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Vážení mensané,
zatímco léto už je jen krásnou vzpomínkou, přichází s podzimem čas, kdy Mensa pravidelně
rozjíždí Logickou olympiádu. Letos už je to po patnácté, kdy pořádáme v celosvětovém
měřítku největší akci Mensy. Loňská rekordní účast, více než 75 tisíc účastníků, je letos opět
pokořena. Není proto divu, že organizace soutěže vyžaduje nespočet dobrovolníků pro hladký
průběh tří soutěžních kol. Zejména krajská kola soutěže, kdy v jeden den probíhá soutěž ve
všech krajích pro celkem zhruba dva a půl tisíce studentů, jsou jedním z nejnáročnějších
okamžiků. Pokud jste se ještě nikdy nezapojili do žádné dobrovolnické činnosti, možná je
pomoc na takovéto akci tím nejvhodnějším okamžikem. Nabídnout svou pomoc můžete
snadno, kontakty najdete na webu Logické olympiády.
Rád se s vámi potkám na krajském kole či na finále Logické olympiády, ale samozřejmě i na
jakékoliv mensovní akci, třeba na blízkém podzimním setkání. Je na vás, zda tam budete jako
účastník nebo jako dobrovolník, ale důležité je, že tam budete. Stále platí důležité mensovní
rčení: Mensa je a bude taková, jakou si ji uděláme.
Krásný podzim a na viděnou,

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

Z Mensa gymnázia

Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, zveřejnění a nezveřejnění příspěvků
podléhá schválení redakční radou. Příspěvky, připomínky a dotazy prosím zasílejte
na adresu redakce@mensa.cz. Redakce si vyhrazuje právo články v případě potřeby
upravit nebo zkrátit.

Editorial
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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.

Logická olympiáda 2022:
nový ročník s novou
koordinátorkou

Tiráž

Časopis Mensy ČR „Mensa“ je dvouměsíčník. Číslo 5/2022 (říjen-listopad), ročník
XXX, vychází 15. října 2022 v nákladu 5 530 výtisků. Uzávěrka prosincového čísla je
6. listopadu 2022.

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: Tomáš Blumenstein, Tereza Cimburková, Ivana Danielková,
Kateřina Emer, Zdeněk Falář, Marcela Fatrová, Lenka Filová, Marta Frydrychová,
Fay Frydrýnová, Věra Hellerová, Petra Holubová, Lydia Jasenská, Čestmír Kalus,
Zuzana Kořínková, HOnza Koudelka, Tomáš Kubeš, Eliška Anna Kubičková, Vlaďka
Laštůvková, Jakub Malý, Lucie Měchurová, Jaroslav Menčík, Kristýna Mothejzíková,
Zdenka Pániková, Milada Pytelová, Martin Sedláček, Martin Sivák, Jakub Sochor, Jiří
Soukup, Jana Soukupová, Dita Šamlová, Zuzana Šimková, Vít Švachouček, Viktorie
Švorcová, Jana Tillová, Jitka Tkadlecová, Kateřina Vágnerová, Jiřina Vlková, Lukáš
Vráblík, Tomáš Vranka, Stanislav Wolf, Soňa Zbytowská.
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Výsledky
fotografické soutěže
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Bádání s nadšením
| 10 |

Mensantrop:
prof. Ing. Mirko
Navara, DrSc.

