MENSA

číslo 4/2021

Vážení mensané,
dovolte mi přivítat radní i členy Kontrolní komise do nového volebního období, které je nyní
o rok delší, tedy tříleté. Složení Rady nedoznalo výrazných změn, doufám tedy, že další
spolupráce bude úspěšná.
Stanovy nám od tohoto období ukládají povinnost obsadit roli ombudsmana – tou byla na
prvním zasedání Rady Mensy pověřena Marta Švachoučková. Tímto ji vítám do funkce a přeji
jí co nejméně konfliktů k řešení.
Léto je již v plném proudu a mensovní život se po dlouhé době plné omezování zase rozjel –
doufám, že se potkáme na některé z mensovních akcí. Pokud jste snad ještě na žádné nebyli,
teď je určitě ta správná doba si některou vybrat v mensovním kalendáři a přihlásit se.
Krásné léto a brzy na viděnou.

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

Tiráž

Časopis Mensy ČR „Mensa“ je dvouměsíčník. Číslo 4/2021 (srpen–září), ročník
XXIX, vychází 15. června 2021 v nákladu 5 100 výtisků. Uzávěrka říjnového čísla je
3. září 2021.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků
odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení časopisu šéfredaktor. Příspěvky,
připomínky a dotazy prosím zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Redakce si
vyhrazuje právo články v případě potřeby upravit nebo zkrátit.
Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů
a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů Mensy ČR, není-li výslovně
uvedeno jinak. Obsah tohoto časopisu může být volně přebírán všemi ostatními
publikacemi Mensy za předpokladu uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak.
Obsah publikovaný na casopis.mensa.cz je šířen pod licencí Creative Commons.
Aktuální číslo časopisu je k dispozici v elektronické podobě na webu www.mensa.cz.
Archiv všech čísel, včetně časopisů Mensy International, naleznete na intranetu Mensy
intranet.mensa.cz. Časopis je zasílán všem členům Mensy ČR, nečlenové si jej mohou
předplatit za 250 Kč ročně. Změny adresy a dotazy na předplatné prosím zasílejte
na adresu sekretarka@mensa.cz.
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Dětská vědecká
konference

Vážení čtenáři,
vítám vás u srpnového čísla časopisu Mensa.
Stejně jako vždy v něm najdete řadu užitečných informací a tipů. Kupříkladu:
1) Kterému radnímu děkovat, nebo lát za kterou oblast mensovních aktivit. (s. 4)
2) Kam napsat, že se chcete zapojit do pomoci s letošní Logickou olympiádou. (s. 5)
3) Jak dochází k tomu, že vás po konzumaci většího množství sangrie opouští
koordinace i artikulace. (s. 9)
4) Jak svou kariéru posunout z hamburgerového řetězce do Světového fondu
na ochranu přírody. (s. 6)
5) V čem se LogIQ klubu nadaných dětí v Klatovech povedlo umístil na prvním místě
světového žebříčku. (s. 11)
6) Jak se zapojit do mezinárodní mensovní online komunity Mensa Workplace (s. 22)
7) Proč se zřejmě neuskuteční invaze želvušek na Měsíc. (s. 24)
8) Na co bacha, až si pojedete do Gruzie koupit čajovou zahradu. (s. 26)
9) K čemu můžou být dobré zlomky a telefon. (s. 31)
10) Co má společného zajíc a vaše čerstvá foukaná. (s. 32)
Přeji příjemné čtení!
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Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal, foto: Jana Unruhová

Valná hromada
MS Zlín
Jan Ivanovský
Ve zlínské místní skupině jsme si zvolili
staronového předsedu Honzu Ivanovského
a
novou
místopředsedkyni
Elišku
Františovou. Taky máme nového vítače Jitku
Pethö. Plánujeme již různé akce a krádež
sloníka ze zlínské ZOO.

Pozvánka
na valnou hromadu
MS Hradec Králové
Nové funkční období začalo voleným orgánům Mensy ČR 1. 7. 2021. První zasedání Rady
Mensy v novém složení platném pro období 07/2021 – 06/2024 proběhlo dne 11. 7. ve Velkých
Popovicích, opět s možností on-line přístupu.
Při poslední revizi byla do stanov Mensy ČR nově zavedena funkce Ombudsmana. Rada
do této pozice jmenovala Martu Švachoučkovou. Současně byly prodiskutovány a schváleny
organizační podmínky pro její práci včetně komunikačních kanálů, přístupu k dokumentům či
finančního zabezpečení. Dále jsme se věnovali administrativě – nové organizaci dokumentů
Rady na sdílených Google discích či vyššímu využití elektronických podpisů.
Pro nové volební období byli jmenováni tajemníci Rady – Michal Blümel, Marta Frydrychová,
Jan Hubert Pavelka a Jana Unruhová. Odpovědnosti za jednotlivé oblasti aktivit pak byly
schváleny takto:
Martin Sedláček – IT
Petr Mazal – členská základna
Tomáš Blumenstein – aktivity, zahraničí, nadané děti
Petr Čavojský – Mensa gymnázium
Jiří Rak – ekonomika a administrativa
Petra Holubová – dobrovolníci, MS
Hana Kalusová – PR
Lucie Měchurová – testování, NTC a další vzdělávání
Zuzana Kořínková – tiskoviny a časopis
Michal Blümel – sociální sítě
Jana Unruhová – propagace
Marta Frydrychová – SIGy
Jan Hubert Pavelka – aktivity pro mladé
Dále bylo prodiskutováno možné ocenění Dobrovolník roku a do příštího zasedání bude také
připraven návrh na případnou změnu v pravidlech Čestného uznání.
Kompletní zápis z jednání je jako vždy publikován na intranetu Mensy ČR.
Příští jednání RM se uskuteční 5. 9. v 10:00 v CIIRCu.

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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Bohumil Malý
Valná hromada MS Hradec Králové bude
spojena s pravidelnou schůzkou, která
proběhne v úterý 5. října 2021 od 8 hodin.
Po dvou letech opět zvolíme předsedu,
místopředsedu a pokladníka. Místo konání
a případná změna termínu budou upřesněny
v kalendáři a v hromadném e-mailu několik
dní před avizovaným termínem. Případné
nominace zasílejte na hradec@mensa.cz.

Pozvánka
na valnou hromadu
MS Pardubice
Jana Havlová
Valná hromada pardubické místní skupiny se
uskuteční v sobotu 7. srpna 2021 od 17:00
na zahradě v Dolní Dobrouči. Nebudeme
se ovšem držet pouze oficialit a po zvolení
předsedy,
místopředsedy,
pokladníka
a
případných
dalších
zodpovědných
funkcionářů se budeme věnovat konzumaci
dobrot, hraní her, povídání a plánování
budoucích aktivit. Srdečně zveme všechny
mensany z Pardubického kraje i odjinud. Bližší
informace najdete v kalendáři na webu Mensy.

Pozvánka
na valnou hromadu
MS Prostějov
Laďa Frankl
Dne 5. 11. 2021 se v kolibě U Tří králů (anebo
online, nepůjde-li to jinak) bude konat
valná hromada místní skupiny Prostějov.
Zvu všechny členy místní skupiny, všechny
členy Mensy s trvalým bydlištěm v okrese
Prostějov a okolí a všechny členy Rady
Mensy. Na programu bude volba funkcionářů
místní skupiny, poté volná zábava.

Zuzana Poláková, Petr Mazal, foto: Zdeněk Falář
Mensa ČR zve děti a studenty i letos k účasti
na Logické olympiádě.

Registrace

do soutěže probíhá

až do konce září
na stránce

www.logickaolympiada.cz
Letos bude probíhat už 14. ročník této
populární soutěže v řešení logických úloh.
Soutěž není vědomostní, děti a studenti si
prověří svoje logické uvažování a rychlost
úsudku. Soutěžíme v šesti kategoriích od dětí
předškolního věku až po středoškoláky. Zadání
je přizpůsobené věku a schopnostem dětí,
takže pro předškoláky a kategorii A1 (prvňáčci)
a A2 (druháčci) je výhradně neverbální,
obrázkové. Děti budou v základním kole online řešit úlohy tohoto typu:

Je potřeba se registrovat? Ano, test
základního kola je on-line. Registrujete se
na www.logickaolympiada.cz vyplněním
osobních údajů soutěžících dětí. Rodiče

dětí mladších 15 let poprosíme o souhlas
s použitím osobních údajů dětí pro účely
soutěže. Je nutné, aby každý soutěžící měl
unikátní e-mailovou adresu, kam mu budou
zaslány přihlašovací údaje. Samozřejmě
můžete použít e-mail rodičů.
Už jsem soutěžil, musím se registrovat
znovu? Ano, pro každý ročník je potřeba
nová registrace soutěžícího, děti jsou často
už v jiné třídě, nebo i škole než minulý rok.
Registrovat se mohou i učitelé. Uživatelský
profil
učitelům
umožňuje
přehled
o přihlášených studentech i o jejich
výsledcích v soutěži. Pokračujeme v soutěži
pro školy – pět škol s největším počtem
registrovaných dětí dostane od Mensy jako
dárek deskovou hru.
Chcete nám pomoci? Hledáme posily do
týmu tvorby úloh i komunikace.
Hledáme zájemce, kteří nám pomohou
s úlohami, ať už tvořit nebo kreslit nové, či
testovat stávající. Pracujeme s programem
Inkscape,
používáme
předpřipravenou
šablonu na úlohy. Není potřeba žádná
speciální znalost, vše ukážeme a vysvětlíme.
Dále bychom velmi ocenili trpělivé pomocníky,
kteří budou během září až října odpovídat na
mnohé dotazy soutěžících, pedagogů i rodičů
k soutěži, ať už e-mailem nebo telefonicky.
Pokud se chcete zapojit, napište nám na
zuzana.polakova@mensa.cz, vaši pomoc
velmi rádi uvítáme.
Zájemce o pomoc také vyzýváme k odběru
zpráv z konference SIGu Logická olympiáda,
kam budou posílány další informace.

Harmonogram
1.–30. září

registrace

1.–7. října

základní kolo A 3.–5. tř. ZŠ

8.–14. října

základní kolo B 2. st. ZŠ
+ odpovídající ročníky
víceletých gymnázií

15.–21. října

základní kolo C SŠ

22.–28. října

základní kolo MŠ
+ A1 1. tř. ZŠ + A2 2. tř. ZŠ

5. listopadu

krajská kola, prezenčně,
pokud situace dovolí

15. listopadu okresní kola MŠ
29. listopadu finále v Míčovně Pražského
hradu, pokud situace dovolí
Partnery soutěže jsou OPEN GATE –
gymnázium a základní škola a Nadace THE
KELLNER FAMILY FOUNDATION, MŠMT,
Nadace RSJ, AV MEDIA, Albi a Asociace
za lepší ICT řešení. Krajská kola finančně
podporuje řada krajů i měst. Mediálními
partnery jsou novinky.cz a Právo.

INZERCE

Mensa gymnázium hledá
schopného rozvojového manažera
Mensa gymnázium v současné době sídlí v pronajatých prostorách, které limitují jeho fungování a rozvoj.
Protože se nyní navíc uvažuje o možnosti zřídit mensovní základní školu a mateřskou školu, bylo by ideální,
aby vše sídlilo ve vlastních budovách – jakémsi mensovním areálu, kde by bylo možné provozovat i další
mensovní aktivity. To vše by samozřejmě vyžadovalo značné finanční a lidské zdroje, jejichž generování je
ovšem nad možnosti aktuálního personálu gymnázia.
Proto hledáme schopného člověka, který by se věnoval shánění vhodných prostor (případně pozemku) v Praze, financí
a lidí. Nejde o nic nereálného (např. Praha 5 bude mít k dispozici pozemek pro školské zařízení na Barrandově), jde však
o potenciálně hodně velký projekt na nejméně 3–5 let.
Vhodnému zájemci, který předloží smysluplný plán postupu, je možné nabídnout menší měsíční mzdu a „success fee“
v podobě podílu na vygenerovaných finančních zdrojích (předpokládáme nutnost 100–200 mil. Kč).
V případě zájmu o bližší informace mne, prosím, kontaktujte.
Roman Kříž, místopředseda správní rady MG; roman.kriz@mensa.cz; +420 603 412 666
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Mensantrop: Ve prospěch lidstva

Díl osmý: Maggie Lee
HOnza Koudelka, foto: LinkedIn profil Maggie Lee

Výraz Mensantrop jsem vymyslel jako označení člověka, který
naplňuje hlavní poslání Mensy, využití inteligence ve prospěch celého
lidstva, tím, že dělá něco, co je prospěšné pro všechny a na co by
člověk s nižším IQ nestačil.
V osmém díle jsem si povídal s Maggie Lee, kanadskou mensankou
z Hongkongu žijící v Bangkoku, zakladatelkou facebookové skupiny
„Mensans for Sustainability“, podle jejích slov „vědkyní proměněnou
v ochránkyni přírody“, která na TEDx přednášela o tom, jak můžeme
všichni změnou svých drobných návyků významně ovlivnit naše
životní prostředí.

světě, a Pitcairnův ostrov je nejodlehlejší
místo na Zemi, které je obydlené lidmi. Žije
tam jen asi 50 obyvatel.
Ty jsi svou pracovní kariéru zahájila
v potravinářském průmyslu, je to tak?
Nejdřív jsem rok učila angličtinu v Japonsku,
ale pak jsem začala pracovat v potravinářském
průmyslu, protože to je obor, který jsem
vystudovala. Nejdřív jsem pracovala pro
hamburgerové řetězce v Hongkongu. To
jsou vlastně potravinářské služby, ne výroba
potravin. Byla jsem prostě člověk na plný
úvazek, který obracel hamburgery a roznášel
jídla.
Takže svou kvalifikaci jsi tam nevyužila?

