě nehlasuje?
Toto přispívá k nenávisti ve společnosti,
protože každý názor se dřív či později může
stát zákonem, který ovlivní i ty, kdo s daným
názorem nesouhlasí. Dále současný systém
příliš neřeší důsledky zákonů. Zákonem
z roku 2007 se zavedlo systematické
hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA – tedy
soubor analýz, které mají ukázat výhody
a nevýhody zvažovaných variant regulace.
Má ovšem spoustu možných výjimek.
V roce 2020 jím prošlo jen 30 % návrhů
a pozměňovací zákony takto hodnoceny
vůbec nejsou – natož aby se pokoušel
důsledky
zákona
zpětně
zjišťovat
a vyhodnocovat. Takto byl jako jediný
hodnocen
pravděpodobně jen služební
zákon (zdroj: časopis Ekonom 05/2021).
Poslanci mohou navrhnout cokoliv a nemusí
řešit, kde na to stát či jednotlivci vezmou.
Často neřeší priority, neřeší poptávku
(ukázkovým příkladem je, že místo, aby
řešili, jak naočkovat co nejrychleji ty, kdo
chtějí, řeší ty, kdo by případně chtít nemuseli,
čímž nepřímo podrývají důvěru v očkování.
Představte si obchodníka s cyklistickými
helmami pro dospělé, který by při přetlaku
poptávky namísto usnadnění nákupu těm
zákazníkům, kteří o helmy zájem mají, řešil,
jak zavést sankce pro ty, kdo helmu nechtějí.)
Neřeší rizika, změny chování vlivem zákonů.
Navržené změny neřeší ani jednu z důležitých
otázek, kdo a jak navrhuje změny zákonů,
o kterých se pak hlasuje.
Berte to jako jen další stupeň k větší
svobodě. Nevím, kam se svobodou dojdeme.
Jedno vím jistě – současný sled čtyřletých
autokracií není konečným systémem, i když
si to mnozí myslí a berou to jako útok na
samou podstatu společnosti. Podobně
jako to brali, když se rušilo otrokářství nebo
feudalismus. Nebo jakékoliv „menší“ změny
systému, např. volební práva žen.
A samozřejmě volební systém je o moci.
Vždy bude. Je jen otázkou, jak velké.

Bude to stačit?
Ač se někomu výše uvedené změny budou
zdát revoluční, ve skutečnosti řeší spíše jen
známé problémy, a to jen některé. Vůbec
neřeší to, že současný systém má vlastnost
bobtnání, prakticky se jen přidávají nové
a nové zákony, zákony jednou vydané už
zpětně málokdo vyhodnocuje a neruší. Nijak
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IG Literární tvorba
Vilma Bzonková, 17 let

Klára Egerová, 15 let

Swingu a stínů král.

Skrz neznámá víčka

Noční sen měsíční,
já šel tmou temnou,
jen světlo lampy,
noční můry hlas.

… Křídla záhady se nám otřela o rty a dala nám ochutnat příslibu tajemství a nutno podotknouti,
že mraky na obloze, sůl moře ani pěna vzpomínek tam, kde vlny naráží na skalistý břeh,
nebyla by schopna v ten okamžik přesvědčit nás o opaku, protože naše pošetilé uši bezmezně
a slepě následovaly šepot mušlí a nohy se jakoby nevědomky vydaly ve šlépějích neznáma.
Tak krásná byla nevědomost. Tak krásná byla láska, která se nám zjevovala v nesčetných
podobách bohyně.

Jeví se jako východ, exit.
Kolem je tma a ticho,
vrhám stín na asfalt,
hvězdného krále čas.
Stín touží utéct
a vládnout si sám,
nebýt jen loutkou,
zatančit si swing.
Roste a sílí
v rytmu mých nohou,
utíká ze světla,
splývá s fází noci.
Mám strach,
že mi uteče, že budu bez stínu,
chci, aby se mnou byl,
genius loci.
Když všichni odejdou,
já si s ním zatančím,
swing, který on vždy si přál,
mile ho pozdravím, tančit nechci sám.
Swing, jeden další swing,
kterého on je král.