Vážení čtenáři,
vítám vás u říjnového čísla časopisu.
Tentokrát v něm najdete výsledky fotografické soutěže (a v sekci zahraničí i krátký článek
osvětlující, co se děje s příspěvky těch členů, jejichž národní Mensa vlastní kolo fotosoutěže
nepořádá), Mensa gymnázium se s vámi podělí o své plány na tento školní rok a klatovský
LogIQ klub nabídne tipy na aktivity s nadanými dětmi. V rubrice Mensantrop na vás čeká
profesor Mirko Navara a v kalendáři mnoho mensovních akcí – mimo jiné celostátní setkání
Dětské Mensy a poslední připomínka, že se ještě můžete stihnout zúčastnit celostátního
setkání Mensy „dospělé“, které se koná 26.–30. října – přihlášení je možné na akce.mensa.cz.
V časopise najdete i řadu reakcí na uskutečněné mensovní akce – tentokrát dominují letní
tábory, ať už pobytové nebo příměstské, ale organizátoři nezaháleli ani s dalšími akcemi
a budete si tak moct počíst například o výletu na Šukačku, o víkendu pro dobrovolníky nebo
o nasolených mensankách.
Novinkou tohoto čísla pak je změna způsobu schvalování příspěvků k publikaci – jejich
otištění nově místo redakce časopisu schvaluje Redakční rada zřízená Radou Mensy. Pro vás
jako přispěvatele se tím ale nic nemění – své příspěvky stejně jako dříve posílejte na e-mail
redakce@mensa.cz.
Přeji vám příjemné čtení.
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SIG Literární tvorba
Synapse II
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Adresář

Obsah

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

Zahraničí
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Logická olympiáda
spouští ročník 2022 v čele
s novou koordinátorkou
za organizační tým Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, +420603726030

organizaci krajských kol, pro finále a také pro
tvorbu nových logických úloh.

Logická olympiáda je svým rozsahem
75 000 účastníků a 200 dobrovolníků
jedním z největších mensovních projektů
na světě. Hlavním cílem je nabídnout dětem
a studentům soutěž, která není založena na
znalostech, ale ve které musí hledat řešení
vlastním rozumem. Chceme je tak přivést
k logice a k logickému myšlení a důležitým
efektem této soutěže je také objevování
skrytých talentů.

Registrace pro účastníky je otevřená po celé
září. Soutěžící kategorie A (3.–5. třída ZŠ)
budou psát základní kolo v prvním říjnovém
týdnu, kategorie B (druhý stupeň ZŠ) ve
druhém, kategorie C (SŠ) ve třetím týdnu a na
čtvrtý týden se mohou těšit děti kategorie
MŠ, A1 a A2 (což nejsou řidiči malých
motocyklů, ale 1. a 2. třída ZŠ). Krajská kola
pro A, B a C pak proběhnou v pátek 4. 11.
a finále v pondělí 28. 11. 2022.

Po mnoho let působila v roli hlavní
koordinátorky Zuzana Poláková. V této pozici
pro letošní rok končí, ale bude pokračovat
v týmu a dále se na soutěži podílet. Rádi
bychom jí poděkovali za obrovské množství

práce a úsilí, které tomuto projektu dosud
věnovala.
Novou koordinátorkou soutěže se stává
Lucie Měchurová (lucie.mechurova@mensa.
cz), všichni jí přejeme hodně elánu, sil,
nadhledu a ať jí tato činnost nekonečně baví.
Technickou stránku zadání spravuje Martin
Sedláček, PR zajišťuje Hana Kalusová, finále
koordinuje Tomáš Blumenstein, IT má na
starosti Petr Mazal, dotace vyřizují Zuzana
Poláková a Petra Mazalová, komunikaci
koordinuje Petra Pavelková, krajská kola
Marta Kubánková a tým pro sestavení úloh
povede Natálie Kaňáková. Pokud se chcete
přidat, stále hledáme dobrovolníky pro

Jsme rádi za velké množství nabídek na účast
v organizačním týmu, protože bez nadšených
dobrovolníků se soutěž Logická olympiáda
neobejde, a těšíme se na spolupráci při
tomto patnáctém ročníku.

Zemřela paní Věra Čepková,
dlouholetá aktivní členka Mensy
Uprostřed léta nás zastihla smutná zpráva – odešla paní Věra Čepková, dlouholetá
členka Mensy. Společně s její dcerou Ivou Berčíkovou a vnučkou Adélkou na ni
společně vzpomeňme a připomeňme si aspoň pár fotkami léta, kdy se paní Věra aktivně
zúčastňovala akcí Mensy anebo pomáhala např. při organizování Logické olympiády.
Rozhovor s paní Věrou Čepkovou popisující její četné aktivity a zájmy vyšel v prosincovém
časopise 2010.
Čest její památce.
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Výsledky mensovní
fotografické soutěže
Dita Šamlová

Všem soutěžícím děkujeme a vítězům gratulujeme!