Maggie, ve svém profilu v Mensa píšeš,
že jsi Kanaďanka z Hongkongu. Můžeš
vysvětlit, co to znamená?
Lidé obvykle nemluví o rodném městě, zmiňují
zemi. Já jsem se narodila na jediném místě
na světě, které mělo stanovenou expiraci.
Hongkong měl původně jako termín konce
své samostatné existence stanoven rok 1997,
loni o svou autonomii přišel definitivně. Trvalo
to trochu déle, než se návrat Hongkongu
Číně uskutečnil, ale teď už je to oficiální. Já
jsem vyrostla v Kanadě, protože jsme domov
v Hongkongu museli opustit, ale opravdu
doufám, že zůstane navždy relevantní, proto
vždycky zdůrazňuji, že jsem z Hongkongu.
V současné době žiji v Bangkoku, ale moji
přátelé a všichni, se kterými jsem vyrůstala,
jsou buď ve Vancouveru, nebo v Hongkongu.
Do Mensy jsi vstoupila asi před čtyřmi lety,
že? Co tě přesvědčilo?
Můj bývalý přítel neměl žádné koníčky, ale
chtěl hrát deskové hry. Při hledání lidí, kteří
by s ním v Singapuru mohli deskové hry hrát,
jsem narazila na Mensu, což tam byl takový
obskurní klub vysokého IQ, ale deskové hry
brali velmi vážně. Zjistila jsem, že abych se do
klubu dostala, musím složit test. Tak přesně
to jsem udělala.
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Našla jsi v členství v Mense nějakou výhodu
pro sebe?
Nadchly mě EMAGy, otevírají mi oči a dostanu
se díky nim na místa, kam by mě dříve
ani nenapadlo jet. Velmi mě baví potkávat
evropské mensany, hlavně proto, že mají
hodně bohaté znalosti a velmi odlišný pohled
na věc. Já vyrostla v Severní Americe a můj
domov je v Asii, takže už mám poměrně
dost přirozených sociálních sítí kontaktů. Ale
evropská setkání Mensy jsou pro mě obzvlášť
zajímavá, protože jejich kultury jsou o dost
jiné.
Na tvých webových stránkách jsem se
dočetl, že jsi navštívila již 52 zemí. Která tě
nejvíc zaujala?
To je opravdu těžké říct, protože každé místo
je jedinečné. Ale Japonsko mi vždycky přijde
jako jedna z těch velmi zvláštních zemí, které
naprosto vyčnívají. Všechno je tam jiné. I když
má spoustu kulturních podobností s čínsky
mluvícími zeměmi, stejně většinou přesahuje
mé nejbujnější představy.
A do které země, kde jsi ještě nebyla, se asi
nejvíce těšíš?
Myslím, že jsou dvě, Bhútán a Pitcairnův
ostrov. Navštívit Bhútán je sice trochu drahé,
ale je to první uhlíkově negativní země na

Ani ne. Jen tu část o bezpečnosti potravin,
protože jsme se učili o otravách spojených
s vařeným a nevařeným jídlem. Pak jsem
šla do společnosti AEON, kde jsem měla na
starosti zajištění kvality a kontrolu potravin.
Po dokončení studia jsem přešla do Nestlé,
kde už jsem se zabývala regulacemi a vědou.
Také jsem pracovala v oblasti zajištění kvality.
Nestlé byl konečně začátek mé profesní kariéry
v oblasti potravinářství a regulace. Odtud jsem
přešla do společnosti Procter & Gamble, kde
jsem nastoupila na šestiletou stáž ve výzkumu
a vývoji. To zahrnovalo technické a regulační
aspekty uvádění výrobků na trh a také trochu
bezpečnosti a udržitelnosti.
Tam ses tedy začala hlouběji zabývat
udržitelností. Co bylo tím impulsem?
Než jsem se začala udržitelnosti věnovat
profesionálně na plný úvazek, několikrát
jsem si uvědomila, že naše výrobky mají

obrovský dopad na planetu. Poprvé to bylo,
když jsem dělala audit na jatkách na hovězí
farmě. Nevadila mi ani tak ta krutost. Šlo spíše
o spotřebu krmiva a pitné vody, stejně jako
o uhlíkovou stopu spojenou se vším kolem
produkce hovězího masa. Měla jsem o tom
i přednášku na TEDu a rozhodla jsem se,
že kvůli tomu, jak zatěžuje životní prostředí,
nebudu maso vůbec jíst.
Pak mě také šokovalo, když jsem si uvědomila,
že rychloobrátkové zboží nemá žádnou vazbu
na nakládání s odpady. Když si koupíš prací
prášek nebo mýdlo, čekal bys, že výrobci
nějak koordinují svou činnost s místními
samosprávami nebo vládou, aby všechny
chemikálie, které se ti dostanou do vany,
záchodu nebo popelnice, nějak zpracovali.
Ale žádná taková koordinace neexistuje.
Životní prostředí to prostě musí spolknout.
Pokusila jsem se v rámci P & G vytvořit tým pro
udržitelnost a jsem moc ráda, že mi to umožnili,
dokonce byli za tento druh „podnikání uvnitř
podniku“ rádi. V tu chvíli jsem si uvědomila,
že kdybych vystoupila z krabice, mohla
bych na ni tlačit zvenčí mnohem efektivněji,
než když v ní sedím. Přesně jako kočka.
Kočky mají krabice opravdu rády. Rády sedí
v krabici. Ale představ si kočku, která sedí
v krabici a všemožně se vrtí, aby se krabice
pohnula. Je to opravdu obtížné. Proč nevyleze
z krabice a nepostrčí ji zvenčí? A tak jsem
po šesti letech odešla z Procter & Gamble
a nastoupila jsem do WWF, Světového
fondu na ochranu přírody, jedné z největších
nevládních ekologických organizací na světě.
Tam s velkým nadšením vytvářejí konkrétní
řešení, místo aby byli jen hlídacím psem.
Začala jsem tam pracovat jako manažer pro
transformaci trhu a vytvářela řešení pro firmy.
Než člověk firmě něco skutečně navrhne,
musí pochopit, jak firmy fungují. Většinou
to totiž není o tom, že by o ekologii nikdy
nepřemýšlely. Přemýšlely o tom, ale prostě

mají pocit, že udržitelnější řešení není finančně
atraktivní. S WWF jsem pracovala v Singapuru
a byla to zatím nejlepší léta mého života, kdy
jsem vytvářela řešení a úzce spolupracovala
s podniky, viděla, jak se transformují, jak se
zavazují ke strategiím, které jsou lepší pro
životní prostředí.
Po dvou letech jsem se musela se svým
tehdejším snoubencem a nyní manželem
přestěhovat do Bangkoku. Opustila jsem
tedy WWF a odešla pracovat do Organizace
spojených národů v rámci Programu OSN
pro životní prostředí. Měla jsem na starosti
regionální iniciativu sponzorovanou švédskou
vládou, která měla velmi rozsáhlý plán pro
Thajsko, Vietnam, Indonésii, Filipíny, Malajsii
a Kambodžu. Týkala se především odpadků
v mořích. Jak vlastně nakládat s plasty, aby
se z nich nestaly mořské odpadky? A co se
stane, když mořský odpad vznikne? Jak
ho odhalíme? Jak ho zvládneme? Jak ho
z životního prostředí odstraníme?
Tam se mi podařilo setkat se s mnoha
zainteresovanými stranami a jednou z nich
byl i můj současný zaměstnavatel Verra.
Zpracovávali a vydávali uhlíkové kredity,
ale také vytvořili velmi dobrý standard pro
plasty. Chtěla jsem vytvořit něco podobného,
ale nepodařilo se mi to. Napsala jsem
poměrně dost článků, které byly publikovány
v akademických časopisech, o tom, jak by
měl komerční sektor plastové kredity využívat.
Tak jsem nakonec pro Verru začala pracovat
na plný úvazek.
Kromě toho ještě zastávám zase další pozici
ve WWF, tentokrát v oblasti mořských
potravin, což je úplně něco jiného, ale obojí to
souvisí se standardy. Sepisujeme, co by lidé
měli dělat, pokud jde o mořské plody a plasty.
Mám pocit, že to je to, co svět potřebuje, více
standardů. Potřebujeme najít způsob, aby
to lidé mohli hlásit, aby o tom výrobci mohli
mluvit s vládami.

Na svých webových stránkách zmiňuješ
pescetariánství. Jseš tedy pescetarián?
Zdaleka nejsem vegan, ale pokud nemohu
najít vegetariánské jídlo, volím mořské plody
a ryby, protože patří mezi bílkoviny s nižší
uhlíkovou stopou. Navíc v Asii je jen velmi
málo veganských nebo vegetariánských
jídel, hlavně v zemích, jako je Japonsko nebo
Thajsko.
Myslíš, že by naše oceány v budoucnu
zvládly vyprodukovat dostatek mořských
produktů, aby se každý mohl stát
pescatariánem?
Udržitelná akvakultura je v současné
době docela slibná, zejména pokud jde
o sledovatelnou a udržitelnou potravu
z hmyzích bílkovin (například z larev bráněnek).
Z hlediska zdrojů je podíl živin (množství živin
v 1 kg jedlého mořského produktu) velmi
vysoký a relativně udržitelný.
Domníváš se, že to, co jíme, je jedním
z nejvlivnějších návyků, které máme?
To, co jíme, je pro přežití naší planety
velmi důležité. Další část je to, co nejíme.
Plýtvání potravinami je v současnosti jedním
z ekologických problémů, které produkují
nejvíce oxidu uhličitého, samozřejmě kromě
výroby energie. Takže je tu výroba energie,
pak doprava, a třetím problémem je plýtvání
potravinami. Pokud vyhodnotíš jeho uhlíkové
emise jako celek, je to vlastně na úrovni země,
a ne ledajaké. Spojené státy jsou jako země
největším emitentem uhlíku na světě. Pak
tu máme Čínu a pak tu máme potravinový
odpad. A tím to nekončí, musíme s ním
nakládat a uvolňují se z něj další škodlivé
látky, jako třeba metan.
Mnoho z nás má pocit, že pracujeme velmi
tvrdě a trávíme hodně času v kanceláři. Možná
někdy i vydržíme bolest a únavu, abychom
vydělali peníze pro své rodiny, pro sebe.
I proto chceme vlastně žít trochu luxusně,
že? Když jsme bohatí, chceme utrácet peníze.
Chceme si toho hodně koupit. Chceme větší
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domy, lepší auta. Ale kdo nakonec platí účty?
Životní prostředí. Na životní prostředí skoro
nikdy nemyslíme, protože přece pracujeme
nejtvrději. Musíme o tom ale začít přemýšlet
jako lidské bytosti. Musíme si vybudovat
návyk přemýšlet o tom, jaké důsledky má
naše jednání pro životní prostředí.
Pro širokou veřejnost je velmi těžké najít
spolehlivé informace o tom, jak správně
vyhodnotit, co má jaký dopad na životní
prostředí. Jak jsi to zjistila ty a jak se to
může dozvědět široká veřejnost?
To je vlastně velmi dobrá otázka. Když jdeš
do obchodu, přesně víš, kolik musíš za zboží
zaplatit. Říká se tomu cenovka. My ale na nic,
včetně zboží a služeb, nemáme něco jako
environmentální cenovku. Máme teď nutriční
etikety, a ty se objevily teprve před deseti,
patnácti lety. Není to tak stará záležitost.
Dřív jsme ani nevěděli, co potraviny dělají
s naším tělem. Pokud jde o životní prostředí,
neexistuje nic takového jako jeden dopad,
protože máš emise uhlíku, odpad, spotřebu
energie, náklady na biologickou rozmanitost.
Když jíš určitý druh ryb, nevíš, že třeba rybáři
vyloví s rybami i želvy, které pak prostě umírají.
O tomto vedlejším úlovku se nedozvíš. Ztrácí
se to někde v procesu, protože to nevidíš jako
konečný produkt. Hodně z těchto věcí se nyní
objevuje v dokumentárních filmech. Tleskám
jim, že na tyto problémy upozorňují. Je to
o zjišťování informací. Pokud tě to nezajímá,
nikdo ti to neukáže. Myslím, že teď jde spíš
o spotřebitelský aktivismus. Máme internet
a ten je nejlepším médiem pro zveličení
jakéhokoli typu problému. Je to nejlepší
způsob, jak vyjádřit své stížnosti.
A myslím, že to může jít oběma směry. Třeba
odpůrci očkování. Celá tahle myšlenka také
vznikla a rozšířila se díky internetu. Pořád si
ale myslím, že je to v jistém smyslu dobré,
protože lidé alespoň přemýšlejí, i když třeba
přemýšlejí o konspiraci, která možná není
pravdivá, ale alespoň přemýšlejí o tom, co
nám ty velké korporace přinášejí. Pracovala
jsem pro jednoho velmi svědomitého
a ekologicky zodpovědného výrobce, ale ne
každá korporace je taková, takže se musíme
naučit rozhodovat třeba podle hodnocení,
která zveřejňují hlídací organizace.
Co si myslíš, že je lékem na globální hlad?
Úplný obrat o 180 stupňů. Pandemie nás
naučila, jak můžeme žít úplně jinak, lidské tělo
a lidský duch jsou velmi houževnaté a tvárné.
Když se do toho pustíme, dokážeme to. Svět
nemůže vydržet neomezený růst. Měli bychom
se zaměřit na plánovaný růst a přestat si
navzájem konkurovat. Dnes země soutěží
o to, kdo bude jedničkou. Musíme zvýšit HDP
o tolik a tolik procent. To je v širším pohledu
dost nesmyslné. Teprve, až si budeme moci
dovolit skutečně říci, že uděláme obrat, tak
budeme mít lék.
Mám na mysli hospodářský růst. Růst HDP
na obyvatele nemůžeme udržet tak dlouho.
Nemůžeme prostě brát planetě tolik zdrojů,
aniž bychom mysleli na důsledky. Teď
máme velmi dobrý maják, kterým je problém
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s odpady. Produkujeme tolik odpadu, který
se hromadí, že si s ním ani neumíme poradit.
Jaké jsou důsledky z hlediska energie na
zpracování a emisí z logistiky? Nic z toho není
zohledněno. Díváme se jen na drsný fakt, že je
to jako mrtvoly lidí, které jsme zabili. Ani s tím
si neumíme poradit, takže je to dobrý důkaz,
kolik toho produkujeme a spotřebováváme.
Stejně jako Earth Overshoot Day. To je
pomyslný den v roce, kdy spotřebujeme více,
než kolik je svět schopen vyprodukovat za
celý kalendářní rok. Začínáme tedy 1. ledna
a v den, kdy naše spotřeba přírodních zdrojů
dosáhne stejného množství, jaké Země
vyprodukuje za celý rok, to je „overshoot
day“. Letos připadá na 29. července.
V Indonésii je tento den stále v prosinci,
protože spotřebovávají tak málo, že vlastně
odebírají jen trochu zdrojů z příštího roku.
V Hongkongu je nyní „overshoot day“ v březnu.
V Lucembursku je to v únoru. To znamená,
že lidé v Lucembursku spotřebovávají tolik,
že v únoru už spotřebovali vše, co mohli
v daném roce vyprodukovat. Ale myslí si,
že jsou bohatí, a proto si to mohou dovolit.
Takže Earth Overshoot Day je skutečně velmi
střízlivou připomínkou toho, že tento typ růstu
už nemůžeme udržet.
Kdyby sis musela vybrat jen jeden ze svých
současných projektů, ve kterém bys mohla
pokračovat, který by to byl?
Vybrala bych si širší téma environmentálních
standardů. Mnoho lidí chce dělat správné
věci, ale nemají technické vzdělání, a tudíž ani
prozíravost, aby se mohli správně rozhodovat
ve prospěch životního prostředí. Ten obrat
nemohou zařídit ekologové, musí to být
politici a osoby s rozhodovací pravomocí
jednotlivých zemí. To vlády rozhodují
o konečném osudu světa, jeho zemí a lidí.
Když se včas rozhodnou upřednostnit životní
prostředí, můžeme devastaci zvrátit.
Změnit své drobné návyky může každý,
nejenom mensané, stačí chtít. Co bychom
ale jako mensané mohli udělat navíc,
abychom využili své vysoké IQ a pomohli
životnímu prostředí ještě více než těch
zbývajících 98 % lidí?
Měli bychom využít schopnosti, které jsou
našimi nejsilnějšími stránkami – pro někoho
to může být logika, pro někoho strategie –
a pracovat na jednom jediném cíli ve prospěch
planety a/nebo lidstva. Klíčem je soustředit se
a vytrvat.