Linda Křišťálová, 11 let

Okovy
Pouta na rukou,
Ledový střep v dlaních
Znavených.
Tma všude kolem,
Odhodlání v očích,
Tichý smích.
Blyštící se sklo,
Na zemi okovy
Zničené.
Klíče kradené,
Kroky ženy věčně
Vězněné.
Lhostejné stěny,
Louže z vody dávno
Rozlité.
Udusaná zem,
Zvuk tlumené chůze
Nejisté.
Prsty osudu
Obracející již
Zašlý list.
V zámku chladný klíč,
Jas denního světla…
Šípu svist.
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Snad by se dalo podotknouti, že laskání větru nebylo zrovna nepříjemné. Snad by se
dalo podotknouti, že slova neznámá nemusí jistě znamenat smrt. Ale neprominutelná,
neprominutelná je pýcha, se kterou přijalo za své poznání.
Kéž bys, ó Luno, zpravila příběh tisíce nocí. Kéž by nás tvá záře zalila a obula nás, když
bychom byli bosí. Kéž bys své dcery prosila, by dosáhly ráje a věčnou moudrostí zkropila
nejen legendy a báje.
Tak bylo ticho. Ticho. A přesto každý mohl slyšet ten zvuk. Ten zvuk, který nikdo nevydával,
ale každý ho přec mohl v duchu proklínat, protože nahlas by se nikdo neodvážil. Tak bylo
ticho.
Stačilo by prolomit tu hráz, otevřít ústa a vydat třeba i jen sebemenší zvuk. Stačilo by
pozvednout zrak od mrtvé země. Ale jejich rty a tváře byly zmrzlé, sic by jimi mohli mluvit, ze
zbabělosti nebo apatie nepohnuli ni svalem. Řasy pokryté jinovatkou, víčka ztuhlá v pohybu,
oči mlčely.
Na jazyku jim ulpívala chuť Artemisia absinthium, kéž by si mohli vzpomenout proč. Kéž by
si mohli vzpomenout, proč a jak chutnal. Za nehty jim ulpívala černá hlína, vrytá do kůže,
v podstatě byla její součástí. Netušili, odkud se vzala, ale pamatovali si, jak hlína dusí. Pomalu,
rychle… bez milosti… Domnívali se už, že ať se rozhodnou udělat cokoliv, nic nezabrání smrti
jejich myšlenek, vytrácení kdysi zdánlivě skvělých nápadů, úpadku srdce a hnilobě duše,
rozhodli se tedy pro jakési samovolné vyblednutí sebe samých. A všechna barva z jejich těl se
vytratila. Sbohem soudnosti, sbohem pravdo, nic nemohlo být jiné, nic nemohlo být natolik
popuzující nebo lákavé, aby zvedli zrak.
Když jsme cítili jemný písek pod chodidly, netušili jsme, že prozatím klidné pobřeží, prozatím
tichá melancholie obestírající celé okolí, se v tajnostech záhybů moře rozpínala svým
nepřítomným významem, a měla toho právě dost.
Kdyby se pošetilost jmenovala Anastazie, dala bys hvězdám odpověď. Ale že nevím, proč
rozbřesk žije, nabízíš pouze jen zmatených slov změť.
A byla tma. Obklopovala je neproniknutelná temnota hýřící barvami duhy, skrývající tolik
moudrosti, indicií… Šerá mlha, která jim však zahalila tváře, jim nedovolovala prohlédnout.
Tak všude byla tma, ale nikdo to nevěděl. Malovala sadou štětců linie hor a hřebeny vln, do
nejmenšího zachycujíc lidskou prostotu. A pořád je tma.
Prolétlo za námi chmýří ledné chvíle, otřelo se nám o zátylek. Zamrazilo, probudilo onen
zvláštní pocit těchto posledních chvilek.
Ležíce na pláži, plačíce v moři, slzy se ztrácejí a těla se boří. Strasti sklánějí se k horizontu,
i duše, pak snad, když odplouvá neznámo, za své budou se brát.
Mlha nezmizela. Údy neprocitly. Slova nikdy nezazněla z úst lidských ni zvířecích, věčné ticho,
věčná samota, obklopuje onu pláž. Ale co není, může být, a tak duše mohou si přát.

Radoslav Rochallyi

Genealogy – visual poetry

IG Literární tvorba
Veronika Sudková, 17 let

Jindra Lírová

Hana Kubeczková, 13 let

Ohraná, ale stejně nejoblíbenější

PŘÁNÍ
JE ZÁKUSEK TUŽEB

Andělé v dešti

Byla jsem pro tebe něco jako stará písnička,
ohraná, ale stejně nejoblíbenější.

Ze samého štěstí

Taková ta, ke který se rád vracíš,
ale už ji znáš moc nazpaměť na to,
abys ji poslouchal pořád dokola.
Teď chceš nový písničky,
a nejlíp nejvíc najednou.
Ale jednou,
jednou ti dojde, že by ti bývávala stačila ta jedna jediná.
Ta pravá touha.

Uviděla jsem tři
sypat se za sebou
z pocukrované oblohy
Probudil se vítr
a vzduch zavoněl
jak čerstvě upečený chléb
V duchu jsem vyslovila přání
a štěstí se rozlétlo
do tisíce motýlků
Nemohla jsem ho pobrat ani
pak rozbolelo mě
v zátylku

Jenomže až si budeš přát se vrátit,
pustit si ji zase znova,
už nebudeš znát ta správná slova.

O naději

Vilma Bzonková, 17 let

Hoře pana úhoře

Je to jen osud
říkáš si
když pár skutků tě zklame

Jako malá vždy jsem hrála na moře,
toužila jsem totiž vědět, jak lechtat úhoře…
Když nemá nohy ani ruce,
kde propadne lechtací muce?

Někdy je vinno
počasí
a někdy botky malé

„Asi pod bradou,“ řekl mi bratr.
„AHA! Teď jsi na to kápl!“
Jenže úhoř, velký omyl,
jak on by s tou bradou lovil?

Něco tě ranilo
stalo se
nebo se teprve stane
Víno jsi ochutnal
na plese
a neříkalo ti pane

Nemá bradu ani nohy,
co nám k tomu Bůh teď poví?
Že na toto nemyslil, že budu chtít ze všech sil,
vědět, jak zlechtat úhoře.

Bylo dost hořké
človíčku
a trochu trpké

A z tohoto důvodu, když si hraji na moře,
zakazuji sobě myslit na lechtání úhoře.
Vyměnila jsem ho dávno za ústřici Johu,
v lastuře má, k mé radosti, zlechtatelnou nohu.

ba ne
To jsi jen ochutnal
první skleničku
a na dně hrozno plané

ilustrace: Vilma Bzonková

Asi proto…
asi proto
že spánek doháním
polštáři z levandule
asi proto
že ranní slova polykám
po kapkách umělého medu
asi proto
že kostky mlhy rozpuštěné v čaji
jsou jen dny nesplněných přání a tužeb
asi proto
že pořád věřím v pootevřená vrátka
a tiše doufám a vcházím do čekání

