MENSA

číslo 6/2021

Vážení mensané,
letošní rok byl i přes nepřízeň společenských dějů kolem nás z hlediska mensovního života
poměrně plodný. Prohlédneme-li si mensovní kalendář letošního, téměř již uplynulého roku,
najdeme v něm mnoho akcí. Některé z nich byly možná trochu ovlivněny různými omezeními,
ale přesto se našim dobrovolníkům dařilo je dotáhnout do zdárného konce. Vzpomeňme
alespoň několik z nich.
Největší co do počtu účastníků bylo krajské kolo Logické olympiády, jehož se účastnilo více
něž 2 500 soutěžících ve 14 krajích a téměř 200 dobrovolných organizátorů zabezpečujících
hladký průběh soutěže napříč celou republikou. Všem dobrovolníkům patří naše velké
poděkování. Je jen škoda, že finále jsme museli přesunout z tradičního termínu koncem
listopadu na květen příštího roku.
Nejpestřejší co do národní rozmanitosti byl bezesporu brněnský EMAG, děkujeme všem
dobrovolným organizátorům za prezentaci naší Mensy na evropské úrovni.
Největší akcí pro české členy a příznivce Mensy bylo podzimní celostátní setkání, děkujeme
místní skupině Hradec Králové a všem dobrovolníkům za jeho realizaci.
Největší vzdělávací akcí letošního roku byla Konference pro budoucnost, které se zúčastnilo
více něž 400 účastníků, děkujeme všem organizátorům.
Největší akcí určenou pro naše dobrovolníky byl Víkend dobrovolníků, děkujeme organizátorům
za jeho realizaci.
Není zde prostor vyjmenovat všechny akce, které nám letošní rok přinesl, bylo zde mnoho akcí
vzdělávacího rázu, příměstské tábory, pobytové tábory pro děti a juniory, exkurze, přednášky,
výlety a jiné zájmové činnosti pro menší či velké skupiny členů a příznivců Mensy. Žádná
z těchto akcí by ale nevznikla nebýt našich dobrovolníků a jejich úsilí. Děkujeme všem, kdo se
na tvorbě mensovního života podíleli.
Naše poděkování patří i členům všech mensovních orgánů, našim administrativním
pracovníkům a všem, kdo zajišťují hladký a často neviditelný chod soukolí, který nazýváme
mensovní administrativa. Děkujeme vám.
Ke konci roku vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do dalšího
roku, který, jak doufám, bude naším dalším společným rokem mensovním.

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

Editorial

Tiráž

Časopis Mensy ČR „Mensa“ je dvouměsíčník. Číslo 6/2021 (prosinec-leden), ročník
XXIX, vychází 15. prosince 2021 v nákladu 5 120 výtisků. Uzávěrka únorového čísla je
2. ledna 2022.

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.
Vydavatel: Mensa ČR, Španielova 1111, 163 00 Praha 6; Tisk: Typos, tiskařské
závody, s.r.o., Podnikatelská 1160/14, 320 53 Plzeň; Grafika: Ateliér Falátek, s.r.o.,
Prokopova 2219/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň; ISSN 1211-8877; Evidence periodického
tisku MK ČR E 22252; © Mensa České republiky, 2021; Printed in the Czech Republic.
Na tomto čísle se podíleli: Iva Berčíková, Tomáš Blumenstein, Zbyněk Dolanský, Jana
Elbelová, Zdeněk Falář, Marcela Fatrová, Lenka Filová, Petr Forejtek, Ladislav Frankl,
Marta Frydrychová, Fay Frydrýnová, Jan Gruber, Petra Holubová, Lýdia Jasenská,
Iveta Jelínková, Jiří Jezbera, Václav Kořínek, Zuzana Kořínková, Hana Kotinová, Jan
Koudelka, Marta Kubánková, Eliška Anna Kubičková, Tomáš Kubeš, Josef Kunhart,
Vladimír Kutálek, Vlaďka Laštůvková, František Luskač, Lucie Malechová, Pavel
Mašek, Petr Mazal, Jaroslav Menčík, Kristýna Mothejzíková, Zdenka Pániková, Zuzana
Poláková, Jiří Reiss, Martin Sedláček, Dita Šamlová, Zuzana Šimková, Vít Švachouček,
Pavel Terber, Jana Tillová, Pavel Vlašánek, Jiřina Vlková, Hana Vodrážková, Jana
Vozková, Stanislav Wolf, Soňa Zbytowská, Marek Zdražil.
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Mensantrop:
Dobrovolnictví

Vážení čtenáři,
vítám vás u prosincového čísla časopisu.
Tentokrát se v něm sešlo opravdu hodně reakcí na akce – což vzhledem k okolnostem,
které po většinu roku panovaly, považuji za (skoro)vánoční zázrak a organizátorům ke všem
úspěšně uspořádaným akcím gratuluji.
Kromě toho samozřejmě v tomto čísle najdete i mnoho dalšího (třeba provokativně
cestovatelsky zaměřenou Bystřílnu), věřím ale, že zajímavé kousky objevíte sami i bez mých
doporučení.
S vánoční dovolenou na dohled tedy vzdávám další snahy o jakékoliv stylistické výkony, přeji
vám krásné svátky a na vyplnění prázdného místa přidávám recept na můj oblíbený mrkvový
dort (během Vánoc je to mezi vším tím klasickým cukrovím vždy milé zpestření).
Smíchejte 260 g polohrubé mouky, 2 lžičky jedlé sody, 1 lžičku soli a 1,5 lžičky skořice. Ve druhé
míse prošlehejte 300 ml oleje, 150 g cukru krystal, 150 g hnědého cukru a 1 lžičku vanilkového
extraktu. Za stálého šlehání po jednom přidejte 4 vejce. Výslednou hmotu promíchejte se
sypkými ingrediencemi, dokud vám nevznikne hladké těsto, a nakonec přimíchejte 300 g
jemně nastrouhané mrkve, 100 g nahrubo nasekaných pekanových ořechů a 65 g rozinek.
Nalijte těsto na plech (vymazaný a vyspaný, nebo vyložený pečicím papírem) a pečte
cca 35-45 minut na 175°C. Zatímco vám korpus stydne, připravte si krém – přibližně minutu
šlehejte 230 g mascarpone, pak postupně přidejte 70 g cukru moučka a šlehejte, dokud
nebude krém hladký. Nakonec přilijte 80 ml šlehačky a šlehejte na střední výkon cca 1 minutu.
Zkompletujte s (vychladlým) korpusem.
Zuzana Kořínková
zuzana.korinkova@mensa.cz
+420 776 288 979
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Krátce z Rady Mensy
Petr Mazal
Poslední letošní zasedání Rady Mensy
proběhlo dne 6. 11. 2021 v Českých
Budějovicích, opět s možností případného
on-line přístupu. Poděkování za perfektní
zajištění místa i veškerých náležitostí patří
Martě Frydrychové.
Dlouze jsme se věnovali ekonomice
a hospodaření. Příjmová stránka rozpočtu
je lepší než plán, po uvolnění a následné
obnově testování v květnu se úspěšně daří
plnit kapitolu testování, rostou i členské
příspěvky. Účetní doklady jsou v převažující
části zpracovávány průběžně a hospodaření
bude uzavřeno včas. Prodiskutovali jsme

členů. Vyslechli jsme informace jednotlivých
MENSA GYMNÁZIUM,
komisí, mj. o průběhu přípravyo.p.s.
nového testu,

i rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled
na následující roky, kolem výhledu proběhla
dlouhá a přínosná diskuse.

informace o
o studium
proběhlých a plánovaných
pořádá pro uchazeče
akcích, o další spolupráci v oblasti NTC aj.
členský
návrh naroce 2022/2023
ve školním

Dále byl projednán
prověření oprávněnosti členství jednoho
z členů, byla schválena finální verze pravidel
pro Čestné uznání s možností jeho neudělení
v daném roce na základě výsledků hlasování

Kompletní zápis z jednání je jako vždy
publikován na intranetu Mensy ČR.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Příští jednání RM se uskuteční
15. 1. 2022
v 10:00 na Mensa gymnáziu.

Zápisy ze zasedání
Rady
ČR
1. 12. 2021
a Mensy
2. 2. 2022

a další důležité dokumenty naleznete na intranet.mensa.cz

pod záložkou Dokumenty Mensy – Zápisy z RM

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, kon-

cepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra

Valná hromada
MS Prostějov

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením,
biologické a chemické pokusy

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.

Ladislav Frankl

Po krajském kole Logické olympiády se
členové MS Prostějov a hosté ještě jednou
sešli, aby po dvouletém funkčním období
minulého vedení zvolili vedení nové.
Původně plánované posezení v restauraci
bylo ze známých důvodů zrušeno. Někteří
ze zúčastněných využili pohostinství rodiny
Blumensteinů, jiní zvolili možnost připojit se
z pohodlí svých domovů. Výsledkem voleb
je zachování stávajícího stavu: předsedou
zůstává Ladislav Frankl, místopředsedou byl
opět zvolen Jaroslav Zavadil, pokladníkem
a vítačem nových členů místní skupiny bude
i nadále Jaroslav Grepl.

Valná hromada
MS Brno

Pavel Terber

Dne 20. 9. 2021 se v MS Brno konala valná
hromada
Zvoleni byli:
Pavel Terber – předseda
Stanislav Wolf – místopředseda
Dagmar Srbová – pokladník
Radim Novák – vítač
Vojtěch Audy – správce webu

pořádá
uchazeče
o studium
14 h - testování IQ pro
zájemcepro
+ Herní
odpoledne
- turnaj v piškvorkách,
ve
školním
roce
2022/2023
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách
Další informace – nová sekce
FAQ OTEVŘENÝCH
– často kladené otázky,DVEŘÍ
TV spot o škoDNY
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.
MG je jediné osmileté gymnázium
výhradně mi1. 12.v republice,
2021 akteré
2. vzdělává
2. 2022
mořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, koncepce
rozvoje
kompetence
učení, práce
školního
poradenského
centra
Specifika
školy:
nižší početkstudentů
ve třídách;
široká
nabídka volitelných

předmětů,
seminářů,
jazyků ahodiny,
kroužků;
spolupráce
vlastní systém
hod12:15-13:50
h - ukázkové
práce
s tabletysaVŠ;
hlasovacím
zařízením,
nocení
– bodové
a slovní;
výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo
biologické
a chemické
pokusy
věkově
skupinách
vědomostí
a zájmů;
rodinné
prostředí;
14 h - rozrůzněných
testování IQ pro
zájemcepodle
+ Herní
odpoledne
- turnaj
v piškvorkách,
přátelské
vztahy
mezi
studenty
a
pedagogy;
nabídka
přípravy
na
jazykové
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách
certifikáty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými
poruchami
učení –aj.nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o škoDalší informace
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.
Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty,Španielova
kterým poskytuje
1111/19,nadstandardní
PRAHA 6 – Řepypéči s přihléd257
328
786
nutím k731
jejich460
zvláštnostem
a
handicapům.
Zřizovatelem
školy je Mensa ČR.
907 WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

✆

Specifika školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo
věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí;
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové
certifikáty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými
/Mensa.CR poruchami učení aj. Instagram /mensacr

Kde všude sledovat Mensu ČR
facebook-square

Twitter /MensaCR

Ve školním roce 2022/23
jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).
LINKEDINotevíráme
/company/mensacr

257 328 786 Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
✆
www.mensa.cz
731 460 907 WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
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Členské příspěvky na rok
Zuzana Poláková, sekretarka@mensa.cz

2022

Změna čísla účtu pro placení členských příspěvků:

2801689708/2010

Prosím upravte si trvalé příkazy.
Účet č. 5500450000/4000 v Expobance byl rozhodnutím banky zrušen.

Ráda bych poděkovala všem členům, kteří již zaplatili své členské
příspěvky na příští rok.
Mensa ČR stejně jako v minulých letech připravila dárek pro každého člena či členku,
kteří zaplatí členské příspěvky včas, tj. do konce února 2022. Každý takovýto člen
získá opět poukaz na testování IQ zdarma. Díky tomuto poukazu budete moci pozvat
na testování svého partnera, kamaráda, rodiče, dítě, kolegu nebo třeba šéfa. Poukaz
platí pro dospělé, studenty nebo děti ve věku od 5 let. Poukaz si vygenerujete do
konce března v intranetu, v levém sloupečku menu je to volba „Členové/Výhody“.

Kdy a kolik?
Splatnost členských příspěvků je nejpozději 28. února 2022
a jejich výše se pro letošní rok nemění.
350 Kč

snížený členský příspěvek pro členy Dětské Mensy, studenty do 26 let
a seniory; zahrnuje předplatné časopisu

500 Kč

dva sourozenci do 26 let; zahrnuje jedno předplatné časopisu
(za každé další dítě/studenta v rodině činí příspěvek 150 Kč)

700 Kč

základní členský příspěvek pro dospělého; zahrnuje předplatné časopisu

850 Kč

dospělý + dítě/student do 26 let; zahrnuje jedno předplatné časopisu

900 Kč

rodinný členský příspěvek; zahrnuje jedno předplatné časopisu
(členové v přímé příbuzenské linii, sourozenci a manželé
(popř. registrovaní partneři), kteří bydlí na stejné adrese)

5 000 Kč

zlaté roční členství

100 000 Kč dar Mense spojený s doživotním členstvím
Na pozdní úhradu členských příspěvků se vztahuje administrativní poplatek ve výši
100 Kč. Týká se plateb na rok 2022 od stávajících členů, které přijdou na účet Mensy
od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022.

Jak zaplatit?
Nejsnáze a nejlevněji zaplatíte bezhotovostním
převodem na účet Mensy

Číslo účtu: 2801689708/2010
(pozor, nové číslo účtu!)

Variabilní symbol (VS): vaše členské číslo
Použití členského čísla jako variabilního
symbolu nám umožňuje efektivnější evidenci
plateb. Své členské číslo najdete na členském
průkazu, případně na igelitovém přebalu
časopisu. Členové Dětské Mensy použijí
jako VS jen číslo bez „DM“. Rodiny platící
rodinný členský příspěvek uvedou jako VS
jedno z členských čísel a ostatní členská čísla
napíší do poznámky. Pokud své číslo nevíte,
napište na sekretarka@mensa.cz, rádi vám ho
pošleme.

Příspěvek je také možné zaplatit také
složenkou, či platební kartou, případně
v hotovosti buď v kanceláři Mensy ČR, nebo
po domluvě na některé z mensovních akcí.
Platební brána je dostupná po přihlášení do
intranetu nebo na payments.mensa.cz. Z platby
kartou ovšem platí Mensa ČR relativně
vysoký transakční poplatek, proto prosím tuto
možnost použijte, jen pokud nemůžete platit
převodem na účet.
Časopis má každý člen předplacený v rámci
svého příspěvku. Je možné explicitně požádat
o nezasílání tištěného časopisu Mensy, nemá
to však vliv na výši členských příspěvků.
Možnost odečíst 200 Kč za časopis, a tedy
dostávat jen jeden výtisk, mají rodiny, které
nevyužívají rodinný členský příspěvek.

Zlaté roční členství
Zlaté roční členství je určeno pro ty z vás,
kteří chtějí aktivně podpořit Mensu a její
projekty především v oblasti nadaných dětí.
Jako zlatého člena vás uvedeme v seznamu
partnerů Mensy, získáte pamětní odznáček
jako poděkování, 100 ks mensovních vizitek
zdarma a dvě vstupenky na Valnou hromadu.
Zlaté členství platí jako roční rodinný
členský příspěvek a v případě nových členů
i jako zápisné. Toto členství může být též
netradičním dárkem.
Celkem 73 800 Kč z příspěvků zlatých členů
využila v roce 2021 Mensa k financování
Logické olympiády, a to především na realizaci
finále a nákup cen pro vítěze soutěže. Rádi
bychom srdečně poděkovali následujícím
členům za jejich příspěvek: - Ing. Michal
Augustin, Miroslav Brooš, Zbyněk Činčera,
Pavel Domalewski, René Duchek, Ing. Hana
Kotinová, Ing. Michaela Kovářová, RNDr.
Zlata Kubů, Ing. Vladimír Levinský, Ph.D., Jiří
Martínek, Ing. Richard Pavlica, RNDr. Vladimír
Příbramský, Ing. Martin Scholz, MUDr.
Miloslav Skřivánek, Daniel Smolík, Drahomír
Šachta, Ing. Ondřej Švík, Pavel Tempír, MUDr.
Jana Trčková, Ing. René Vápeník, Ing. Evžen
Varadínek, Ing. Luděk Zákravský.

Dar Mense spojený
s doživotním členstvím
Pokud je pro vás poslání Mensy opravdu
důležité, můžete se stát členy na celý život.
Získáte tak zvláštní místo v naší historii,
a především dáte Mense ČR možnost
výrazně investovat do budoucnosti a rozvoje
nadaných dětí. Doživotní členství nabízí stejné
výhody jako zlaté členství, avšak platí pouze
jako členský příspěvek pro jednu osobu. Rádi
bychom srdečně poděkovali následujícím
členům za jejich dar: Josef Sysel a doc.
Václav Brázda, Ph.D.
Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme na
sekretarka@mensa.cz
|5|

Finále
přeloženo
Poděkování dobrovolníkům
Logické olympiády
Zuzana Poláková, Petr Mazal, foto: archiv LO
Počet účastníků Logické olympiády v tomto
roce překonal veškeré historické rekordy.
Po loňském poklesu následkem COVIDu se
účastníci letos opravdu pochlapili (v rámci
genderové
spravedlnosti
samozřejmě
i poženštili). Další hvězdná meta byla
překonána, do soutěže se letos registrovalo
neuvěřitelných 75 237 soutěžících z celkem
3 286 škol. Mensovní svět nám opět závidí.

Jsou za námi již základní i krajská kola a rádi
bychom poděkovali dobrovolníkům, bez
kterých by soutěž proběhnout nemohla.
Hodně práce měl i letos náš komunikační
tým, stále bylo třeba odpovídat na dotazy,
řešit problémy, vysvětlovat, resetovat hesla.
Hodně pomohl chatovací robot, který zvládl
uspokojivě odpovědět na stovky dotazů
dětí, rodičů i učitelů. Kromě robota ale
děkujeme hlavně nerobotím členkám tohoto
týmu – Jitce Markesové, Natálii Kaňákové,
Martině Matulové, Zuzaně Veselé a Pavlíně
Bolehovské,
které
soutěžícím
trpělivě
pomáhaly a online odpovídaly na jejich dotazy.
Zvýšený nárůst zájmu soutěžících s sebou
přinesl i vyšší nároky na informační systém.
I letos proběhla online kola bez výpadků
a problémů díky Tomáši Hladíkovi. Martin
Sedláček pak odvedl spoustu práce na
všech úrovních IT podpory – děkujeme.
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Soutěží s námi děti, žáci a studenti od
3 do 20 let v šesti věkových kategoriích, pro
každou z nich je třeba obrovské množství
soutěžních úloh – celkem kolem 400. Tvorbu
zadání jsme finalizovali s Petrem Mazalem
a Martinem Sedláčkem.
Po základních kolech tradičně následují
krajská kola. Jsme rádi, že po loňském online krajském kole situace dovolila organizaci
prezenčních krajských kol. Na to, že se
uvidíme fyzicky, se těšil jak organizační tým,
tak i soutěžící v jednotlivých krajích. Často
jde o děti, které s námi soutěží pravidelně již
řadu let a atmosféra soutěže jim chyběla – ta
se v online prostředí dá vytvořit jen obtížně.
Náš stabilní tým krajských koordinátorů
společně s dalšími dobrovolníky i letos
bravurně zorganizoval soutěž ve všech
čtrnácti krajích, na místě stihl vyhodnotit
výsledky a předat vítězům hodnotné
ceny. Velké díky patří Lucii Měchurové
ve Středočeském kraji, Pavle Plávkové,
Lucii Malechové a Martě Frydrychové
v Jihočeském kraji, Věře Hellerové, Martinu
Jelínkovi a Petru Krasovi v Plzeňském kraji,
Petru Čavojskému v Karlovarském kraji, Ivě
Berčíkové a Petře Pavelkové v Ústeckém
kraji, Haně Kotinové v Libereckém kraji,
Martě Kubánkové v Královéhradeckém
kraji, Janě Havlové v Pardubickém kraji,
Martině Doležalové v Kraji Vysočina,
Soně Zbytowské, Michale Martíškové
a Jiřímu Rakovi v Jihomoravském kraji,
Tomáši Blumensteinovi a Ludmile Děcké
v Olomouckém kraji, Honzovi Ivanovskému
ve Zlínském kraji a Jiřímu Šmachovi a Haně
Kalusové v kraji Moravskoslezském.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, a protože
bychom byli rádi, aby s námi
mohli soutěžit všichni finalisté,
jsme se rozhodli finále přeložit
na 2. května 2022. Plánujeme
ho uskutečnit opět v Míčovně
Pražského hradu.
Krajská kola jsou financovaná především
z dotací a darů. Rádi bychom poděkovali
Petře Mazalové za trpělivou přípravu
vyúčtování dotací pro většinu krajů a měst.
Rádi bychom vám všem dobrovolníkům,
kteří s Logickou olympiádou pomáháte, ještě
jednou srdečně poděkovali za veškerý čas
a úsilí, které Logické olympiádě věnujete. Bez
vaší pomoci by se organizace tak rozsáhlé
soutěže těžko dala zvládnout.
… a za rok… již popatnácté. :-)

Děkujeme všem partnerům soutěže:

Prostějov

| BESIP | Bosh | CYBERSALES A.S. | České Budějovice | EPSON Česká republika | Fakulta informatiky a managementu, Univerzita
Hradec Králové | Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | Knihkupectví Dobrovský | Nadace Jihočeské naděje | Olomouc |
Pardubický kraj | Polabské mlékárny, a.s. | Puzzle-prodej.cz | Strnadovský mlýn | Tomovy hry | Ústecký kraj | Ústí nad Labem | Zlín |

Mediální partneři:
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Krajské kolo v Královéhradeckém kraji
Marta Kubánková
Krajské kolo Logické olympiády proběhlo
po roční vynucené pauze opět na Fakultě
informatiky a managementu UHK. Navázali
jsme na tradiční skvělou spolupráci, dá-li se
to tak říct, dokonce jsme ji ještě vylepšili. Už
teď se těšíme na příští kolo. Je krásný pocit
vědět, že nás tam sami chtějí. Tentokrát
se osobně zúčastnil dokonce pan děkan
Josef Hynek, aby přivítal soutěžící a ocenil
pozornostmi z fakulty ty, kteří postoupili do
finále. Soutěže byl účasten i zástupce kraje
pan Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana
pro školství. Soutěž finančně podpořili ještě
Magistrát města Hradec Králové a firma
EPSON, která do soutěže věnovala ceny pro
první místa, a to v podobě tiskáren.

Co se 11 postupujících do finále týče, jsou
mezi nimi tři dívky a osm chlapců. Speciálně
v kategorii B se objevila naprosto nová jména,
soutěžící byli postupem velmi překvapeni
a myslím, že jsme naplnili motto soutěže –
vyhledávat talenty. V kategorii C se žádné
překvapení nekonalo a ve finále uvidíme
známé firmy.

jsem měla čest spolupracovat na sále a kteří
na velmi profesionální úrovni připravili pro
soutěžící nesoutěžní úkoly o čokolády.
Vedení fakulty i všem zaměstnancům, se
kterými jsme přišli do styku, chci poděkovat
za vstřícný přístup a poskytnutí úžasných
a inspirativních prostor.