Odkazy na informace o Maggie a jejích projektech:
Maggiiny webové stránky: ecofriendleemaggie.com
Maggiin profil na LinkedIn: linkedin.com/in/maggiekk
Maggiina přednáška na TEDx: youtu.be/pPuIPGPzCJk
Facebooková skupina Mensans for Sustainability: mensa.click/j7
Sledovatelnost mořských produktů: traceability-dialogue.org
Odpadky v mořích: sea-circular.org
Záchrana divoké přírody prostřednictvím hry: wildchain.io
Standardy Verra: mensa.click/j8
Program OSN pro životní prostředí: www.unep.org
Earth Overshoot Day: www.overshootday.org
Overshoot Day Hongkongu: mensa.click/j9

Mozek a omamné účinky alkoholu
Převzato z Mensa World Journal 7/2021, číslo 102; zdroj: Sciencedaily.com 14. dubna 2021; přeložila Pavla Janovská

Nesrozumitelná řeč, špatná koordinace i útlum při nadměrné
konzumaci alkoholu nejsou novinka. Některé podrobnosti celého
procesu ale možná ano – podle nové teorie vědců totiž uvedené
symptomy mohou být způsobené rozkladem produktů alkoholu
vznikajících v mozku, nikoli v játrech, jak se domnívali dosud.
K tomuto závěru dospěla studie vedená
vědci z univerzity v Marylandu a amerického
Národního institutu pro zneužívání alkoholu
a alkoholismus. Studie byla nedávno
zveřejněna v časopise Nature Metabolism
a přináší nové poznatky o tom, jak může
alkohol ovlivňovat mozek, a také o možných
nových postupech při léčbě závislosti
na alkoholu. Je dobře známo, že hlavním
orgánem metabolizujícím alkohol jsou játra,
která pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy
přeměňují alkohol na sloučeninu zvanou
acetaldehyd. Acetaldehyd, který má toxické
účinky, se rychle rozkládá na neškodnější
látku zvanou acetát. K tomu dochází
prostřednictvím jiného enzymu zvaného
acetaldehyddehydrogenáza
2
(ALDH2).
Až dosud byly alkohol a acetaldehyd
považovány za důležité hráče při vyvolávání
kognitivních poruch spojených s požíváním
alkoholu. Naproti tomu acetát byl považován
za relativně nedůležitý při vyvolávání účinků
alkoholu, jako jsou poruchy motoriky,
zmatenost a nezřetelná řeč. Výzkumníci
také nevěděli, která oblast mozku nebo
které konkrétní mozkové buňky jsou pro
metabolismus alkoholu nejdůležitější.
Aby se vědci dozvěděli více o roli, kterou
mozek v metabolismu alkoholu hraje, měřili
pomocí magnetické rezonance rozložení
enzymu ALDH2 v oblasti mozečku, a to jak
v myší, tak v lidské tkáni. Enzym ALDH2 řídí
v mozku přeměnu acetaldehydu na acetát
a acetát následně interaguje s chemickou
látkou zvanou GABA, o níž je známo, že
snižuje aktivitu v nervovém systému. Snížená
aktivita nervového systému pak může vést
k ospalosti, zhoršení koordinace a snížení
běžných zábran.

„Zjistili jsme, že ALDH2 je přítomen v buňkách známých jako astrocyty, vyskytujících
se v mozečku – tedy oblasti mozku, která
řídí rovnováhu a motorickou koordinaci jak v lidské
mozkové tkáni, tak u živých
myší,“ uvedl doktor Qi Cao,
odborný asistent diagnostické radiologie a nukleární
medicíny na lékařské fakultě marylandské univerzity.
„Zjistili jsme také, že po
odstranění ALDH2 z těchto buněk byly myši odolné
vůči motorickým poruchám
vyvolaným konzumací alkoholu.“

„Naším dalším krokem je zjistit, zda tyto mechanismy pozorované u myší existují také
u lidí,“ uvádí Dr. Cao. „Rádi bychom věděli,
zda je metabolismus alkoholu řízen přímo
v lidském mozku. Pokud další výzkum potvrdí, že tomu tak je, mohlo by to vést k novým
směrům v léčbě poruch způsobených nadměrným užíváním alkoholu.“

Dr. Su Xu a jeho tým nalezli enzym ALDH2 také
v dalších oblastech mozku zodpovědných za řízení
emocí a rozhodování (obojí
je narušeno nadměrnou
konzumací alkoholu), včetně hipokampu, amygdaly
a prefrontální kůry.
Tato zjištění naznačují, že
určité oblasti mozku jsou
pro metabolismus alkoholu
důležité a že abnormality
produkce enzymu v těchto
oblastech mozku mohou
vést ke škodlivým účinkům
spojeným s užíváním alkoholu. Naznačují také, že
acetát produkovaný v mozku a v játrech se liší ve své
schopnosti ovlivňovat motorické a kognitivní funkce.
INZERCE

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka

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

Ing. Vladimír Kutálek, Ph.D.
Od celkového pohledu na vás
až po změnu kontaktů u smluv.
Pro mensany sleva min. 50 %
na vstupní poplatek u fondů.
vlk@mensa.cz, 533 555 993

Kontakt:

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

Informace obsažené v inzerátu nejsou investičním doporučením,
či analýzou investičních příležitostí, ani nepředstavují veřejnou
nabídku investičních nástrojů, ani jakoukoli jinou nabídku, či
výzvu vůči veřejnosti k transakci s investičními nástroji.
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Jak včas připravit vaše dítě na výzvy,
které ho v životě čekají?

Praktická doporučení pro všestranný rozvoj dítěte v předškolním věku.
Široký přehled úkolů a aktivit, nápadů a tipů zaměřených na rozvoj nervových
vazeb a cest, rozvoj myšlenkových procesů, rozvoj funkčního myšlení.
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Ohlédnutí se za uplynulým online rokem
LogIQ klubu nadaných dětí v Klatovech
Kateřina Vágnerová
Letošní rok byl pro členy LogIQ klubu
nadaných dětí v Klatovech, stejně jako pro
všechny ostatní volnočasové aktivity dětí, ve
znamení online. Nicméně ani to nezabránilo
dětem zúčastnit se dvou zajímavých
mezinárodních soutěží.

Mission X: Trénuj
jako astronaut
Jde o bezplatný vzdělávací program vyvinutý
vědci zaměřenými na vesmír a odborníky
na tělesnou zdatnost, kteří spolupracují
s astronauty a vesmírnými agenturami
z celého světa. Nositelem aktivity je Evropská
vesmírná agentura ESA.
Mission X využívá zájmu o průzkum
vesmíru a motivuje děti k tomu, aby se učily
o výživě, cvičení i vesmíru. Jedná se vlastně
o sérii jednotlivých úkolů, které lze plnit
v libovolném pořadí a s libovolným počtem
dětí. Celá aktivita je určena dětem ve věku
8 až 12 let, ale úkoly lze jistě přizpůsobit i pro
jiné věkové kategorie.
Mezinárodní výzva k účasti na Mission X
probíhá každý rok od ledna do května, letos
kvůli pandemii je ale akce ještě otevřena a lze
se tedy přihlásit např. na prázdniny nebo
ještě v září. Každý přihlášený tým si vybírá
z internetové databáze aktivity výzkumné nebo
cvičební, které plní, a pomocí online formuláře
zapisuje své body, díky nimž je vyhodnocováno
aktuální pořadí týmu v celosvětovém žebříčku.
Všechny získané body od všech zapojených
týmů se přepočítávají na kilometry maskotům
Mission X – těmi jsou Luna a Leo, kteří se snaží
dojít na Měsíc.
Více zde: www.stem.org.uk/missionx/cs
Děti v LogIQ klubu soutěžily od ledna
do května online formou tak, že při
každotýdenním online setkání provedly nebo
založily k dlouhodobějšímu pozorování jednu
vědeckou badatelskou aktivitu a představily
si cvičební aktivitu. Celý týden pak cvičily
a zapisovaly své výsledky, které za týden při
online setkání společně sečetly a odeslaly
do výsledkové listiny, stejně jako závěry
z badatelského zkoumání. Z badatelských
aktivit můžeme zmínit např. sestavení vlastní
bionické ruky, výzkum lidského jazyka,
výzkum hydratace nebo výzkum podmínek
pěstování rostlin ve vesmíru, z tělesných
aktivit pak běh, chůzi, švihadlo, hod apod.
Díky tomuto nasazení byl v době pomyslného
dosažení Měsíce LogIQ klub na prvním místě
ze všech účastnících se týmů!

Pohár vědy
Archimédes 2021
Ve 2. pololetí tohoto školního roku se děti
navštěvující klub zapojily ještě do jedné
mezinárodní soutěže: Pohár vědy, letos
s přízviskem Archimédes, který pořádá
Asociace malých debrujárů ČR.
Soutěž měla tři kola a probíhala od ledna do
konce dubna. Společně jsme při svých online
setkáních každý u sebe doma ve svých
domácích podmínkách zkoušeli zadané
experimenty a badatelské úkoly, které jsme
fotili a popisovali. Za tým dohromady jsme
pak sestavili zprávu o našem bádání, která
byla obodována odbornou porotou. Na
základě součtu bodů za všechna tři kola bylo
stanoveno pořadí všech týmů v jednotlivých
kategoriích (MŠ / ZŠ I. st. / ZŠ II. st. / SŠ).
Týmu LogIQ unikl postup do mezinárodního
finále jen o dvě pozice, skončil na 6.–7. místě,
do finále postupovaly první 4 týmy. Nicméně
nás soutěž velmi bavila, plnili jsme takové
úkoly jako napsání vzkazu tajným písmem
a odeslání svému spoluhráči, který ho pak
musel odtajnit, nebo vytvoření těžišťové
sochy apod. Další ročník soutěže Pohár vědy
má podtitul Leonardo 2022 a rozhodně se ho
chceme opět zúčastnit.
Více o soutěži zde: www.poharvedy.eu
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Dětská vědecká konference
Kateřina Vágnerová

Dětská vědecká konference v Klatovech
(DVK) je jeden den věnovaný vědě
a výzkumu, a to ve formě zajímavé
a dostupné pro děti. Smyslem akce je
podpora vědeckého a intelektového nadání
dětí, podpora a povzbuzení jejich zájmu
o vědu a vzdělání, společně s místem setkání
dětí se skutečnými vědci a skutečnou vědou.
Je zcela organizována nadšenci z Klatov
a okolí, finančně podpořena městem Klatovy
a soukromými sponzory.
Letošní, již 5. ročník, který se uskutečnil
v Klatovech v sobotu 19. června, se musel
přizpůsobit protiepidemickým opatřením.
Proto celá akce letos proběhla venku, na
nádvoří historického komplexu jezuitské
koleje. Na letošní konferenci nebyly
velké plenární přednášky, ale o to více
bylo vědeckých workshopů i stanovišť
„mimochodem“ pro děti. Z workshopů
můžeme vyjmenovat např. robotiku, svět
ryb a rybníků, mapování, lékařské vědy,
programování, historickou vycházku centrem
nebo mobilní planetárium.
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KND Opava

KND při MŠ Hello Teddy

KND Delfíni
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MŠ Adamusova, Ostrava-Hrabůvka

MŠ Zahradní, Zábřeh
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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

Nadaní žáci a šikana: Možnosti využití
sociometrie | ZapojmeVsechny.cz,
mensa.click/ja

Vědci sledovali pohyb myšlenky v mozku.
Už vědí, proč lidé mluví dřív, než myslí |
Denik.cz, mensa.click/iw

Nadaným online výuka prospěla. Mohli
pracovat sami a nenudili se ve škole |
iDnes.cz, mensa.click/im

Dávejme pozor, čím mozek zaměstnáváme.
Nechává to v něm otisk |
ReporterMagazin.cz, mensa.click/ix

Lidská inteligence
Existuje 8 typů inteligence: Zjistěte, v jaké
vyniká vaše dítě a jak jeho typ inteligence
rozvíjet. | SvetZeny.cz, mensa.click/in
Nejchytřejší celebrity a jejich studijní obory |
ExpresFM.cz, mensa.click/io

„Představte si mozek jako sval. Na
co ho trénujeme, tomu nejlépe slouží.
A pokud ho nevyužíváme, pomalu se
přizpůsobí na kapacitu, která se po
něm vyžaduje. Jakékoli „posilování“ –
učení a osvojování si nových věcí, nové
zážitky – vede k tvorbě nových spojů.
Kromě toho a spánku mu také svědčí
pohyb, třeba takový, který propojuje
f y zickou ak t ivit u, p ros torovou
orientaci a paměť, například tanec.”
zdroj: ReporterMagazin.cz

Přílišná pozornost může nadaným dětem
uškodit, mají pak strach ze selhání, říká
psycholožka z poradny | EDUzin.cz,
mensa.click/ig