Černá je nálada, šedivé pondělí,
Do vlasů chytí se kapky deště,
V mlze se ztrácejí andělé nesmělí.
Víro má, volám tě, jsi tu ještě?
Voda ulicí tiše plyne,
A prší, mraky bouři věští,
Když lidský národ nezahyne,
Andělé tiše stojí v dešti.
Zoufalí, na Zemi ztracení,
Andělé bez křídel, svatozáří,
Mrtví a Bohem zrazení,
Poznali bídu, poznali stáří.
Kočka přes cestu smůlu věští,
Mraky se stahují, svítí blesk,
Rekviem andělé hrají v dešti,
Na křídlech slavíků věčný stesk.
Déšť možná smyje slzy lidí,
Možná svět čistý býti měl.
Říkali: „Pozor, Bůh to vidí!“
Jenže on dávno zapomněl.
Když přišlo světlo, brzy ráno,
Anděl se jménem Mephisto
Řekl, že vše je dokonáno.
„Andělé, zpátky na místo.“
Prachové peří letí vzduchem,
Nad zemí stane se z něj sníh,
Anděl bojuje s lidským duchem,
Pak odlétá směr sever… jih?
„Tak sbohem,“ řekli rozloučení,
Snad přijdou zpátky příští den,
Toto však smutný konec není,
„Řekni, byl toto jenom sen?“

Libuše Stráníková

Třeba i pozpátku
Moci tak životem jít pomalu, pěšky,
jako krajinou vlídnou…
Vzít do dlaní každý okamžik
jako kapku rosy,
pomazlit se s ním,
prožít ho naplno a znovu,
všemi smysly,
jako vychutnáváme doušky ranní kávy.
A zatím mi život ubíhá
jako krajina za jízdy vlakem.
Rychle,
jako by patřil někomu jinému.
Unáší drahé chvíle
a tváře mizí za obzorem.
Hledím za nimi ze své kabinky
smutně a bezmocně.
Moci tak životem jít pomalu,
pěšky,
oklikou
a třeba i pozpátku…
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INZERCE

Tereza Cimburková

Čaj o páté
Nejradši mám čaje šálek,
přenáší mě až do dálek.
Ať z Cejlonu, z Indie,
ráno vždycky zahřeje.
Prý se pije o páté,
to anglický jest zvyk,
já si tedy přivstanu,
přidám ranní cvik.

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

Bláhově než slunce vyjde,
lístky louhuju dlouze,
když na to má sestra přijde,
pousměje se pouze.
Co se děje, podivím se,
že prej trdlo jsem?
ťuká si jen na čelo:
v pět, ale Pí Em!

vera@fixova.cz | 603 195 940
www.feuerstein.cz

Z knížky Když duše básní, která je k zakoupení na
www.terezacimburkova.cz, ráda přidám osobní věnování.
Básničky k pohlazení srdce a pošimrání bránice.

Jiřina Vlková

Historické okénko
U příležitosti dne dětí zkuste uhodnout jména malých mensánků na fotografiích.
Správné odpovědi najdete na straně 38.

psycholožka

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

Kontakt:

Finále LO 2009

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

Jarní setkání 2017

Podzimní setkání 2003
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PhDr. Dagmar Jílková

DĚTSKÁ fotografická soutěž
Vezměte foťák nebo mobil, zapojte se do soutěže
a trumfněte svými fotkami dospělé!
Téma soutěže „ROVNOVÁHA“ (BALANCE).
Příspěvky odevzdejte do 31. července 2021
prostřednictvím online formuláře na
mensa.click/detska-fotosoutez

Ceny:
1 místo:

Instax mini 9

2. místo

ministativ + štětec na optiku

3. místo

termohrnek ve tvaru objektivu

Pravidla soutěže:
1.

Soutěž je organizována Mensou ČR.

2.

Téma soutěže pro rok 2021 je „rovnováha“ (balance).

3.

Účastník dětské části soutěže musí být mladší 15 let.

4.

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

5.

Fotografie je nutné do 31. července 2021 odevzdat v elektronické podobě ve formátu JPG prostřednictvím online formuláře
mensa.click/detska-fotosoutez, a to jako samostatné soubory. Maximální velikost fotografií je omezená na 100 MB, žádoucí jsou
ideálně fotografie v plném rozlišení.

6.

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

7.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.

8.

Všechny příspěvky musejí být výhradně samostatným dílem účastníka.

9.

Ze zaslaných fotografií komise vybere ty tematicky odpovídající a z nich budou na základě hlasování všech členů Mensy ČR na intranetu
Mensy ČR zvoleny tři nejlepší. Vítěz získá titul Dětský fotograf roku 2021 Mensy ČR a první tři místa budou oceněna věcnými cenami.

10. Účastníkům zůstanou práva k dílům, ovšem Mensa bude mít neexkluzivní právo je otisknout v mensovním časopise, zveřejnit na webových
stránkách, prezentovat na výročních zasedáních a dalších vhodných příležitostech, nebo vystavit na výstavách a dalších místech bez
nároku na odměnu pro autora.
11. Soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno a věk mohou být v souvislosti se soutěží zveřejněny.
12. Odesláním fotografií do soutěže účastník souhlasí s výše uvedenými pravidly.
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Sedmdesát devítka
Anna Gajdošová, 14 let