Přesto, že letošní soutěž byla znepříjemněna
kontrolou testů, prokazováním očkování
a všudypřítomnými rouškami, proběhlo
vše vcelku hladce a v naplánovaném čase.
Za práci, kterou odvedli od ranních sedmi
hodin až do šestnácté hodiny odpolední,
bych chtěla jmenovitě poděkovat Petrovi
a Bohoušovi za evidenci výsledků, Lucce
za koordinaci oprav, Janě za registraci,
Romaně za fotografie, Adéle a Radkovi za
práci na sále a Emer za funkci libera. Rovněž
děkuji studentům FIMu za opravování testů
a speciálně Kubovi a Damiánovi, se kterými

foto: archiv LO

Ceny z řady elektroniky a deskových her
a hlavolamů si odneslo vždy nejlepších
10 v kategorii. Ačkoliv na prvních místech
skončili vždy zástupci ze škol v krajském
městě, na ostatních místech byly zastoupeny
všechny okresy a gymnázia z Náchoda,
Trutnova, Vrchlabí či Dobrušky. Ze základních
škol byla nejúspěšnější ZŠ a MŠ Úprkova

v HK, kde se shodou okolností konalo loňské
finálové kolo v rámci kraje.

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj
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Krajské kolo v Jihočeském kraji
Lucie Malechová
V pátek 5. 11. 2021 se i v Jihočeském
kraji
uskutečnilo
semifinále
Logické
olympiády. Na krajském úřadě v ulici Boženy
Němcové se během dne vystřídalo celkem
120 soutěžících ve třech kategoriích.
V kategorii A první místo získal Petr Beran
ze ZŠ Máj II, Miroslava Chlajna 23, České
Budějovice. Druhý byl Vít Syrovátka ze
ZŠ O. Nedbala 30, ČB a krásné třetí místo
si odnesl Matěj Cihelník z EDUCAnet –
SŠ a ZŠ Lannova třída 29, ČB.
První místo mezi žáky kategorie B si
vybojovala Evelyna Anežka Semrádová
z Gymnázia Jírovcova 8, České Budějovice.
Druhý byl Jiří Koptík a třetí Ondřej Porazil.
Oba z Gymnázia Česká 64, České
Budějovice. V této kategorii postupuje do
finále i čtvrtý nejlepší soutěžící, a to Matěj
Záluský z Gymnázia Komenského 89, Písek.
Mezi
nejstaršími
studenty
(kategorie
C) zvítězil Ondřej Sukdol z Gymnázia
J. V. Jirsíka z Českých Budějovic. Stejnou
školu navštěvuje i druhá nejlepší soutěžící
této kategorie – Hana Váňová. Pomyslný
bronz získal Václav Maštera z Gymnázia
Pierra de Coubertina z Tábora. I v této
kategorii postupují čtyři finalisté. Tím

posledním postupujícím je Jan Prokeš
z Gymnázia Na Sadech 308, Třeboň.
Všem vítězům moc gratulujeme a držíme
jim pěsti do celorepublikového finále, které
proběhne v Praze.
Soutěž finančně podpořil Jihočeský kraj.
Poděkování patří i dalším partnerům: Nadace
Jihočeské naděje, Město České Budějovice,
Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice,
BESIP, Jihočeské Muzeum a Knihkupectví
Dobrovský.

Pardubický kraj

Díky těmto partnerům si všichni soutěžící
odnesli domů drobné dárky a mohli se
občerstvit svačinkou. Vítězové pak získali
hodnotnější ceny jako kalkulačky, které je
dovedou až k maturitě, grafické tablety, které
jim mohou pomoci i při distanční výuce,
a spoustu her, které je pobaví ve volném
čase. Všem partnerům velice děkujeme
a věříme, že nám zachovají svoji věrnost i do
dalších ročníků Logické olympiády.
Zároveň chci poděkovat celému týmu
Logické olympiády. Nejen tvůrcům, ale
i všem, kteří mi pomáhali s přípravou
a uskutečněním krajského kola v Českých
Budějovicích.

foto: archiv LO

Plzeňský kraj

Hlavní město Praha
Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj
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foto: archiv LO

Krajské kolo v Libereckém kraji
Hana Kotinová
Tak už je to zase tady. Podzim a Logická
olympiáda. Loňský ročník byl opravdu
speciální a všichni víme proč. Bude ten letošní
normálnější? Celou dobu to vypadá, že snad
ano. Nic nenaznačuje, že by v době konání
krajského kola došlo k omezení hromadných
akcí pod 200 lidí. Dětí se zase přihlásilo o pár
tisíc víc, to je super. Vybírám ceny. Vzhledem
k velkému loňskému zájmu o hlavolamy typu
Rubikova kostka nakupuju spoustu různých
Pyraminxů, Megaminxů a jiných. K tomu
pár Smart hlavolamů, puzzle kombinované
s únikovkou a nějakou tu vědomostní hru.
Co vybrat, je vždycky dilema. Někdo neví,
protože si moc nehraje, já to mám naopak,
znám tolik dobrých věcí, že se těžko něčemu
dává přednost.
Skončila základní kola, takže označujeme
postupující a posíláme pozvánku na krajské
kolo. A v tu chvíli se strhává lavina. Kromě
toho, že jsem musela v průběhu září a října
čtyřikrát do kanceláře pro ceny od sponzorů,
nějaké letáky a zadání (většinou mi stačí jít
jednou), najednou každou chvíli řeším nějaký
telefonický či e-mailový dotaz. Tohle dřív
nebývalo. I odpadlíků je u nás asi tak třikrát
víc, než bývávalo zvykem.
Nastává den D, den krajského kola. Jako
obvykle do pozdních nočních hodin řeším
seznamy a na spánek mnoho času nezbývá.
Po probuzení se však necítím nijak špatně,
přeci jen dělat takovéto věci mě vždycky
ohromně nabíjelo energií. Chvíli po osmé
jsme na univerzitě a začíná hektická přípravná
hodinka. Je potřeba připravit registrační stůl,
počítač, věci, co budeme během registrace
rozdávat, ceny, roll-up a stůl s hlavolamy pro
vyplnění volného času soutěžících…
A už přichází vlna soutěžících. Registrace
probíhá celkem v pohodě. Pár soutěžících
má trošku zpoždění kvůli výluce, ale to
jsme věděli předem. Začínám povídat
o Mense, o tom, že v Liberci už máme
skupinu, o různých aktivitách (nejen těch
mensovních) a o tom, co dnes čeká všechny
ty úžasné děti, co tu jsou. Já a favorit
z kategorie C jsme na KK po desáté. Konečně

jsme u posledního bodu prezentace.
Usazovací bojovka. Protože usazování mi
před dvěma lety přišlo hrozně zmatečné,
ve snaze to zlepšit rozdáváme u registrace
kartičky ze tří her jako jednoduché poznávací
znamení, do které kategorie patří, a mám
v úmyslu to zkusit přes neřízený chaos. Takže
zobrazuju pravidla, která musí být splněna.
A předpokládám, že to prostě nechám na
soutěžících a jen to na konci zkontrolujeme.
Leč direktivní hlas Jany prostě řadí soutěžící
zprava v pořadí A, B, C. Chápu, nabrali
jsme časový skluz. Nicméně jsou usazení
docela rychle, takže to celé asi smysl mělo.
Příště použijeme kartičky z barevné čtvrtky
a bude to dokonalé. Z prvního testu utekly
dvě minuty a jedna účastnice z kategorie
A je silně překvapená obtížností úloh. Aha,
asi jsem neřekla, že to není jako písemka ve
škole, kde se očekává, že vyřeší vše. Osušily
jsme slzičky a jedeme dál. Dalšímu áčkaři
pořád něco padá. Na prvním i na druhém
testu. Jeden si čte zadání druhého hodně
nahlas. Jinak snad žádné potíže.
Kategorie C dopsala a je tedy čas na
podobnou zábavu jako na začátku. V průběhu
registrace totiž pouštím sérii úloh z deskových
her a pár otázek z kreativní soutěže z Mind
Sport Olympiad. A teď je čas na úlohy, které
se někdy objevily na finále. Rozstříhané
obrázky jsem udělala o něco těžší, nikoli
3x5 ale 4x8. Ještě pár mých bloků, jako
barevný kód a létající matematika. Na nikdy
nepoužité Picto a uvažovanou ukázku z finále
World Mental calculation už nedojde. Máme
opraveno a můžeme vyhlašovat. Volám deset
z každé kategorie (abecedně). Se zbytkem se
loučím (stejně utečou na vlak apod.). A teď už
podle pořadí. Ceny jsou rozdané, pouklízíme
a teď už jen nahrát výsledky do systému,
napsat a poslat tiskovou zprávu, nahrát
fotky, poslat cenu těm, kdo nemohli zůstat na
vyhlášení. I můj víkend tedy bude z velké části
naplněný starostmi o Logickou olympiádu.
Ale díky za to. Konečně jsem zřejmě soutěžící
naučila psát mi, když něco potřebují – přichází
mi několik poděkování za pěknou akci. Tak
zase za rok.

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj
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Kampus, stáže, semináře
a další příležitosti pro rozvoj
ve volném čase

www.opengate.cz

Otevřete svým dětem
bránu k úspěchu
Kvalitní vzdělání dělá ze života velkou příležitost. Dopřejte jim výjimečné
studium na základní škole a gymnáziu Open Gate, které je přivede
k úspěchu a připraví na život.
Akademická i sociální
stipendia Nadace The
Kellner Family Foundation

Česká i mezinárodní
maturita IB pro pokračování
v dalším vzdělávání

Den otevřených dveří

20. 1. 2022

Studentské koleje
s celodenním stravováním
a sportovním zázemím

Marcela Fatrová, foto: archiv školy

Z Mensa gymnázia
Les do kapsy
Naši studenti v rámci projektu sousední ZŠ
Jana Wericha a hnutí Tereza sázeli v rámci Dne
stromů tzv. Les do kapsy. Že příroda dělá lidem
dobře, je jasná věc. Ale výzkumy dokázaly,
že stromy v blízkosti školy i zlepšují známky.
A jak takový les do kapsy vypadá a jaký má
význam? Je to hustý lesík z původních stromů
a keřů na ploše o velikosti cca 200 m². V areálu
školy vznikl lesík o velikosti 400 m². Ačkoli je
malý, přináší velké výhody – maximálně se
využije plocha, hustě nasázené stromy rostou
pak rychleji do výšky, les bude poskytovat stín,
příležitost pro učení a relaxaci, ročně pohltí asi
500 kg CO2, zachycuje a filtruje srážky,
zlepšuje kvalitu ovzduší, tlumí hluk ve městě aj.
Les do kapsy vznikl v prostoru areálu
ZŠ Jana Wericha u hřiště v úterý a středu 20.
a 21. října 2021. Ve středu akci slavnostně
uzavřely i paní ředitelky obou škol a konaly
se doprovodné akce pro nejmladší žáky.
Projekt je realizován za podpory HMP a ve
spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza
a Ing. Vladimírem Janečkem, Ph.D, z ČZU.

Mimo ekologickou část projektu studentky
také blíže poznaly litevskou kulturu a historii,
navštívily nejvýznamnější památky v okolí
a navázaly nová přátelství.

Nadační fond
Matyáše Kosíka
Jak jsme již informovali, byl založen
Nadační fond Matyáše Kosíka pro podporu
nadání a talentu žáků Mensa gymnázia.
Opět si dovolujeme vás informovat
o stavu finančních prostředků na účtu
Nadačního fondu k 19. 10. 2021 a zároveň
o výsledcích další schůzky správní rady
nadačního fondu a přidělení stipendií.
Na účet fondu přibyly k datu 19. 10. 2021
následující prostředky:

Studentky sexty Elsa Alexiane Bauduin,
Marie Benešová, Jana Czechowská a Marie
Lesse se zúčastnily druhého mezinárodního
setkání v rámci ekologického projektu
Y.E.S. G.R.E.E.N., které se po roční pauze
způsobené pandemií koronaviru uskutečnilo
v Litvě. Téma setkání bylo „Preservation of
species, diversity as a basis for sustainable
development of the biosphere“.

Oldřich Kubišta 1 000 Kč, Milena Brietová
1 000 Kč, Ing. B. Přikryl 3 000 Kč, Jana
Kinclová 1 500 Kč, Jana Semančíková
2 000 Kč, Barbora Kosíková 800 Kč měsíčně
+ 2 000 Kč, dohromady 11 600 Kč, Monika
Machová 200 Kč měsíčně, dohromady
2 200 Kč, Natalia Petrikina 2 000 Kč, Veronika
Tichá 300 Kč, Jana Štefaniková 1 000 Kč,
Marek Prokeš 1 000 Kč, Kateřina Štěpánková
2 000 Kč, Ariana Krejčíková 5 000 Kč,
Martina Hrebenarova 3 000 Kč, Vločka,
spol. s r. o., 5 000 Kč, Ing. Vladimír Kosík
5 000 Kč. Celkem zůstatek 138 339,82 Kč.
Všem dárcům moc děkujeme za jejich
příspěvky!

Kromě toho, že si připravily prezentaci na
toto téma, studentky psaly také ekologickou
pohádku „Lilek the rabbit“ a zapojily se do
tvorby dalších ekologických pohádek ve
smíšených mezinárodních týmech a dalších
aktivit. Pro ten účel několikrát navštívily

K 19. 10. 2021 se sešly 4 žádosti o přidělení
prostředků z fondu. Kromě toho členové
správní rady sami navrhovali další žáky na
udělení stipendia. Byly posouzeny všechny
žádosti a návrhy, členové správní rady
pečlivě prostudovali všechny materiály

Projekt Y.E.S. – G.R.E.E.N.
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litevskou školu v Kaltinėnai – Kaltinėnai
Aleksandras Stuglinskis Gymnasium.

dokládající úspěchy žáků a rozhodli se
přidělit mimořádné stipendium těmto žákům
v uvedené výši:
Bert Oliva (sekunda) – úspěšně dokončený kurz
CTM, výše přiděleného stipendia: 2 000 Kč.
Václav Budil (sekunda) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Pangea, Maso,
Dějepisná olympiáda, Matematický klokan,
Pražský globus, MaO, ZeO aj., výše
přiděleného stipendia: 750 Kč.
Jakub Soukeník (sekunda) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Brloh, DěO, CTM,
Pražský globus, ZeO, MaO aj., výše
přiděleného stipendia: 750 Kč.
Jana Schmidová (sekunda) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Mezinárodní dáma (tam
i postup na MS v Turecku), Matematický
klokan, Brloh, Logická olympiáda, Jáma lvová,
Maso, Pangea, Attomat aj., výše přiděleného
stipendia: 1 500 Kč + jednorázový příspěvek
4 000 Kč na ubytování na mistrovství světa
v mezinárodní dámě, které se bude konat
v Turecké Antalye 29. 11. – 5. 12. 2021
Johana Jaklová (tercie) – v době koronaviru
dělala projekty Ze semínka (reportáž i v ČT),
Bio ne-bio (článek v časopise Vesmír),
Výzva 21, vítězství v soutěži Grafika roku,
experiment s rouškami a respirátory (reportáž
v ČT). Výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.
Matěj Caithaml (tercie) – 2. místo v ČR
v soutěži Mladý programátor, účast
a úspěch v dalších soutěžích: Brloh,
Maso, Matematický klokan, MaO aj., výše
přiděleného stipendia: 1 000 Kč.
Ludmila Šírová (kvarta) – účast a úspěch
v
několika
soutěžích:
Astronomická
olympiáda, projekt Dotkni se vesmíru,
Chemická olympiáda, Brloh, Matematický
klokan, Pražský globus, ZeO aj., výše
přiděleného stipendia: 1 500 Kč.

Jan Slíva (kvinta) – účast a úspěch v několika
soutěžích: Pangea, Náboj, Maso, ZeO, DěO,
Prase, Pražský globus, Matematický klokan,
MaO aj., výše přiděleného stipendia: 1 500 Kč.

Náboj, Energetická olympiáda, projekt
Dotkni se vesmíru, OČJ, Matematický
klokan, Kasiopea (programování), MaO aj.,
výše přiděleného stipendia: 3 000 Kč.

Vojtěch Procházka (kvinta) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Pangea, Chemická
olympiáda,
Astronomická
olympiáda,
Náboj, Maso, DěO, Klokan, CTM aj., výše
přiděleného stipendia: 1 500 Kč.

Barbora Přikrylová (septima) – účast
a úspěch v několika filmových a literárních
soutěžích (Nespresso Talents, Studentská
Thálie, Můj svět aj.), výše přiděleného
stipendia: 1 000 Kč.

Richard Dobíšek (kvinta) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Jáma lvová, Pangea,
Chemická olympiáda, Náboj, Maso, OČJ,
Matematický klokan aj., výše přiděleného
stipendia: 1 500 Kč.

Terezie Götzová (oktáva) – organizace
2 projektů – Galerie Mensa a Energii lékařům,
účast v mezinárodním projektu Y.E.S. –
G.R.E.E.N., zdravotnické kurzy aj., výše
přiděleného stipendia: 2 000 Kč.

Viacheslav Nikiforov (sexta) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Pangea, Chemická
olympiáda, Náboj, Matematický klokan,
Matematická olympiáda, Logická olympiáda
aj., výše přiděleného stipendia: 2 000 Kč.

Jan Novák a Jakub Buřil (oktáva) – knižní
vydání cestopisu Toulky po zaniklé Šumavě,
který byl zpracováván jako projekt výše
přiděleného stipendia 4 000 Kč.

Vojtěch Kadeřábek (sexta) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Náboj, Astronomická
olympiáda, Matematická olympiáda, Pražský
glóbus, Attomat, Fykos, Prase aj., výše
přiděleného stipendia: 2 000 Kč.
Vojtěch Tvrdík (septima) – účast a úspěch
v několika soutěžích: Náboj, Energetická
olympiáda, OČJ, ZeO, Matematický klokan,
Chemquest, AP kurz, CTM, Pražský globus
aj., výše přiděleného stipendia: 2 500 Kč.
Benjamin Swart (septima) – účast a úspěch
v několika soutěžích: CEOI (programování),

prostředků, abychom mohli uspokojit
co nejvíce zájemců a přidělit co nejvyšší
částky. Prosíme tedy, pokud můžete
přispět do nadačního fondu jakoukoli, třeba
i symbolickou částkou, neváhejte, vše bude
použito na prospěšnou věc. Přidělování
prostředků každoročně zveřejňujeme, vše
je naprosto transparentní. Také prosíme,
abyste informaci o fondu šířili dále, třeba
máte mezi svými známými či kamarády,
kolegy atd. někoho, kdo by mohl také
přispět. Přispívat mohou samozřejmě i větší
či menší firmy. Předem všem moc děkujeme
za případné dary i sdílení.
Číslo účtu Nadačního fondu:
1031690264/6100 – Equa bank.

Z výše uvedeného vyplývá, že z prostředků
fondu bude celkem vyplaceno 33 000 Kč.
Další zájemci o stipendia na vzdělávací
aktivity rozvíjející talent, nadání a potenciál
žáků (např. kurzy CTM apod.), případně na
příspěvek na náklady související s ročníkovou
či seminární prací či projektem, mohou žádat
kdykoli v průběhu školního roku, a to na
e-mail kosici.doma@gmail.com nebo na
marcela.fatrova@mensagymnazium.cz
A to nejdůležitější nakonec: abychom mohli
nějaká stipendia vůbec udělovat, je důležité
mít ve fondu stále dostatek finančních

Uplatňování metody NTC v MŠ Sokolov
kolektiv MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650

Letos jsme se zaměřili na aplikaci prvků
NTC také u nejmladších dětí. Děti staví
z přírodních materiálů, procvičují rovnováhu
a koordinaci při chůzi na laně, hravě se
seznamují s geometrickými tvary, vytvářejí
labyrinty a obrázky. Starší děti využívají
k procvičení rovnováhy přírodní terén. Ke
koordinaci oka a ruky využívají míčové hry,
mají rády hádankové příběhy, které samy
vymýšlejí. Zkouší různé pokusy se solí,
cukrem. Prvky metody NTC využíváme při
práci v MŠ každý den.
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Konference Vzdělání pro budoucnost
Tomáš Blumenstein, foto: archiv konference

O víkendu 11.–12. září 2021 se do Prahy sjelo
téměř 400 účastníků konference Vzdělání
pro budoucnost, kterou pořádala Mensa
spolu se Světem vzdělání, Nakladatelstvím
Fraus a Národním pedagogickým institutem
ČR. V sedmi sálech jsme pro ně připravili
80 zajímavých přednášek a workshopů,
ze kterých si každý sestavil svůj program.
Snažili jsme se motivovat učitele, aby je
práce s dětmi bavila a přinášela jim radost,
dostali tipy pro aktivity s dětmi a inspiraci do
další práce.
Konference
je
postavena
na
třech
tematických pilířích: rozvoj nadání, moderní
efektivní didaktika a digitální vzdělávání.
Přínosem pro všechny bylo také setkání
s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů
s odborníky.
Ohlasy účastníků jsou veskrze pozitivní:
„Je to tu úžasné, mám plný blok poznámek.“
„Velice mě zaujaly přednášky o druzích
inteligence, jak je ve škole rozvíjet a jaký má
hudba vliv na IQ.“
„Zjistili jsme, jak vypadá digitální věk
současných dětí, a dostali jsme tipy, jak
odpoutat jejich pozornost od displeje
mobilního telefonu.“
„Zazpívali jsme si písničky, které dětem
pomohou s lepším zapamatováním si
vyjmenovaných slov.“
Shrnutí konference naleznete na
mensa.click/konference21
Děkujeme partnerům konference: Nadace
RSJ, Albi, CTM, Nakladatelství Pasparta, O2
Chytrá škola, Channel Crossings, AV Media,
Mandala Montessori, Didaktis, Kidtownedu,
Galileo Corporation, Abaku, School My
Project.
Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří se po oba dny starali o hladký průběh
akce a spokojenost účastníků, a také
kolegům z organizačního týmu, kteří tuto
konferenci ve čtvrtém posunutém termínu
po dva roky připravovali: Helena Zitková,
Hana Kalusová, Marie Cibulková, Michaela
Kubaníková Saitzová, Marta Kubánková,
Renée Grenarová a Eliška Křižková.
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Sestry v akci – na konferenci
Jana Elbelová, foto: autorka, archiv konference

Když jsem se začátkem března 2020 přihlásila jako dobrovolník na
konferenci Vzdělání pro budoucnost 2020, byla jsem ještě na rodičovské
dovolené. Do avizovaného termínu konání konference zbývalo 15 dní.
O 555 dní později jsem byla moc ráda, že
už je to konečně tu, já stojím v místě konání
na Novotného lávce a kochám se úžasným
výhledem z okna na Karlův most a panorama
Pražského hradu. Teď už ne jako žena na
mateřské, která si jede aktivně odpočinout
od rodinného kolotoče, ale jako učitelka,
která se po pěti letech právě vrátila do plného
pracovního nasazení a nečekané třídnictví jí
naplnilo diář haldou povinností.
Dobrovolníci měli sraz v sedm hodin ráno.
Přijela jsem společně s mou sestrou Pavlou,
pro kterou to byla její teprve druhá mensovní
akce. Rozdělili jsme se do pracovních
skupinek a vyslechli si instrukce a pak se
hned vrhli do příprav. Pavlu zařadili do sekce
„Občerstvení, šatna“. A protože studenti
Mensa gymnázia se zdatně chopili obsluhy
kávovarů a zastali i funkci šatnářů, vítala Pavla
účastníky konference u vstupu a podávala
potřebné informace. Mé pracovní zařazení
bylo moderátorka sálu. Ve dvojici s Tomášem
Blumensteinem jsme se starali o to, aby
v místnosti č. 217 všechno klapalo, jak má.
Aby měl lektor mikrofon, prezentér, vodu na
pití, prezentaci v notebooku, a hlavně aby
v sále vůbec byl. Všichni lektoři, se kterými

jsem se setkala, byli velice milí. Obrovskou
výhodou bylo, že jako dobrovolník jsem
mohla ve volných chvílích navštívit i ostatní
přednášky a workshopy. A že bylo z čeho
vybírat! Paralelně vždy probíhalo sedm
různorodých bloků.

celý divadelní sál při přednášce „Vliv hudby
na rozvoj IQ dítěte“ a naopak meditační
hudbou pak zklidnila účastníky workshopu
„Muzikoterapeutická relaxace“. Zajímavých
přednášek a workshopů však bylo mnohem,
mnohem více.
Jsem ráda, že jsem se mohla této akce
zúčastnit. Už nyní se těším na další ročník.