„Některé děti jsou už v předškolním
věku velmi šikovné ve školních
dovednostech.
Brzy
si
všímají
symbolů a samy pochopí, jak číst.
Mají velkou krátkodobou paměť
a rády počítají. Ale neznamená
to nutně, že mají velmi rozvinuté
matematické myšlení nebo že jsou
kdovíjak přemýšlivé. Bývají mezi
nimi později hltaví čtenáři, ale nad
knížkami nehloubají a ani je knihy
nějak výrazně neformují. Jsou to
děti velmi šikovné, ale nemusí být
v něčem mimořádné. Ve škole obvykle
zvládají učivo na jedničky, ale nijak
jim nechybí, když jim škola nedodává
další podněty. Zatímco mimořádně
nadané a přemýšlivé děti takovou
školu snášejí velmi těžce. Nespokojí
se s povrchním výkladem látky, chtějí
znát podstatu, kořeny věcí. Hodně
se ptají. Ve škole to mají těžší. Svou
nepohodu projevují zlobením, a někdy
až teprve tehdy se u nich řeší i nadání.”
zdroj: EDUzin.cz

Umí 7 jazyků a dostal se na Princeton: Šel
jsem za svým snem, učil jsem se jako robot,
rozhoduje vášeň a esej, říká Kalaš |
DVTV.cz, mensa.click/ih
Přemýšlivé děti touží být spolu. Jak jim to
dopřát a nezavřít je do skleníku? |
EDUzin.cz, mensa.click/ii
Dvanáctiletý génius: V jednom týdnu
dokončí střední i vysokou školu. Využil
pandemie | CNN.iPrima.cz, mensa.click/ij
Na Oxford vzali 12 studentů psychologie.
Je mezi nimi i Češka, jež řeší zdraví dětí. Na
školné jí ale chybí statisíce |
Domaci.HN.cz, mensa.click/ik
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Lidský mozek se umí naučit ovládat umělý
palec. Stačí mu týden, ukázal pokus |
CT24.CeskaTelevize.cz, mensa.click/iy
Nové zjištění vědců: Inteligenci lze poznat
pouhým okem. Jaký fyzický rys sdílejí
vysoce inteligentní lidé? | SvetZeny.cz,
mensa.click/ip

„Výsledky hovoří jasně, čím větší
je zornička, tím vyšší je inteligence
člověka. Zjistili, že velikost zorničky
se pojí s oblastí v mozku zvanou
locus coeruleus, která se táhne
do zbytku mozku prostřednictvím
nervových spojení. Tato oblast
v mozku souvisí s pozorností, řešením
komplikovaných úkolů, vnímáním
a pamětí. Vědci pracují s hypotézou,
že vyšší inteligence u lidí s velkými
zorničkami je způsobena lepším
řízením této oblasti mozku.”
zdroj: SvetZeny.cz
Vysoce inteligentní osoby mají společné tyto
návyky. Kolik z nich děláte i vy? |
SvetZeny.cz, mensa.click/iq
Lidé s těmito vlastnostmi jsou vysoce
inteligentní | ExpresFM.cz, mensa.click/ir
Jsou inteligentnější ženy, nebo muži?
Světově uznávaný odborník na inteligenci
v tom má jasno | SvetZeny.cz,
mensa.click/is

Mozek

I velmi mírné pití alkoholu je škodlivé pro
mozek, tvrdí britští vědci | Lidovky.cz,
mensa.click/iz

Podcast
Jaké je být rodičem dítěte s nadáním? |
ZapojmeVsechny.cz, mensa.click/iMaminka rozumově nadaného žáka
čtvrté třídy běžné základní školy vypráví
o dosavadní cestě svého syna vzdělávacím
systémem, o přístupu učitelů i vedení školy
a podpoře, jíž se jejímu dítěti dostalo/
nedostalo.

Webinář
Práce s nadanými dětmi | YouTube.cz,
mensa.click/j0
Záznam webináře Práce s nadanými dětmi
v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve
vzdělávání v Ústeckém kraji“, doba trvání
2:25:38.

Zahraniční (EN)
What happens in your brain when you
imagine the future? | Futurity.org,
mensa.click/j1
Doctors are testing a prescription video
game for COVID-19 ‘brain fog‘ |
TheVerge.com, mensa.click/j2

Události z raného dětství ovlivňují vývoj
mozku i osobnosti, říká psychiatrička |
Vitalia.cz, mensa.click/it

Forgotten Memories of Traumatic Events
Get Some Backing from Brain-Imaging
Studies | ScientificAmerican.com,
mensa.click/j3

Žena s brilantním mozkem: Co všechno
dokáže její paměť? | ProZeny.cz,
mensa.click/iu

Mensa Brain or Monkey Brain — Which Is
at the Helm of Our Voluntary Activities? |
US.Mensa.org, mensa.click/j4

Obezita urychluje stárnutí mozku, ukázala
mezinárodní studie s českou účastí | CT24.
CeskaTelevize.cz, mensa.click/iv

Mensa Foundation’s 50-year History
Portends Growing Support for Intelligence |
MensaFoundation.org, mensa.click/j5

Vítáme nové členy!
y
Marek Adamka, Jan Bek, David Beníšek, Milan Borkovec, Adéla
Borovičková, Anna Broulímová, Kristína Dlouhá, Pavel Dočkálek,
David Faltýnek, Roman Hásek, Antonín Hladík, Miroslav Hřib, Václav
Chládek, František Janouch, Patrik Jelinek, David Ježek, Jitka Káclová,
Jan Karásek, Daniel Kaňka, Radek Klepiš, Teodor Kohout, Jakub
Kohutek, Adam Kovalčík, Kateřina Kovářová, Mikuláš Krubner, Daniel

1

1

0

6

19
1

0
9

Křenek, Monika Křivánková, Vojtěch Kundera, Karel Lambert, Daniel
Langesten, Sara Langesten, Patrik Lučný, Martin Machava, Natálie
Malá, Jiří Martínek, Isabela Michalik, Lukáš Michalik, Petr Nekvinda,
Ingrida Nemogová, Lenka Němcová, Nela Nevečeřalová, Matouš
Novák, Christopher Nymburg, Jiří Pelc, Gabriela Pešková, Kateřina
Písaříková, Rudolf Pitřík, Martin Plachý, Martin Plinta, Věra Podrábská,
Jan Podrábský, Martin Lukáš Pospíšil, Petr Prokeš, Tobiáš Radkovský,
Jakub Sedlák, Vojtěch Straka, Adam Stuchlík, Jaroslav Svoboda,
Alexandra Svobodová, Jakub Ševčík, Sophie Adriana Šindlerová, Eva
Švarcová, Martina Tížková, Jana Trčková, Ondřej Týma, Věra Ürge,
Jakub Vavřík, David Vepřek, Samuel Vepřek, Hana Vrábelová, Petr
Wessely, Jiří Zapletal, René Zapletal, Matěj Zelenka

Víte, že
členové Mensy
pořádají

1

7

2

4
9

1

dvakrát ročně

celostátní setkání,

každý měsíc

schůzky místních skupin
i řadu dalších akcí?

Přidejte se!

Informace o aktuálních akcích
najdete na

www.mensa.cz/volny-cas

Vánoce už za půl roku; foto: Zdeněk Falář
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Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Název akce

Místo konání

Datum konání

MSO – Mind Sport Olympiad

online

13. 8.–5. 9.

Schůzka MS Brno

Brno

16. 8. | 20. 9.

Setkání MS Praha

Praha

17. 8. | 21. 9. | 19. 10. | 16. 11.

Posezení, florbal a volejbal

Praha

18. 8.

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

27. 8. | 24. 9. | 22. 10.

Babí léto na Hájence

Mikulovice u Znojma

28. 8.

Kulturní léto s Mensou – Vše o mužích

Praha

30. 8.

Snídaně v Café Louvre

Praha

31. 8. | 28. 9.

Setkání s kulturou – Divadlo Járy Cimrmana, Švestka

Jevíčko

31. 8.

Jihoměstská schůzka MS Praha

Praha

1. 9. | 6. 10. | 3. 11.

Pravidelná schůzka MS Plzeň

Plzeň

3. 9.

Uzávěrka časopisu Mensa

5. 9.

Setkání MS Ostrava

Ostrava

7. 9. | 5. 10. | 2. 11.

Pravidelná schůzka MS Hradec Králové

Hradec Králové

7. 9. | 2. 11. | 7. 12.

SIGy Turistika, Cyklistika a Outdoors – BLANÍK 2021

Vlašim

10. 9.

Divadlo Járy Cimrmana – České nebe

Kutná Hora

17. 9.

Od pivovaru k pivovaru

Teplice a Ústí nad Labem

18. 9.

Dolů po Krkonošské magistrále

Zlaté návrší

26. 9.

Valná hromada MS Hradec Králové

Hradec Králové

5. 10.

Labyrint

České Budějovice

9. 10.

Od pivovaru k pivovaru

Most a Chomutov (Klínovec)

15. 10.

SIG Turistika – Od nevidim do nevidim; přesunuto z roku 2020

Stříbrná Skalice

16. 10.

Valná hromada MS Prostějov

Prostějov

5. 11.

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. Nejsnáze se o nich dozvíte, pokud se přihlásíte do
konference SIG Rozvoj intranetu (na adrese mensa.click/j6), kam
zasíláme pozvánky. Nebo se v úterý po sedmé hodině večer
zkuste rovnou připojit na mensa.click/meet
Až to pandemická situace dovolí, plánujeme zhruba každé druhé
setkání doplnit o osobní formu v kanceláři Mensy (v tentýž čas).
| 18 |

říjen

Vraťme děti zpátky do hry…
Marta Frydrychová

… tablet z nich superhrdiny neudělá. To bylo
hlavním mottem akce, do které se spolu
s dalšími kluby zapojila MS České Budějovice.
Během krásného červnového odpoledne
bylo v centru Českých Budějovic připraveno
několik stanovišť, na kterých se děti popraly
s připravenými úkoly. Většina disciplín byla
sportovního rázu, my, mensané, jsme měli za
úkol postarat se o ty intelektuální.
Odpoledne se moc povedlo, všechny nás to
bavilo a opět byly největší odměnou rozzářené
oči dětí, které se nemohly odtrhnout od
připravených her, skládaček a rébusů.
Není pro nás žádnou novinkou překvapení
ve tvářích rodičů, že si děti dobrovolně chtějí

hrát, skládat, luštit, prostě že se umí zabavit
jinak než online.
A proč podobné akce děláme? Na každé
se mezi účastníky objeví někdo, kdo
zadané úkoly zvládne mnohem lépe než
většina zúčastněných. A právě to jsou děti,
které hledáme, s jejichž rodiči se snažíme
komunikovat a nabídnout jim pomocnou
ruku a upozornit na to, že mají doma malého
šikulu, který si zaslouží mimořádnou
pozornost.
Díky moc celé budějovické partě, která se
do akce zapojila. Jsme skvěle sehraný tým,
se kterým je radost se scházet a podobné
akce realizovat.
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Senior na Ploučnici
Zdenka Pániková

Když Tomáš vyhlásil letošní třídenní vodácký
výlet na Ploučnici, neváhala jsem ani chvilku,
obzvláště když bylo uvedeno, že se jedná
o řeku pro začátečníky. Ehm, pár řek už
mám za sebou, tak zkusím něco nového. Do
dneška mám z této plavby hrůzostrašné sny.
Proud je docela svižný a je potřeba být
neustále ve střehu, dávat pozor na nepřetržitě
útočnou vegetaci, která se neustále snaží nás
vytáhnout z lodi, což se často daří. Měla jsem

možnost hned několikrát prozkoumat dno
i popovídat si s rybkami, naštěstí se pokaždé
našla v blízkosti pomocná ruka, která mě
vytáhla zpět na hladinu a vylila vodu z lodi. Svůj
uplavaný klobouček jsem v křovinách našla
naštěstí hned několikrát, ovšem brýle bohužel
ne. Bude to asi hodně brýlonosná říčka, neboť
jen z naší skupiny jsme tam nechali 3 kusy.

Nicméně tato řeka předčila všechna
očekávání a zážitky jsou tak jako tak
opravdu silné. Počasí se nám vydařilo
a vzpomínky zůstanou. Ploučnice je
skutečně nádherná řeka bez rušivých
zásahů civilizace. Nu, a kdo se nešprajcnul
ve výjezdu z Pekelného jícnu, ten jako by
Ploučnici vůbec nejel!

Přivezla jsem si naopak plno modřin,
štípanců, škrábanců a špinavého prádla.

Děkuji Tomášovi i všem ostatním členům
kolektivu za tento nezapomenutelný zážitek.

Den dětí s Děsíkem
Pascal Masár

V sobotu 29. 5. 2021 se přes 40 dětí s rodiči
vydalo s dráčkem Děsíkem na výpravu do
Kouzelného lesa.
V rámci získávání pokladu bylo nejprve třeba
dokončit několik zaškolovacích úkolů, které
řešitele připravily na lesní výpravu. Během
ní musely děti splnit celkem 18 listů s úkoly,
které prověřily jejich postřeh, orientaci,
logiku, kresbu, šifrování a odvahu. Zábava
dětem vydržela několik hodin.
Děti plněním logických úkolů a šifer získávaly
diamanty a na úplném konci je v cíli čekal
poklad – „zlatá“ mince a sladká odměna.
„Bylo to super, syna to opravdu bavilo.
Škoda že nevyšlo počasí podle představ, ale
stejně jsme si to nakonec oba užili,“ shrnula
maminka jednoho z úspěšných řešitelů
všech úloh. Pozitivní ohlasy na hru jsme
mohli slyšet i ze strany dětí: „Nejvíce mě
bavila devítka, nejtěžší byla sedmička. Moc
se mi to líbilo,“ nechala se u poslední úlohy
slyšet jedna z řešitelek.
Zeptal jsem se autorky celé hry Michaely
Mii Jánoškové, jak vlastně Děsík vznikl.
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V rámci příprav Jarního setkání Bezděz 2020
jsem začala chystat šifrovanou hru pro děti,
nejprve s dráčkem Děsíkem (podle hesla
„K Bezdězu bez děsů“), pak přibyly další
postavy, více šifer a logických úloh, až padla
myšlenka to celé vydat jako deskovou hru.
Vzhledem k tomu, že setkání na Bezdězu
2020/21/22 je odsunuto o další rok, nabídli
jsme hru mensovním dětem na samostatné
akci už teď.
Byl to tvůj první autorský počin v oblasti
šifer?
Nebyl. Mnoho let jsem publikovala na
šifrovacím serveru brainquest.cz, ale až
na podzimním setkání na Devíti skalách
jsem připravila mensovní šifrovanou hru
s variantou pro děti. Tam jsem zjistila, že děti
jsou také vděčné publikum.