Bylo něco málo po šesté hodině, slunce
už pomalu usínalo, poslední děti usedaly
k večeři. Teda až na Connora, malého
černovlasého chlapce s tmavýma
důvěřivýma očima. Tento chlapec totiž
seděl zrovna ve sklepě, kam už se
nedostala ani špetka denního světla,
a snažil se k sobě spojit dva kusy starého
železa. Jeho maminka, mladá pohledná
žena v domácnosti s velkým srdcem
a malýma ušima, ho už nespočetněkrát
volala k večeři v podobě špaget. Connor
však pořád seděl u stolu a díval se do tmy
skrz světlo malé lampičky, kterou si tajně
donesl z pokoje. Byl nadšený, když jeho
výtvor dostal konečně podobu, jakou si
vysnil. Vždy patřil mezi pilné děti, což
se taky projevuje na jeho bezchybných
známkách, proto ho neodradil už snad
stý neúspěch. Connor nikdy neměl
moc přátel, měl rád svůj klid, a navíc
se moc lišil od všech kluků v jeho věku.
Ostatní měli rádi fotbal a hry na počítači,
Connor ale takový nikdy nebyl, rád se
učil, rád o všem všechno věděl, rád četl
a taky miloval techniku. Miloval taky
přezdívku Connie, kterou ho maminka
a tatínek často oslovovali, když byli
na něho pyšní, což bylo v jejich rodině
opravdu běžné. Jeho výtvor, prozatím
se jménem pokus č. 79, konečně otevřel
oči. Bylo to nemožné, že kluk, který
ve škole sotva dobral desetinná čísla
vytvořil něco takového. Sedmdesát
devítka měl úsměv poskládaný z malých
šroubků, proto byl jeho úsměv tak
špičatý a neohrabaný, i tak to ale bylo to
nejhezčí, co kdy Connor viděl.
„Vítám tě na planetě Zemi, Sedmdesát
devítko,“ usmál se na něj Connor. Když
začal stavět, chtěl prostě jen věrného
kamaráda, který bude stejný jako on. Teď,
když se mu to povedlo, byl nejšťastnější
kluk na zemi, nebo se tak alespoň cítil.
„Od teď jsi můj nejlepší kamarád,“
pošeptal směrem k němu a pak ho
objal. Bylo mu jedno, jak moc ho kov
a součástky tlačí a studí. Měl konečně
svého kamaráda. Konečně nebyl sám,
cítil se úžasně. Vzal tlustou černou
fixu a na záda mu napsal číslici, která
oznamovala jeho pořadí, několikrát ji
obtáhl, aby byla dokonale vidět.
„Já jsem Connor, ale můžeš mi říkat
Connie, pokud chceš. Ty se budeš
jmenovat Amigo, to je španělsky, líbí
se ti to?“ zeptal se ho Connie nadšeně.
Slunce už dávno zapadlo a vystřídal jej
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měsíc, který byl tu noc v úplňku. Connor
však v tuhle chvíli nevnímal čas.
„Amigovi se to moc líbí, děkuje
Conniemu,“ robotický hlas se roznesl
malým sklepem. Jeho oči v podobě
starých webkamer, které Connor na
bleším trhu sehnal za opravdu málo
peněz, se na něj podívaly tak krásně, jak
se jen webkamery můžou podívat.
„Nemáš zač, to já děkuji.“ Potom vzal
do svých malých rukou CD, které vložil
Amigovi do zadní části těla, bylo tam vše
od lidských práv a slušného chování až
po postup operace srdce, od knížek pro
děti až po ty nejtěžší romány, přírodopis,
taky matika, všechny jazyky světa
a mnoho dalšího. Amigo se tak stal tím
nejchytřejším stvořením na planetě.
„Teď víš všechno, co je v životě důležité.“
Amigo se už připravoval k odpovědi,
když ho Connor zastavil. Věděl, co chce
robot říct, vždyť ho přece sám vytvořil.
Vyznal se v něm líp, než se občas vyznal
sám v sobě.
„Neděkuj, já ti dal jen vědomosti, ty si
mi dal to nejdůležitější, kamarádství,“
usmál se Connor. Jeho ďolíčky byly
naprosto roztomilé, Connie věděl, že
budou s Amigem nejlepší kamarádi, už
teď ho měl neskutečně rád. Connorova
maminka s ním trávila spoustu času
a značnou část těch chvil se mu do
hlavy snažila natlouct všechno důležité,
co se ve škole nenaučí, Connor byl
naštěstí opravdu chytrý, a proto to
všechno pochopil.
„Connore! Už tě minimálně hodinu volám
k večeři, ty lumpe,“ smála se maminka,
když otevřela dveře. Když však uviděla
Amiga, úsměv se změnil v naprostý
úžas. Byla absolutně ohromená. Zakryla
si rukou pusu a očima skenovala každý
centimetr výtvoru svého syna. Byla
tak strašně moc pyšná, a to ještě ani
nevěděla, co Amigo všechno dokáže.
„To si dokázal ty?“ zeptala se ho, zatím
co si klekala k Amigovi, věděla, že má
doma výjimečného syna, ale pořád si
asi neuvědomovala jak moc, teda až do
této chvíle.
Venku za stěnami tohoto domečku se
odehrávalo neskutečně mnoho příběhů,
jenže tenhle byl tak podivuhodný, že
všechny ostatní jim byly v tu chvíli
ukradené. Žili jen pro tenhle.