Alespoň na chvilku jsem nakoukla na
většinu přednášek a workshopů, protože
jsem zároveň i pořizovala fotodokumentaci.
Hodně se mluvilo a diskutovalo, ale také
psalo a kreslilo, a dokonce i zpívalo
a meditovalo. Osobně mě velmi zaujaly
karty inteligencí a pracovních hodnot,
se kterými jsme pracovali při workshopu
„Atraktivní a nevšední metody pro rozvoj
kariérového poradenství ve školách“.
Skvělá byla zpěvačka a moderátorka Jana
Rychterová a její workshop „Písničkou
k češtině“. Zamyslela jsem se i zasmála při
povídání Jana Kršňáka na téma „Digiděti
a komunikace škola-rodič“. Mnoho ukázek
žákovských prací s sebou přivezla paní
Monika Delinčáková, která vedla přednášku
„Projektová výuka jako efektivní nástroj
rozvoje nadaných dětí“. Paní Gabriela
Nobilisová zase s sebou přivezla nespočet
různorodých hudebních nástrojů a rozhýbala
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Mensantrop: Ve prospěch lidstva

Díl desátý: Dobrovolnictví
HOnza Koudelka, foto: autor

Výraz Mensantrop jsem vymyslel jako označení člověka, který naplňuje
hlavní poslání Mensy, využití inteligence ve prospěch celého lidstva,
tím, že dělá něco prospěšného pro všechny, na co by člověk s nižším
IQ nestačil.
Jubilejní desátý díl tohoto seriálu jsem se rozhodl věnovat trochu širšímu
zamyšlení nad dobrovolnictvím. Práce dobrovolníků, tedy přiložení ruky
ke společnému dílu bez nároku na odměnu, je totiž něco, bez čeho
by žádná nezisková organizace nemohla existovat, ať už zachraňuje
hladové děti v Africe, nebo jen pomáhá ve volném čase zabavit pár
lidí se společnými zájmy. I zábava, pokud má být organizovaná, totiž
nějakou tu práci potřebuje. I neziskovka, jejíž provoz dnes plně zajišťují
placení zaměstnanci, musela na začátku nějak vzniknout, někdo musel
ve svém volném čase sehnat prvního sponzora, přesvědčit pár dalších
lidí, že má smysl takovou aktivitu podpořit.
Co některé z nás vede k tomu, abychom se
zvedli a místo sedění u televize, čtení knihy,
hraní her nebo třeba i sportu šli pracovat na
něčem pro druhé? Proč jsme ochotni někdy
i do noci tvrdě dřít zadarmo poté, co jsme se
po osmi i více hodinách placené práce vrátili
domů k rodině? Jak je možné, že nás to těší
a děláme to stále znovu? A co je zapotřebí,
aby tato snaha a energie nepřišla vniveč,
aby dávala smysl?

důležitější něco jiného. Ale poznali jsme díky
tomu motivy těch ostatních.

Součástí víkendu dobrovolníků, který se
konal letos v srpnu a mohli jste si o něm
přečíst podrobněji v minulém čísle časopisu
Mensa, byl i workshop, který mi ukázal, že
každého k dobrovolnictví motivuje něco
jiného. Během workshopu jsme pracovali ve
skupinách a měli jsme za úkol se shodnout
na pořadí důležitosti našich motivů. Opravdu
nám to moc nešlo, protože pro každého bylo

Před napsáním tohoto článku dorazily zajímavé
odpovědi od devíti lidí, které můj poznatek
z víkendu dobrovolníků jen podpořily. Celé
vybrané odpovědi si můžete přečíst na
stránkách s tímto článkem. A pokud také
dobrovolničíte, ale anketu jste nevyplnili, stále
můžete na adrese mensa.click/kv. Může se to
hodit třeba do nějakého příštího dílu tohoto
seriálu…

Abych se o různých motivech dobrovolníků
dozvěděl blíže, oslovil jsem aktuální aktivní
dobrovolníky Mensy s anketou o třech
otázkách. Ptal jsem se v ní, co bylo pro ně
prvním impulsem, co je u dobrovolnictví drží
a jaký má podle nich jejich dobrovolná činnost
dopad na celou společnost.

První impuls je jiný než
dlouhodobá motivace,
i když spolu souvisí.
Jak jsem očekával, neboť je to tak i v mém
případě, prvním impulsem k dobrovolnictví je
velmi často něco jiného, než co pak člověka
u dobrovolnictví drží dále.
Někdo se třeba rozhodne stát se lepším
člověkem, jiný se setká s dobrovolníky na
nějaké akci a zaujme ho, jak se ti dobrovolníci
při té práci baví. Milada ve své odpovědi na
průzkum uvedla, že k tomu byla vychovaná
a dobrovolníkem je už od 15 let. Hana Kotinová
napsala, že vždycky byla pomáhací typ.
Respondent, který si nepřeje být jmenován,
napsal: „Oznámili mi to Kubeš se Sedláčkem.“
Silný první impuls je to, co neziskovým
organizacím pomáhá naverbovat nové
dobrovolníky. Často to ale není jen jedna věc,
může za to souhra okolností. Něco nám chybí,
něco nás vykolejí nebo zaujme, něco se nám
povede, nebo naopak nepovede. Může nás
k tomu postrčit někdo druhý, komu důvěřujeme
a koho respektujeme. Anebo politik, který nás
vytočí do běla.
Martin
Sedláček,
současný
předseda
Mensy ČR, se zapojil hned na první akci, což
byla Valná hromada v roce 2009, protože
mu dobrovolnictví přišlo jako přirozená
a samozřejmá záležitost. Tomáše Poláčka zase
nakazila atmosféra komunity kolem školy Open
Gate, kde je kladen důraz na společenskou
odpovědnost. Prý „vidět ty příklady kolem
sebe – to vás tak nabudí, že už nemůžete jinak.“
Všechny motivy a impulsy k dobrovolnictví
mají jedno společné. Je to role druhých lidí.
Je to naše vrozená potřeba být součástí
společnosti, mít na ni (dobrý) vliv. Tuto potřebu
v sobě máme všichni, jen někteří máme různé
zábrany – začít novou aktivitu, navázat kontakt
s druhým člověkem, mluvit na veřejnosti, apod.
Ale nakonec to není o moc složitější, než ráno
vstát z postele. I do toho se nám často nechce,
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ale jak jsem slyšel říct jednoho psychologa:
„Nejlepší způsob, jak vstát, je prostě vstát.“
Pokud se ztotožníte s některým z dlouhodobých motivů popsaných níže, třeba pro vás tím
prvním impulsem bude to, že večer vypadne
proud a řeknete si: „Co s načatým večerem?“
Anebo se na setkání místní skupiny Mensy někde v hospodě seznámíte s novým mensanem
a po jeho odpovědi na otázku „Co děláš ve
volném čase?“ bude následovat: „Nechceš mi
s tím pomoct?“

Nakonec nebude
důležité, co vás
nastartuje, ale co vás
přiměje nepřestat.
Dobrovolnictví je nakažlivé stejně jako cokoli,
co člověk dělá rád a s viditelným nadšením.
Je lehké se nechat strhnout nebo nabídnout
pomocnou ruku. Jednorázově, na jeden den,
jednu akci. Neziskovky hledající dobrovolníky
ale přemýšlejí, jak někoho přesvědčit, aby se
zapojil dlouhodobě. My, kdo chceme pomoci,
se třeba zase mnohdy trápíme otázkou, jestli
u toho vydržíme, jestli můžeme dlouhodobou
pomoc slíbit, abychom pak nezklamali.
Motivy, které nás u toho drží, plynou
z našich individuálních potřeb. Na zmíněném
víkendovém workshopu jsme jim dávali jména
jako pomáhání, seberozvoj, seberealizace,
vzdělávání, závazek, pocit štěstí nebo změna
společnosti. Pak jsme je zkoušeli seřadit podle
důležitosti, ale dost jsme u toho bojovali,
protože každý obhajoval ten svůj.
Každému z nás totiž dobrovolnictví přináší do
života jinou hodnotu. Často vyplňuje nějakou
díru, kterou jsme nebyli schopni smysluplně
zaplnit něčím jiným.
Někdo se dobrovolnictvím jen snaží vyplnit
volný čas, kdy by jinak, lidově řečeno, neměl do
čeho píchnout. Jiný je jednoduše pyšný na to, že
je součástí týmu, skupiny, jakou je např. Mensa.

Hodně lidí to bere jako způsob, jak se naučit
něco nového, co zatím neumí dost na to, aby
se tím živili, ale očekávají, že by jim zkušenosti
dobrovolníka v dané oblasti mohly otevřít dveře
k novým pracovním příležitostem. To je celkem
běžné hlavně na západ od nás. Za práci, kterou
děláte zadarmo, dostanete vlastně zaplaceno
zkušenostmi, které získáte. Nebo to můžu
postavit obráceně – za odborné vzdělání
zaplatíte místo penězi svou prací.
První rozsáhlejší dobrovolnictví, do kterého
jsem se zapojil před 25 lety já, bylo založení
klubu – občanského sdružení, dnes se tomu
říká spolek, který spojoval lidi s konkrétním
společným zájmem. Prvním impulsem pro
mne byl nápad, že jako oficiální organizace
bychom mohli shánět sponzory, mít oficiální
prostory a pořádat různé akce. Zpočátku mě
u toho držela vděčnost členů, kterým se díky
naší aktivitě dostávalo pomoci. Později to bylo
uznání za to, co jsem dělal, a že čím dál více
lidí vědělo, kdo jsem. Pak převážil čas, který
jsem pravidelně trávil s přáteli. Stačilo vědět,
že spolu děláme něco dobrého pro další lidi.
S odstupem času jsem si ale uvědomil, že těch
sedm let, kdy jsem se klubu aktivně věnoval,
pro mne byla hlavně škola k nezaplacení
a z toho, co jsem se tehdy naučil, těžím dodnes.
Ať už je vaším vlastním motivem ušlechtilý pocit
odpovědnosti vůči společnosti, snaha naučit
se něco nového, nebo jen obyčejná potřeba
polechtat si ego pochvalou za dobrou práci
od ostatních, mám pro vás skvělou zprávu.
Ty přínosy jsou tam většinou všechny, bez
ohledu na to, který je zrovna tím vaším hlavním
motivem nebo kvůli čemu to dělají ostatní.

Co pomůže
celému lidstvu?
Dobře, rozhodli jsme se přiložit ruku k dílu
a konat dobro, dokonce máme motivaci to
vydržet dělat dlouho. Jak ale zajistit, aby to
dobro, které jako jednotlivec i jako skupina
konáme, mělo globální význam, vliv na celou
společnost, na celé lidstvo?

K tomu právě slouží organizace. I když
sám nepřijdu s ničím novým a převratným
a nestanu se vůdcem velkého hnutí, mohu
se aspoň přidat ke skupině dalších, kdo už
s nějakou aktivitou začali, stačí, abych ji
považoval za dobrou. Pak bude celá skupina
jednat ve shodě a bude mít tím větší vliv, čím
sama bude větší.
V Talmudu se píše: „Kdo zachrání jeden
život, jako by zachránil celý svět.“
Možná je to židovská moudrost, možná ještě
starší, ale vychází to i matematicky. Pokud
každý jeden člověk pomůže nějak zlepšit
život, byť jen jednoho dalšího člověka, tak
se zlepší život celého lidstva. Stačí pomoci
tomu, komu ještě nikdo jiný nepomohl. Navíc
ten, kdo pomůže, zlepší jako dobrovolník
život i sám sobě, protože i jemu samotnému
dobrovolnictví něco přinese.
Takže pokud chcete svou inteligencí pomoci
lidstvu, pokud máte srdce mensantropa,
nemusíte nutně přijít s vlastní aktivitou. Stačí
se zapojit do některé z těch, které už někdo
rozjel, a vliv na lidstvo poroste přirozeně, jak
poroste ona aktivita. A když už čtete tento
časopis, tak začněte v Mense a vyberte si
třeba některý ze SIGů, který je vám svou
náplní blízký. Najdete je na webové adrese
mensa.click/sig.

Odpovědi na anketu:
1. Co tě přimělo stát se dobrovolníkem?
Co byl ten první impuls?
„Nejít sám na exkurzi, přednášku. :-D Nebo
spíše trénink organizování? Pokaždé něco
jiného, nestal jsem se dobrovolníkem prvním
impulsem, ale sekvencí akcí, které jsem
pořádal z různých důvodů, až najednou jsem
zjistil, že jsem asi dobrovolník.“ – VlK
„Největší motivací a inspirací byla na
začátku účast na akcích/exkurzích, které
pořádali ostatní. Zjištění, že uspořádat akci
nevyžaduje magické superschopnosti, ale
při troše podpory to zvládne i obyčejný
smrtelník (rozuměj Mensan), bylo nesmírně
osvobozující. Pamatuji si článek M. Hladíkové
o exkurzi na letišti, první procházky SIG111
nebo soutěž v knihovně od Z. Kořínkové na
prvním setkání, kterého jsem se účastnila.
Největším překvapením pak bylo, že na
první akce, které jsem se odvážila skutečně
uspořádat, se přihlásili a posléze i skutečně
přišli milí a pozitivní lidé (a to se jedna z mých
prvních exkurzí konala na Olšanských
hřbitovech).“ – Petra Holubová (Holubička)
2. Co tě u dobrovolnictví drží? Co ti to
osobně přináší? Proč u toho zůstáváš
a věnuješ dobrovolné práci čas pravidelně?
„Především vnitřní pocit radosti ze
smysluplnosti daných aktivit. Potěší i nové
kontakty a celkové rozšiřování obzorů
a zkušeností.“ – Ing. Tomáš Poláček
„a) Vždycky jsem hledala příležitost se něco
nového naučit a tohle je jedna z možností, jak
se nachomýtnout k určitým věcem, který by
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třeba člověk i rád časem dělal jako profík, ale
nemá zatím ty potřebné zkušenosti. b) Tím,
že jsem extrémně introvertní, to je celkem
krásná příležitost, jak současně hledat
spřízněné dušičky a vtáhnout je taky trochu
do mého světa, protože k jiným možnostem
se třeba prostě neodvážím.“ – Hana Kotinová
„Snaha podpořit Mensu svým časem
a skromnými silami. Ale vážně – mě třeba
hodně těší, když u korektur mensovního
časopisu
odchytám
nějakou
hodně
nenápadnou šotkovinu. A při chystání akcí
a přípravě podkladů pro účastníky bývá fajn
atmosféra (i když ve spěchu), u hlídání šatny
si užijete krátká setkání se spoustou lidí… No
a pro ty nerozhodné potenciální dobrovolníky:

někdy má dobrovolník možnost účastnit se
akcí bezplatně.“ – Kristýna Mothejzíková

práce a také to, že tu práci někdo ocení, byť
nepřímo.“ – Martin Sedláček

„Seberozvíjení. Setrvačnost. Diverzifikace
a synergie s podnikáním, rodinou: když
mě naštve podnikání, spravím si náladu či
inspiruji se u dobrovolničení, když mě zklame
dobrovolničení, mám rodinu. Když máme
odlišné názory v rodině, diskuze s přáteli
nečekaně pomůže. Vědomí, že mám vliv na
něco.“ – VlK

„Mám ráda lidi a děti, se kterými spolupracuji
a cítím se s nimi dobře.“ – Milada

„Myslím, že platí dost obecně, že
dobrovolnictví přináší pocit smysluplnosti,
a v mém případě je to pravda určitě. Někdy
se mi samozřejmě do té práce nechce, ale
vždy zvítězí pocit zodpovědnosti k dokončení

„Je to asi jako u včelek – když je nás hodně
a máme stejnou misi, dokážeme opravdu
velké věci. Učíme se od sebe vzájemně nové
dovednosti a každý z nás v rámci svých
možností něco hezkého vybuduje – pro
přírodu i pro lepší život lidí.“ – Ing. Tomáš
Poláček

3. Jaký dopad/přínos podle tebe má (nebo
doufáš, že má) tvoje dobrovolná práce pro
celou společnost, případně celé lidstvo?
„Kultivovanost projevu, propojování lidí se
stejnými zájmy/cíli.“ – Petr Štěpán

„Přes různé dobrovolnické aktivity se
pokouším naplňovat svoji vizi o tom, co
by také mělo být součástí vzdělávání ve
školách.“ – Hana Kotinová

Petr Štěpán

Martin Sedláček

„Přála bych si říci něco podobného jako
soutěžící Miss World o celosvětovém míru
a štěstí lidstva, ale na promenádu v plavkách
se necítím. Doufám, že má dobrovolnická
činnost a organizace akcí má pozitivní
a inspirující vliv na ty konkrétní lidi kolem. Na
členy i nečleny Mensy, kteří jsou také součástí
toho všeobjímajícího pojmu lidstvo. Doufám,
že třeba díky mé akci také překročí svůj stín
a uspořádají něco pro ostatní. A pokud ano,
pak mé dobrovolničení má smysl.“ – Petra
Holubová (Holubička)

Tomáš Poláček

Kris Mothejzlíková

Petra Š. Holubová
INZERCE
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Dobrovolnická činnost
pro Mensu ve světle paragrafů
Petra Holubová

Mensa je taková, jakou si ji uděláme. Přesněji taková, jakou ji dělají naši
dobrovolníci. Na mnoha úrovních se v posledních letech vedla diskuse,
co nás k dobrovolnictví motivuje, co nám tato aktivita přináší a jak tím
přispíváme k blahu lidstva a rozvoji Mensy. Ale mohou, nebo dokonce
musejí nás v tomto úsilí podpořit i naši zaměstnavatelé?

Co na to zákoník práce?
Zákoník práce, který upravuje vztahy
zaměstnanců a zaměstnavatelů, stanoví
okolnosti, za kterých má nebo může
zaměstnanec čerpat volno pro tzv. překážky
v práci z důvodu obecného zájmu. Ty se
týkají tak bohulibých překážek v práci jako
je poskytnutí osobní pomoci při požární
ochraně, při živelních událostech, činnost
Horské služby, případně též volno, které
čerpáte, pokud jste zvoleni do Poslanecké
sněmovny apod.
Pro nás je relevantní § 203 Jiné úkony
v obecném zájmu, zejména pak písmeno l),
který stanoví, že pracovní volno přísluší
zaměstnanci k činnosti při organizované
zájmové tělovýchovné, sportovní nebo
kulturní akci a nezbytné přípravě na ni, a to
v nezbytně nutném rozsahu, pokud tomu
nebrání vážné provozní důvody na straně
zaměstnavatele.

Co na to
zaměstnavatelé?
Osvícení
zaměstnavatelé
–
neplést
s příběhem S. Kinga (viz heslo sekyra)
ani s absolutismem Josefa II. (viz heslo
kalamář či ranní vstávání) – tak tedy osvícení
zaměstnavatelé dobrovolníky podporují,
případně méně osvícení jim alespoň nebrání.
Existují prý také bílé vrány mezi zaměstnavateli, kteří vás dokonce oslní. Dají vám
nejen volno, ale dokonce placené volno,
a ještě se vaší dobrovolnickou prací pochlubí jako svým příspěvkem pro dobro lidstva.
Takové jsem nezažila, ale prý skutečně existují (něco jako létající slon Dumbo). Pokud
máte podezření, že jste v organizaci vysoce
osvícené, pak hledejte ve vizi firmy, jejích cílech, případně strategiích. Nebo se zeptejte
kamarádky Radky v kuchyňce, jestli náhodou neví, jak a co (nebo jestli aspoň nemá
mléko do kávy).

můžete v kalendářním roce dostat volno až
na 3 týdny – z toho může být 1 týden placený.
A to se docela hodí, zejména v létě.

Mlčí.

Takže si podáte žádost a předložíte informace
o pořadateli akce, souhlas nadřízeného,
že mu nevadí, že ten šroub (viz výše)
bude 1–3 týdny utahovat někdo jiný. Dále
potvrzení, že jste nejméně po dobu 1 roku
předtím pracovali v rámci Mensy soustavně
a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Připojíte
též informaci, jakou činnost budete na
mensovním táboře vykonávat (vedoucí
tábora pro děti a mládež, jeho zástupce
pro věci hospodářské a zdravotní, oddílový
vedoucí, vychovatel, instruktor, střední
zdravotní pracovník atd.). A pak už si jen
budete přát, aby to prošlo.

A co dětské tábory?

Co s tím dále?

Volno na dětské tábory se řídí zejména
§ 203a zákoníku práce. Jak podle označení
tušíte, byl přidán nedávno a míří na větší
podporu dlouhodobé práce s dětmi. Tenhle
paragraf je zajímavý tím, že volno může být
i s náhradou mzdy či platu. A to je hned
veselejší.

Typový vzor žádosti o volno na tábor či
pomoc při Logické olympiádě, kterou si
můžete upravit pro konkrétní akci a kancelář
Mensy vám ji může potvrdit, získáte na
adrese sekretarka@mensa.cz.

Nebo vám volno nedají s odvoláním na
provozní důvody zaměstnavatele. Pokud
tedy sedíte na montážní lince a není skutečně
nikdo, kdo by ten den mohl otáčet šroubem
M4x14 5I24014-2 o 45°, pak jste prostě
nepostradatelní a zaměstnavatel vám volno
dát nemusí.

Co na to počítač?