Pro jak staré děti je hra určena?
Úkoly jsou na každé kartě seřazeny
s rostoucí obtížností. První z nich zvládnou
vyřešit i šestileté děti, ty další už jsou spíše
pro děti starší.
Proč hru vydává Svět vzdělání?
Deskovky se vydávají ve velkém nákladu, což
bych vlastními silami nedokázala. Proto jsem
oslovila Svět vzdělání, který hru vydal.

Karty se šiframi jsou plné krásných
ilustrací, kdo je jejich autorem?

Jak akce probíhala? A vyšla podle tvých
představ?

Také já. Kreslím od dětství a bavilo mne
i vkládání šifer přímo do ilustrací. Doufám, že
si to stejně jako já užijí i děti.

Ze začátku jsme měli trochu obavy, protože
nám moc nepřálo počasí – bylo chladno
a během odpoledne několikrát vydatně
sprchlo. I přesto si přišli zahrát skoro všichni
přihlášení účastníci, a dokonce se přidávali
i neregistrovaní kolemjdoucí. Myslím, že děti
i rodiče vypadali spokojeně a akci považuji
za vydařenou.

Snídaně v Café Louvre

IG Lišky
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Z newsletteru Mensy International
přeložila Pavla Janovská

Workplace for Good
Po dlouhém snažení se podařilo upgradovat
pracovní prostředí mensovní online komunity
na Workplace for Good, bezplatnou službu pro
neziskové organizace. Můžeme tak pokračovat

v rozšiřování naší komunity a nabízet vám nové
služby a možnosti, jak se připojit a navázat
kontakt s členy po celém světě.
Proč tedy otálet s registrací na Workplace –
připojte se k některé z více než 150 skupin,
najděte podobně smýšlející lidi z celého
světa a pomozte nám vybudovat nejlepší
možnou online komunitu Mensy na
mensainternational.workplace.com

Mensa a politické
názory
IBD vedlo dlouhou diskusi na téma „Mensa,
politika a názory“ týkající se obecných zásad,
toho, co přesně znamená „politická aktivita“,
a hraničních případů, o kterých naše stanovy
mlčí nebo nejsou jednoznačné. Výsledkem
bylo
doplnění
následujících
pokynů
do oddílu 2 stanov:

1. Mensa jako organizace má jeden základní
názor, a sice že její vlastní cíle, které jsou
definovány ve stanovách Mensy, jsou
prospěšné a hodné následování. Národní
Mensy jsou vybízeny k tomu, aby tyto cíle
prosazovaly.
2. Mensa nesmí mít žádný jiný cíl kromě těch,
které jsou uvedeny v jejích stanovách.
K žádnému tématu, které není obsaženo
ve stanovách Mensy, nesmí Mensa
vyjadřovat názor Mensy jako organizace.
Tento dodatek poskytne národním Mensám
vodítko zejména v mezních případech,
kdy je těžké říct, zda se vyjádření k tématu
počítá jako „projevení názoru“, nebo zda
by se již jednalo o nepovolenou „politickou
aktivitu“. Objasňuje, jak by se měla vykládat
prohlášení o názorech a cílech ve stanovách
Mensy a jak by se měly řešit rozpory mezi
těmito prohlášeními.

Z ExCommu:
Netradiční oslavy výročí Mensy
Převzato z Mensa World Journal, 8/2021, číslo 103, přeložila Pavla Janovská
Zatímco někteří z vás jsou zaneprázdněni
přípravami na světové setkání v Houstonu
u příležitosti oslav 75. výročí našeho
založení nebo na EMAG v Brně v České
republice, naše celosvětové společenství
se stále potýká s komplikacemi a nejistotou,
které způsobil COVID-19. V květnovém
zpravodaji jsme požádali členy, aby odhadli,
jak dlouho bude trvat, než se budou moci
opět účastnit mezinárodních setkání. 41 %
respondentů odhadovalo, že to bude trvat
12 měsíců, 32 % očekávalo, že to bude trvat
2–4 měsíce. Dostali jsme také zpětnou
vazbu, že postrádáte možnost „více než
12 měsíců“. Pevně doufám, že si mnoho
členů bude moci letos užít mezinárodní,
národní nebo místní setkání. A všem, kteří
se podílejí na organizaci setkání, patří
obrovský dík!

Vážení členové,
především vám chci poděkovat za účast
v mezinárodních volbách a poblahopřát
Josému L. Martínezovi, našemu novému
řediteli pro rozvoj, a Tan Kee Aunovi, našemu
novému řediteli pro menší národní Mensy!
Svůj hlas odevzdalo 8 359 členů z 50 zemí.
Jsem také nesmírně vděčná za možnost
působit již druhé funkční období jako vaše
administrativní ředitelka společně s Björnem
Liljeqvistem jako předsedou a Jackem
Cywinskim jako pokladníkem.
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Vzhledem k obrovským rozdílům mezi
jednotlivými zeměmi na jedné straně
a dynamice mutací na straně druhé se
plánování v celosvětovém měřítku zdá být
v roce 2021 ještě složitější, než bylo v roce
2020. Až budete číst tento text, budeme
právě uprostřed rozhodování o listopadovém
setkání IBD – buď se sejdeme v některém
z evropských měst, nebo uspořádáme
virtuální setkání. Zatímco zkoumáme různé
možnosti místa konání, připadá mi docela
zvláštní přemýšlet o uspořádání byť jen
prosté večeře pro 50 lidí v restauraci.
Podobným způsobem je třeba pružněji
plánovat i aktivity k výročí. V květnu se
jako nejbezpečnější ukázaly IQ testy –

43 % účastníků našeho průzkumu má
v plánu je nabídnout. Ostatní externí či
interní marketingové a PR aktivity většina
považuje za možné, ale nemá s nimi žádné
konkrétní plány. Doufejme, že v červenci
a srpnu budeme mít stabilnější podmínky,
které umožní místním týmům uspořádat akce
pro své členy i veřejnost.
Možná si vzpomínáte na celosvětový Den
inteligence k našemu 65. výročí v roce 2011,
kterého se zúčastnilo 28 mensovních skupin
a 151 měst s různými aktivitami. Kromě
IQ testů týmy nabízely např. přednášky
o nadání a řadě dalších témat, klasické akce
Mensy, jako jsou herní večery a kulaté stoly
nebo večeře otevřené i pro nečleny, a umožnily
tak lidem získat představu o činnosti
Mensy. V té době bylo společným posláním
získávání nových členů. Některé země také
nabízely slevy na IQ testy, aby zvýšily počet
účastníků. Nyní – při psaní tohoto textu

na konci května, několik týdnů před naším
společným výročním workshopem – je těžké
říci, jak bude toto výročí vypadat z globálního
hlediska. Některé země již vypracovaly
podrobné plány interních i externích aktivit.
Některé možná s radostí začnou s prvními
akcemi pro své členy a budou podle toho
využívat své zdroje. Některé mohou být
(ještě pořád nebo znovu) v nějakém druhu
lockdownu. Některé mohou dokonce
pociťovat nedostatek místních zdrojů – ať už
dobrovolníků, nebo peněz.
Uprostřed této nejistoty se opravdu těším
na následující měsíce, kdy zjistím, jak

může Mensa International podpořit národní
skupiny a poskytnout jim platformu, aby
se mohly vzájemně podporovat a učit
– pro oslavy výročí i po nich. Od chvíle, kdy
jsem se přihlásila do ExCommu, bylo jedním
z mých cílů zlepšit globální síť a posílit
nejen dobrovolníky mezinárodní, ale
také spojení s dobrovolníky národními
a místními. Během posledního roku několik
týmů (jako výbor IVN nebo ICO) oslovilo
národní týmy a prostřednictvím průzkumů
např. o aktivitách nadané mládeže se snažilo
zachytit globální obraz a sdílet tyto poznatky
se všemi zapojenými dobrovolníky.

Jsem také velmi ráda, že mohu oznámit
důležitou dobrou zprávu pro všechny členy:
Právě jsme obdrželi potvrzení, že můžeme
pokračovat v práci na Workplace! Zkrátka
a dobře, upgradovali jsme na program
Workplace for Good, který je nabízen
neziskovým organizacím. Můžeme tak
i nadále zvát všechny členy k používání
Workplace a rozšiřovat jej o nové služby
a možnosti, jak se spojit a spolupracovat
s Mensany po celém světě. Těšíme se
na setkání s vámi!
Isabella Holz, ředitelka administrativy,
admin-mil@mensa.org

Z ExCommu:
Postavme Mensu zpátky na nohy
Převzato z Mensa World Journal, 9/2021, číslo 104, přeložila Pavla Janovská
být v IBD vyslyšeny a chráněny.
Jako ředitel pro menší národní Mensy chci
porozumět individuálním problémům každé
národní Mensy a spolupracovat s předsedy
na vývoji a zavádění řešení, která jim
prostřednictvím silné podpory a spolupráce
s komunitou mohou pomoci dosáhnout cílů
jejich Mensy.
Klíčovými
otázkami
budou
zotavení
a adaptace na svět po pandemii. V roce
2020 jsme na celém světě zaznamenali
všeobecnou stagnaci růstu počtu členů.
Testování byla zrušena nebo odložena
a členské aktivity nebylo možné realizovat.
Počet členů obecně se v důsledku tohoto
náročného období sníží.

Nejdůležitější
úlohou
ředitele
malých
národních mens (DSNM) je porozumět
jedinečným výzvám, kterým každá národní
Mensa čelí, a nabídnout podporu a návrhy
řešení z mezinárodní perspektivy.
Neméně důležité je pomáhat národním
Mensám znovu nabrat tempo ztracené
v průběhu pandemie. Být v této roli znamená,
že budu moci pomáhat koordinovat a vést
úsilí, které můžeme společně vyvinout
pro další dosahování cílů společnosti.
Strategická rozhodnutí na úrovni ExCommu
musí brát v úvahu jedinečné a zvláštní
potřeby národních Mens po celém světě.
Pokud budeme mít silného zastánce menších
národních Mens, jejich hlas a potřeby mohou

Nejnaléhavějším
problémem
bude
pomoc národním Mensám ve zmírnění
závažného úbytku členů během pandemie
a znovuzískání dynamiky jejich nárůstu.
Toho lze dosáhnout pochopením, jak národní
Mensy po celém světě problémy související
s počtem členů řeší, a podporou předsedů
při zavádění těchto řešení. A dále pak
identifikovat klíčové aktivity, které přispějí
k testování, udržení členství a opětovnému
přijetí členů. Díky novým nápadům
na aktivity a možnostem spolupráce na
akcích mezi národními Mensami lze obnovu
počtu členů urychlit.
Práce na tomto úkolu začala již rok před
mým jmenováním do funkce. Společně
s předsedou Mensy International jsem
vedl rozvoj Mensa International Workplace
a podporoval týmy, aby se během jednoho
roku vytvořila prosperující a aktivní komunita
s více než tisícovkou členů.
Během prvních deseti dnů ve funkci jsem
zavedl DSNM Office Hours, v rámci kterých
si předsedové mohli se mnou objednat
schůzku a popovídat si o své národní Mense
a najít řešení, podporu a pocit, že jsou
vyslyšeni.

Chci dále rozvíjet podpůrnou komunitu
předsedů, která bude sdílet nápady,
výzvy a rozvíjet příležitosti ke spolupráci
s cílem zlepšit národní Mensy celkově
prostřednictvím setkání a diskusí s předsedy,
se zaměřením na sdílení nápadů a podpůrné
skupiny.
Chci vás jako členy povzbudit, abyste
v tomto období podpořili své předsedy
a radní. Pokud někdy nastal čas, abychom se
spojili, dali dohromady naše nejlepší nápady
a úsilí a využili naše různorodé schopnosti
pro udržitelnost naší společnosti, je to právě
teď.
Pokud vidíte problém, podejte pomocnou
ruku. Nabídněte nápady a řešení, která
pomohou vaší národní Mense. Pomozte
pořádat akce a pozvěte i ostatní členy.
Najděte nové a neotřelé způsoby, jakými
si můžeme Mensu užít. Žádný uzlíček RNA
nás nezastaví! Vracíme se odhodlaně
a s bojovným pokřikem. Začínáme teď.
Díky tomu brzy uvidíte, jak hodnotná je naše
společnost. Přiroste vám k srdci. A vy díky
ní porostete také. Poroste množství vašich
nových zážitků a vztahů. Vaše schopnosti,
možnosti a obzory se rozšíří. Uvidíte, že to,
co do společnosti investujete, se vám vrátí.
A to, co získáte, rozhodně stojí za to.

And after all of this, you will agree,
That the reason for Mensa
was there all along.
Because put it very simply,
and now you see:
Mensa starts with Me.
Šťastné 75. výročí Mensy!
Kee Aun TAND
ředitel pro malé národní Mensy
Mensa International
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Drobné zajímavosti
sestavil John Blinke, převzato z Mensa World Journal, 8/2021 a 9/2021, přeložila Pavla Janovská

Jak na vodík?

Čištění vzduchu

New Scientist, 29. května 2021, The
Hydrogen Games.

Science News, 18. května 2021, Cleaning
Indoor Air May Prevent Covid-19’s Spread.
But It’s Harder Than It Looks.

Japonsko se angažuje v oblasti zelené
energie – a kvůli omezenému prostoru pro
větrné turbíny a solární panely se chystá
využívat vodíkové hospodářství. Vodík se
bude používat jak v dopravních spalovacích
motorech, tak v palivových článcích pro
výrobu elektrického proudu. Levný způsob,
jak dnes získat plynný vodík, je rozložit zemní
plyn pomocí vodní páry. Tento proces je
však závislý na fosilních palivech, což hatí
snahu o získání vodíku šetrného ke klimatu.
Ekologickou cestou k získání vodíku je
elektrolýza vody pomocí elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů. To ovšem Japonsko
nemůže zvládnout bez zahraniční pomoci –
řešením by mohl být dovoz zeleného vodíku
z Austrálie, která má pro provoz zařízení
využívajících elektrolýzu dostatek větrné
a sluneční energie.