„Mami, chci představit Amiga, je to
můj nejlepší kamarád.“ Amigo, protože
znal slušné chování, vzal mamince ruku
a něžně ji přiložil ke své puse, i když
to nejspíš nebylo tak moc příjemné,
maminka se pořád usmívala.
„Amigovi je ctí poznat tak krásnou
dámu,“ rozezněl se opět jeho robotický
hlas. Maminka nemohla už být v této
chvíli pyšnější.
„Jsi tak strašně moc šikovný, Connie,
maminka je na tebe tak strašně moc
pyšná.“ Po tváři se jí začaly kutálet slzy
štěstí, radost zaplavila každičkou část
jejího hubeného těla.
„Connie! Annie! Zlatíčka moje, kdepak
jste?“ ozval se hlas z chodby. Oba dva
věděli, že táta je doma. Když vešel do
sklepa a uviděl Amiga, i na jeho tváři
se rozlil pocit hrdosti, jeho manažerský
kufřík se skutálel k zemi. Pro tentokrát
to však nechal být. Tatínek Connora
byl úspěšný právník v nejlepších
letech, byl atraktivní, modré oči
s nádechem zelené ho dělaly tím, kým
je, a bezchybný úsměv jakbysmet.
V občance, kterou nikdy nikomu jen
tak neukazuje, protože tam podle něj
má strašnou fotku, měl napsáno jméno
Calum, kterým se vždy pyšnil. Connorův
tatínek velmi pracoval, a i když svého
syna a manželku nadevše miloval, nikdy
nedokázal přijít na večeři včas, možná
proto Connor tak často zdržoval, chtěl
totiž aby ke stolu usedali společně.
„Connie, to je tvoje práce?“ zeptal se
potichu, až skoro jeho slova nedoplula
tam, kam měla. Celá místnost byla
naplněná tak pozitivní energií, že všichni
čekali, kdy praskne. Connie na otcovu
otázku pouze jemně přikývl.
„Co to všechno umí?“ zeptal se znova
Calum, tentokrát víc naléhavě, v hlavě se
mu totiž už teď rodily všechny myšlenky
na to, kolik za takový výtvor dostanou
peněz, a peníze ihned přepočítával
na auta a pozemky, jeho mozek byl
k nezastavení.
„Všechno,“ odpověděl Connor s tím,
že si je jistý, že to otec ihned vyzkouší,
a samozřejmě se nemýlil.
„Kdy umřel William Shakespeare?“ řekl
Calum první otázku, která ho v tuhle
chvíli napadla.
„23. dubna 1616,“ zazněl hlas tmavým
sklepem, kde v tuhle chvíli seděly tři
osoby a kde se před chvíli zrodil zázrak
jménem Amigo.

„Jak se celým jménem jmenuje britská
královna?“ rychle řekl další otázku, aby
mu náhodou nevyplavala z hlavy.
„Elizabeth Alexandra Mary Windsor.“
„To je úžasné! Tenhle zázrak si
nemůžeme nechat pro sebe, musí
o něm všichni vědět.“ Calum vyskočit
tak rychle, že se mu malinko zamotala
hlava, jenže teď to nevnímal.
Tu noc Calum celou protelefonoval, a bylo
mu jedno, kolik lidí vzbudil. Chtěl, aby až
se jeho syn probudí, už o Amigovi věděl
každý. Calum však neměl tušení, že tohle
je přesně to, co Connor ze všeho nejvíc
nechtěl. Nechtěl se o svého kamaráda
dělit s celým světem, jeho kamarádi taky
nemusí, a on chtěl v tomhle být jako oni.
Ráno, když se Connor probudil, protože
ho lechtaly sluneční paprsky, už
o Amigovi věděl opravdu každý. Connor
se tak ani nenadál a už seděl v autě
mířícím na rozhovor o Amigovi. Snažil
se skrýt slzy, které se mu tak nádherně
klouzaly po tváři, byly jako malé
vločky, tak jemné a čisté. Slzy malého
nešťastného kluka vlastně ani nemohly
být jiné. Connie pevně ve své malé ručce
svíral Amigovu ruku ze železa, které
chtěli lidé vyhodit, lidi vyhazují spousty
věcí, které se na něco můžou hodit, jenže
to oni nechápou, vidí jen odpadky. V tom
byl Connor výjimečný, viděl totiž ve všem
něco skvělého.
Přijeli před velkou prosklenou budovu,
ze které se už teď ozývaly hlasy, které
vykřikovaly jeho jméno i jméno jeho
společníka. Vyšel z auta, žádné slzy už
nezdobily jeho tvář, a on už tak alespoň
z dálky vypadal šťastně. Vešli dovnitř
budovy a ihned je oslepily blesky
fotoaparátů, Connie se zhluboka nadechl
a potom se otočil směrem k nim.
„Dobrý den,“ pošeptal stydlivě, že ani
mikrofony skoro nepostřehly jeho hlas,
proto se mluvení ujal jeho tatínek, který
měl naopak od svého syna oči plné štěstí.
„Vítám všechny, kteří si dnes našli čas
na našeho úžasného robota.“ Calum
nasadil jeden ze svých oslnivých
úsměvů. Byl jak naprogramovaný, občas
se Connorovi zdálo, že jeho tatínek je
ten opravdický robot.

„Opravdu ho udělal tenhle malý kluk?“
zeptal se nedůvěřivě jeden z mnoha lidí.
Měl na sobě modrou, skvěle padnoucí,
košili a v ruce svíral velký mikrofon.
Všichni okamžitě začali přikyvovat, byli
jako jeden. Connorovi z toho naskočila
nepříjemná husí kůže.
„Samozřejmě, má doma
zápisků, je opravdu chytrý.“