Ale aby to nebylo tak snadné – jako pořadatel
letního tábora plní Mensa především první
2 podmínky (právnická osoba a existující
déle než 5 let). Ovšem s podmínkou, aby
práce s dětmi a mládeží byla „její hlavní
činností“, už to tak slavné není. Cílem
Mensy České republiky je totiž (alespoň
dle rejstříku) zkoumat a rozvíjet lidskou
inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat
výzkum
vlastností,
znaků
a
využití
inteligence a vytvářet stimulující intelektuální
a společenské prostředí pro své členy.
To je tedy slabé místo, nicméně papír snese
všechno a při správné míře osvícení (viz výše)

Pár rad na závěr
Hlavou zeď neprorazíš – zejména pokud jde
o zeď přehradní nádrže, prorážení zásadně
nedoporučujeme. Jinými slovy, pokud má
váš zaměstnavatel ohledně podpory vašeho
dobrovolnictví „zhasnuto“, nestane se nic
horšího než to, že si vezmete na krajské
kolo Logické olympiády nebo letní camp
s nadanými dětmi opět dovolenou jako loni.
A kromě dovolené si vezměte i dobrou
náladu, spoustu nápadů, přehršel kreativity
a nezlomného ducha, že Mensa bude pro
dospělé i pro děti taková, jakou ji společnými
silami uděláme.

Méně osvícené zaměstnavatele o volno
požádáte. Oni se podiví na tím nápadem,
řeknou, že to tady ještě nikdy nikdo nechtěl,
a pak jsou dvě varianty. Buď vám volno dají
(to je ta lepší), a to formou neplaceného
volna. Ano, zaměstnavatel vám skutečně
v souladu s § 203 odst. 2 písm. l) nemusí za
tento dobrovolnický den volna zaplatit.
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EMAG 2021 Brno
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Tomáš Blumenstein, koordinátor EMAG 2021 Brno, foto: archiv EMAG

Na přelomu července a srpna proběhlo
v Brně o rok odložené Evropské setkání
Mensy
–
EMAG
(European
Mensa
Annual Gathering). Do Brna zavítalo přes
220 účastníků z dvaceti zemí Evropy.

Jsme rádi, že jsme evropské setkání mohli
uspořádat i přes různá omezení v cestování,
a děkujeme všem účastníkům za kladné
ohlasy. Fotografie naleznete na stránce
emag.mensa.cz.

Historie EMAG

Organizační tým pro účastníky připravil
rozmanitý program – uvítací Icebreaker, párty
s grilováním na přehradě, vinný sklep, sobotní
Gala Dinner, exkurze (CEITEC, Jaderná
elektrárna Dukovany, IBM s workshopem
Chatbox,
Starobrno,
Spalovna,
Klub
cestovatelů
s
ochutnávkou
hmyzu,
Ústav přístrojové techniky AV, Expozice
historických vozidel, pivovar Lucky Bastard,
Monoracer Peraves, elektronové mikroskopy
Tescan, Vida), výlety (Vídeň, Praha), mnoho
prohlídek Brna a zajímavostí v jeho okolí
(Špilberk, Vila Tugendhat, Vila Stiassni,
Brněnské podzemí, Lednice, Punkevní
jeskyně, Pálava), únikové hry a další. Mnoho
exkurzí a prohlídek přitom proběhlo ve
více termínech. Hlavním shromažďovacím
prostorem pro účastníky byly konferenční
prostory Hotelu Continental, kde proběhlo
i přes dvacet přednášek, jedna výstava a kde
se hrály deskové hry.

Chtěl bych poděkovat dobrovolníkům, kteří
po tři roky akci připravovali, i těm, kteří se
zapojili do průběhu na místě. Jmenovitě to
jsou zejména Petr Mazal, Zuzana Poláková,
Natálie Kaňáková, Jana Unruhová, Jiří Rak,
Karel Juřík, Petra Bignell, Dita Šamlová, Jana
Šobrová, Jana Tillová, Martina Hladíková,
Stanislav Wolf, Milada Pytelová, Zdeněk
Pytela, Petr Kras, Hana Kalusová, Michaela
Jánošková, Mikuláš Nesládek, Sebastien
Zikmund, Dagmar Srbová, Hana Dojčanová,
Hana Kotinová, Martin Sedláček, Michaela
Bučinská, Michal Blümel, Tomáš Počarovský,
Baltazar Blumenstein, Bronislava Milinková,
David Jaroš, Hana Blumensteinová, Jan
Hubert Pavelka, Jitka Nováková, Josef
Kunhart, Karel Vaněk, Lenka Počarovská,
Leontýna Mikulášková, Lucie Měchurová,
Lucie Russnáková, Mario Wanka, Martin
Jelínek, Pavel Beran, Vladimír Kutálek, Vlado
Marček, Vlastimil Fürst a Vojtěch Tvrdík.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Historicky první celoevropské setkání členů
Mensy se uskutečnilo v Kolíně nad Rýnem
v roce 2008 a od té doby se koná každý rok.
Kolín nad Rýnem, Německo
Utrecht, Nizozemí
Praha, Česká republika
Paříž, Francie
Stockholm, Švédsko
Bratislava, Slovensko
Curych, Švýcarsko
Berlín, Německo
Krakov, Polsko
Barcelona, Španělsko
Bělehrad, Srbsko
Gent, Belgie
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz

Mensa

Učitelé: Potřebujeme lépe umět nadané
žáky poznat, jinak je převálcuje systém školy
| UcitelskeListy.cz, mensa.click/l4
Choď, běž, utíkej a užeň svého učitele |
Ucitelske noviny 26. 10. 2021, mensa.click/l5
Ochránce s debatou aneb Pojďme děti
včas podezírat z mimořádné nadanosti |
Kutnohorsky.Denik.cz, mensa.click/l6

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

Lidská inteligence
Děti z jiné planety: Naprostá většina autistů
neprojevuje žádné mimořádné nadání |
Stoplusjednicka.cz, mensa.click/lb
Desetiletou dívku ve škole šikanovali kvůli
podivínství. Ve skutečnosti je géniem s IQ
vyšším než Einstein i Hawking |
ExpresFM.cz, mensa.click/lc
Geniální desetiletá autistka má vyšší IQ než
Einstein i Hawking | Reflex.cz, mensa.click/ld
Má člověk s větší hlavou i vyšší IQ? |
Denik.cz, mensa.click/le

Logická olympiáda 2021 zná vítěze
krajských kol | Novinky.cz, mensa.click/kw

Mozek

Přihlášky do Logické olympiády uzavřeny,
soutěžit bude rekordních 75 tisíc dětí |
Novinky.cz, mensa.click/kx
O čtrnáctý ročník Logické olympiády je
velký zájem | Novinky.cz, mensa.click/ky
Když se nadané dítě nepodporuje, stane se
z něj průměr, tvrdí koordinátorka slovenské
IQ olympiády | Novinky.cz mensa.click/kz

Nadané děti
Připadá vám vaše dítě nadané? Nebojte
se přivést ho na testy, říká Dana Havlová
z Mensa ČR | UcitelskeListy.cz, mensa.click/l1

„Už v brzkém věku se zajímají o náročná
témata, která mezi jejich vrstevníky
právě nefrčí. Brzy začnou číst, třeba
i ve dvou nebo třech letech. Zajímají
je velká čísla, už v první třídě by chtěly
nejlépe počítat v tisících nebo milionech,
a pak dělají chyby v jednoduchém
sčítání a odčítání, protože se nudí
a jednoduchým počtům nevěnují
pozornost. Mívají značnou slovní zásobu,
chápou různé slovní obraty a cizí slova
a používají je správně, ve vhodných
momentech. Značná část z nich ‚nezavře
pusu‘, jsou velmi mluvné a rády se podělí
o všechny své myšlenkové pochody.
Pokud si rodič nebo vnímavý učitel
podobných rysů u dítěte povšimne, má
smysl s dětmi na screening zajít.“
zdroj: Dana Havlová pro Učitelské listy

Ministerstvo školství eviduje zhruba tisíc
mimořádně nadaných žáků, podle odborníku
je číslo daleko větší | iRozhlas.cz,
mensa.click/l2
Na středních školách v kraji vzniknou
talentová centra. Ve studentech mají rozvíjet
nadání | Hradecka.Drbna.cz, mensa.click/l3
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Vlastnosti nadaných lidí | Psychologie.cz,
mensa.click/l7
Jak změřit mimořádný intelekt? Na výsledek
testů má vliv rodinné zázemí i sebevědomí,
říká expert na psychometriku | EDUzin.cz,
mensa.click/l8
Přemýšlivé děti bývají osamělé, končívá to
i tragicky, říká ředitelka nadace, která se
věnuje nadání | EDUzin.cz, mensa.click/l9
Nadání se bralo jako zbraň ve studené válce,
školy nás pořád testovaly, říká Američan |
EDUzin.cz, mensa.click/la

„Spojené státy byly v té době ve studené
válce se Sovětským svazem a bylo pro
ně velmi důležité identifikovat nadané
děti, které by se jednou mohly stát
posilou, ať už v oblasti technologií,
kosmického výzkumu, nebo třeba
špionáže a zpravodajských služeb.
Takže zatímco dnes vzdělávací systém
hodně pečuje o děti se speciálními
potřebami, tehdy zaměřoval pozornost
spíše na ty nadprůměrné. Ve školách se
hodně testovalo, velmi se dbalo na to,
aby žádný talent nezůstal neodhalen.
Kdo uspěl ve školních testech, šel na
IQ testy, a pokud se vysoká inteligence
potvrdila, byl zařazen do speciálního
programu.“
zdroj: Američan Stephan DiCara pro EDUzín

Pohled z očí do očí s robotem mění lidský
mozek, prokázala studie | Denik.cz,
mensa.click/lf
Lidský mozek se podobá vesmíru. A není to
náhoda | Nedd.Tiscali.cz, mensa.click/lg
Zmizelé vzpomínky: Proč zapomínáme na
události raného dětství? |
Stoplusjednicka.cz,mensa.click/lh
Studie říká: Udržujte svůj mozek ostrý tím,
že najdete „sladké místo“ pro váš spánek |
AppleRecenze.cz, mensa.click/lj
Kdo si hraje, procvičuje mozek: počítačová
hra trénuje kognitivní schopnosti a paměť
českých seniorů | Chip.cz, mensa.click/lk

Zahraniční (EN)
High intelligence may exacerbate paediatric
inflammatory response to SARS-CoV-2
infection | ScienceDirect.com, mensa.click/ll
Massive study led by Rosalind Franklin
University neuroscientists reveals
few differences between men and
women’s brains | RosalindFranklin.edu,
mensa.click/lm
Brain Damage Saved His Music | Nautil.us,
mensa.click/ln

Vítáme nové členy!
y
Hana Andresová, Ondřej Bareš, Michal Baudys, Jurai Baudys Nagayama, Václav
Beneš, Marek Bílek, Josef Cerman, Nikola Čechová, Ivan Čepička, Lucie Čermáková,
Soňa Černá, Pavel Milan Černý, Veronika Dobešová, Michal Dobrovolný, Eduard
Dokulil, Jan Drahota, Matúš Dzurilla, Vojtěch Faltus, Markéta Fandáková, Jana
Flekalová, Leona Frišová, Kateřina Frýbová, Vladimír Fuksa, Barbora Havlíková,
Nathalia Herczeghová, Matyáš Herold, Gabriel Bogdan Hleuca, Václav Hodač,
Benjamín Holeček, Karel Hromádka, Natálie Hrušková, Adam Huleš, Tomáš Hándl,
Ingrid Házlová, Justýna Hüttlová, Petr Hýl, Michal Hřebík, Vojtěch Jakoubi, David

5

5

1

4

30
24

3
5

15

Janda, Klára Janečková, Viola Janáková, Kryštof Jiskra, Hana Juráková, Tobiáš
Kafka, Beáta Kalinová, Tomáš Kazinota, Vojtěch Jan Kašpar, Samuel Kij, Jiří Klumpar,
Julie Kolářová, Jiří Kotaška, Lucie Kotašková, Matyáš Kovář, Lukáš Koželuh, Jan
Krouský, Jáchym Kruliš, Evelyna Kuličová, Lukáš Kutner, Tereza Kutnerová, Klára
Kvapilová, Jaroslav Kvarda, Josef Kňažek, Amélie Křivánková, Dimitris Laidis,
Dominik Lučný, Petra Malinská, Tereza Malá, Kateřina Martincová, František Matula,
Veronika Maňáková, Adam Mašek, Aghasadig Mehdiyev, Katarina Melajová, Jonáš
Melichar, Daniel Mezera, Tobiáš Michal, Jáchym Michálek, Miroslav Moric, Klára
Mutaková, Martin Málek, Michael Málek, Sabina Netrvalová, Theodor Nguyen,
Dominik Nodžák, Adam Nosálek, Tereza Novotná, David Novák, Michal Novák, Adéla
Ondráčková, Matyas Orság, Martin Palouš, Kateřina Pastuchová, Klára Pechová,
Daniel Penc, Viktor Peterek, Miroslav Petkov, Hugo Pešát, Hugo Pobuda, Michal
Pobuda, Štěpánka Pokorná, Jiří Polách, Martin Popelář, Lenka Procházková, Matěj
Prášil, Ondřej Ptáček, Lucie Ptáčková, Eliška Pykalová, Alena Pytelová, Adam Pytlík,
Petr Radiměřský, Lukas Rožek, Hana Řehořová, Emma Josefína Řeháková, Adam
Sayduev Knap, Marek Schlehuber, Ilja Sedlák, Martin Sedlák, Lucie Sehnalová, Klára
Selingrová, Michal Slavotínek, Alice Snídalová, Milan Sosna, Michaela Spáčilová,
Thomas Staněk, Robin Sunega, Pavel Šašek, Tomáš Šena, Jana Šilhánová,
Martin Šimíček, Matěj Šinogl, Petr Šlapák, Klára Šmahelová, Prokop Šmídl,
David Šplíchal, Andrej Štaňko, Kristýna Šubrtová Adam Tomažič, Michal
Trunečka, Iva Tvrdíková, Ema Uhlířová, Lukáš Urbanec, Markéta
Vašíčková, Jiří Vlašic, Lukáš Vránek, Marek Václavík, Petra
Zakouřilová, Oliver Zeis, Zuzana Zemanová, Martin Zigmund.

14

11

9
17

5

Víte, že

členové Mensy pořádají

dvakrát ročně celostátní setkání,
každý měsíc
schůzky místních skupin
i řadu dalších akcí?

Přidejte se!

Informace o aktuálních akcích najdete na
www.mensa.cz/volny-cas
INZERCE

www.MensaShop.cz
Elegantní
pero Mensa
pod každý
stromeček!
vygravírované logo Mensy
v červené a modré variantě
v dárkové krabičce
kvalitní značka
pohodlné držení
nadčasový design

oblečení | gadgety | poukazy | vizitky | knihy | a další
| 23 |

Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Název akce
Únikový víkend

Místo konání
Ústí nad Labem

Datum konání
18. 12.

Schůzka MS Brno

Brno

20. 12. | 17. 1. | 21. 2.

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

21. 12. | 18. 1. | 15. 2.

Rozvoj intranetu

Praha 6

21. 12.

Úniková hra – Bílá past a Černé vězení

Hradec Králové

28. 12.

Silvestr v Prostějově

Prostějov

31. 12.

Uzávěrka časopisu

2. 1.

Pravidelná schůzka MS Hradec Králové

Hradec Králové

4. 1.

Jihoměstská schůzka MS Praha

Praha

5. 1.

Pravidelná schůzka MS Olomouc

Olomouc

11. 1. | 8. 2.

Pravidelná schůzka MS Liberec

Liberec a okolí (bude případně upřesněno)

12. 1. | 9. 2.

Dubaj 2022 a Expo

Spojené Arabské Emiráty

21. 1.

SIG Turistika – Masopustní neděle v Kouřimi

Kouřim

27. 2.

Uzávěrky časopisu
v roce 2022
redakce

Uzávěrky časopisu v roce 2022 budou vždy 1. neděli každého lichého měsíce.

2. ledna | 6. března | 1. května | 3. července | 4. září | 6. listopadu

Setkání
programátorů
Tomáš Kubeš, intranet@mensa.cz
Cílem pravidelných setkání programátorů se
zájmem o rozvoj intranetu by měla být především možnost probrat, na čem pracovat,
a poradit si navzájem.
Pokud to pandemická situace dovolí, probíhá setkání programátorů kombinovanou
prezenční a virtuální formou od 19:00 každé
druhé a čtvrté úterý v měsíci. Prezenční část
setkání se koná v kanceláři Mensy v CIIRC
(Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6),
příchozí se mohou těšit na výbornou pizzu.
Prosím, sledujte konferenci SIG Rozvoj
intranetu (sig-intranet@mensa.cz) a kalendář.
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Bosna a Hercegovina 2021

Tomáš Blumenstein, Dita Šamlová, organizátoři; foto: Jiří Jezbera, Josef Kunhart, Petr Forejtek, Jiří Reiss
V termínu 13.–17. 10. 2021 vyrazilo 24 mensanů
poznat Bosnu a Hercegovinu. Soustředili
jsme se na historické a přírodní turistické cíle,
vykoupali jsme se ve vodopádech Kravica,
prošli historická osmanská města Pocitelj
i Mostar, navštívili poutní místo Medugorje,
poznali jsme hlavní město Sarajevo, město
Travnik s pevností i Jajce s vodopádem a na
závěr největší srbské město v BiH Banja Luku.
Zvláštní pozornost jsme věnovali novodobé
historii této země obývané Bosňáky, Srby
a Chorvaty s jejich islámem, pravoslavím
a katolickou vírou a jejich válečnými konflikty
za 1. a 2. světové i Jugoslávské války.
Děkujeme všem za účast.

Senior v Bosně
Zdenka Pániková

Když jsem v kalendáři akcí uviděla nabídku
cesty do Bosny a Hercegoviny, neváhala jsem
ani chviličku. Mám balkánské země moc ráda,
ale tentokrát tato cesta předčila všechna moje
očekávání. Během několika dnů jsme stihli procestovat tuto zemi od jihu k severu a zážitky
budu ještě nějakou chvilku v sobě zpracovávat.

Země je sice zdecimovaná nedávnou válkou,
ovšem příroda byla fascinující, taktéž orientální
tržiště, chutné místní speciality i výtečná káva
podávaná v džezvách, milí lidé, na jihu osmanská architektura, na severu už s trochu evropským charakterem. Všehochuť, co si člověk jen
mohl přát. Neuvěřitelné, že po pár hodinách

v autobuse se člověk ocitne v úplně jiném světě. Stateční jedinci se i několikrát vykoupali.
Děkuji Tomášovi Blumensteinovi a Ditě Šamlové za uskutečnění tohoto neopakovatelného zážitku a děkuji všem spolucestujícím za
úžasnou atmosféru těch několika dní.
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Kosmetické úpravy
Marta Kubánková, foto: Zdeněk Falář, Jiří Jezbera
Když jsme podruhé chystali setkání,
konkrétně přemýšleli o tom, jaké ceny koupit,
aby to bylo stylové a co nejvíce korespondující
s prostředím Krkonoš a tématem Krakonoše,
snažili jsme se, aby byly netradiční a aby se,
pokud možno, dostalo na všechny.
Netušili jsme, že naše hlavní krédo "Hlavně
se sejít a užít si to" bude naplněno včetně
víry, že nám účastníci tím pádem drobné
chyby prominou. Netušili jsme, že avizované
kosmetické úpravy před vyhlašováním
výsledků dojdou naplnění.
Omlouváme se tedy částečně některým
účastníkům, že byli pod dojmem emocí
a událostí vyhlášeni v soutěži jednotlivců
v jiném pořadí, než nyní uvádíme správně
v časopise.
Opět věříme, že nám to prominou, když
nakonec byli odměněni všichni – a to
nejenom díky tomu, že si mohli vybrat svoji
cenu, byť v různém pořadí, ale hlavně tím, že
si po skončení mohli říct, že je pěkné, že jsme
se sešli a že jsme si to užili.
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Název týmu
Mlynáři
Přadláci
Ševci
Boudaři
Skláři
Brusiči
Lesníci
Horníci
Truhláři
Papírníci

Jídla
21
21
21
18
20
26
22
16
15
21

Koření Boudy Krkonoše Slepá mapa Veverka Krakonoš bojovka
10
4
7
7
9
66
69
7
3
8
4
0
68
75
3
2
8
5
7
74
55
8
5
5
5
5
49
65
7
6
8
9
10
48
39
3
5
8
4
6
32
56
7
7
6
10
8
44
28
7
4
6
9
3
35
52
10
2
7
4
2
12
71
3
5
7
7
4
23
42

Jednotlivci - dospělí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

jméno
Dagmar
Eva
Pavel
Natálie
Martin
Petr
Jana
Alena
Ladislav
Mia
Dana
Kateřina
Jana
Iva

příjmení
Srbová
Bártová
Valenta
Kaňáková
Jelínek
Mazal
Trčková
Kudláková
Frankl
Jánošková
Blumensteinová
Šírová
Gruberová
Berčíková

celkem
193
186
175
160
147
140
132
132
123
112

Jednotlivci - děti
tým
Ševci
Ševci
Ševci
Boudaři
Mlynáři
Mlynáři
Mlynáři
Přadláci
Skláři
Boudaři
Skláři
Horníci
Lesníci
Brusiči

body
215
212,5
208
197
196,5
195
188
179,5
176
175
174
170
163
152

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

jméno
Eliška
Alena
Kamila
Hana
Kateřina
Daniel
Helena
Martin
Robert
Adela Eleonor
Baltazar
Kateřina
Natálie
Matyáš

příjmení
Valentová
Pytelová
Poláková
Blumensteinová
Chvoštíková
Middleton
Valentová
Pytela
Middleton
Švamberková
Blumenstein
Beranová
Chvoštíková
Bárta

tým
Horníci
Papírníci
Papírníci
Boudaři
Ševci
Lesníci
Ševci
Mlynáři
Přadláci
Ševci
Skláři
Lesníci
Lesníci
Horníci

body
241
204
194
180
175
165
155
154
153
147
146
143
133
116

S Krakonošem a Mensou
na „Benecko“ do Rokytnice
Zuzana Šimková, foto: Zdeněk Falář, Jiří Jezbera, Zuzana Šimková
Několik minut trvající potlesk si místní
skupina Hradec Králové opravdu zasloužila.
S přípravou setkání si dali spoustu
práce, a jak zaznělo v závěru, byla to
zatím jediná místní skupina, která stejné
setkání připravovala dvakrát. Setkání bylo
zorganizované krásně, plynulo hladce,
všichni jsme se ve Sporthotelu Bohemia
v Rokytnici nad Jizerou měli výborně, proto
za účastníky píšu – velké díky!
Jmenovitě se sluší poděkovat Martě
Kubánkové, Bohoušovi Malému, Petru
Luhanovi, Janě a Jirkovi Jezberovým, Věrce
a Honzovi Ivanovým, Kláře, Nele a Káje
Čechovým, Lucce a Viktorovi Jirků, Kristýně
a Ireně Matouškovým a Zbyňku Dolanskému.
Všichni jsme zaznamenali přesun místa
konání setkání z kopce Žalý na Benecku
do Rokytnice, ale asi ne všichni víme, kolik
úsilí stálo sehnat náhradní ubytování pro 150
lidí, aby se setkání vůbec mohlo uskutečnit,
v čase, kdy do začátku setkání zbývaly
přibližně tři týdny a kdy z původního hotelu,
který měli organizátoři dlouho předem
zamluvený, přestali odpovídat. V rámci
víkendu dobrovolníků, který se konal na konci
srpna, sedli Marta s Luckou Měchurovou
a Jirkou Rakem do auta a objížděli v lokalitě
hotely, až dokud nové ubytování nezajistili.
Přesvědčilo je přívětivé a rychlé jednání paní
majitelky hotelu a o tom, že měli při výběru
šťastnou ruku, jsme se již mohli přesvědčit
všichni v Rokytnici. Sympatičtí byli i další
zaměstnanci hotelu, kteří nám celou dobu
vycházeli vstříc, a ještě i s úsměvem. Možná
by stálo za to do budoucna uvažovat o tom,
že v zařízeních, kde „mají Mensu rádi“
i s jejími specifiky, jako třeba hraní deskovek
do 3 ráno, setkání zase za čas zopakujeme.
Výborným tahem byl i přesun místa konání
v podstatě „přes kopec“, takže zůstaly
dostupné i původně plánované túry
a exkurze, které organizátoři rok předem
připravili a objednali.
V průběhu setkání jsme vyráželi na
organizované i neorganizované procházky
do okolí a na kratší i delší výlety, abychom
si dostatečně užili krásnou přírodu Krkonoš.
Někteří prošli Stezku korunami stromů,
Tomáš Blumenstein vedl výlet na Sněžku,
komentovanou vycházkou do Labského dolu
nás prováděla průvodkyně z KRNAPu slečna
Lucka, další účastníci zvolili fotografickou
vycházku okruhem ze Zlatého návrší přes
Labskou a zpět pod vedením pana fotografa
Pavla Musila, který fotí právě i pro KRNAP.
Honza Ivanov uspořádal v okolí Horního
Maršova procházku lesním panstvím hraběte
Aichelburga – navštívili jsme Temný Důl
a vápenku. Milovníci horolezení mohli využít
ferratu v okolí Semil.