Riziko nákazy všemi nemocemi přenášenými
vzduchem lze snížit tím, že budete dýchat
čistý vzduch. Pokud je ideální počasí,
můžete otevřít okna. Ale správně navržené
vzduchové filtry odvedou skvělou práci
za každého počasí. Filtry odstraňují pevné
částice a kapičky, na kterých se viry drží.
A protože COVID-19 se šíří především
vzduchem, může to do značné míry pomoci
porazit současnou pandemii. Vhodné UV
světlo pak dokáže zničit všechny druhy
organismů ve ventilaci. Ozonové generátory
také ničí mikroorganismy – ozon však
poškozuje organické tkáně včetně plic. Celá
záležitost je ale složitější u veřejných prostor
–ani sebelepší filtr nedokáže zachytit vzduch
vyměňovaný mezi lidmi, kteří si navzájem
dýchají do obličeje…

Zrušte invazi

trinititu je, že je tvořen kvazikrystaly se šesti
nezávislými pětinásobnými osami symetrie,
zatímco obyčejné krystaly mohou mít dvou-,
tří-, čtyř- nebo šestinásobnou symetrii.
Příčinou je obrovské teplo a tlak při výbuchu.

Pozor na kometu
Smithsonian, 24. června 2021, Giant Comet
From the Oort Cloud Will Pass by the Sun
in 2031.
V roce 2031 nás navštíví obří kometa
s názvem „2014 UN271“. Ale nemusíte se moc
obávat. Nejblíž se k nám přiblíží na desetkrát
větší vzdálenost, než je vzdálenost Slunce
od Země. Budeme mít štěstí, pokud uvidíme
její ohon. Přesto je její velikost působivá.
Zatím se astronomové domnívají, že je
100 až 370 kilometrů široká.

Science, 18. května 2021, Hardy Water
Bears Survive Bullet Impacts – Up to
a Point.

Řekové
Smithsonian, 18. května 2021, Contrary to
Popular Lore, Ancient Greek Armies Relied
on Foreign Mercenaries.
Homérova Iliada a Herodotovy Dějiny opěvují
spojení mnoha řeckých městských států proti
společnému nepříteli. Starověká řecká vojska
však podle všeho nebyla složena výhradně
z místních obyvatel. Vědci z univerzity
v Georgii tvrdí, že dvě třetiny obětí první bitvy
u Himery v roce 480 př. n. l. nepocházely
z Řecka, ale ze Španělska, pobřeží Černého
moře a několika dalších vzdálených míst.
Vyplývá to z obsahu stroncia v zubech obětí
nalezených v masovém hrobě na Sicílii.
Ačkoli tedy staří Řekové považovali cizince
za barbary, stejně byli ochotni je využívat
jako žoldáky. Jen o tom nepsali.

Zdá se, že želvušky Měsíc nakonec nejspíš
nezkolonizují.
Experimenty
provedené
na Univerzitě královny Marie v Londýně
ukázaly, že tito odolní tvorečkové sice přežijí
velké rány, ale při nárazech rychlostí nad
900 metrů za sekundu a při tlaku vyšším než
1,14 gigapascalu se rozplácnou na kaši. Aby
to vědci zjistili, umístili želvušky do plastových
kuliček a vystřelili je z vysokorychlostní
pistole do písku. Želvušky, které byly
na palubě izraelského lunárního modulu
Beresheet, se pravděpodobně při zřícení
na povrch Měsíce pohybovaly pomaleji –
jenže rozdrcení rozpadající se kosmickou lodí
se vyhnout nedokázaly.

Trinity
Smithsonian, 21. května 2021, Study Plucks
Rare Quasicrystal From Wreckage of First
Atomic Bomb.
První test atomové bomby provedený v roce
1945 v Novém Mexiku vytvořil minerál, který
nikdy předtím nikdo neviděl. Nazývá se trinitit
podle názvu pokusu: Trinity. Zajímavostí
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K vašim službám
Harvard Health Letter, červen 2021, High
Tech Socialization: Is a Robotic Companion
in Your Future?
Kvalifikovaní osobní pečovatelé jsou drazí
a nemusí být vždy k dispozici. Jedná se
tedy o ideální příležitost pro osobní roboty.
Roboti mohou vyprávět vtipy, vést ucházející
konverzaci a v případě potřeby zavolat
pomoc. Pro toho, kdo žije sám, to může být
skvělé řešení. Stolní robotický společník
jménem ElliQ bude k dostání v roce 2022.
Nesnaží se vypadat jako člověk a nepohybuje
se, ale je výmluvný. Na webu můžete najít
několik demovideí.

O kočkách
a krabicích
C & EN, 14. června 2021, Cat-aloguing
Feline Behavior.
Kočky milují krabice – stačí jim ale i pouhé
čtverce. Když na podlahu nakreslíte nebo
nalepíte čtverec, kočka si obvykle sedne
do jeho středu. Bude dokonce sedět
i na Kanizsových čtvercích – to jsou optické
klamy, díky kterým vidíme geometrické

útvary, které tam nejsou. Z toho vyplývá,
že kočky vnímají podobně jako lidé a mají
stejnou potřebu vizuálně dotvářet neúplné
obrazce – možná jako způsob, jak se vyhnout
ohrožení. Ale můžeme se jen dohadovat,
proč rády sedí v krabicích.

Přátelé písečného
údolí
AERAgram, jaro–podzim 2020. Menkaure
Valley Temple Season 2020.
Společnost
Ancient
Egypt
Research
Associates
(AERA)
pokračuje
ve
vykopávkách na náhorní plošině v egyptské
Gíze. Mimo jiné zkoumají údolní chrám
spojený s pyramidou faraona 4. dynastie
Menkaureho. Menkaure zemřel dříve, než byl
jeho pohřební komplex dokončen, a tak jeho
nástupce Šepseskaf dokončil stavbu chrámu
z levných nepálených hliněných cihel namísto
z vápence, který se musel těžit v lomech.
(Shepseskaf se musel ještě za svého života
starat o stavbu vlastní hrobky.) Chrám byl
postaven v nížině, takže byl vážně poškozen
bleskovou povodní během 6. dynastie. Ale
poté, co byl nějakou dobu opuštěný, byl
chrám znovu postaven a bohoslužby za
boha-krále Menkaureho byly obnoveny.

Hod knižní perlou
Petra Š. Holubová

Občasné poznámky čtenářovy. Střípky z knih. Sbírané s radostí z objevování. Psané do diáře s nadějí, že nebudou zapomenuty. Po léta
zastrčené, zaprášené a pak… objevované znovu.
Nic není ve světě, co by nebylo předtím ve
vědomí… v běhu světa se neděje nic, co by
se předem neudálo v lidských srdcích.
Pavla Horáková, Teorie podivnosti
Zaťukal na víko rakve. „Promiňte,“ zavolal,
„jste naživu, nebo ne?“ Zevnitř se ozval
přiškrcený hlas: „To teda jsem. Nejsem ani
nemocnej.“… Zdálo se, že na funebráka to
neudělalo žádný dojem. „Poslyš, příteli, já
nejsem žádnej odborník na medicínu, ty taky
žádnej doktor nejsi a ta mrtvola se v medicíně
taky prd vyzná. Doktor toho chlápka prohlásil
za mrtvýho, a co se mě týče, naprosto mi to
stačí.“
Rob Grant, Doug Naylor,
Červený trpaslík – Omnibus

Rozhodl se, že bude žít věčně, nebo že
zemře při pokusu dosáhnout této své mety.
Joseph Heller, Hlava XXII
Než řeknete nahlas ne, v duchu si pomyslete
jdi do hajzlu… když je pro nás obtížné někoho
odmítnout, potřebujeme se v duchu vyhecovat
o trochu víc, než nakonec dáme najevo.
Barbora Šťastná, Jak jsem sebrala odvahu

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

Někdo by měl tu budovu obehnat policejní
páskou a vystříkat ji insekticidem proti
kreténům.
Robert I. Sutton, Jak přežít kretény
Bude to ještě horší, než se to zlepší.
Andy Weir, Marťan

„Třeba jsem moc stará a porouchaná na to,
abych žila,“ pravila, „ale nejsem příliš stará
na to, abych myslela.“
Stephen King, Zelená míle
Dlouho trvalo, než jsem se k němu dostal
blíž. A ještě delší dobu trvalo, než jsem já měl
odvahu pustit si ho blíž k sobě.
Ingvar Ambjørnsen, Pokrevní bratři
INZERCE
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Neposedné fejetóny

Kniha psaná i posílaná ze srdce.
Ukázky a objednávky na

www.terezacimburkova.cz
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Tři zastavení na cestě čajem v Gruzii
Petr Sič (autor založil v Gruzii čajovou firmu, zabývá se obnovováním opuštěných zahrad, implementací moderního know-how, ekologických
přístupů a vývojem speciálních čajů)

Medvěd

Miško. Druhá polovina jej nenávidí, a tak
používá stejnou zdrobnělinu jako posměšek.)

Už jen cesta sem byla plná dobrodružství.
Doslechli jsme se o producentovi čaje
v horách směrem za Martvili kaňonem,
a tak jsme ráno vyrazili. Posunuli jsme se
maršrutkou, kam to šlo. A ejhle, první stop –
opilý řidič ve starém Mercedesu se chlubí
svými schopnostmi. Sviští s námi a vtipkuje.
Už jsem získával jistotu, kterou pokazilo
snad jen to, že nás málem přejel při odjezdu.
O chvíli později jsme vtaženi na rodinnou
oslavu do domu, kam jsme se šli zeptat na
cestu. O spícím mladíkovi na stole (proč mi
jeho pozice připomíná letícího Supermana?)
se dozvídáme, že už tři měsíce chodí týden
co týden žádat o ruku dcery. Jenže tatík
dal podmínku, že nic nebude, dokud jej
nepřepije. Tak si říkám, jestli to manželství za
ten bolehlav stojí.

Z medvěda se ráno vyklube medvídě. Je to
sirotek z hor, který si našel dočasný domov
u Todua – producenta čaje v Semi-Svaneti.
A když si s ním ráno hraji, tak poznám, že na
svých 50 kg je teda pěkně silný.

Otvírám branku, vlevo je kurník, přede
mnou toaleta a vpravo? Medvěd! Dost to
ve mně hrkne. Hej, Liboré! To s tím Míšou
nebyl fór! (Chvíli před tím jsem se ptal
producenta čaje Todua na záchod. „To
máš jednoduchý. Vyjdeš před dům, dáš se
ke kurníku, za brankou bude před tebou
toaleta a vlevo Miško.”)
„No jo,” říkám si, „to jsou ty politické fórky
Gruzínců: Miško, Miško!” (Míša je odkaz na
významného politika Mikheila Saakashvili –
polovina lidí jej miluje, a tak mu říká familiárně

Zrovna když vyprávím svůj zážitek z poledne
Avtovi, tak blesk vyhodí blízký transformátor.
Nevadí, při svíčkách taky dobře! Jenže nejde
elektřina, nejede ani čerpadlo a bez čerpadla
brzo dojde voda.
„Avto! Co budeme dělat? Nejde voda.”

Nákup čajové
zahrady

„Klid Petře, máme pět litrů kompotu, máme
30 litrů vína, máme 5 litrů chachi. Žízní
neumřeme.” (Čača je pálenka, většinou
z vína, ale může být třeba i z kiwi.)

„A paní notářko, jak dlouho by to vyřízení
dědického řízení mohlo trvat?”

O pár hodin později:

V lednu jsme dojeli podepisovat kupní
smlouvu. Jenže se ukazuje, že pozemek není
jen tak k odkupu, ale je ještě zatížen svou
minulostí.

„Klid Petře, máme 28 litrů vína a pořád 5 litrů
chachi.”

„Možno dva měsíce.” Jo, tak to není zas tak
hrozný, si říkám.
„Možno dva roky,” pokračuje notářka. „Ehm.”
S
poděkováním
se
vypoklonkujeme
z kanceláře a zdrcený jedu zpátky k Avtovi.
Kvůli tomu jsem posledního půl roku
vyjednával, několikrát přiletěl do Gruzie a teď
na konci? Podpásovka.
A ještě k tomu ta zima! Ono jsme sice kousek
od moře, jenže tyhle papírové stavby v lednu
moc tepla neudrží.
Prásk! Ohromující rána a jsme ve tmě.

„Avto! Co budeme dělat? Došel kompot.”

Můžu vám říct, že pokud si máte vybrat, tak
pro mytí zubů je lepší pálenka. Moc si z těch
tří dnů nepamatuji. Ale v průběhu osudem
přiřčené párty se po vesnici rozneslo, že Petr
hledá čajovou zahradu. A jak najela elektřina
a my se pořádně prospali, tak přišel Gio. Vzal
nás do zpustlé čajové zahrady a tam jsme si
plácli.
Ono i tak to nebylo bez zádrhele (na tomto
pozemku zase měl stát navázanou exekuci),
ale v březnu už jsem stavěl plot kolem svého.

Požehnání
Je horko. Už před hodinou bylo přes 30 °C.
Ještě musím pár věcí dokončit, a tak tu
balím sám v manufaktuře poslední vzorky
čajů pro ČR. Jsem vyčerpaný. V posledních
dnech jsem měl náročnou pozici, kdy
jsem kontroloval a vracel holkám výstupy
z ručního zpracování čajů. Holkám… :) Hmm,
možná to není adekvátní označení dam
s průměrným věkem 65 let. No, ne vždy to
bylo v pohodě, když jsem některým vracel
čaj k předělání potřetí. Uff, v tomhle se úplně
necítím. Aktuálně je to ale na mně. Výrobu
ručních černých čajů jsem je tu učil já, takže
kdo jiný by to měl být?
Někdo otvírá dveře.
Ia a Mzia? Co potřebují? ptám se sebe.
Camarjoba… z lámané ruštiny mám těžkou
hlavu. Chvíli přemítám, jestli jsem špatně
někoho nevyplatil (Ia je „vedoucí” směny).
Chvíli zvažuji, jestli se ptají, kdy zase přijedu.
Jenže…
Došlo mi, že mi už nějakou chvíli děkují. Za
to, že jim přináším slušnou práci.
Červenám se a mám vyražený dech. Óm
tat sat.
Tahle vzpomínka sytí mou duši ve chvílích,
kdy se trápím nad skřípáním financí tohoto
dobrodružství.
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IG Literární tvorba

Literární soutěž
Eliška A. Kubičková

Byl vyhlášen 6. ročník soutěže SIGu Literární tvorba.
Soutěžní téma je Pod hvězdnou oblohou. Soutěží se letos
v próze – přijímané žánry: povídka, esej, fejeton. Výherci
obdrží věcné ceny, všichni soutěžící upomínku. Vítězné
práce a další vybrané texty vyjdou ve sborníku. Uzávěrka je
31. prosince 2021. Informace a přihlášky najdete na stránkách
SIGu: mensa.click/lit
Těšíme se na vaši tvorbu!