spoustu

„Co všechno ten robot umí?“ zeptala
se kudrnatá dáma ve středním věku
s rudou rtěnkou.
„Jmenuje se Amigo,“ zamumlal Connor
spíše pro sebe, než pro ostatní. Byl
otrávený lidskou chamtivostí, ve všech
očích viděl jenom peníze.
„Všechno, můžete se ho zeptat na
všechno,“ odpověděl Calum nadšeně.
Teď se mu v očích kromě radosti leskly
i peníze. Connor věřil, že když něco
opravdu moc chceš, tak se ti to splní,
jenže teď po tom, co v duchu prosil
všechny svatý, aby ho odsud dostali,
začal pochybovat.
„Hlavní město Beninu?“ zeptala se
tmavší žena s úšklebkem. Věděla, že to
nemůže vědět, všichni si začali až příliš
nahlas šeptat názory.
„Porto Novo,“ odpověděl robotický
hlas, všichni v místnosti utichli, mohl
bys slyšet spadnout špendlík, všichni
se s otevřenou pusou dívali na ten
neuvěřitelný zázrak, někteří jedinci si
dokonce z neuvěření protírali vlastní oči,
aby se ujistili, že se jim to jen nezdá. Byl
to naprostý zázrak techniky.
„Kdy se narodil Walt Disney?“ optal se
rychle tentokrát pihovatý kluk s ležérně
zavázanou kravatou a pruhovanými
ponožkami.
„5. prosince 1901,“ Amigo ihned
odpověděl, a samozřejmě bez chyby.
A pak se to seběhlo hrozně rychle,
spousty lidí se po něm vrhly, natlačily
se hrozně blízko k podiu. Connor se
nepřirozeně začal klepat, slunce ho
najednou mnohem víc pálilo. Amigo se
neuměl bránit, i když o sebeobraně věděl
naprosto všechno.

„Jmenuje se Amigo, tati,“ pošeptal
Connor svému tatínkovi okamžitě.

„Nechte ho,“ vykřikl Connor zoufale,
a snažil se co nejrychleji dostat k Amigovi.
Jenže se mu to nepovedlo.

„Cože?“ nechápavě se na něj podíval,
jedno obočí a koutek měl nahoře, dával
tak najevo jak moc ho tímhle jeho syn
otravuje. Connor to pochopil, proto jen
mávnul rukou a dál sledoval dění kolem.

„Nechte ho mně, musí pomáhat
v chemických laboratořích,“ vykřikl
plešatý pán a stáhl si Amiga na nepatrnou
chvíli k sobě. Každý čin byl v tuto chvíli
naprosto nemožný.

„Ani náhodou! Bude vyučovat ve
školách!“ zakřičela podivně vypadající
slečna s mastnými vlasy a velkými
popelníky na očích.
„Musí jít pracovat do nemocnice!“
vykřikl někdo, jenže Connor přes slzy už
neviděl kdo.
„Nechte ho, nepatří nikomu z vás!“
Connorovi slzy se smíchaly s křikem,
nemohl nic, bylo jich strašně moc, a on
byl jen jeden malý černovlasý kluk.
Slečna s drdolem opravdu silně zatáhla
za Amigovu ruku, a ta se pod náporem
utrhla.
„Ne!“
Části Amiga se už nedokázaly držet po
hromadě, a ulítávaly jako zrnka prachu.
Byl zničený. Všechny součásti už
netvořily
úžasného
robota
jako
předtím, už tu nebyl kamarád malého
chlapce. Zůstala jen hromada starého
harampádí. Všichni se náhle zastavili,
jako by si najednou uvědomili své
chyby. Pro všechny přihlížející to musela
být neskutečná podívaná, všichni totiž
vypadali jako kdyby zloba a závist
najednou opustila jejich zkažená srdce.
Jako by vnímali bolest toho malého
tmavookého chlapce.
„Byl to můj kamarád, můj naprosto
jediný kamarád, ale vaše pýcha mi i jeho
vzala, můžete si gratulovat,“ zašeptal
Connor zdrceně, a pak se schoulil do
sedu, začal objímat poslední zbytky
svého kamaráda. Seděl tam ještě
dlouho, dokud mu nedošly slzy.
Všichni přítomni však i přesto nechali
všechny výčitky v té budově, nejspíš to
ve svých hlavách svedli na málo spánku,
nebo nějakou podobnou kravinu. Lidi
jsou často takový. Zapomínají na své
prohřešky, ale ostatním ty jejich rádi
připomínají. Klidně zapomenou i na
den, kdy vzali kamaráda malému dítěti,
protože v ten den se nechovali hezky,
a někdo by na ně kvůli tomu mohl změnit
názor, který si tak pracně falešnými
úsměvy vybojovali.
Proto se o tom dnu už moc nemluví,
možná proto jste ten příběh nikdy
neslyšeli.
Ale stal se, svědkem je vám malý
chlapec, který občas pořád usíná se
slzami, později i mladý muž, který z něj
vyrostl, a který má pořád schovaný
kus plechu, na kterém je napsaná
sedmdesát devítka.
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Nebojte se šifrování aneb Malý průvodce pro začátečníky
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 jako, že jasně vědí, o co jde.
A nejen to, oni to 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 to
není zase taková věda.

mimo Ch a Q
Tak dobře, možná přeci jen trocha vysvětlení. Písmeno je určeno
počtem svislých čar (sloupců, ve kterém se nachází) a vodorovných čar
(řádků). Písmeno R je ve druhém sloupci a čtvrtém řádku, a bude tedy
mít dvě svislé a čtyři vodorovné čáry. Ty ale nepíšeme všechny stejně
dlouhé, protože nekreslíme plot, ani se nechystáme hrát piškvorky.
Pamatujete na grafický zápis morseovky typu les, větvička, tráva?

Křížem krážem dál a dál
Jak jsem vám slíbila, budeme pokračovat v používání křížů. Pro
začátek něco, co už vlastně znáte z minula. Jen v trochu jiné podobě.

ABC

DE

FG

HCh

IJK
RST

LM

NO

PQ

UV

WX

YZ

Není to krásné, kolik radosti udělá pár čar na papíře? Dejte tužku
dvouletému a můžete začít luštit zprávu o tajemství života, vesmíru
a vůbec. Podle čínštiny i morseovky jsou maliny tou pravou odpovědí.