Z exkurzí jsme si vybrali všichni dle přání
a libosti – mohli jsme navštívit sklárnu
a zkusit si výrobu skla, sledovat výrobu aut
v automobilce Kaipan, obdivovat skleněné
perly a vánoční ozdoby ve výrobně Rautis
v Poniklé, která je vzhledem k zachované
tradiční ruční výrobě součástí nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO. Navštívit
jsme mohli Krkonošské muzeum v Jilemnici
nebo Bozkovské dolomitové jeskyně.
Měli jsme možnost vyslechnout skvělé
přednášky od odborníků z Krkonošského
centra
environmentálního
vzdělávání
s přezdívkou „Krtek“ na téma Geomorfo
logický vývoj Krkonoš a Živá krajina a ochrana
ohrožených druhů, speciálně zaměřenou na
život vlků a na ochranu vodního hospodářství.
V Krtkovi probíhaly i ukázky mikroskopování.
Speciální, trochu neobvyklou aktivitou byla
ochutnávka rumů ve Šnekolendu.
Šifry i trasu bojovky organizační tým
precizně otestoval a byly zvolené ve
vyhovující náročnosti, takže pro velkou
většinu účastníků s radostí zvládnutelné
(i když po dobrém obědě se nám na výšlap
ke čtyřem rozhlednám stoupalo již hůř). Velmi
příjemnou změnou bylo, že na rozdíl od jiných
setkání byl na luštění přesně vymezený čas
a nemuseli jsme nosit šifry s sebou a luštit je
za chůze mezi stanovišti, u večeře a podobně,
takže jsme si užili při bojovce i okolní krajinu
a výhledy. Krásně jsme si procvičili mozkové
závity i při hledání závěrečného hesla, které
bylo opět v tématu celého setkání, a tak jsme
si připomenuli Krakonošovu milou Kačenku.
Počasí, zdá se, bylo domluvené přímo
s mocným Krakonošem, bájným duchem
hor, který svou holí rozháněl mraky. Pršelo až
v pondělí večer, když už jsme všichni v suchu
a v teple v hotelu plnili týmové soutěže.
Názvy týmů připomínaly původní řemesla
na Krkonošsku, a utkali se spolu tedy Skláři,
Ševci, Truhláři, Přadláci, Brusiči, Boudaři,
Papírníci, Mlynáři, Horníci a Lesníci.
Obzvlášť zdravím Přadláky, zadané úkoly
jsme plnili kreativně a s radostí. Poté, co
jsme vyslechli zadání vytvořit Krakonoše,
jsme nejenže nasbírali asi 50 tun přírodního
materiálu na Krakonošovu zahrádku, ale
chytili jsme i sojku a dvě srnky. Srnky se nám
nevešly do batohu a sojce se v plastovém
pytlíku také moc nelíbilo a zůstalo z ní jenom
pírko na klobouku našeho Krakonoše…
(Dělám si legraci, zdravím tímto i do KRNAPu.)
Setkání „Benecko v Rokytnici“ si budeme
pamatovat už jenom proto, že jsme měli
možnost se po dvou letech „s koronou“ zase
vidět se známými a s kamarády. Ještě jednou
děkujeme těm, kteří se o uspořádání setkání
a jeho skvělou organizaci zasloužili.
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Podzimní celostátní setkání
„Benecko“ v Rokytnici
Hana Vodrážková, foto: autorka
Poslední zářijový prodloužený víkend jsme
znovu využili možnosti strávit rodinný volný
čas s dalšími mensany, poznat jiný kout naší
země a pár zdejších zajímavostí.
V den příjezdu jsme ještě po cestě navštívili
Bozkovské jeskyně, kde jsme byli naposled
před 30 lety při naší první společné dovolené
ještě za svobodna. Po příjezdu do Rokytnice
jsme si stihli vyběhnout na horu Stráž se
čtyřmi moderními vyhlídkami a nasbírat si
před večeří pořádnou dávku borůvek.

výborné a samozřejmě jsme dostali i spoustu
materiálů a dárečků od místní skupiny. Patří
jim velký dík za celou organizaci a koordinaci,
jež se trochu protáhla a změnila vzhledem
k pandemii, ale věřím, že mluvím za většinu,
když řeknu, že se vše nakonec povedlo.
Kdo ještě váháte, určitě příště přijeďte,
protože čas uteče, ale zážitky zůstávají.

Večer byl sice plán využít bowling ve
Sporthotelu, ale po celém pracovním týdnu
jsme odpadli (ke spánku), jen jsme ještě
poklábosili s krajskými kolegy. Další den
byl plný exkurzí. Dopoledne jsme navštívili
sklárnu a minipivovar v Harrachově a zvládli
jsme tam i pěknou příhraniční procházku
kolem říčky Milnice. Následoval přesun do
Poniklé na perličkové ozdoby, kde jsme si
mohli vyrobit i vlastní kousky, což ocenila
především naše dcera a už se těší, jak
se budou vyjímat na letošním vánočním
stromku. Manžel odsud vyjel přes hory doly
zpátky do Rokytnice, kam jsme i my zamířili
(autem) a malá si tu užila lanový park.
Večer jsem absolvovala už jen já (protože
ti dva se fyzicky vyčerpali) přednášku Živá
krajina a ochrana ohrožených druhů. Ta
byla poutavě vyprávěná Janem Malíkem ze
spolku Živá voda a opravdu názorně poučná.
Doufám, že jejich model všenápravy krajiny
se bude brzy šířit nejen po celé ČR.
V pondělí jsme bohužel museli již domů,
věnovat se i dalším členům rodiny. Oželeli
jsme tedy bojovku, která musela být v místní
krajině super. Ubytování i strava byly také

Řádné setkání v mimořádné době
Jan Gruber

Je těžké hodnotit událost, jejíž příprava
a realizace znamenala i v dobách
předpandemických úsilí o rozměrech, které
si dovede představit jen ten, kdo něco
podobného už připravoval. Za současné
situace je taková akce výkonem heroickým.
Organizátoři navíc museli ukázat pevné
nervy a nezdolnost při překonání překážky
v podobě nedodržení dohody ze strany
předem zajištěného ubytovatele. Mám
pocit, že v historii mensovních setkání se
nic podobného už dlouho nestalo, pokud
vůbec kdy. Bleskové zajištění náhradního
a vynikajícího hotelu v Rokytnici je vizitkou
schopností organizačního týmu (možná jsem
jim malinko pomohl i já, když jsem 1. srpna
upozornil na zásadní rozpory ve výčtu pokojů
inzerovaném na webu Setkání a na webu
původního hotelu v Benecku).
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Jakkoli by bylo možné a správné – vzhledem
ke zmíněným okolnostem – setkání
hodnotit shovívavěji než jiná, uskutečněná
v „normálních“ časech, není to potřeba.
Organizátoři
odvedli
vynikající
práci,
z mého pohledu účastníka vlastně bez
chyb. Program byl standardně bohatý, tedy
přeplněný, což je trend, který se mi nelíbí,
ale nic s ním nenadělám. A tentokrát vlastně
času ke komunikaci bylo trošku více než
v průměru na předcházejících setkáních.
A dokonce se i více hrály hry, jenom mne
mrzí, že většinou šlo o hry typu „párty“ a ne
o typ „Mensa“. Kde jsou ty časy, kdy nebyl
problém uspořádat turnaj v Bangu! A ten
je proti moderním deskovým hrám vlastně
také spíš párty hra. Naopak mne velmi
potěšilo zařazení dvou výborných přednášek
(první o podstatě Krkonošského národního

parku a další o ochraně přírody v širších
souvislostech), při výběru přednášejících
měli organizátoři šťastnou ruku.
Pokud bych měl za sebe vypíchnout jednu
akci, která se mi moc líbila a ozvláštnila již
tak příjemný pobyt v nádherné krajině, tak
to byla ochutnávka rumů. I ta byla vlastně
náhradní (kvůli změněné lokalitě konání),
ovšem paní barmanka předvedla show na
takové odborné úrovni a s opravdu nehraným
nadšením pro tento obor, že i já, skrblík,
jsem účastnický poplatek viděl jako velmi
výhodnou osobní investici.
Ostatní části programu se mi také líbily,
věřím, že je popíše někdo další.

Jeden typicky mensovní výlet aneb
Železniční viadukt ve Smržovce
Petra Holubová, foto: autorka

To máte tak. Výlet je když… Když jedete
během celostátního setkání Mensy kolem
nesmírně zajímavého viaduktu. A exkurze
ve firmě Kaipen skončí a do večeře je ještě
daleko. Když zavře jediná slušná kavárna
v okolí. Když zjistíte, že vám za cca 15 minut
jede přes ten viadukt vlak. Co uděláte?

Celková délka tohoto mensovního výletu byla
cca 1,25 hodiny s cestou vlakem 2×4 minuty.
Zážitek ovšem stál rozhodně za to. Možná
ještě sepíšeme krátký román Cesta tam a zase
zpátky, ale protože jsme nebojovali s drakem,
ani nenašli kouzelný prsten, neděláme si
naděje na velkolepé filmové zpracování.

Nu ano, hádáte správně. Vyrazili jsme na
zastávku Smržovka-Luční a rozhodli se,
že takhle zajímavý viadukt stojí za to nejen
vidět, ale přímo zažít z vlaku. Chvíli jsme se
bavili představou, že si od průvodčí koupíme
zpáteční
lístek
Smržovka-Luční
přes
Smržovka (hlavní nádraží) do SmržovkaLuční. Nakonec byl automat ve vlaku rozbitý,
průvodčí nikde, a především cesta v délce
1,2 km trvala necelé 4 minuty, takže nebyl
čas na hrdinství.

P. S.: Tímto děkujeme podpůrné motorizované
jednotce, která nás nezanechala ve
Smržovce pěší a statečně vyčkala našeho
návratu vlakem.

Samotný viadukt, jehož vnitřní stranu jsme
cestou do stanice Smržovka nadšeně
zhlédli, má devět oblouků, délku 123,5 metru
a maximální výšku 26,5 metru. Při příjezdu
do cílové destinace jsme ovšem konstatovali,
že jsme vlastně viděli jen polovinu mostu
a je třeba tedy skutečně vykonat zpáteční
cestu a zhlédnout též vnější oblouk viaduktu.
I vyčkali jsme dalších 50 minut a absolvovali
zpáteční cestu v délce dalších 4 minut.

Podzimní setkání 2021
Iva Berčíková, foto: archiv autorky

Krkonoše pro mě jsou a vždy byly top hory. Od
malička jsem jezdila s rodiči do Špindlu a potom
do Janských Lázní. A do Harrachova už 25
let jezdím na jarní prázdniny. Znalci Krkonoš
poznali, že v mém výčtu chybí jedno velké
lyžařské středisko, a to Rokytnice nad Jizerou.

V sobotu parta kolem Tomáše Blumensteina
vyrazila na Sněžku. Já s Miou lanovkou,
ostatní pěšky. Na naší nejvyšší hoře to
vypadalo jako o pouti, hlavně díky polským
turistům. Až od Luční boudy davy prořídly
a zůstalo to tak až do Pece.

Proto jsem (na rozdíl od organizátorů)
zajásala, když se setkání muselo přesunout
z Benecka do Rokytnice do Sporthotelu
Bohemia.

Na neděli jsem naplánovala cestu Dolů po
Krkonošské magistrále. Na Zlaté návrší měla
naše šestičlenná skupinka vyjet linkovým
autobusem. Ten byl ale tak plný, že jsem se
tam nakonec vmáčkla jen já. A po opadnutí
davů na Mísečkách jsem túru na vrch Žalý
dokončila sama.

Před tím, než jsme si okolí Rokytnice
důkladně prohlédli během pondělní bojovky,
jsem absolvovala dva jiné výšlapy.

Velkým zážitkem pro mě byla moje soutěž –
Krkonošské boudy. Tentokrát soutěžící
nemuseli poznávat boudy podle dobových
fotografií, ale měli osm z nich umístit na mapě
Krkonoš. Chtěla jsem využít „techniku“, kdy
k umístění měly sloužit malé neodymové
magnety. Přecenila jsem ale zručnost,
a hlavně trpělivost Mensanů. Přestože šlo
o týmovou soutěž, tak řada týmů hodně
tápala – nejvíc asi u Sokolské boudy (dnes už
zbořené) na Černé hoře.
Velký obdiv patří organizátorům, kteří
perfektně zvládli změnu místa ubytování
a jako bonus přidali pravé babí léto.
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Tak nám zabili celostátní setkání
Zbyněk Dolanský, foto: Jiří Jezbera, Zdeněk Falář, Zuzana Poláková
„Tak nám zabili celostátní setkání“, řekla mi
na jaře roku 2020 u večeře posluhovačka…
„Jelo na konferenci do čínského Wu-chanu,
už se nevrátilo, a dokonce ani nevíme, kdo ho
zabil, protože vinu na sebe hází přes oceán
jeden státník na druhého a zapřísahají se, že
ani jeho národ v tom nemá prsty…“
No nic, to se stává, pomyslel jsem si, válka
nic nevyřeší, naopak je potřeba vyšetřit,
zda si za svůj osud nemůže setkání samo,
a zvolíme si jiné…
„Tak nám zabili celostátní setkání“, řekla mi
na podzim 2020 u večeře posluhovačka…
„Jelo na konferenci do Itálie a…“
„A zadrž“, zvolal jsem „netřeba dál rozebírat,
co se stalo, zvolili jsme zase špatně…“
„Tak nám zabili celostátní setkání“, pronesla
na jaře 2021 u večeře posluhovačka, „Jelo
na konferenci do USA a…“ A načež jsem
odvětil: „jasně, postup už znáš, takže příště
mě podobnými zprávami… COŽÉÉÉ?!
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UŽ ZASÉÉ???“
Tak to teda ne, další setkání už zůstane
doma a my už si ho ohlídáme, aby nám ho
zase nějaký nájemný vrah z vládních kruhů
i zmanipulované veřejnosti nezabil – i když
se asi budeme muset připravit na cokoliv, jak
nám neustále realita připomíná.
Naštěstí jsme vloni vybudovali základnu
a azyl pro setkání na Benecku uprostřed
hor, které je chráněné proti záškodníkům
terénem, místem i utajením, takže určitě
nebude problém setkání uspořádat v těchto
odlehlých končinách bez rizika neúspěchu.
Čili se naše vyslankyně Marta vydá na
místo předem jen kvůli formalitám a příběh
o přípravách zde díky prozíravosti skončí…
Skončí? Sice zase nikdy nezjistíme, kým byl
najatý správce ovlivněn, když zpronevěřil
hotovost, zabarikádoval se na základně
a přetvořil ji na nedobytnou pevnost, ale tato
údajná jistota se rozplynula jako pára nad
hrncem – zde se zase z jeho strany evidentně

připravoval atentát a setkání tady vystavovat
podobným rizikům by bylo velice nerozumné.
Avšak jak se praví v přísloví – nejhorší
smrt je z vystrašení, a proto poděkujme
neohroženosti zástupců hradecké skupiny,
která nevzdala boj o setkání a umožnila mu
přežít s mohutnou podporou provozovatelů
Sporthotelu v Rokytnici, kdy se na výše
uvedeném místě mohlo realizovat.
Proto děkuji všem, kteří pomohli v nelehkém
boji na více frontách a jsem přesvědčen,
že jedním z největších přínosů pro nás
všechny bylo toto setkání, kdy jsme se
zase po dlouhém čase – i přes různé dílčí
nedostatky – mohli vidět a subjektivními
zážitky obohatit život každého z nás. Jaké
zážitky byly, víme jistě individuálně sami,
proto je zde zmiňovat nebudu, každopádně
za mě to bylo úžasné setkání.
Proto snad někdy zase na shledanou.

IG Jihočeské nadané děti

Běh Jihočeských nadějí
Marta Frydrychová, foto: Lucie Malechová

V sobotu 4. září se na startu Běhu Jihočeských
nadějí sešly děti ze SIG Jihočeské nadané
děti, jejich rodiče, ale i členové MS České
Budějovice. Ti všichni se rozhodli svou účastí
na této akci podpořit dobrou věc, jihočeské
talentované studenty, sportovce a umělce
v cestě za jejich sny.

Spolupráce s Nadací Jihočeské naděje si velmi
vážíme, mladé jihočeské mensany podporuje
pravidelně již několik ročníků a věříme, že tomu
tak bude i do budoucna.

Za každý uběhnutý kilometr věnuje již tradičně
generální partner akce, firma OIG Power, s.r.o.,
50 Kč Nadačnímu fondu Jihočeské naděje.
Děti z místní skupiny i dospělí Mensané letos
bodovali, na startovní čáru se nás postavilo
téměř padesát, čímž jsme co do počtu překonali
mnoho budějovických sportovních klubů. Na
výběr jsme měli z tras 1 km, 5 km a 10 km.
Většina dětí se registrovala na trať nejkratší,
nicméně díky mírnému chaosu v organizaci
zjistily během závodu, že neběží kilometr jeden,
ale rovnou pět. Nakonec to všichni zvládli a o to
větší radost měli ze svých výkonů. Počasí nám
i na této akci přálo a všichni zúčastnění měli
dobrý pocit z příjemně stráveného dopoledne.
Velkým překvapením byla částka, která se
v letošním ročníku vyběhala. Bylo to opravdu
hodně a v pátek 5. 11. bylo na slavnostním
předání
rozděleno
mladým
nadaným
Jihočechům celých 300 000 Kč.
Radost máme o to větší, že z nadačního fondu
byl podpořen i SIG Jihočeské nadané děti, který
převzal z rukou hejtmana MUDr. Martina Kuby
šek na částku 10 000 Kč.

Labyrint – MS České Budějovice
Marta Frydrychová, foto: autorka

V sobotu 9. 10. se po dvou odložených
ročnících povedlo uspořádat již tradiční akci
MS České Budějovice, týmovou hru Labyrint,
která se odehrává v českobudějovické
Stromovce.
Na startu letošního ročníku se na Gymnáziu
Česká, kde soutěž tradičně zahajujeme,
sešlo osm týmů, které se rozhodly potrápit
své hlavy záludnými otázkami. Ty pro ně
připravila a do sítě Labyrintu umístila naše
místní skupina v čele s autorem celé hry
Pavlem Marušincem. Na startu se potkali jak
známí borci, úspěšní účastníci předchozích
ročníků, tak nováčci ze SIGu Jihočeské
nadané děti.
Do cíle nakonec dorazili všichni. Někteří
za necelé dvě hodiny, jiným to trvalo čas
dvojnásobný. Ale o pořadí vůbec nešlo.
Hlavním cílem byl příjemně strávený den na
čerstvém vzduchu, a tuto sobotu nám počasí
opravdu přálo, sluníčko svítilo a soutěžící si
užili krásné babí léto
Vítězem letošního ročníku se stal tým Modrý
čaj M, druhé místo obsadily Berušky a na
třetím místě byly Stopařky.
Pro všechny účastníky byly připraveny ceny,
diplomy a netradiční medaile.
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V Písku nejen sochy z písku
Marta Frydrychová, foto: Václav Kořínek

V sobotu 18. 9. vyrazili Mensané pod
taktovkou MS České Budějovice do Písku na
celodenní program, který pro nás připravila
naše členka Edita Kučerová.
Ráno jsme se sešli před Městskou knihovnou,
která byla právem vyhodnocena knihovnou
roku 2019. Když jsme procházeli úžasně
zrekonstruovanými prostorami, všichni jsme
Písečanům tuto nádheru tiše záviděli.
Po prohlídce knihovny nás naše průvodkyně
provedla historickým městem a společně
jsme se přesunuli do Sladovny, kde byl
připraven další program. Většina z nás zvolila
exkurzi Sladovnou a následně návštěvu
výstavy Voda mne napadá, jiní, převážně
dětští účastníci, se rozhodli pro návštěvu
Mraveniště. Ať jsme vybrali kteroukoliv
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variantu, volili jsme správně, obě interaktivní
expozice jsou moc povedené.
Ve chvíli, kdy jsme opustili Sladovnu, se
někteří z nás vydali plnit Šifru mistra Jana
s tužkou Albi, jiní zamířili na společný oběd do
nedaleké Kozlovny, kdy jsme cestou nesměli
vynechat písečné sochy poblíž Kamenného
mostu, nejstaršího dochovaného mostu
v Čechách. Další vystoupali na věž
Děkanského kostela.
Návštěvu Písku jsme zakončili návštěvou
Zemského hřebčince. Prohlídka tohoto
nádherného areálu, který je národní kulturní
památkou, návštěva stájí, přímý kontakt
s nádhernými zvířaty, to vše bylo důstojnou
tečkou za příjemně strávenou sobotou.