Živá voda (Jakub Malý)

Babí léto (Ivana Danielková)

Na konci světa (Martin Sivák)

Změna na postu místopředsedy MS Plzeň
Věra Hellerová

K 1. 9. 2022 dochází ke změně místopředsedy místní skupiny Plzeň. Z důvodu stěhování na tuto funkci rezignoval Martin Jelínek. Novým
místopředsedou se stává Oldřich Bureš, který byl jedním z kandidátů na tuto pozici v posledních volbách MS Plzeň.
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Z Mensa gymnázia
Marcela Fatrová, zástupkyně ředitelky, foto: archiv školy
Jako každý rok jsme 1. září zahájili nový
školní rok, tentokrát konečně bez jakýchkoli
omezení souvisejících s COVID-19. V 8:30
přivítali třídní učitelé naše stávající studenty,
o hodinu později třídní učitelka, vedení školy
a vyučující přivítali naše nové primány a jejich
rodiče.

lize, Bára Přikrylová se stala vítězkou Online
filmového festivalu Poděbrady v kategorii
neodborných středních škol s filmem Hladina
a obrovský úspěch jsme zaznamenali
v olympiádě v programování – 6. místo v ČR
a 108. místo ve světě, což ale stačilo na
bronzovou medaili (B. Swart).

Při ohlédnutí za předchozím rokem můžeme
být pyšní na spoustu věcí, které se nám
i žákům podařilo uskutečnit a kterých se nám
podařilo dosáhnout.

V CO2 lize jsme se umístili mezi nejlepšími
týmy v ČR a v olympiádě v mezinárodní
dámě získala J. Schmidová 1. místo na MČR
a postup na ME a MS. J. Slíva postoupil do
celostátního kola SOČ v oboru Informatika,
získali jsme 4. místo ve finále technologické
olympiády, měli jsme 2 žáky v celostátním
kole Dějepisné olympiády, do sbírky připadlo
i 1. místo ve finále LO.

Akce
Už bez všech omezení se opět konaly
různé tradiční i nové akce, např. Mensa
fórum, Noc s Andersenem, Výprava do
Skotska, Celoškolní akce Babočka, beseda
s pamětnicí 2. světové války a holocaustu,
exkurze do Stanice mladých přírodovědců,
přednáška o řepské přírodě s doc. Farkačem,
byli jsme na akci Svět knihy, pomáhali jsme
v rámci Srdíčkových dnů aj.

Projekty
Úspěšně jsme zakončili mezinárodní projekt
YES GREEN společnou prací a zábavou
v Bulharsku, také jsme završili projekt
Šablony II. projektovým dnem v Lidicích a ve
škole se společností Mobilní planetárium,
dokončili jsme projekt Dotkni se vesmíru
videodokumentem o jeho průběhu, zapojili
jsme se do projektu Maraton psaní dopisů
od Amnesty International a do projektu Les
do kapsy.

Úspěchy
Zaznamenali
jsme
mnoho
úspěchů
v nejrůznějších soutěžích a oblastech.
Debatní klub získal několik úspěchů v debatní
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Čtyři žáci se zúčastnili finále Lingvistické
olympiády, sklidili jsme i mnoho skvělých
úspěchů v soutěži Pangea a získali 1. místo
v mezinárodní soutěži matematický Náboj
a 3. místo v ČR ve fyzikálním Náboji. V rámci
ročníkové práce vznikl turistický průvodce
Toulky po zaniklé Šumavě, jedna žákyně se
zúčastnila Dětské vědecké konference, žák
sexty se umístil 13. na MS v akrobatickém
rokenrolu aj.