Ona jak slunce, on
věčné novoluní
Oldřich Koutecký

Kdy jasný pozdrav sluneční
onou věnován mně bude
a vlasy rozlije své rudé –
zářná tímto časem zvěční,
ani hřejné této slečny
zoří neustojím kruté,
Nocí jásám temně, blude,
kdo v pouť ženeš mne k ní.
Nezní jen žalozpěv, zní drozd
všeho ptactva řeči znalý
pět i líci opěvovat tu všejasnou,
– z výší skal po hlubin hvozd,
tak smyslu tam, kde dlí zmary –
jež ohně, ve Stín žalíc tu mou, nehasnou.

Nemrtvý a nesmrtná
Oldřich Koutecký

Ani cifer tolik lidu známo,
bych jen svou sumou vyčíslit měl,
po kolikrát již já prošel tunel
Smrti vstříc a ožil další ráno
a zemřel pak a ožil zas, ano,
a večer znovu. Znovu hořký chmel
roste v mém sladkém sadu, kdež směl
a kéž smím to, co dál nedopřáno:
Ona. Mých světů, krokem v ně zas,
kde zneuctil by všechen Stín ten jas
její mi blízký, co podzim březnu.
Ona, věčnem dýše vůni třešní,
jíž já se nezbavím, víla lesní,
ze své mysli, ani Smrtí ze snů.

Jsem růže

Oldřich Koutecký

Čti, věř,
jsem růžový keř,
lásce vzkvétám,
vadnu smutný,
i mám trny,
nebodám,
krom sebe
tak moc, vím,
jak Stín
mnou zebe,
sůl teču, mízu.
Ne topol, břízu
zřím, svít í svíce,
jak jej líce,
jež jen hvězdy,
sazené hranou
v zástup tisíce stý
mou Tmou;
kreslí v rysy,
jaké znám je z kdysi.
Stále věř,
tu tvář šeř
a srdce nech
se zbarvovat
v krásu svoji,
můj vzlyk
bol vát
za závoji.
A teď
mne veď,
verši,
básní dál,
květ opadal,
slza další,
slza s ním,
já sním, vím,
žhne stále,
stále žhne
až přijde dne
vše skonalé.

Třetí milá, první královna
Oldřich Koutecký

Elfí sluch, sivé oči
drží kouzlo dní, nocí,
večerů i chladných rán,
kdy svítí mé Tmy chrám.
Sivý zrak, elfí sluch
tu mou tvář mění v luh,
nesu herbář svých královen
a mrtvého motýla zároveň.
Venku je chladno,
já nevím co na sebe
Životy mám dva jak nebe
Jsem upír, nemůžeš
mi ublížit, když
pláču připadám si
jako člověk.
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Když život plyne jak voda
Tereza Cimburková, www.terezacimburkova.cz, foto: Pavla Sirůčková
Ač je moje nejoblíbenější roční období
podzim, sbírka „Když duše básní o jaru“
byla sepsána v zimě a pokřtěna v létě. Jako
by život sám už tak nepřinášel dostatek
paradoxů. Kdo by taky obyčejně čekal, že
mu bude jazykového korektora poezie dělat
třináctiletý syn. Změnil jsem ti to k lepšímu
a snesitelnějšímu, dodal. Ale my kolem Mensy
už jsme zvyklí na neobyčejné. Neobyčejně
krásné prostředí se také podařilo pro křest
knihy, který se konal u jezírka v zámeckém
parku v Litomyšli. Sladili jsme prostor
s obálkou, na které je zelenavý obraz od
mého muže. Knížku jsme nepolévali, kmotři
poslali její stránky s básněmi v podobě
loděk po vodě, kde si je po proudu lovili
účastníci akce i náhodní kolemjdoucí.
Prý je obsah knížky stejně hravý, láskyplný
a kreativní jako my z rodinné autorské dílny,
bylo řečeno, a já v tu chvíli nemohla skrýt
dojetí. Podobně jako když dorazili kromě
rodiny a přátel také šéf tiskárny a pan
starosta, protože i jim záleží na kulturnosti
a rozvoji města a sdílejí s námi lásku ke
knihám. Nezapomenutelný den. Jako by byl
svět zase úplně normální. Ještě teď slyším,
jak čtyři saxofony hrají pod obrovskými
stromy Život je jen náhoda, protože… kdo
v životě miluje, ať neztrácí naději.

Opět výborný Aleš Palán
Zuzana Šimková

Dostala se mi do rukou útlá modrá knížka,
po které jsem sáhla s velkým nadšením –
autor Aleš Palán pro mě vždycky slibuje
silný čtenářský zážitek. Jeho knihy
Raději zešílet v divočině a Jako v nebi,
jenže jinak, s podtitulem Nová setkání se
samotáři z Čech a Moravy asi ani není
potřeba představovat. Pokud byste měli
příležitost si je pročíst, nepromeškejte ji,
protože příběhy a způsob života lidí, kteří
žijí na šumavských a jiných samotách, je
zcela odlišný od životního stylu, který má
většina z nás. V případě těchto knih mě
však zaujal i způsob uvažování a motivace
lidí, samotářů. O mnohých z nich sám
autor prohlásil v rozhovorech v médiích,
že se vymykají i svou vysokou inteligencí,
a tedy do běžné společnosti nezapadli
zřejmě i proto.
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Chtěla jsem vás ale upozornit na jinou knížku
Aleše Palána, tu malou modrou – Rady pánu
Bohu, jak vylepšit svět. V čase letním, kdy
jsme vypravili děti na tábor a mohla jsem se na
čtení i soustředit, byla tato knížka balzámem.
Jaké rady dává Aleš Palán pánu Bohu,
prozrazovat nebudu, ale opět jsem ocenila
nádhernou práci s českým jazykem, kdy Palán
oslovuje Boha různými jmény, od tradičních
Hospodine, Spasiteli na kříži, Otče na
nebesích, Dobrý a trpělivý Bože, přes Stvořiteli
dne a noci, Nejvyšší strážce našich cest,
Vrchní editore našich životů, Tvůrce náhody až
po Nejvyšší sběrateli a Vrchní doručovateli.
Přečtěte si sami a uvidíte, která ze čtyřiceti
rad s vámi nejvíc souzní. Mě potěšila prosba
„Bože, dej mi víc trpělivosti. Ale hned,
opravdu hned.“

Tento článek ležel rok v šuplíku, že by se
přání už začalo plnit? Takže ráda dodávám,
že letos přibylo pokračování Rady pánu
Bohu, jak vylepšit svět ještě líp. Oproti
původní knížce se liší způsobem vyprávění,
autor už tolik neradí, spíše se zamýšlí
a vypráví. Přibylo i nádherných poetických
oslovení Boha – Dárce tónů a uší, Nejvyšší
dirigent, Vládce života a smrti, Pán času,
Stvořitel vod, Vrchní archivář lidských skutků,
Konstruktér, architekt světa a programátor
života, Tvůrce vesmíru, Stvořitel lidí i vztahů,
Vynálezce času, Nebeský hodinář, Tvůrce
notové osnovy, podle které hrajeme všichni,
Vrchní rozhodčí našich životů, Ty, který
hraješ vždycky fér.
Přeji vám hezký čtenářský zážitek a krásné
léto.

Jiřina Vlková

Historické okénko
Před deseti lety 5. července mensané navštívili CERN – Evropskou
organizaci pro jaderný výzkum v Ženevě, kde v té době pracoval
tehdejší člen rady a šéfredaktor našeho časopisu Tomáš Kubeš, který
se stal průvodcem celou exkurzí. Můžete si o ní přečíst v článcích Ivy
Berčíkové, Marušky Cibulkové, Charlotte Vlkové a Honzy Grubera
v srpnovém časopise 2011 na stranách 32–41. Množství fotografií
najdete na intranetu, kam je krátce po akci uložili Eva Vítová, Petr
Mazal, Veronika Šigutová, Martin Felgr a Tomáš Kubeš.
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Jak jsem v Panenských Břežanech
poznával historii
Martin Šabata, foto: Roman Šabata
V den 79. výročí atentátu na Reinharda
Heydricha, 27. května 2021, se naše rodina
vydala do Panenských Břežan nedaleko
Prahy. Konala se zde totiž vzpomínková
akce nazvaná „Den Jana Kubiše“. Návštěvu
jsme začali u jinak veřejnosti nepřístupného
dolního „Heydrichova“ zámku. Do objektu
tohoto empírového zámku jsme vstoupili
branou, kterou střeží chátrající sochy
divokého kance a medvěda. Stejnou branou
opouštěl zámek i svou rodinu přesně
před 79 lety zastupující říšský protektor
R. Heydrich a mířil do Prahy, kde na něj
provedli útok českoslovenští výsadkáři Jan
Kubiš a Josef Gabčík. Následujícího roku
toutéž branou projížděl na kole Heydrichův
desetiletý syn Klaus, který vjel do silnice
pod kola vozu s fotbalovým mužstvem
a nehodu nepřežil.
Společně s námi projela branou až
před zámek vojenská vozidla a z nich
vyskákali muži a ženy z Klubů vojenské
historie oblečení do starých uniforem.
Zájemci si mohli poslechnout výklad
historika brandýského Oblastního muzea
a prohlédnout si panely se starými
fotografiemi dokumentujícími např. život
na tomto zámku od konce 19. do poloviny
20. století. Seznámeni s historií jsme vešli
do zámku, jehož interiér i okolní prostředí
bylo poznamenáno činností Výzkumného
ústavu kovů a slitin, který zde od konce
2. světové války až do roku 2016 působil.
Ve vstupní hale jsme minuli velký krb
a vystoupali do prvního patra. Některé části
zámku jsou ještě poškozené a neopravené,
ale např. schodiště obložené mramorem,
pěkné mozaiky na podlaze chodby a velký
sál vypadaly zachovale. V tomto sále
nás ohromil zajímavý strop se štukovou
výzdobou, ozdobné sloupy a stěny, zrcadla…
To vše působilo v porovnání s jinými částmi
honosným dojmem.
Když jsme si prohlédli „Heydrichův“ zámek,
vyšli jsme kopeček k hornímu zámku, kde
sídlí Památník národního útlaku a odboje,
který společně s Oblastním muzeem Prahyvýchod vzpomínkovou akci připravil.
Při vstupu do budovy památníku jsme
spatřili
bílý
odlitek
zdi,
vytvořený
prof. P. Sieglem, z londýnského domu
Porchester Gate. U této zdi fotografovali za
2. světové války československé parašutisty
před jejich misí – odletem z Británie
a seskokem nad Protektorátem Čechy
a Morava. Na protější straně se nachází
replika z olova a skla, od prof. P. Stanického,
nacisty rozstřílené zdi a okénka krypty, ve
které se na přelomu května a června 1942
ukrývalo sedm hrdinných československých
výsadkářů. Mimořádně, jen pro tento den,
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byl také k vidění originál dopisu jednoho
z těchto hrdinů, Jana Kubiše, Marii Žilanové.
Dopis byl odeslán jen 15 dnů před útokem na
Heydricha.
V prvním patře památníku jsme si prohlédli
stálou interaktivní expozici nazvanou „Zločin
a trest“, ve které jsme se dozvěděli více
o životě za 2. světové války v Protektorátu
Čechy a Morava a např. i o protinacistickém
odboji nebo o potrestání spolupracovníků
nacistů. V jedné místnosti např. naleznete
dobový dětský kočárek, hry a proti nim se tyčí
hrůzu vzbuzující gilotina (kopie původního
stroje smrti používaného německými
okupanty v době Protektorátu). Velice silný
dojem vzbuzuje maličká podlouhlá místnost
imitující dřevěný vagón, který odvážel vězně…
Po straně jsou umístěny dvě obrazovky, které
představují zamřížovaná okénka, za kterými
ubíhá krajina, a návštěvník tak má pocit, že
jede ve vlaku mířícím do koncentračního
tábora. Na samém konci expozice jsme
se posadili do lavic v místnosti, která
představuje soudní síň, a shlédli jsme
několikaminutový dokumentární film o soudu
s bývalým protektorátním státním tajemníkem
K. H. Frankem a o jeho odsouzení.
V přízemí památníku mě také zaujala dočasná
výstava dioramat, vojenské výbavy, uniforem
americké, německé a Rudé armády.
V zámeckém parku jsme si pročetli historická
fakta na panelech venkovní výstavy
„Anthropoid“ vytvořené Československou
obcí legionářskou.
Nemohli jsme vynechat komentovanou
prohlídku kaple sv. Anny od barokního
architekta Santiniho-Aichela. Zaujala mě
promyšlenost architektury kaple, dokonalé
tvary a zajímavá vnitřní výzdoba.

Ale to už se přiblížil vrchol celého dne. Před
17. hodinou proběhlo slavnostní zahájení
vzpomínkové akce, které odstartoval nízký
průlet vojenského vrtulníku Mi-17 nad areálem
horního břežanského zámku. Poté najela do
zámeckého parku vojenská vozidla se členy
skupin Klubu vojenské historie, kteří byli
oblečeni do dobových uniforem, a to vzbudilo
velký zájem davu, který je rázem obklopil.
Dovnitř památníku napochodovali tři členové
Československé obce legionářské a postavili
se k vitríně s originálem dopisu Jana Kubiše
jako čestná stráž. Poté byli přivítáni příbuzní
J. Kubiše, pamětnice a rodačka z Panenských
Břežan paní Helena Vovsová, která jako
velice mladá slečna sloužila v dolním zámku
v Heydrichově rodině, dále pamětníci
a přeživší heydrichiády tzv. Svatobořické
děti, jejichž rodiče a další příbuzní pomáhali
v odboji nebo přímo parašutistům, případně
byli z rodin parašutistů a nacisté je zavraždili.
Od badatele pana Jaroslava Čvančary jsme
si poslechli zajímavé poznatky o příběhu
vzácného dopisu a o jeho adresátce Marii
Žilanové. Vzpomínkové akce se během
celého dne zúčastnilo asi 500 návštěvníků,
mezi nimi i pár aktivních příslušníků Armády
České republiky. A také několik televizních
štábů.
Odjížděl jsem plný dojmů a už se velice
těším na příští rok, kdy bude již 80. výročí
hrdinského
činu
československých
výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše
a určitě nás čeká další nezapomenutelný
zážitek.
Návštěva Památníku národního útlaku
a odboje určitě stojí za to i během celého
roku, protože je tu k vidění mnoho zajímavého
a poučného.
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Řešení úloh
najdete na straně 34.