MS České Budějovice

Exkurze na vojenské letišti v Praze-Kbelích, 27. 10. 2021
Fay Frydrýnová a Zdeněk Falář, foto: Zdeněk Falář

Dne 27. října 2021 se uskutečnila exkurze na vojenské letiště v pražských
Kbelích, kde se nachází 24. základna dopravního letectva AČR. Hned
v úvodu jsme byli poučeni, že v celém areálu se nesmí fotit, neb se jedná
o vojenský objekt; pouze jedna skupinová fotka byla povolena, proto
není dalšího ilustračního materiálu. A tedy i popis exkurze se autorům
těžko píše, neboť nevíme, nakolik smíme „vynášet informace“, jak to
v areálu vypadá a co jsme viděli.
V 9 hodin se skupina 50 předem nahlášených
účastníků rozmanitých profesí a věkových
kategorií (čítala i několik dětí) identifikovala
u vrátnice a byli jsme přivítáni naším
průvodcem – vojenským kaplanem. Za
doprovodu jeho a dalších příslušníků armády
jsme se podívali nejprve do balírny a skladu
záchranných a výsadkových padáků –
místnosti, napříč kterou je stůl dost dlouhý
na to, aby se na něm dal rozložit padák celou
svou délkou. V místnosti je pro laiky umístěný
zvláštní stojan určený k tréninku ovládání
padáku a dále obrovské batohy, do nichž si
pro případ potřeby mohou vojáci sbalit vše,
co mohou při a po seskoku do „neznáma“
potřebovat (počítá se s max. 160 kg na osobu
včetně váhy samotného výsadkáře a váhy
padáku). Že byla skupina návštěvníků početná,
i dotazů byla hojnost. Byli jsme ujištěni, že
pokud mají piloti na palubě pasažéry bez
padáků, ani sami piloti padáky nemají.
Na tomto letišti, jak název napovídá, jsou
především „dopravní letadla a vrtulníky

různých kategorií, včetně českého ‚Air Force
One‘, tedy Airbusu A-319, kterým létají vládní
činitelé na služební cesty“, jak už v příspěvku
na webu Mensy k plánované exkurzi psal její
organizátor pan Lukáš Studený. Airbus jsme
bohužel neviděli, neboť byl zrovna někde
v terénu, nicméně jsme zdáli viděli velké
množství vrtulníků rozesetých po ploše a do
jednoho jsme směli i nahlédnout, konkrétně do
vrtulníku Mi-17 sloužícího v systému pátrání
a záchrany (SAR – Search and Rescue).
Dále jsme směli navštívit tři hangáry
a nahlédnout do letounů CL-601, L-410 FG,
CASA C-295 a ještě do vrtulníku W3A Sokol.
Ještě poměrně donedávna vládní činitelé létali
i prvním zmíněným, nyní ze zde zmíněných
létají už jen letounem CASA. Ve všech
hangárech byla aspoň pro autorku článku až
neuvěřitelná spousta jízdních kol – není ale
divu, plocha letiště je obrovská, a kdyby se
po ní měli zaměstnanci pohybovat jen pěšky,
nestihli by moc jiného. Na další už nezbyl čas,
a tak ochotný organizátor exkurze nastínil, že

by se na jaře mohlo uskutečnit pokračování
(nalákal nás na psy a hasiče)…
Po návštěvě základny ještě část účastníků
navštívila Letecké muzeum Kbely a završila
akci gastronomickým zážitkem v kbelském
pivovaru. Dobré to bylo!
O exkurzi byl velký zájem, kapacita se naplnila
během několika dní, ale ke konci už hrála
roli každá minuta – pro zajímavost, v den,
kdy autorka přihlašovala sebe s manželem
a synem, se přihlásilo celkem 26 osob, z nichž
se nakonec pouze 16 vešlo do počtu. A to
když se přihlašovala, zbývala jen 3 volná
místa, a když přihlásila manžela a syna, zjistila,
že mezi nimi se těsně přihlásila ještě jiná
zájemkyně. Autorka tedy zůstala pod čarou
Přihlašování tak bylo skutečně napínavé až do
poslední chvíle: nejen autorka, ale i jiní jednak
s napětím očekávali, zda a kolik osob se ještě
omluví a jestli se pohne pořadová listina,
jednak sledovali vládní nařízení, co všechno
budou muset pro účast splňovat a jestli se
bude moci taková akce ještě uskutečnit.
(Přece jen lockdown z letošního jara máme
ještě všichni v živé paměti.) Do poslední chvíle
také ve vzduchu visela možnost, že by vedení
letiště samo s ohledem na vývoj pandemie
akci zakázalo – naštěstí se tak nestalo.
Jen pár dní po naší exkurzi se vzhledem
k epidemiologickému vývoji v ČR zpřísnila
hygienická opatření, a kdyby bývala byla
exkurze naplánována jen o týden později, už
by se uskutečnit nemohla…

Účastníci exkurze na 24. základně dopravního letectva AČR v Praze-Kbelích
v hangáru 1. letky před letounem CL-601.

Adventure Golf Prostějov
foto: Ladislav Frankl
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IG Literární tvorba

Zakončení 5. ročníku literární soutěže
Eliška Anna Kubičková, foto: Eliška A. Kubičková, Jarmila Kubičková
Slavnostní zakončení 5. ročníku literární
soutěže, kterou pořádá SIG Literární tvorba,
proběhlo, stejně jako vloni, na podzim,
konkrétně poslední středu v říjnu. Nezměnilo
se ani místo konání, kterým byla historická
restaurace Demínka ve Škrétově ulici v Praze.
V hudební části vystoupili opět po roce Jiří
Pešaut (klarinet) a Vlastimil Shaana Šantroch
(zpěv, kytara, recitace), kteří se stali také
kmotry sborníku na téma Touhy a přání. Naši
hosté nepožadovali za vystoupení honorář,
tak byli alespoň obdarováni autorskou
grafikou z tvorby pořadatelky E. A. Kubičkové
a samozřejmě sborníkem ze soutěže.
Přestože termín kolidoval s různými
kulturními akcemi a někteří účastníci se
na poslední chvíli omluvili, počet účinkujících
a jejich doprovodu se dostal na 25. Program
plný vystoupení soutěžících a hostů se těsně
vešel do dvou hodin. Potěšující byla velká
účast mladých autorů – v kategorii do 17 let
vystoupili všichni čtyři ocenění soutěžící,
které přišla podpořit početná skupina jejich
přátel. To přispělo k ještě většímu veselí,
než je na vyhlášení obvyklé, a účastníci
na konci odcházeli s pocitem, že se dobře
bavili. Vítězové kategorie dospělých se letos
většinou nemohli zúčastnit, vyslovili však
přání, aby jejich tvorba zazněla.

IG Turistika

Divadlo
Járy Cimrmana

České nebe
Iveta Jelínková, foto: autorka

V pátek 17. září 2021 jsme společně navštívili
zájezdní divadelní představení tentokráte
v Kutné Hoře. Divadelní spolek Járy
Cimrmana zde odehrál svou hru České nebe
a obsazení i výkony účinkujících byly tradičně
výjimečné a úžasné.
Doufám, že se nám naskytne možnost
zajistit vstupenky i na další mimopražská
představení a budeme si moci užít jedinečný
večer.
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Objednaná recitátorka se z rodinných
důvodů, které vznikly na poslední chvíli,
nedostavila, což průběh večera poněkud
zdramatizovalo. Výborně ji však zastoupila
soutěžící slečna Michaela Šedinová, která
se věnuje recitaci, a přednesla kromě
dalších básní také třetí zpěv z dlouhé,
krásné a právem vítězné básně Píseň robota
Amadea, jejímž autorem je pan Martin
Petiška, (pokud je vám jméno povědomé,
tak mohu potvrdit, že je to syn spisovatele
Eduarda Petišky). Naším milým a vzácným
hostem byl letos básník, spisovatel
a pořadatel kulturních akcí Jožka Král, jenž
také celý program natočil na video. Účastník
soutěže pan Tomáš Matys obohatil program
dalším hudebním vystoupením, když si od
našeho hosta zapůjčil kytaru, a kromě básní
přednesl i několik písní z vlastní tvorby.
Jsme velmi rádi, že náročná práce spojená
s organizací soutěže přináší radost a plní
svoje poslání – umožnit prezentovat literární
a další umělecká díla mladých, méně
známých a začínajících autorů. Rádi bychom
také poděkovali všem spolupracovníkům,
kteří se podílí na organizaci soutěže, našim
podporovatelům a přátelům, bez jejichž
pomoci by se nemohly tyto akce uskutečnit.

Na snímcích jsou při vystoupení zachyceni
Michaela Šedinová, Jožka Král, Vlastimil
S. Šantroch a předání daru našim hostům.
Zde je odkaz na videa z akce: mensa.click/kt.

IG Turistika

Ohlédnutí za běžeckým závodem

„Od nevidim do nevidim“
Iveta Jelínková, foto: autorka
Je sobotní ráno 16. října 2021 a ranní
mrazivý rozbřesk dává tušit pěkný podzimní
den. Konečně nastal okamžik, kdy se
po několikerém přesouvání může konat
charitativní běžecký závod ve Stříbrné Skalici
jihovýchodně od Prahy nedaleko města
Sázavy.

do několika kategorií a vždy je pořádán
za účelem pomoci. Je zcela dobročinný
a veškerý výdělek je věnován vybranému
jedinci potřebujícímu pomoc. Letošní již
7. ročník se běžel pro malou holčičku Klárku,
která se narodila se závažným postižením
a podařilo se vybrat 88 815 Kč.

Lehčí zdravotní komplikace mne pár dnů
před uskutečněním akce přiměly přehodnotit
svou účast v závodě. Nechtěla jsem ale
svou přítomnost na této jedinečné akci zcela
zrušit, proto jsem poslala mail hlavnímu
pořadateli Honzovi Říhovi s nabídkou
organizační pomoci. Během chvíle mi volal
zpět, přátelský duch ovládl náš hovor, slovo
dalo slovo a bylo dohodnuto. Do týmu jsem
byla vstřícně přijata za pochodu a všichni
přítomní skvěle koordinovali vše potřebné.
Musím říct, že díky shodě okolností jsem
měla možnost poznat úžasné lidi naprosto
nezištně věnující svůj čas a energii pro
dobrou věc. Celý závod je rozčleněn

Honza Říha, hlavní organizátor závodu, se
sám od narození potýká se zdravotními
obtížemi. Při setkání s ním si však
vůbec neuvědomujete, že by byl jakkoliv
omezován svou vrozenou těžkou vadou
zraku. Zdá se vám, že je přítomen všude,
se stálým úsměvem každému ochoten
poradit a pomoci, a přitom schopen ztratit
s kýmkoliv vlídné slovo i během vypjatých
okamžiků před startem. Od mládí je
všestranným sportovcem a k jeho největším
sportovním úspěchům patří jistě horolezecké
zdolání Kilimandžára. Zajímají-li vás další
informace, více naleznete na mensa.click/ku
a mensa.click/lw.

Honzo, děkuji ti za tvou obětavou práci
a děkuji osudu, že jsem tě mohla poznat
společně s tvými přáteli. Přeji hodně zdaru
do dalších dnů.

Historicky první schůzka nové MS Liberec
foto: Eva Bártová
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From the ExComm

Chris Leek, Chairman, British Mensa. Reprinted from the Mensa World Journal, December 2021, issue 107.
I’ve previously touched on the benefits of
volunteering and would like to expand on
some of the areas within Mensa in which this is
practised – which frankly is most of them!
The variety of tasks carried out largely or wholly
by volunteers is staggering, and brings benefits
both to Mensa and to the volunteers themselves.
I’ve never been a SIGSec or a Newsletter Editor;
within British Mensa, however, a number of our
most talented members do fulfil these roles,
and I’m aware that the same holds true for
many other National groups as well as Mensa
International itself. In British Mensa we have
over 100 Special Interest Groups (SIGs), with
topics ranging from Lego to Longevity, Crafts
to Cricket, Maths to Medics.
I’ve recently been helping digitise archival
newsletter copies of several of our SIGs and in
the process experiencing, through the pages,
the enthusiasm, and passion, demonstrated by
members for their particular subjects.
As well as the SIG newsletters, there is also
a local magazine for each of the 13 regions of
British Mensa. An army of experts in their field
and talented writers are responsible for this
output. In addition to their usual responsibilities,
they have recently been involved in the switch
of all printed output (with the exception of our
national Mensa Magazine) to digital-only format.

Our editors eagerly took up the challenge of
switching and, following several months of
trialling, rollout of new desktop publishing
software to editors, and an on-line workshop,
the first digital issues launched in October.
This has brought a removal of page limits,
introduction of colour, the ability to include
more photographs and contributions from
members, embedded videos, and more upto-date meeting information through shorter
lead times.
For an active volunteer there is plenty of
variety and rarely a dull moment. A few areas
I have been involved in recently have included
helping plan and run a workshop for current
and incoming Board members; helping the
organiser of the prestigious Mensa@Cambridge
conference find and negotiate a new venue for
2022 at short notice, after Covid-related issues
meant the original planned venue suddenly
became unavailable (venue will be Sidney
Sussex College, Cambridge, founded in 1596,
sited in the heart of Cambridge, with beautiful
grounds and buildings); working as a System
admin on the Mensa International website, and
contributing to a project to transform the way
British Mensa works.
The past year has been busy, including an
office move, introduction of new regular

From the ExComm

Yu Jin Son, Chair, Mensa Germany. Reprinted from the Mensa World Journal,
January, 2022, issue 108.
Dear Members,
How much does our Constitution affect you in your daily Mensa life?
As a board member, it helps me as a guiding light on how to focus and prioritise our
numerous projects. In Mensa Germany, the board recently affirmed the vision in line
with the Constitution: “We want to use intelligence for the benefit of humanity. For that,
we want to establish a stereotype-free image of highly gifted people.” We see this as
the necessary basis to enable an open dialogue and be able to choose ourselves how
to present and ultimately have an impact.
Specifically, it means that our mission is to improve the environments of highly gifted
people within and outside of Mensa, connect people from all walks of life through
a variety of event formats and that the connections formed at Mensa may enrich you
personally, professionally or in your leisure time.
Furthermore, we want to be an internationally easily accessible National Mensa. In
order to achieve those things we need a resiliently set up organisation. With more than
15,000 members and a continuous growth trend, it’s time to reevaluate and restructure
our organisation within Mensa Germany. After years of stable staff size, we’re planning to
expand beyond the handful we’re relying on at the moment to strengthen strategic initiatives.
What I really appreciated during this transformation process was the expertise and
knowledge exchange so readily available through Mensa International. This whole other
world where I can find peers to bounce ideas with and get an outside perspective that is
still based on an understanding of the constraints I’m facing. Though it should not come
as a surprise, I was still delighted that we share similar woes – so that we can solve them
together and leverage each other’s experiences. That is the tremendous benefit I see for
all National Mensas under the umbrella of Mensa International and I’m looking forward
to contributing with the learnings we have at Mensa Germany.
And while we revamp the internal matters, in parallel, we’re setting up our external channels
by updating our style guide at Mensa Germany. Now closer to Mensa International than
ever, it’s the basis for our modern website relaunch (at www.mensa.de) that is responsive
and tailored to interested parties. We now have our “digital face/business card” setup and
are ready for 2022. To approach more prospective members again and convince them
with the variety and fun to be found at Mensa.
An often said saying at Mensa Germany is that “Mensa is what you make of it.” I hope
that 2022 becomes what you make of it!
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member communications, move of SIGs and
Regional magazines on-line, positive PR
including getting Mensa featured on a stunning
set of postage stamps, working through
a pandemic with activities moved online, and
now starting to get back to in-person events.
The coming year looks as though it will be even
more interesting!
That board workshop I mentioned – we had
commissioned a wide-ranging survey to find
out what our members value about Mensa
and what they would like to see in the future,
and identified a range of new initiatives to help
transform BML for the 21st century – including
a complete overhaul of our ageing office
systems. Requirements gathering has started
for a brand new CRM, CMS and website to help
us improve member experience, engagement
with members, and communications between
office, members, and volunteers, and enhance
the support offered.
We will also be relaunching our national
magazine, and seeking to develop a much
stronger voice for Mensa in the media and
elsewhere to ensure we are part of any debate
on human intelligence and IQ, helping deliver
core objectives from the Mensa Constitution.

Winner of
Mensa International

Photocup
Competition 2021
Reprinted from the Mensa World Journal, January,
2022, issue 108.

The Winner: John Page (Great Britain) with his photograph
entitled “Angler Angling”
The runners-up and other finalists will be announced in
the February issue of the Mensa World Journal along with
as many of their photographs that space allows.
Information about the Photocup 2022 competition will be
included in the March MWJ, and this year, the organisers
would like suggestions from members as to what the 2022
theme could be.
Please send your suggestions to me by January 12th
at mwjeditor@mensa.org or katenacard1@gmail.com.
Many thanks to the International Judging Panel for
their not inconsiderable time and effort in judging this
year’s competition.

Mensa International

Poetry Competition 2021
Reprinted from the Mensa World Journal, December 2021, issue 107.
I am delighted to report that the Mensa World Journal International
Poetry Competition 2021 has been an outstanding success!
Congratulations to all members for their fine entries!
The rules were changed slightly this year with only one entry
permitted (rather than three in 2020) and the theme was Reflection.
There were entries from more than a dozen countries and all entries
were graded and processed into a shortlist of 25 by the original
judging team of Mensan Therese Moodie-Bloom, publishing
company executive Cassandra McLeod, lawyer and poet Richard
Wakim, Mensan and businessman Peter Tankard, and me, Kate
Nacard. Many long hours were spent in processing the shortlist for
the International Judging Panel. Thank you to everyone for your not
inconsiderable time and effort!
The International Judging Panel who were asked to rank the top six of
the shortlist of thirty were unanimous in their selection.
First place: Stephen K. Roney (Canada)
Runners-up: Ronald L. Johnson (USA), Gary Lai (Hong Kong)
Honourable Mentions: Kishore Asthana (India), Jill Engelstad (USA),
Kelley J. P. Lindberg (USA)
Stephen K. Roney is a Canadian writer, editor, and college instructor,
now semi-retired. He is a past president of the Editors' Association
of Canada (“Editors Canada”). You may have seen his commentary
in Report Newsmagazine, the Toronto Star, Catholic Insight, or in
several dozen other publications in Canada and abroad. He was born
in the small town of Gananoque, Ontario.
His first poem was composed at age four. It was about the cowboy
life. He has since spent more time as an English professor than on
the open range, but has, as an act of open rebellion, continued to
write and publish poetry. He has been a Mensan since some time in
the 1980s. He is currently living in the wilds of Toronto, married, with
two children.
Visit him online at gerebernus.wordpress.com, where you can read
many of his articles.
The winning Poem:

On the Night We Held the Moon for Ransom
by Stephen K. Roney
As we arose in bedroom clothes and toed along the beach
And casting out past dark and doubt, past stones in common reach
A net we threw of breath and dew returned us something rare
A thing long known, cold and alone; above - we thought - all care.
And homeward bound through hilltops crowned with silence and with snow
The way was steep, the way was cold, the way was far to go;
And riding down through sundark town, the captive moon our guide,
I laughed until I could not laugh, and, sick from laughing, cried.
We called our feat from street to street, as lamp to lamp caught fire;
’Till some crank called out “Mountebank!” and others echoed, “liar!”
And casting off the swaddling cloth, to show old friend new prize We found the stone we’d found was only water and God’s lies.
And all we knew we were, could be, or someday might become
Melted like that ice and left us naked in that sun;
And all we knew we were, had been, or someday still might be
Fell back and fell away, like foam, stone-broken, to the sea.
| 37 |

Bitcoin I. část: Na co vše si dávat pozor
Vladimír Kutálek

Když někdo zemře, vyhoří, ztratí paměť nebo je vykraden, se státními
penězi (česká koruna, euro, dolar…) to není obvykle velký problém.
Mnoho lidí ví, co a jak zajistit (viz také můj článek „Na co vše myslet
a udržovat aktuální (nejen) kvůli vlastní smrti?“ mensa.click/lp). A když
ne, mnohé věci jsou prostě nějak zajištěny státem, např. dědění dle
zákona. Kvůli opatřením států už lidé na rizika nemusí myslet téměř
vůbec – a o to častěji je neřeší. Ale když se to samé stane někomu, kdo
vlastní bitcoin, nikdo jemu či pozůstalým nepomůže, i kdyby sebevíc
chtěl. Na základě dlouhodobého (ne)pohybu bitcoinu se odhaduje, že
až milión bitcoinů (z celkových maximálně 21 miliónů) je z takového
důvodu ztraceno. Pokud máte bitcoin nebo o něm uvažujete, tuto
stránku kryptoměn nepodceňujte.

Nezbytně stručný
a rychlý úvod do bitcoinu
Bitcoin není méně bezpečný než státní měna,
pro některé situace je dokonce bezpečnější,
vyžaduje ale jiný přístup. Kryptoměny mají
obrovskou výhodu např. v tom, že jsou čistě
elektronické, založené na složité matematice
asymetrické kryptografie a dalších nástaveb
na kryptografii postavených. Stačí si tak třeba
zapamatovat (nedoporučuji), vytetovat, vyšít,
napsat nebo v knize vyznačit 12 anglických
slov v daném pořadí a vždy, kdykoliv
a kdekoliv se ke své kryptoměně dostanete.
Těch 12 slov jakožto mnemotechnická fráze
pro obnovu dat kryptopeněženky (v angličtině
recovery seed) odpovídá 128bitovému klíči –
a paranoici mohou používat i vyšší počet
slov (18, 24). Díky těmto slovům si vaše
peněženka najde vaše privátní klíče, k nim
si najde veřejné klíče, adresy, kam vám lidé
mohou kryptoměnu posílat a přes které uvidí
historii transakcí.
Stačí 12 slov. Jak je zabezpečit a uchovat, je
tedy doslova klíčová záležitost.
Budu mluvit o bitcoinu, nicméně většina věcí
se týká snad všech kryptoměn. Pokud si ale
myslíte, že budete diverzifikovat riziko tím,
že budete investovat do vícero kryptoměn,
raději to nedělejte. Kvalitativní rozdíl mezi
bitcoinem a ostatními kryptoměnami, zvlášť
těmi, které vznikly v posledních letech, je
propastný: v důvěře, „stabilitě“ i celkové
kapitalizaci, která souvisí s volatilitou.