Stříháme pavučinu

Zkuste si cvičně zapsat „Logická olympiáda“, a to ideálně hned
dvakrát. Tedy ve verzi tabulky s písmenem Ch a bez něj. Při poslední
únikové hře nám tato drobná změna přidělala při použití polského
kříže pár vrásek na čele.

Poslední nás čeká kříž v podobě pavoučí sítě. Tentokrát vystřihujeme
právě ta písmena, která chceme šifrovat, a ponecháváme ta, která
s nimi ve sloupci nebo řádku sousedí. Opět je prý zvykem říci, která
písmena jsme v pavučině vynechali (tentokrát dokonce tři – ch, q, w).

A já pro vás mám k procvičení sladké letní ovoce:

•

•

•

•

•

•

Čínština
Čeština už by nám celkem šla, minule jsme se pocvičili v hebrejštině
a dnes nás čeká čínština. Název dostala proto, že se zápisem podobá
čínským znakům. Ovšem je podstatně jednodušší se ji naučit. Tabulka
opět vynechává písmena, tentokrát dvě. Dočetla jsem se, že je prý
dobrým zvykem pod šifru napsat, která to jsou. Stále přemýšlím, jak
moc ta informace kazí hru, ale budiž.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Máme přehlednou tabulku a můžeme se pustit do šifrování tajného
textu, který chceme předat jako poselství budoucím generacím nebo
jím jen potrápit (rozuměj pobavit) účastníky bojovky. Princip použití
je stále stejný, ale ten výsledek. Taky vám bere dech, jak složitě to
vypadá a jak snadné to vlastně je?
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A protože jsme se dnes drželi drobného letního ovoce, dáme si na
závěr borůvky schované za pavoučí sítí. Budou vypadat takto:

AC CZ UY TV FN JL RU

mimo Ch, Q, W

A to je tentokrát o šifrách v křížové palbě vše. Příště se budeme
věnovat kombinacím písmen a čísel. Máte se na co těšit. Tak si za
domácí úkol do příště zopakujte zlomky, budou se vám hodit.
Ještě pár tréninkových kousků na závěr. Užijte si luštění.
1)

2)
s Ch, bez X

3)
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Řešení úloh
najdete na straně 38.

Hod knižní perlou – kvízová edice
Petra Holubová
„A chceme-li pochválit někoho, kdo je
lepší, než ten, kdo je lepší, řekneme
o něm, že je -?“ „Špíčkový!“

Určete, ze které knihy
pocházejí uvedené
knižní perly.

Proč nemáš jiné jméno? Copak je po
jméně? Co růží zvou, i zváno jinak vonělo
by stejně.

„Rybo,“ promluvil k ní, „z té duše tě
miluju a vážím si tě. Ale zabiju tě, než
skončí dnešní den.“ Aspoň doufám, dodal
v duchu.

„Haló, psí paničky,“ káže hlas přírody,
„pozor, pokud to vaše maličké je slepé
a nanicovaté, pokud se to neumí samo
bránit, ba ani se schovat nebo volat
o pomoc, nesmíte se od toho ani hnout, to
vám povídám; musíte hlídat, svým tělem
je krýt, a kdyby se blížil někdo podezřelý,
tedy hrr na něj a zadavte ho!“

„(Ona) je můj osud. Je všecko, co neznal
jsem dosud. Je první a poslední můj hřích,
nepoznat (ji), nemiloval bych.“

Byl snad přece jeho miláček a jediná
věc, na níž mu záleželo? Když ho tedy
nenáviděl, proč se ho nezbavil, nebo proč
neodešel pryč a nenechal ho ležet….
Nenáviděl ho a miloval ho, jako nenáviděl
a miloval sebe. Nemohl se ho zbavit.
Neměl k tomu vůli.

Disciplína, vy klucí pitomí, musí bejt! Jinak
byste lezli jako vopice po stromech…
Představte si park, řekněme na Karláku,
a na každým stromě jeden voják bez
disciplíny! Z toho jsem měl dycky největší
strach.

Jsem počítač typu HAL devět tisíc,
výrobní číslo tři. Zahájil jsem práci
v závodech HAL v Urbaně v Ilinois dne
dvanáctého ledna jeden tisíc devět set
devadesát sedm. Táto, mámo, v komoře
je myš. Kdo tu myšku vyšťourá - Dave, jsi
tu ještě?

Stanu se menším a ještě menším, až budu
nejmenším na celém světě.

Máme všechno, co potřebujeme ke štěstí,
ale šťastní nejsme. Něco nám chybí.
Pátral jsem po tom. Jediná věc, o které
jsem věděl, že schází určitě, byly knihy,
které jsem deset let pálil.

„No já su vaše švagrová, vítajte pěkně! Sakra, to mám štěstí, že mám tak čupr
švagrovou, ale kde je Francin? - ptal se
strýc a dral se do kuchyně a do pokoje.“

„Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.“

Všichni prošli za zvuků píšťaly s důvěrným
úsměvem a rozepjatou náručí: Oh, země
sedmihradská! Všichni prošli a mizeli bez
hlesu. A chmurný a němý vůdce pískal
a pískal.

Vtom jsem ucítil na rameni ruku a zaslechl
hraběte, jak mi říká „Dobré jitro!“ Trhl
jsem sebou, protože mě překvapilo, že ho
nevidím - vždyť v zrcadle se odrážel celý
pokoj za mnou.