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 neznámou,
papíry ze stanovišť nedávaly smysl, šifrovací tabulka
jen umocňovala zmatek a ke všemu se všichni 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.

Nenechte se zlomit
Další šifra, kterou si ukážeme, nahrazuje písmena abecedy zlomky,
proto se jí překvapivě říká Zlomková šifra. Pokud se podíváte na tabulku
níže, zjistíte, že je k dispozici jen 25 míst, proto opět vynecháváme jedno
písmeno (o oblíbeném ch ani nemluvě, to se šifruje jako kombinace
písmen C a H).

Rohovín Čtverrohý
Poslední šifra tohoto čísla se zrodila ve starověkém Řecku. Jejím
autorem, nebo alespoň tím, kdo ji zaznamenal a jehož spisy se nám
částečně dochovaly, je historik, spisovatel a politik Polybius (přibližně
203–120 př. n. l.). Ze 40 svazků se prý zachovalo pouze 5. Ztráty pro
literaturu velké, ale pro nás zachováno přeci jen něco pěkného k luštění.
Polybius seřadil abecedu do čtvercové tabulky 5×5 a očísloval její
řádky a sloupce. Vznikl tak Polybiův čtverec, jednoduchá šifra, která
opět vyjadřuje písmena pomocí souřadnic. Každé písmeno původního
textu nahrazuje dvojice číslic – nejprve číslo řady, pak číslo sloupce.
Pro českou abecedu má čtverec tradičně tuto podobu. Jak vidíte, opět
máme problém s počtem písmen. Je tedy třeba některá vynechat,
oblíbenými kandidáty jsou opět Q, W nebo X. Případně, jak je podle
tradice této šifry níže v tabulce, spojit I a J, což Řekům nedělalo
problémy a nám to při luštění přidává bodík v náročnosti navíc.

1
2
3
4
5

A B C D E F G H I J K L MNO P Q R S T U V X Y Z
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
Jak na to? V tabulce vyhledáme písmeno, které chceme šifrovat.
Do čitatele zlomku zapíšeme číslo pod příslušným písmenem (1–5),
oddělíme zlomkovou čárou a jako jmenovatel uvedeme spodní číslo
podle toho, ve které pětici se písmeno nachází (opět 1–5).

3/2 1/1 2/3 1/1 2/1 1/1 2/3 1/1
Takto by to vypadalo, kdybychom chtěli šifru zapsat jen tak halabala.
Ale my budeme pečliví. Proto zapomeneme zejména na krácení
zlomků. Matematicky je sice 1/1 rovna 4/4, ale ve světě matematické
šifry by se ze slova

3 4 5 1
3 4 4 1
po vykrácení zlomků stalo něco podstatně méně děsivého, lehce
připomínajícího dětské žvatlání při pokusu oslovit jednoho z rodičů.

Volám, voláš, volare
Pro správné použití této šifry budete
potřebovat telefon po babičce. Ideálně
ještě ten stařičký s otáčecím číselníkem.
Kromě toho, že se v současnosti jedná
o vintage doplněk do domácnosti,
procvičíte si manuální zručnost –
věřte nevěřte, náš telefon kdysi doma
vyžadoval nejen plynulé vytáčení
kupředu, ale i velmi plynulý návrat zpět,
jinak jste se nedovolali nikam.

1
A
F
L
Q
V

2
B
G
M
R
W

3 4 5
C D E
H I/JK
N O P
S T U
X Y Z

1
2
3
4
5

1 2 3
C AM
B D E
H I/JK
O Q S
VWX

4
P
F
L
T
Y

5
R
G
N
U
Z

A hned vedle uvádíme Polybia rozsekaného na cimpr campr.
Tabulka využívá přeskupení písmen s použitím hesla v prvním řádku
a vynecháním použitých písmen v následujícím zbytku abecedy.
Luštění pak značně pomáhá znalost tohoto hesla. Uvádíme kouzelný
příklad pro obě varianty čtverce.

11 12 42 11 25 11
14 11 12 42 11 25 11

12 21 15 12 33 12
22 12 21 15 12 33 12

V antice se prý používal Polybiův čtverec k nočnímu vysílání tajných
zpráv. Pět loučí vpravo, pět vlevo a první telegraf je na světě. Ovšem
nesmí příliš foukat nebo pršet. Nehledě na to, že situaci může
komplikovat též vnímání levé a pravé strany. Pokud jste někdy zubaři
vysvětlovali, že vás bolí zub vlevo, víte, co myslím. Jeho vlevo není
vaše vlevo, naopak je to vpravo, tedy v místech, kde vy vpravo vůbec
nemáte.
A to je tentokrát o šifrách vše. Užívejte letního počasí a při cestování
sledujte vlajky a prapory, budeme se jim věnovat příště.

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

4 1 3 2 5 1 3 2
+ ; + ;
;
1 1 4 4 3 3 1 1

Pustíme se šupito presto do vytáčení prvního slova, které bude
vypadat takto:

2.

7777 88 7 444 8 666 1 7 777 33 7777 8 666

5/2 1/3 5/2 1/3 5/3 5/5 1/2 1/5 5/2 1/5 1/2 4/3

Tak dobře, možná by to šlo i s mobilem, ale ruku na srdce, kdy jste
naposledy telefonní číslo skutečně vytáčeli? A propos, mobilní telefon,
také ideálně tlačítkový, a pak malé opáčko (anebo novinka, podle
toho, který jste ročník) z vyťukávání SMS zprávy – aneb tolik stisků
číslice, kolikáté písmeno chcete napsat a jako mezera se používá
jednička. A Mobilní šifra je na světě. Takže jakmile uvidíte podezřelé
shluky opakujících se čísel, telefon do ruky, luštíme a v duchu otáčíme
číselníkem tam a zpět.

3.

VII VIIIVIIIVIII VIIVII VI VIVIVI II II VI V IV
4.

51 21 44 51 41 51 34 41

Nápověda pro č. 4: klíčem je téma dnešních tréninkových šifer
v jednotném čísle
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Zuzana Kořínková
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Řešení úloh
najdete na straně 34.

Pospojujte obrázky do dvojic.
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Cartagena
Hana Kotinová

Vaším úkolem je projít všemi figurkami z jednoho konce tunelu na druhý za použití co
nejmenšího počtu uvedených karet. Pro každý pohyb můžete použít jen prvních 5 dosud
nepoužitých karet (počítáno z libovolného konce, čili každý tunel = dvě úlohy). Na každém
obrázku v tunelu může stát maximálně jedna figurka, obsazené obrázky jsou „neviditelné“
a ven z tunelu se dostanete na takový obrázek, který vám nestojí v cestě. Tedy když např. dvě
figurky obsadí obrázek klíče, třetí figurka jde na kartu klíč rovnou ze startu do cíle.

A

B

C

INZERCE

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

vera@fixova.cz | 603 195 940
www.feuerstein.cz
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Řádková inzerce
Nabízím korektury a redigování textů v češtině –
seminární a diplomové práce, články, e-booky,
prezentace, weby. Pro členy Mensy sleva, ceny
dohodou podle rozsahu úprav a množství.
Mgr. Lucie Peláková, lucie.pelakova@mensa.cz,
www.pelakova.cz.
Poskytuji služby v oblasti návrhu a vývoje
webových aplikací: technický dozor a podpora vývoje, revize webu, performance testování,
analýza a návrh řešení webu, výběr dodavatele,
konzultace a odborná školení. Josef Kunhart,
konzultant a analytik webových aplikací,
728 151 763, www.kunhart.eu.
Nabízím fotografické a lektorské služby – výuka
fotografování a počítačových úprav fotografií, zakázkové fotografování (děti, sport, akce, svatby),
skenování a retuš starých fotografií, výuka češtiny pro cizince (přes AJ). Ceny dohodou dle rozsahu služeb, pro členy Mensy sleva. Bc. Lenka
Scheuflerová, lenka.scheuflerova@mensa.cz.
Přijďte objevit Vysočinu! Pokud rádi trávíte volný
čas v přírodě, Sázavka představuje ideální výchozí
místo pro vaše výlety na kole, pěšky i po vodě –
a my nabízíme útulné ubytování až pro šest lidí.
Pro více informací navštivte www.cyklochalupa.cz.
Vladimír Kutálek – předseda SIG Peníze, dlouholetý finanční poradce, autor na Měšec.cz.
Rád Vám poskytnu své služby v oblasti celého
finančního architektonického plánu (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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Nebojte se šifrování

Řešení najdete na mensa.click/bystr09

Pears

Nápověda: Pairs
Řešení najdete na mensa.click/bystr10

Cartagena

• A shora – postupně použijeme všech pět vlajek, dvě figurky tedy stojí na
vlajce a tři se přemístí do cíle. Zadní následně na bambitku a pak obě figurky
ven pomocí klíčů – použito 9 karet.
• A zprava – obsadíme lahev, vlajku, lahev, vlajku, pátá figurka může nyní na
vlajku do cíle. Vzdálenější figurky: jedna na šavli, druhá na tutéž kartu do cíle.
Pomocí vlajky z lahve do cíle a poslední dvě figurky buď pomocí klíčů nebo
vlajky do cíle – použito 10 karet.
• B shora – použijeme tři lahve, jedna figurka je tedy v cíli. Dvakrát šavle
(4 figurky v tunelu), dvakrát vlajka – nejvzdálenější figurka v cíli, figurka
z vlajky dále pomocí klobouku do cíle, figurka z lahve pomocí lahve do cíle,
poslední figurka pomocí klobouku či bambitky do cíle – použito 10 karet.
• B zprava – třikrát klobouk a třikrát klíč, dvě figurky jsou v cíli, nejvzdálenější
na šavli a všechny tři pomocí lahve do cíle – použito 10 karet.
• C shora – šavle a klíč dvakrát (4 figurky v tunelu), na šavli pátá do cíle,
klíč nejvzdálenější v cíli, šavle nejvzdálenější v cíli, vzdálenější na bambitku
a obě v podstatě čímkoliv do cíle – použito 10 karet.
• C zprava – šavle, šavle, lahev, šavle do cíle, lahev, šavle do cíle 2x, lahev,
vlajka – použito 9 karet.

Z Mensa Brainvawe
Mensa Brainvawe je newsletter, který
jednou týdně rozesílá Americká Mensa
(American Mensa). Nejdete v něm
především tipy a odkazy na zajímavé
články z řady oblastí vědy. Přihlásit se
k odběru můžete na mensa.click/braivawe

his girlfriend drove them to their bed-andbreakfast, when it came to him: the missing
step of what’s now a landmark new proof
about the sizes of infinity. „It was this flash
experience,“ he said. Quanta Magazine,
mensa.click/jg

How Pigeons Helped Fight
World War I
If you want to tell a story about World War I,
you could talk about grueling trench warfare
or muddled international politics. Or, as
military historian Frank A. Blazich Jr. did in
an article last year, you could focus on the
pigeons. JSTOR Daily, mensa.click/jb

Youngest Ever Mensa Member
Only 3 Years Old With IQ of 146
At only three years old, Kashe Quest knows
all 50 states, the elements of the periodic
table and the color wheel in two languages.
She has an IQ of 146 and is the youngest
person ever to be admitted into the Mensa
Society. Lester Holt shares her story. NBC
News, mensa.click/jh

Emily Brontë’s Lost Second Novel
One can only imagine what was going
through Charlotte Brontë’s mind the day
she knelt by the blazing fireplace in Haworth
Parsonage, her family home, with her dead
sister Emily’s unfinished manuscript clutched
in her hands. Did she look at that purposefully
tiny, yet passionately scribbled handwriting,
and feel the tears rush to her eyes? Did it
remind her of the countless afternoons she
and her three siblings, all now “gone like
dreams,” spent penning stories about their
childhood imaginary worlds? JSTOR Daily,
mensa.click/jf
How Many Numbers Exist? Infinity
Proof Moves Math Closer to an
Answer.
In October 2018, David Asperó was on
holiday in Italy, gazing out a car window as

Scientists Translate Brain Waves of
Man With Paralysis Into Words
For the first time, scientists have managed
to translate into text the brain activity of
a person with paralysis who is unable
to speak. Neuroscientists implanted an
electrode array the size of a credit card
onto the 36-year-old’s sensorimotor cortex,
which is the part of the brain that controls the
articulation of speech. Medical News Today,
mensa.click/jd
Repairing Hearts With Deadly
Spider Venom
A potentially life-saving treatment for heart
attack victims has been discovered from
a very unlikely source: the venom of one of
the world’s deadliest spiders. Science Daily,
mensa.click/je

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, liberec.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:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz, 777 141 975
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, Lucie Měchurová, 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, nadané děti:
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030
Místopředseda, Mensa gymnázium:
Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, 724 046 888
Místopředsedkyně, PR:
Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, 770 177 927
Místopředsedkyně, testování, NTC a další vzdělávání:
Lucie Měchurová, lucie.mechurova@mensa.cz, 777 141 975
Místopředseda, ekonomika a administrativa:
Jiří Rak, jiri.rak@mensa.cz, 722 522 777
Členka Rady, dobrovolníci, místní skupiny:
Petra Holubová, petra.holubova@mensa.cz, 608 338 417
Členka Rady, tiskoviny a časopis:
Zuzana Kořínková, zuzana.korinkova@mensa.cz, 776 288 979
Tajemnice pro SIGy – zájmové skupiny:
Marta Frydrychová, marta.frydrychova@mensa.cz
Tajemník aktivit pro mladé:
Jan Hubert Pavelka, jan.hubert.pavelka@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
Ombudsman: Marta Švachoučková, ombudsman@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
Zdenka Pániková (předsedkyně), Zdeněk Falář, Jiří Šmach

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