Co u bitcoinu řešit víc
než u státních měn
Chyby z nedbalosti. Když si heslo
naškrábete na papírek a pak ho po sobě
nepřečtete, papírek ztratíte, sežere vám ho
kočka nebo rozstříhá dítě – u státních peněz
žádný problém, stává se často, necháte si
poslat heslo nové. U bitcoinu? Prostě musíte
vyzkoušet všechny možnosti, co by ta vaše
škrábanice mohla být, žádná jiná možnost
není. Pokud je kombinací příliš mnoho
a předem jste si nevytvořili zálohu, právě jste
přišli o bitcoiny. Ano, tak je to snadné.
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Přirovnal bych to k příběhu z knihy
Faktomluva, kdy Švédové přijedou do Indie
a jeden strčí nohu do zavírajících se dveří
výtahu, aby kolegovi výtah neujel. Díky rychlé
reakci Inda, který zmáčkne nouzové tlačítko,
se nic vážného nestane, jinak by výtah nohu
možná i usekl. Ind se diví, že Švédové tak
moc spoléhají na (nouzové) bezpečnostní
opatření svých výtahů, Švédové se diví, že
Indové běžně jezdí v tak „nebezpečném“
výtahu. Pozor na to, u bitcoinu jste v situaci
Švéda, co jede výtahem v Indii.
Úmrtí. I když je vám 14 nebo 20 let, smrt je
sice méně pravděpodobná než v 80 letech,
nicméně stále možná a měli byste na ni být
nachystáni. Když se jedná o státní měnu na
bankovním účtu, po vaší smrti notář osloví
banky a vaši dědici budou mít k vašim
penězům automatický přístup. I když nemáte
závěť či ji zákon nerespektuje, dědicové
jsou určeni zákonem. V případě bitcoinu se
k němu bez vaší přípravy pozůstalí nikdy
nedostanou, i kdyby věděli, že jste ho měli
a na kterých adresách. A když o bitcoinu
nebudou nic vědět a mezi vašimi věcmi
najdou nějaký papírek/destičku s anglickými
slovy, pravděpodobně je v klidu vyhodí, aniž
by tušili, co znamenají. Na druhou stranu –
když se třeba ve 14 letech dobře postaráte
o to, že vaše bitcoiny dostane po vaší smrti
vaše přítelkyně, tak to tak bude, na rozdíl od
státních peněz, kde by v tomhle věku byla
vaše závěť neplatná.
Kóma, nesvéprávnost. Když upadnete
do kómatu nebo se stanete dočasně
nesvéprávnými z důvodu nemoci nebo úrazu,
existují státní metody, jak se vaši blízcí stanou
vašimi opatrovníky a po dodržení jistých
procesů se dostanou i k vašim penězům.
Pokud vlastníte bitcoin a nepamatujete na
tohle předem, opět máte smůlu.
Požár, tornádo, povodeň. Pro případ, že
vám nějaký živel zničí byt, se obvykle pojistíte,
takže do určitého limitu vám pojišťovna
nahradí dokonce i hotovost. Téměř ve všech
případech se postupně dostanete k rodnému
listu, občanskému průkazu, a nakonec
i k účtům. Ale pokud se jedná o bitcoin? Máte
problém, vše je na vás. Pokud jste si náhradní
způsob nenachystali, tak prostě neexistuje.

Omyl, podvod. Když omylem pošlete státní
peníze na špatný účet, není obvykle vše
ztraceno. Lze vypátrat majitele účtu, banka ho
osloví a vaším jménem ho požádá o vrácení
peněz. To také většina majitelů účtů udělá,
mimo jiné proto, že v rámci České republiky
jim jinak hrozí postih. V některých případech
dokonce dostanete peníze částečně zpět,
i když je z vás někdo vyláká podvodem.
U bitcoinu zapomeňte. Ztroskotáte hned na
prvním kroku. Nevíte, koho oslovit, neznáte
identitu vlastníka adresy, kam jste peníze
poslali. Můžete jen spoléhat na to, že peníze
pošle zpět sám od sebe – jenže i když bude
čestný, nemusí si ani všimnout, že mu peníze
přišly. A v případě podvodu jste prakticky
bez šance. Nepočítejte s tím.
Ztráta, krádež, ztráta důvěry. Když ztratíte
platební kartu, zablokujete ji. A i když ne,
můžete být předem na toto riziko pojištěni.
Banka má navíc mnohdy ze zákona částečnou
odpovědnost. Když ztratíte přístupové údaje
k účtu, prostě je zablokujete – a vždy existuje
cesta, jak se ke svým penězům opět dostat.
Když se rozvedete nebo někdo z vašich
blízkých ztratí vaši důvěru, situaci vyřešíte
obdobně. U bitcoinu? Bez šance. Neexistuje
ani cesta, jak zablokovat přístupové údaje.
Jedině převést všechny bitcoiny na jinou
adresu – dřív, než to udělá zhrzená milenka.
Loupež, vydírání. Bohužel existují případy,
kdy vám někdo hrozí násilím nebo má
rukojmí, např. zašifrovaná data, a vydírá
vás. (Pozor, v některých zemích je nelegální
vyděrači zaplatit, více např. starší čísla
časopisu Security World). Zaplatíte muži,
co stojí před vámi se zbraní v ruce? Když
máte v případě státních peněz opravdu velké
štěstí, útočníka najdou a má z čeho platit, tak
ho přinutí vám peníze vrátit. Jedná se spíše
o nepravděpodobný scénář, u bitcoinů jsou
ale šance prakticky nulové.
Obávám se, že mnoho lidí na bitcoin zanevře,
jakmile se s jednou z výše uvedených situací
potká a nevratně kvůli ní o peníze přijde.
Pokud jsem vás vystrašil a budete
bezpečnost i rizika kryptoměn brát mnohem
vážněji než se státní měnou, článek splnil
svůj účel. V příštím díle se pokusím nastínit
některá možná dílčí řešení jednotlivých rizik.

A zase ty koule
Pavel Mašek

V lednovém čísle časopisu jsme si řekli ve stručnosti něco málo ke
kulečníku obecně a seznámil jsem vás se základy hry 8-ball. Dnes
ve stejném duchu budu pokračovat, představím vám disciplíny
9-ball a 14.1-ball

jako při osmičce. Umístění ostatních koulí
je náhodné. Bílá se staví do rozstřelového
pole, dvě barevné a bílá se musí dotknout
mantinelu. Pokud začínající hráč nesplní
pravidlo dojezdu koulí na mantinely, soupeř
rozhoduje, zda přijme pozici na stole, nebo
nechá pokračovat rozstřelujícího. Tomu jsou
za jeho chybu odečteny automaticky dva
body. Za každou regulérně potopenou kouli
získá hráč jeden bod. Hraje se, dokud jeden
ze soupeřů nedosáhne předem určeného
počtu bodů. Na rozdíl od osmičky a devítky
se v této disciplíně za každý faul odečte hráči
jeden bod, pokud zahraje tři fauly v řadě,
bodů 15 (respektive 16, 1 za aktuální faul plus
dalších 15 za tři v řadě).
Jedná se o hlášenou hru. Hráč stejně jako
u osmičky musí u každé koule nahlásit, do
jaké kapsy potápí. Zajímavostí je, že potopení
koule může hráč hlásit už při rozstřelu, ale
nedělá se to, je téměř nemožné natrénovat
potopení konkrétní koule při úvodu hry. Hráč
v průběhu zápasu může hlásit i tak zvanou
„jistotu“. Ať potopí, nebo nepotopí kouli,
pokračuje v daném případě soupeř.

9-ball
Hra běžně označována jako devítka. Hraje se
s koulemi očíslovanými od jedničky do devítky
a samozřejmě s bílou. Devítka posledních cca
15 let nabírá v České republice na popularitě –
s nadsázkou se dá říct, že následujeme USA,
kde v televizních přenosech horko těžko
najdete jinou disciplínu. Hra je atraktivní
zejména pro diváky, protože je dynamičtější,
bílá se nacestuje na větší vzdálenosti, framy
(označení pro jedno kolo) trvají kratší dobu
a občas se dá „spolehnout“ i na náhodu.
Koule se staví do tvaru zúženého kosočtverce
(diamantu). Na špici diamantu směrem
k rozstřelovému poli je koule s číslem 1
umístěná na spodním bodě (jako u osmičky),
uprostřed pak koule s číslem 9. Ostatní jsou
rozmístěny náhodně. Stejně jako u osmičky
se rozstřeluje odkudkoliv z rozstřelového pole
Pro regulérní rozstřel se musí po rozstřelu
čtyři koule dotknout mantinelu, nebo alespoň
jedna spadnout do kapsy. Aby se předešlo
taktizování, tím protahování hry a „nudění“
diváků, není neobvyklé, že se na jednotlivých
turnajích stanoví dodatečná pravidla. Velmi
často se jedná o určitý počet koulí, které
musí přejet do horní poloviny stolu. Na české
scéně je toto dokonce zmíněno v pravidlech.
Při pokračování musí hráč bílou koulí
zasáhnout jako první kouli s nejnižším číslem
na stole. Čísla na kouli zde hrají zásadní roli.
Devítka není hlášená hra, po karambolu je
jedno, která koule spadne do jaké kapsy,

pokud to není bílá. Fauly zde platí stejné jako
u osmičky, stejně tak stavění bílé po jeho
zahrání. Vyhrává hráč, který jako první potopí
kouli s číslem 9. Ze zmíněného vyplývá, že
na rozdíl od osmičky hráč nemusí potopit
všechny koule. Často se hrají tak zvané
kombinace, kdy hráč zahraje kouli v pořadí,
a přitom potopí devítku. Právě proto je hra
snazší a atraktivnější pro rekreační hráče –
lze říci, že do toho stačí nějak třísknout
a modlit se, že spadne devítka.
Push-out: specifická záležitost devítky. Hráč
může po rozstřelu zahlásit Push-out. Pro
zjednodušení – bílou kouli můžu zahrát do
žádné nebo jakékoliv koule, můžu ne/potopit
kouli, ale soupeř následně rozhodne, jestli
danou pozici přijme a bude hrát, nebo jestli
nechá pokračovat soupeře.
Pokud při rozstřelu spadne devítka, jedná
se o tak zvané eso a hráč vyhrává kolo
jednou ranou. Připomeňme si, že v osmičce
se potopená černá koule z rozstřelu vrací
na stůl. Hráč vyhrává frame i v případě, že
soupeř třikrát po sobě zahraje faul

14.1 ball
Čtrnáctka neboli nekonečná (označuje
se i jako královská disciplína) se hraje se
všemi patnácti koulemi a bílou. Koule se pro
rozstřel staví do rovnostranného trojúhelníku,
v jednom spodním rohu musí být koule půlená
a v druhém celá. Na stranách nezáleží. Koule
na špici trojúhelníku se staví na spodní bod

Hráči si nevybírají půlky nebo celé, hrají
všechny koule. Až na stole zůstanou dvě
koule – bílá + půlka nebo celá, čtrnáct
potopených koulí se staví zpět na stůl
do trojúhelníku bez vrchní koule jako při
rozstřelu s tím rozdílem, že všechny koule
jsou již náhodně rozmístěny. Nápověda – na
poslední kouli si hráč nahrává právě tak, aby
bílá po karambolu vjela do balíku čtrnácti
koulí takovým způsobem, že se balík rozjede
a hráč může pokračovat v potápění.
I když se může zdát, že se jedná o velmi
jednoduchou hru, protože lze vybrat
jakoukoliv kouli, není tomu tak. Čtrnáctka
patří mezi nejnáročnější, a to ze tří důvodů.
1) Pokud hráč nepotopí kouli, zpravidla
zanechá na stole velmi jednoduchou pozici
pro soupeře, který snadno začne sbírat
body. 2) Vzhledem k menšímu prostoru pro
manipulaci s bílou je větší tlak na přesné
nahrávky. 3) Rozstřel navrácených čtrnácti
koulí na stůl je velmi ošidná záležitost. Do
jisté míry se jedná o náhodu, jak se koule
rozjedou. Snadno nastane obdobná situace
jako v bodě 1.

Další disciplíny
Existuje více her než osmička, devítka
a nekonečná, ale u nás se jedná o minoritní
záležitost a nevybavuji si, kdy jsem naposled
někoho viděl v herně hrát například onepocket. Najdu-li síly, v budoucnu představím
ještě velmi populární snooker. Karambol
a jeho disciplíny jsou pro mne do určité míry
fénickou vesnicí, tudíž se mu s omluvou všem
čtenářům a velmi široké základně hráčů
karambolu vyhnu. Holt, jak ty koule nemizí ze
stolu, není to ono…
| 39 |

První noční šifrovačka

je tentokrát plný čísel. Všechny řádky mají
ciferný součet 10. Řádků je 42. Přijde mi to
jako morseovka. Zkouším všechno možné.
Liché i sudé počty nul, jedniček, obojího,
ciferný součet trojic, dělitelnost deseti… leč
neleze to a neleze.

Hana Kotinová, ilustrační úlohy převzaty z www.potrati.cz/2021/sifry

Mé dlouholeté přání zkusit si nějakou šifrovací hru bylo konečně
vyslyšeno. Když jsem si v březnu vyzkoušela online šifrovačku Sendvič,
podělila jsem se samozřejmě o zážitky s kolegyní z práce, která na
spoustu šifrovacích her pravidelně chodí. Přestože její tým na tom byl
mnohem, mnohem lépe než ten můj, některé sendvičové šifry pro ně
byly prý stejně problematické jako pro nás. A v okamžiku, kdy jejímu
týmu scházel jeden člen, nabídla mi kolegyně, majíc relativně čerstvě
v paměti můj článek o mé účasti na Sendviči, šanci vyrazit s nimi na
šifrovačku Po Trati 2021.
Na úterní mail nadšeně odepisuji, v tu chvíli
se mi opravdu nevybavuje nic důležitého,
čím bych chtěla či musela strávit sobotní
odpoledne a večer. Chvíli po odeslání si ovšem
uvědomuji: v sobotu večer má být deskoherní
minikonference. Na předchozích dvou
ročnících jsem měla svůj příspěvek. Jak moc
tam chci něco povídat? Mám vůbec o čem?
Šlo by to spojit, nebo se musím rozhodnout
jen pro jednu z těch dvou akcí? Čím víc o tom
přemýšlím, tím méně se mi chce na konferenci
a víc na šifrovačku. Trénink prezentačních
schopností je tedy nakonec odložen na
neurčito a maximum času a energie věnuju
přípravě na záludnosti na základě minulých
ročníků.
Karimatka, deka, zimní fleeska, čepice,
rukavice, baterky, pláštěnkový klobouk,
mapy, kupa papírů, pití a něco na zub. Ještě
by to chtělo vylovit staré šifrovací pomůcky
z mensovních celostátních setkání, ale ty jsou
kdoví kde ve velké kupě starých vzpomínek.
Za chvíli mi jede vlak. Kolegové budou určitě
vybavení.
Zabíráme jednu z laviček a ve 14 hodin
otevíráme obálku. Text plný jmen, adres, zvířat,
povolání, koníčků. První písmena z příjmení
jsou snadná, i číslo orientační ve staré adrese
se povedlo, dál už se začínáme trápit. Ještě

Už jsme dlouho na jednom místě. Zkoušíme
vyrazit někam dál. Usadíme se na metru
Ládví. Je něco po čtvrté a já už toho mám
tak nějak dost. Sedím na lavičce, usilovně
přemýšlím, kterou kombinaci k vytoužené
morseovce jsem ještě nepoužila, ale každou
chvíli usínám. Další členka týmu se ani
nesnaží únavu přemáhat a prostě se natáhne.
Zbytek pilně pracuje a najednou to mají.
Za pár minut jede tramvaj, která nás přiblíží
dalšímu stanovišti. V podchodu narážíme na
další tým – a hele, známá tvář, se kterou jsme
se dříve potkávaly na GP v logických úlohách.
No, jestli má zrovna tenhle tým potíže vyluštit
šifru, kterou si teď jdeme vyzvednout, tak to
bude pěkně těžká šifra. Vyzvedáváme šifru
a vracíme se k podchodu. Soustředné kruhy.
Kdepak, já to jasně vidím jako spirálu a tak ji
hned do jednoho papíru kreslím. Černé a bílé
části, čtvrtiny, poloviny, šestnáctiny. Když
vezmeme abecedu s 32 znaky, tak tam nějaká
písmena napasujeme. Ale jen sudá. Kde a jak
získáme první A a páté E? Z kterého konce
bude lepší začít? Snažím se vymyslet nějaké
pravidlo, kdy použít sudé a kdy liché, ale
jakýkoliv pokus se zamyslet končí na vlnách
do říše snů. Kdepak, sorry, nějak to nejde. Už
je sice den, ale nějak mi to moc nepomáhá.
Nakonec se rozpadáme. Ta silnější část jde za
inspirací na jiné místo a ta slabší, spací, sedá
na přijíždějící bus a jede domů. Krátce po
oficiálním ukončení hry koukám na výsledky.
Pokud nejlepší týmy zvládly jen 10 šifer z 16,
tak náš výkon zase nebyl tak špatný. Ještě
druhý den jsem tak nějak spací, ale výlet to
byl pěkný. Tak zase někdy…

jeden kód se povede, další prostě nevidíme.
Za každý vyluštěný kód se zkracuje čas, kdy
obdržíme adresu dalšího stanoviště. Zajímavý
systém. K dalšímu stanovišti vyrážíme v půl
šesté. Podivná slovní uskupení, ze kterých
po chvíli vydedukujeme pár názvů písniček
a samozřejmě skrývacích slov. Vypustit
správná písmena a sestavit tajenku není tak
složité, a tak hurá na další stanoviště. Začíná
být zcela jasné téma trasy, což se dá využít při
hledání tajenek.
Test na dalším stanovišti je opravdu vtipný.
Nicméně to netrvá zas až tak dlouho, než
nás napadne souvislost se stanicemi metra.
Vydolovat tajenku dá ještě trošku zabrat,
ale daří se. Další úkol nám pomáhá zdolat
dobrá večeře. Stránka značek. První nápad,
jak značky převést na písmena, je správný,
realizace ovšem zase až tak snadná není.
Matoucí je jak dvakrát stejné písmeno na
začátku, tak vyskytující se kombinace modré
a červené značky. Nad šifrou vítězíme krátce
po desáté. Teď začne teprve ta správná
sranda, protože venku už je tma. Nicméně
na dalším stanovišti je dostatek místa pod
jednou lampou, takže tam zakotvíme. Papír

kód stanoviště

pravidlo

kód stanoviště

pravidlo

GIGABYTE

Před hrou by se hráči měli seznámit s běžnými šifrovacími principy, neboť jejich znalost organizátoři
předpokládají, a mohou proto být použity pro zakódování řešení nebo skryté nápovědy.

GRIMASA

Zpráva se na stanovišti může vyskytovat ve více exemplářích, v takovém případě je týmu dovoleno vzít
si nejvýše dva exempláře zprávy, není-li na stanovišti uvedeno jinak. Vždy však musí na stanovišti zůstat alespoň jeden exemplář zprávy. Je-li na stanovišti zpráva v jediném exempláři, je tým povinen zprávu na stanovišti
ponechat a pořídit si kopii vlastními silami (opsáním, fotografií). Zprávy není dovoleno si půjčovat nebo vracet.

Rovněž já přišel na svět jako velký šéf
Zármutek sadu odsouvá

Samici tura domácího sobě ocukruji

Úředně se prozkoumá tělo manželky

Nažloutlé výměšky ledvin nafoukanými vločkami pokryté
Východní soused Slovenska vášnivě zaujatý temnotou
Věnuji kanónového pěvce, který k témuž pěvci sedá
Podzemní dráha určená ochranným víčkům
Bez repríz uvedeno v divadle

Několik kamarádů je tak akorát k drcení nadrobno
Již pro mě nehlasují

Výše než klouby mezi stehny a bérci

Modrý čističi skel, jenž patříš mému miláčkovi

Vlastním některou obyvatelku největší země světa, a to vysokou
Přiléhající k určitý marionetě, jež má barvu čerstvé trávy
Mazlavé sekrety jednoho z tvejch rodičů

Někdy v budoucnu, nikoli však v noci, toužebné přání obnovíš
Kmochovo mesto
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Peloponésana dětská kštice

Slávistický stadion působí esteticky

Pondělí 03. 11. 2036
Zdeněk Falář

Je sychravé ráno, za oknem je ještě
tma. Vevnitř také, zas nejde proud pro
domácnosti. Oblékám si starý ošoupaný
oblek. Svrchník bude potřebovat záplatu
a navoskovat. Dvacet let staré anglické boty
zatím drží. Naštěstí.
Ulice jsou skoro prázdné, ostatně jako
posledních pár let. Ale chodníky…
U stánku na rohu ulice si od pekařského
učně kupuji housku. Je zmrzlý jak preclík,
stojí tu s tou nůší už dvě hodiny. Prý
předloni promoval z genderových studií.
S červeným. A na druhém rohu od řezníka
plátek šunky. Míjím prázdnou zastávku
zrovna ve chvíli, kdy přijíždí nacpaná
dvaadvacítka od Zahradního města.
Nebožáci, co bydlí na periferii a pracují
v centru. Za cestu tam a zpět dají hodinový
plat. Ještěže to mám do práce jen slabou
hodinku pěšky.

Prázdnou ulicí majestátně tiše pluje černý
elektrický Mercedes S-Klasse s modrým
majákem. Pomalu mě míjí zelinářský povoz
s logem Billa. Asi jede do sámošky na
Náměstí republiky, jiná Billa tímhle směrem
není. S rychlostí, kterou má, je na cestě
z měcholupských skleníků už aspoň tři
hodiny. Ale koník dostane odměnu – smlsne
si na zbytcích ze včerejška. A jeho koblížkama
pak vytápějí skleníky. Kde jsou ty časy, kdy
všude jezdila a parkovala kvanta aut.

minutách. Náměstím se proplétá policejní
lítačka. Všude plno lidí, a tak kluci pískají
na píšťalky a mačkají klaksony na řídítkách
ostošest.

Kousek před Mírákem vede řeznický tovaryš
bernardýna vlekoucího vozík s košem
housek a s termosy s polévkou. Asi veze
svačinu dělníkům na stavbě trasy D. Podle
značek jsou termosy z amerického výprodeje
druhoválečných přebytků.

Alejí, co bývala magistrálou, klusem
projíždí dvouspřežná bryčka, kočí zabalený
v houni, na pasažéra není vidět. Tohle bude
privátní, žádné taxi. Zřejmě někdo z vyššího
managementu některého z velkých podniků.

Na Míráku potkávám další přecpanou
dvaadvacítku. Kdysi ve špičce jezdila
čtyřikrát za čtvrt hodiny. Teď jezdí po dvaceti

Za půl hodinky dojdu do práce.
Anglickou se do kopce plouží povoz
Bránických ledáren tažený dvěma statnými
valachy. Nedávno obnovily provoz. Ale
kapacita je nedostatečná, tak se staví další
v Libni.

Z Václaváku udělali park. Vypadá celkem
hezky. Samý trnitý keř a růže.
Asi aby lid neměl kde demonstrovat.