Co nás čeká v tomto
školním roce
Především jsou to pravidelné akce jako
lyžařský kurz, debatní a šachový kroužek,
tvorba školního časopisu, projektové
dny, různé odborně zaměřené exkurze,
besedy a přednášky – především oblíbená
akce Mensa fórum. Pokračujeme také
v tandemové výuce v několika předmětech
a třídách a v projektu Nautilus, který u žáků
rozvíjí kompetenci k učení. Zapojili jsme se
do projektu Rozvoj kultury školy, kde bude
probíhat užší spolupráce mezi učiteli, žáky

a rodiči. Naši žáci budou tvořit seminární
a ročníkové práce, z nichž ty nejlepší
poputují do přehlídky SOČ, zúčastní se kurzů
CTM, připojíme se k celostátním akcím Noc
s Andersenem, Svět knihy a Srdíčkovým
dnům. Budeme se snažit zapojit děti alespoň
do pravidelně organizovaných soutěží, např.
matematických, historických, zeměpisných,
počítačových, cizojazyčných, literárních,
výtvarných, Logické olympiády, Lingvistické
olympiády a dalších.
Také opět plánujeme v květnu uspořádat
celoškolní teambuildingovou akci pro
posílení vztahů mezi žáky školy napříč
ročníky. Žáci na několik dní vyjedou do
přírody a pod dohledem vyučujících budou
společně probíhat týmové poznávací
a outdoorové aktivity.

Asi nejdůležitější
a nejrozsáhlejší akcí bude
příprava oslav 30. výročí
vzniku školy, kterou
plánujeme na září 2023.
Kromě toho neustále a průběžně zvelebujeme
prostory školy i její okolí – na chodbách se
neustále vystavují výtvarná díla našich žáků,
vitríny s jejich úspěchy, ve všech prostorách
školy je i květinová výzdoba a mnoho
odpočinkových prostor. Některé prostory
školy byly čerstvě vymalovány, jedna třída
byla vybavena novými šatnovými skříňkami,
byla dovybavena klubovna pro žáky, do
kabinetu AJ a TV byl pořízen nový nábytek,
bylo zakoupeno několik pomůcek pro online
výuku a počítá se s dalšími. Pěkně upraveny
a osázeny jsou i venkovní prostory před
vchodem do budovy.

Také připomínáme existenci Nadačního
fondu Matyáše Kosíka. Tento fond
slouží k podpoře nadaných žáků naší
školy. V loňském školním roce jsme z něho
finančně podpořili aktivity k rozvoji nadání,
které by si žáci nemohli dovolit zaplatit ze
svého (např. kurzy CTM) nebo jim škola tuto
aktivitu uhradila z fondu jako odměnu za
dobrou práci. Také jsme poskytli mimořádná
prospěchová
stipendia
za
výjimečné
studijní výsledky. Celkem jsme v tomto
roce vyplatili 107 400 Kč. Další stipendisty
a žadatele budeme vybírat opět v červnu
následujícího školního roku. Pokud byste
chtěli přispět do fondu, zde je číslo účtu:
1031690264/6100 – Equa bank.
Věříme, že tento rok bude pro naše studenty
klidný a přínosný a že vám budeme v jeho
průběhu na našich webových stránkách
i zde v časopise přinášet zprávy o jejich
úspěších! My všichni ve škole pro to uděláme
maximum.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 12. 2022 a 1. 2. 2023
Zveme všechny zájemce o studium na
naše Dny otevřených dveří, které se
uskuteční ve středu 7. prosince 2022
a 1. února 2023.
Od 10 do 12 hodin proběhne
prezentace o škole, dále návštěvníky
seznámíme s průběhem přijímacího
řízení, s našimi aktivitami, s koncepcí
rozvoje kompetence k učení, s prací
školního poradenského centra (školní
psycholožka, speciální pedagožka),
s tandemovou výukou a činností
některých našich kroužků.
Od 12:15 do 13:50 budou probíhat
ukázkové hodiny.
Od 14 hodin se bude konat testování
IQ pro zájemce (jednou z podmínek
pro přijetí na naši školu je IQ nad
130 bodů) a současně bude probíhat

Herní odpoledne, jehož součástí
bude ukázka aktivit studentů – turnaj
v piškvorkách, dámě, bridži a jiných
deskových či logických hrách.
Návštěvníci si budou moci zkusit
pracovat s hlasovacím zařízením
a prohlédnout si práce studentů. Také
uvidí zajímavé fyzikální, chemické
a biologické pokusy.

pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány,
kteří by rádi studovali ve škole, která
dává mimořádně nadaným studentům
možnost uplatnit svůj potenciál.