Vyšetřením zjistil, že pacient nemá
horečku ani bolesti a že nepociťuje žádné
určité obtíže, kromě výrazné potřeby
umřít. Stačilo, aby nejprve chlapci a poté
i jeho matce položil pár záludných otázek,
a znovu si potvrdil, že láska i cholera se
projevují stejně.

Znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez
obav svést sto bitev. Pokud znáš sebe,
ale nikoliv nepřítele, jednou vyhraješ
a podruhé prohraješ. Jestliže neznáš
ani sebe ani nepřítele, prohraješ v každé
bitvě.

„Tohle je pádlo,“ řekl Keny, „a nikdo tomu
nesmí říkat veslo. Kdo řekne veslo, není
žádnej vodák. Vodáci se zdraví ahoj.
Kdo řekne nazdar, taky není vodák. Je to
sokol. Kdo řekne dobrý den, je pitomec.
Má někdo dotaz?“

Otevřel automat, ve kterém se prodávají
lístky na nástupiště. A když jej otevřel,
našel nejvyšší pan železničář na dně
pokladničku a v ní byly tři koruny
a sedmašedesát knoflíků, které jim tam
naházeli lidé místo peněz.

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti
i v právech. Základní práva a svobody jsou
nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné
a nezrušitelné.

Páně profesorovo ukazovátko zůstalo
trčet ve vzduchu.

Než co platí hvězdy, zlaté třepení, když
srdéčko trápí ostré hryzení: nevyjevit nic
po věčné časy, co vidívá králi pod vlasy
vždy při holení!
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Nabízím korektury a redigování textů v češtině –
seminární a diplomové práce, články, e-booky,
prezentace, weby. Pro členy Mensy sleva, ceny
dohodou podle rozsahu úprav a množství.
Mgr. Lucie Peláková, lucie.pelakova@mensa.cz,
www.pelakova.cz.
Poskytuji služby v oblasti návrhu a vývoje
webových aplikací: technický dozor a podpora vývoje, revize webu, performance testování,
analýza a návrh řešení webu, výběr dodavatele,
konzultace a odborná školení. Josef Kunhart,
konzultant a analytik webových aplikací,
728 151 763, www.kunhart.eu.
Nabízím fotografické a lektorské služby – výuka
fotografování a počítačových úprav fotografií, zakázkové fotografování (děti, sport, akce, svatby),
skenování a retuš starých fotografií, výuka češtiny pro cizince (přes AJ). Ceny dohodou dle rozsahu služeb, pro členy Mensy sleva. Bc. Lenka
Scheuflerová, lenka.scheuflerova@mensa.cz.
Přijďte objevit Vysočinu! Pokud rádi trávíte volný
čas v přírodě, Sázavka představuje ideální výchozí
místo pro vaše výlety na kole, pěšky i po vodě –
a my nabízíme útulné ubytování až pro šest lidí.
Pro více informací navštivte www.cyklochalupa.cz.
Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce, autor na Měšec.cz.
Rád Vám poskytnu své služby v oblasti celého
finančního architektonického plánu (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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Řešení – Historické okénko:

Finále LO 2009 – Kamila Poláková
Jarní setkání 2017 – Baltazar Blumenstein
Podzimní setkání 2003 – Doubravka Kovářová

Nebojte se šifrování
mensa.click/bystr07

Hod knižní perlou
mensa.click/bystr08

Markéta Zvolánková

Z kamene
Na skále již tisíc let,
odsouzený šedivět,
kámen smutně leží.

„Jsem staré, moudré, rozlehlé Zasažen obsahem těch slov
a znám i kouty odlehlé.
jak nejstrašnější z katastrof,
Lásku vídám běžně,
kámen žalem pukal.

Dole moře zelenkavé
v úžlabinách hbitě plave.
Tajemství dna střeží.

když delfíni létají
vzduchem, těla splétají,
pískají si něžně.

Na skále po tisíc let
odsouzen je šedivět
a prožívat muka?

Chladný kámen vášně pln,
zamilován do těch vln,
život dal by v oběť,

Když z bludiště korálů
závojnatku v zápalu
druhá vysvobodí.

Přestože jej do zad bodla,
ztratit pro ni všechno hodlá!
O pomoc zem žádá.

kdyby směl na krátkou chvíli
dotknout se té vodní víly,
jak svedou jen lodě.

Když milenci jdou po pláži,
stopy písek rozráží.
Když perla se zrodí.

Úpěnlivě, s lehkou pýchou,
modlitbu svou něžnou, tichou,
mdlým díkem prokládá.

Vždyť z ní ptáci mohou pít,
smí ji laskat, políbit.
Mraky v ní se zhlíží.

Nemilují druzi tví!
Jenom tam, kde vánek dlí,
všichni tiše sedí.

Země přání vyslyšela.
Hrozivě pak zachroptěla,
otřásla se, křikla.

Proč kamenu není přáno
štěstí, zato každé ráno
zhrzenost jej tíži?

Bez myšlenek, hrdosti.
S každodenní zvyklostí
do prázdnoty hledí.

Její silou, zlostí, chutí,
stvořily se tuny suti.
Skála neunikla!

Chce se zbavit svého hoře!
Vyzná se a ptá se moře,
jak se na něj dívá?

Výjimkou nejsi ani ty,
vráskami času pokrytý,
na předlouhém flámu!

A tak kámen vášně pln
spadl dolů do těch vln.
Dodnes vodu líbá.

Moře tušilo ten cit.
Však nemůže uvěřit!
S příbojem mu zpívá:

Jsi skála - srdce z kamene!
Tvé city nejsou plamenné.
Propadl jsi klamu!“

Pochopilo moře pak,
co stalo se za zázrak?
Láska světem hýbá!?!

IG Literární tvorba

Řádková inzerce

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.