Jak je prima míti doma dyspraktika:
Čekáme návštěvu
Hana Kotinová

Bude to jen pár příhod ze života. O tom, jak je někdy talent zajímavě
vyvážený směrem k trablům všeho druhu. Dyspraxik je osoba krajně
nešikovná. Dejte mu do ruky cokoliv, za chvíli to spadne. Postavte mu
cokoliv do cesty, šlápne na to nebo se o to prostě přerazí či zakopne.
Nůž v ruce? V sedmi z deseti případů se řízne. Kombinováno s životním
štěstím typu „když něco hledám, je to na tom úplně posledním
prohledaném místě“. Občas je to i k smíchu, občas k pláči.
Po delší době se k nám chystá návštěva. Když
jsme se potkali poprvé, zavládlo nadšení na
obou stranách. Teď přijdou podruhé. Těším
se, jak si pěkně zahrajeme s velmi šikovnou
holčičkou, a jak si její rodiče mezi tím pěkně
popovídají s mým drahým dyspraktikem.
(Aby to neznělo moc v tom špatném slova
smyslu, budiž dále používáno označení DD.)

by ji zcela jistě nejprve naplno otevřel), kouř
pomalu probíhá celým bytem až k nosům
návštěvy. DD si uvědomí, že možná něco
vařil a je nyní totálně zmaten. Také cítí kouř,
ale sporák je vypnutý. Kde se ten kouř vzal?
Snad někde nehoří? U nás kromě kuchyně

nemá kde. Že by u sousedů? Několikrát
se vrátí do pokoje, neboť kouř je prevít
a lehce nutí ke kašli a v zadním pokoji je ho
přeci jen nejméně, pak zpátky do kuchyně,
kde překontroluje, jestli je sporák opravdu
vypnutý. Jeho zmatenost působí neblaze
i na návštěvu. Můžu desetkrát říkat, že jsem
tu před chvílí všechno vypnula, ale nikdo
moje slova prostě nevnímá. Návštěva má
trošku strach a předčasně odchází. Kouř
mizí, v zadním pokoji lze zavřít okno po
10 minutách, ve vedlejším zavíráme po
15, kuchyň přestává vonět po 30, tady mocně
pomohl větrák. Ale hlavně, že jsme se obešli
bez hasičů. :-)

Začíná to krásně. Hrajeme Othello, snažím
se ukázat kouzlo hry. Po dohrání partie ve
mně sílí podezření, že se v kuchyni zbytečně
svítí, a tak to jdu zkontrolovat. Naštěstí.
Sporák zapnutý, ohřívané těstoviny pomalu
černají, ze zbytku polévky se taky již vyvařila
všechna voda a ta malá černá silně kouřící
kostička v troubě… Okamžitě všechno
vypínám, přilévám vodu, aby ty zbytky
nevydávaly kouř, otevírám okno. Situace je
o něco horší než obvykle. Obvykle se DD
totiž nachází buď přímo v kuchyni, nebo jen
o jednu místnost dál, takže ho to praští do
nosu poměrně brzo, kouř nestačí proniknout
do nejvzdálenější místnosti a pak opravdu
stačí na 10 minut otevřít okno v kuchyni
a můžeme zase bez problému dýchat.
Ač nechávám kouřící troubu zavřenou, aby
toho kouře bylo co nejméně (zatímco DD
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IG Literární tvorba

Jaroslav Menčík

Jaroslav Menčík (2030)

Meta formosa
Tmavomodročerné temno
javorové rudé listí
zabloudit se nejdřív má vždy
to prý úspěch zcela jistí

Císařovy staré šaty
brýle třeba ze sekáče
vytrhnout z paty trn zlatý
knihu nedat do pekáče

Rozpuštěná jinovatka
broskvím těm je možná blaze
vycvičený pohled třeba
šedý osel na obraze

K hvězdám z celé galaxie
ztrouchnivělá úzká lávka
Měsíc utek’ za svou ženou
generální kvazistávka

Praha nebo Barcelona
na poli kdos pluhem oře
čtyřlístkem je možno uhnat
závodního skunka tchoře

Umět mlčet volská dřina
Uran kobalt iridium
zlato dělá rádo striptýz
oblečeným věřit činům

Utkat si sen v stínu křoví
přiopilé cikády dvě
čerti v děsu odletěli
čarokrásné najády… Jé!

Talíř svádí černou myšku
špek dokouřil z Kuby doutník
tramvaj jako prima donna
osamělý tramp a poutník

Zapomenout na myšlenku
žena září listopadu
život skrze obrazovku
ocas rohy křídla vzadu

Kohout marně zpívat zkouší
hroši mají z břehů polnost
temná bouře na obzoru
ráno hájí v skrytu volnost

Štěstí léta zpoceného
komáři jdou právem do cel
kozel vklouzl do obleku
kalhoty a švédská ocel

Minuty čas uchvacují
v křesle sedí brambor lilek
foxteriér na koštěti
žaludů i kulí filek

Prudký záblesk a pak žár jen
nadpozemské světa divy
vzrušení děs k nepoznání
k smrti čelem v pravdě živý

Výslech v noře u lištiček
elasticky tuhé pero
obzor jasně fialový
Canis lupus calimero

Ponoření do neznáma
vypasení líní svišti
kousek nebe bez obláčku
krysy tajně na jevišti

Velbloud v dáli sedmihrbý
datle žádné velepecky
úpal úžeh vidiny šok
šipkou poctít vlhké necky

Kousky duše v rozprodeji
pravda z břehů Obu Nilu
házet šutrem v uvítání
říjný jelen sika milu

Vlastní tvářnost zkušenosti
na palouku mambo branec
trochu bláta místo květů
romantický kolouch kanec

Černá růže zmatku v nitru
krása vůně bez bodláčí
cihly písek skořice len
plamen vášně nerozmáčí

Nepřítomnost v přítomnosti
zakázané višně fíky
trubka housle klarinety
za varhany hudbo díky

Kutat moudra v síti sítí
úplavice krutě silná
kdo nehledá ten vždy najde
pravda vposled něžně vilná

Prudký pohled do zrcadla
zapálené čtyři svíce
tašky ze střech jako vrabci
leopardoželví kštice

Příliv srandy na bojišti
nezdaněné velehory
čest už není za co prodat
přilba i meč z rebarbory

Štěkot fen je zdáli slyšet
brzdy klakson autobusu
tři vlaštovky štěbetají
vlka nedat do cirkusu

Asfalt zpívá na ulici
létající z polí oves
možno si dát umlít hlavu
nezakopnout v kraji o les

Rozloučení zadunělo
bič a kompost hoch prý školy
probuzení s tichým vzlykem
narcis leknín gladioly

Příroda je čarodějka
únore ty ruku zvedni
kose zahraj na svůj nástroj
červánky i po poledni

Pavouk křepčí na ořechu
něha tančí na peróně
sup jak kačer na rybníce
zpomalení býci koně

Hltat knihy zakázáno
cukrkandl v ústech zkysl
z trusu nelze uplést provaz
ujařmená city mysl

Hlavu vzhůru zrakem čichem
magnetická rebalance
odhodlaně přes propasti
chorovodem vírem tance

Magnetische Rebalanz
Las mujeres
Et je danse
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GMO Jednorožec
Zlepšoval jsem genom
Jednorožce Pegasem
jasnovidný roh a křídla
zrak jak karlovarská zřídla
Představa se hnala všem
hlavou tehdy jenom
Kdybych však měl předem páru
že příroda tlustou čáru
přes rozpočet udělá mi
(Nečtěte dál jste-li dámy!)
věnoval bych více času
pšeničnému veleklasu
nehonil se za Nobelem
jak na růže s vodním dělem
napříč bájným Parnasem
s kontroverzním ohlasem
Co se strašně málo tuší
je souvztažnost křídla-uši
a tím spíše původ rohu
Snad jen pravdu napsat mohu
Jako vědec říct to musím!
Mějte oči otevřeny!
(Dámám se tím možná zhnusím)
Místo křídel velké uši
po rohu se slehla zem
Kdo chce ať se v čelo buší
Některé to možná vzruší
Jiní spíše řeknou Fuj!
(Nečtěte dál jste-li ženy!
Slečny ať si zacpou uši!)
Zrodil se tvor postižený
Osel s dlouhým ocasem
Monoceros toyekhuy

Jiřina Vlková

Historické okénko
Intranetová
fotogalerie
obsahuje
zajímavou vychytávku, kterou jsou
žebříčky uvádějící podle různých kritérií
výjimečné
fotografie.
Tou
nejvíce
zobrazovanou je v současné době
skupinové foto účastníků badmin
tonového turnaje, pořádaného Jirkou
Šmachem 17. března 2018 ve Vítkovicích.
Snímek zveřejnil Radek Jureček a ke
dni uzávěrky tohoto časopisu měl 3 360
zhlédnutí, což je průměrně 2,75 denně.
Na druhém místě je fotka z alba
Česti Kaluse Mallewood 2019 – týmy
z 24. května 2019 s 2 671 zobrazeními,
což je 2,92 denně, a třetí příčku obsazuje
opět Radek Jureček s badmintonem 2019
s 2 117 zobrazeními, tedy 2,32 denně.
Je zajímavé, že ostatní fotky v prvních dvou
albech mají jen něco přes sto zhlédnutí
a ve třetím případě jen několik desítek,
takže ostravská MS má zřejmě ve svých
řadách zdatného klikače, který uvedené
fotografie cíleně vynesl ve sledovanosti
na stupně vítězů. Je na zvážení, jestli by
neměl od SIG Rozvoj intranetu dostat za
odměnu novou myš.

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.
„Jaký dobrý skutek jsi dnes udělal, Rayi?“
„S Walterem a Henrym jsme pomohli paní
přejít ulici,“ odpoví chlapec. „To je vážně
hezké. Ale proč jste na to byli tři?“ „Ta stará
paní přejít nechtěla.“
Derek Thompson, Hitmakeři
Bolest, kterou si člověk způsobil sám, si
soucit nezasluhuje.
C. J. Tudor, Kříďák

Proč jsem doufal, že budeme šťastní v cizině?
Změna prostředí je tradiční blud, na nějž
spoléhají lásky a plíce odsouzené k zániku.
Vladimir Nabokov, Lolita
Jsou lidé, kteří se znuděně den co den plouží
životem a nemají sebemenší potuchy, že ne
dál než ve špičkách prstů se jim skrývá svět
plný zázraků.
Derek Landy, Smrtislav Hezoun, detektiv bez
bázně a hany

Dějinné zákony mají stejnou absolutní
platnost jako zákony fyzikální, a pokud
existuje větší pravděpodobnost omylu, pak
jenom proto, že historie nepracuje s tolika
lidmi, s kolika atomy pracuje fyzika, takže
roste význam individuálních odchylek.

Zkrátka šlo o to soustředit se na život teď
a tady, až bude potřeba utíkat, tak utíkat,
až bude potřeba bránit se, tak se bránit,
a až nastane čas umírání, tak s lehkostí
skřivana umřít.

Isaac Asimov, Nadace a říše

Wu MIng-Yi, Muž s fazetovýma očima

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

Lidé přicházeli, jak se mi zlíbilo, a natahovali
závaží. Dokud byla závaží nahoře, hodiny
tikaly a čas běžel. Jakmile ale lidé odešli
a závaží klesla, čas se zastavil. A ze shluků
toho zastaveného času se potom vršily na
podlaze vrstvy starého vyšisovaného života.
Haruki Murakami, Hon na ovci
Recept na to, jak vyzařovat sebedůvěru, je
podle ní jednoduchý: představte si, že vás
lidé, na které chcete zapůsobit, už předem
mají rádi, a chovejte se podle toho.
Barbora Šťastná, Jak jsem sebrala odvahu
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BYSTŘÍLNA

Řešení úloh
najdete na straně 46.

Turistické atrakce očima nespokojených turistů
HOnza Koudelka

Poznejte památku nebo atrakci podle negativní 1hvězdičkové recenze ze serveru Tripadvisor.
Převážně přeloženo z angličtiny. Inspirováno kvízem na sporcle.com (mensa.click/lu).

Česko










1. Ty, kdo tenhle „zázrak“ vytvořili – zastřelit… Na takovém
místě – tak trapné. Stalinův pomník sundali a nahradili ho
tímto…
2. Dobře, je to pěkný most s několika pěknými sochami a jedním nebo dvěma talentovanými portrétisty. Ale také jsou na
něm stovky turistů, kteří se snaží udělat si selfie a předstírat, že jsou na mostě sami.





3. Nestojí to za to. Na tomhle hradě není nic zajímavého. Vypadá, jako by byl postaven před 20 lety. Ceny pro cizince
jsou dvojnásobné. Bez průvodce se neobejdete, i když tam
nic není.



4. Nikdy bych nikomu nedoporučil navštívit tento „hrad“.
Čeká vás tam jen dlouhá chodba za chodbou s nekonečnými místnostmi. Každá nudnější než ta předchozí. Upřímně
řečeno, po desáté místnosti jsme toho měli plné zuby.



5. Z hradu je pěkný výhled na město. Naštvalo mě ale, že
u vchodu do hradu chovají na poměrně malém prostoru
několik medvědů. Děti turistů na ně neustále pokřikovaly.
Byl to příšerný zážitek.



1. Několika slovy: díky chytrému marketingu dokázali zpátky
vytřískat peníze z tohohle architektonického selhání. Souhlasím, je to ikonické místo a asi je nutnost ho navštívit, ale
to všechno je jen kvůli reklamě a ničemu jinému.



6. S velkým očekáváním jsme se připojili k velkému zástupu
lidí, kteří čekali, až hodiny začnou odbíjet. Když to přišlo,
jsem si jistý, že celý dav byl nesmírně zklamaný stejně jako
já.
7. Dodnes moderní budova, kde musíte zaplatit, abyste se
dostali na vrchol, kde je bar. Musel jsem si koupit drink,
aby mi dovolili jít ven.
8. Jedno z nejhorších míst ve městě. SUPER přeplněné. Tisíce ztracených duší, které se snaží zjistit, kam jít a co vidět.
Ani jedna cedule s jiným jazykem než češtinou. Nic k vidění, jen prázdné místnosti.
9. Jen panenka ve starých zaprášených šatech. Alespoň je
zdarma. Chci říct – když prší, asi je lepší jít dovnitř než
zmoknout, ale pokud to uděláte, zavřete oči – ta věc je strašidelná.
10. Nic ve srovnání s originálem. Ošizená replika k oblbnutí turistů, kteří nemají v Praze nic jiného k vidění.

Svět
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2. Když jsem si v restauraci vychutnal svůj stodolarový šálek
kávy, měl jsem pocit, že je tohle místo trochu předražené.
Naštěstí můj vrtulník stále čekal venku, takže jsem odešel
a ušetřil peníze za spropitné.
3. Zřejmě se jedná o uměleckou galerii… NENECHTE SE
OŠÁLIT! Evidentně má tvar trojúhelníku z nějakého důvodu.





4. Množství helikoptér nad vodopády ruší jakýkoli klid a pohodu. Pěkné na obrázcích. Ve skutečnosti je to úplně jinak.
5. Není to kaple. Je to jen jedna velká místnost, jejíž stěny
a strop pokrývá malba. Budete se tam pohybovat spolu se
stovkami lidí a ochranka vám bude přes hlasitý reproduktor
neustále opakovat, abyste zachovali ticho a nefotili/netočili
videa.



6. Zvenku to vypadá lépe. Uvnitř podle mého názoru nic zajímavého. Věřte mi, že ty peníze můžete utratit za cokoli
jiného, třeba za jinou pizzu…



7. Pokud opravdu toužíte postavit se do fronty s desítkami
dalších lidí a snažit se vyfotit na přechodu na rušné silnici,
zatímco na vás troubí auta, pak je to to pravé místo. Jsem
velký fanoušek Beatles, ale tady opravdu není nic k vidění.
Je to jen obyčejný přechod pro chodce.



8. Obrovské fronty na 30sekundové focení s vozíkem připevněným k cihlové zdi. Nasaďte si čepici a šálu, kterou nosí
tisíce dalších. Pro mě ne, díky.
9. Doslova krabice uprostřed silnice s pytli písku po obou
stranách a dvěma chlápky v uniformách G.I., kteří vás přemlouvají, abyste se s nimi vyfotili za 10 eur. Past na turisty.
Zůstaňte radši v autobuse.







10. Nechápejte mě špatně, památka je úžasná, ale organizace
na místě je naprosto ďábelská a špatně udržované ulice,
které k památce vedou, páchnou močí. Cizinci zaplatí 26×
víc než místní. To sice zahrnuje i vstup do mauzolea a předběhnutí fronty, ale značení je tak špatné, že stejně můžete
skončit ve frontě.
11. Nechápu, proč je kolem toho tolik povyku. Dotáhla mě sem
manželka, když jsem měl hrát golf. Je to jen díra v zemi.
Velká díra.
12. Nemůžete zpochybnit historii tohoto místa, ale je to jen
oslavovaný kruhový objezd obklopený naštvanými ignorantskými Francouzi.
13. Nechtěli nás pustit dovnitř, i když venku byla zima a pršelo.
Stráže se nedokázaly ani na vteřinu usmát. Královna odmítla otevřít dveře nebo aspoň zamávat z okna.
14. Jsou to jen velké hodiny. Nic víc, nic míň… Mám doma hodiny po dědečkovi, na které je stejně vzrušující pohled.
15. Na můj vkus je to trochu moc bránovité. Mám raději brány,
které nevypadají úplně jako brány, jestli mi rozumíte. Parkoviště bylo dostatečné.
16. Cítila jsem se naprosto zklamaná. Ve světě jsem viděla velké vodopády obklopené přírodou. Tohle městečko vypadá
jako Vegas s výhledem na vodu.
17. Velká očekávání, ale dnes žádná Nessie. Jezero je nádherné, ale jestli se chystáte za příšerou, nejezděte tam, protože
se neobjeví.
18. Pokud navštívíte katedrálu v noci, dejte si pozor na říční krysy. Nejsou to myši… mluvím o VELKÝCH ŘÍČNÍCH
KRYSÁCH, které přicházejí z břehů řeky, aby se najedly
z odpadkových košů v okolí. NEPŘIBLIŽUJTE SE KE KEŘŮM V OKOLÍ.

BYSTŘÍLNA

Řešení úloh
najdete na straně 46.















19. Ostraha je více než nepříjemná. Západní křídlo bylo zavřené. Východní křídlo se maluje. Pokud chcete vidět mahagonový nábytek, jděte do Ethan Allen. Opravdu tam není nic
jiného k vidění.





20. Blbá památka v blbé lokalitě. Žádný výklad. Jen trojrozměrný tvar ve špatném stavu. Když sedíte na zablešeném
velbloudovi, získáte alespoň dobrý snímek.
21. Opravdu dost vysoká a rozhodně na ni nemůžete vyjet,
protože jsem se o to pokusil a rychle jsem selhal! Občas
tam je taky docela chladno a není tam žádná kavárna nebo
toalety v blízkosti! Dám přednost víkendu v Butlins.



22. Pokud máte rádi cihly, můžete nebo nemusíte si to užít (já
ne), pokud cihly a zdi nemusíte, raději se jí vyhněte, je příliš
velká.
23. Nelíbilo se mi tu, připomínalo mi to parlament, plný zbytečných panáků. Zkusím s přítelkyní žalář, abych zjistil, jestli se
jí líbí být svázaná.



24. Fakt špatně udržovaný, cesta je samé křoví, když jdete
nahoru ke Kristu, je velmi špinavý, není možné se vyfotit
čelem k němu.



25. K tomu není co dodat. Jedná se o lidmi vyrobený dřevěný
nápis. Proč utrácet čas a peníze, abyste ho viděli?

Trojbarevná trimina

26. Velký kus oceli, který slouží akorát tak jako orientační bod.
Nic zvláštního, příliš komerční. Příliš mnoho pouličních prodejců a lidí, kteří se diví, co tu vlastně dělají.
27. Pokud máte rádi zchátralé lunaparky, je to pro vás to pravé
místo. Nevím, proč tam lidé ztrácejí čas. Jedinou pozitivní
věcí je zelený pás, kde můžete chodit pěšky, jezdit na kole
nebo na inline bruslích!
28. Už se nezdá tak robustní. Nejsem si jistý, zda je v tuto chvíli
bezpečné po něm chodit nebo jezdit, po tom, co jsem byl
svědkem jeho destrukce ve filmech Hrůza přichází z moře,
Zrození Planety opic, X-Men: Poslední vzdor, Pacific Rim –
Útok na Zemi, Monstra vs. Vetřelci, Jádro, Terminator Genysis, Terminator Salvation, Kniha přežití, Superman, 10,5
stupně, Megažralok vs. obří chobotnice, Godzilla, a San
Andreas…
29. Ze všech barev, které si autor této krásné dámy mohl vybrat, zvolil zelenou… Kdyby byla v růžové, rozhodně by
vzbudila více pozornosti.
30. Upřímně řečeno, nemůžu uvěřit, že ty kameny ještě nerozvrtali. Je to tak nudné místo. Ty kameny nemají žádný význam, je úplně jedno, jak se tam dostaly. Prostě jen podvod
na tahání peněz z lidí. Nejhorší výlet vůbec.

František Luskač, úloha byla součástí 64. kola Jemelíkovy
Luštitelské Akademie

Všech šest vyobrazených trojbarevných trimin poslepovaných ze
tří dřevěných kostek umístěte naležato na rastr 6×6 polí tak, aby
v každém řádku a v každém sloupci byly přesně tři kostky různých
barev. Trimina můžete libovolně otáčet, nikoli však převracet. Barvy
kolem obvodu rastru určují, kostku které barvy je v daném směru vidět
jako první – viz příklad. Najděte všechna možná různá řešení.

Příklad s řešením vyobrazeným z pohledu shora:

Zadání:

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

| 45 |

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.

Turistické atrakce očima nespokojených turistů
Řešení najdete na mensa.click/bystr12.

Trojbarevná trimina

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.

Záhada zakonzervovanosti
našeho školství konečně
vyřešena!
Iva Berčíková
Na úvod bych se s vámi chtěla podělit
o dvě své zkušenosti. Jedna je z roku 1981,
kdy jsem jako studentka učila za zraněnou
učitelku na jednom pražském gymnáziu.
Kromě klasické výuky jsem pro studenty
připravila nestandardní test – a moc jim to
nešlo. Jednou z neúspěšných byla dcera
jedné naší profesorky, která mi to pak dala
sežrat u státnic.
Letos jsme o čtyřicet let dál a já čelím petici
žáků jedné třídy, kteří chtějí učitele, který
je bude učit normálně – a vedení školy jim
vyhovělo.
Nabízím vám ke zvážení moji hypotézu, proč
to tak je. Mohly by za tím být styly učení. Ten,

u koho převládá sluchový styl, si bude libovat
v tradiční frontální výuce a bude citlivý na hluk
v hodinách. Klasiku dají i ti zaměření zrakově,
protože se dokážou snadno naučit z učebnic
a skript. Ostrouhají ti kinestetičtí – učitelé,
kteří prošli tradiční školou a mají nejspíš také
v převaze sluchový nebo zrakový styl, jim jiné
metody nabídnout neumí, a ani nechtějí.
„Modernost“ vyučování tak je jen v novém
nábytku a promítání prezentací místo psaní
na tabuli.
Proto stále slýcháme stesky na malý zájem
o technické obory – řada těch, kteří by na ně
měli, neprojde přes střední školu, pokud se
na ni vůbec dostane.

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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Věděli jste, že řádková inzerce pro členy Mensy ČR je zdarma a výhodný
reklamní čtvereček jen za 300 Kč?
Informace o dalších možnostech inzerce a kompletní ceník najdete na webu

casopis.mensa.cz

MÍSTNÍ SKUPINY

MS Brno: brno@mensa.cz, brno.mensa.cz
MS České Budějovice: budejovice@mensa.cz, budejovice.mensa.cz
MS Hradec Králové: hradec@mensa.cz, hradec.mensa.cz
MS Karlovy Vary: vary@mensa.cz, vary.mensa.cz
MS Jihlava: jihlava@mensa.cz, jihlava.mensa.cz
MS Liberec: 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 Děti Plzeň: Jana Soukupová, 603 559 649, jana.soukupova@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
Tajemnice pro sociální sítě:
Dita Šamlová, dita.samlova@mensa.cz
Tajemnice pro merchandising:
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: kompletní seznam testujících najdete na mensa.click/testujici

REDAKCE ČASOPISU
E-mail: redakce@mensa.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ:
Instagram: mensa.click/ig
Facebook: mensa.click/fb
Twitter: mensa.click/twt
LinkedIn: mensa.click/li

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.

Přejeme vám poklidné svátky
a těšíme se na příští společně strávený rok.