Součástí Dne otevřených dveří bude
i malé občerstvení.

Pro zájemce o studium a jejich rodiče
jsme na webové stránky naší školy
www.mensagymnazium.cz vytvořili
sekci FAQ – často kladené otázky, kde
jsme zodpověděli několik dotazů, které
se často opakovaly při prezenčních
dnech otevřených dveří.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme,
že pro bezproblémové a včasné
zaslání výsledků IQ testů uchazečů
o studium je nutné se předem přihlásit
na adrese www.mensa.cz, abychom
připravili dostatek testovacích sešitů
a archů. Cena pro děti je 200 Kč.

Zájemcům a uchazečům o studium
také doporučujeme podrobně prostudovat další informace na našich
webových stránkách – najdete tam
mimo jiné TV spot o škole nebo online
virtuální prohlídku školy, kterou vytvořili naši studenti.

Den otevřených dveří je určen hlavně

Těšíme se na vás!
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Bádání s nadšením:
inspirace z klatovského
LogIQ klubu nadaných dětí
Kateřina Vágnerová

Představujeme 3 nejpovedenější badatelské aktivity pro zvídavé
prvostupňové děti z letošní činnosti LogIQ klubu nadaných dětí
v Klatovech. Tyto aktivity byly součástí zapojení našeho klubu do
letošního ročníku soutěže Pohár vědy.

ÚKOL: MOST
Vytvořte jen za použití papíru a lepidla most,
který překlene propast širokou alespoň
30 cm a udrží závaží alespoň 250 g.
Děti zkoušely různé stavitelské přístupy
a popisovaly svá zjištění ohledně stability
a nosnosti jimi vytvořených mostů. Objevily
a formulovaly 3 různé principy:
a) zvolíme dostatečnou vrstvu papíru, která
unese závaží, a most na obou stranách
zatížíme velkou plochou rozloženého
papíru – nejde ani tak o váhu papíru na
krajích jako o plochu;
b) rozložíme hmotnost závaží do mnoha malých
plošek – buďto do hrotů složené harmoniky,
nebo obloučků složených ruliček;

Společně s úkolem stavby papírových mostů
měly děti v tomto kole soutěže ještě další
„mostní“ aktivity: postavit samonosný most,
postavit jakýkoliv vlastní most z nějakého
jiného materiálu a vydat se ve své obci
na prohlídku mostů – zjistit, k čemu slouží
a jak jsou stavěné, a také najít odpovědi
na otázky, který most v České republice je
nejdelší, nejstarší, nejhezčí. I tyto úkoly jsou
velmi důležité, zvláště u mladších dětí. Učí je
totiž práci s informacemi, postupování podle
návodu a komplexnímu myšlení. Navíc je
nutné každý splněný úkol nějak zaznamenat,
např. zápisem do badatelského deníku nebo
týmové badatelské kroniky, který je nedílnou
součástí vypracování soutěžních úkolů.

c) zvolíme konstrukci s podpěrami a oblouky
(jako mají třeba kamenné mosty přes řeky).

ÚKOL: ZRCADLENÍ
Nakreslete takovou polovinu obrázku, aby
zrcátko přidalo tu druhou půlku.
Těžší: podepište se tak, aby to bylo čitelné
až v zrcátku.
Nejtěžší: vymyslete a napište taková slova,
kterých napíšete jen půlku, a tu druhou přidá
zrcátko.
Tento úkol je opět velmi komplexní. Nutí
děti kombinovat znalosti (v tomto stupni
vzdělávání zatím jen zkušenostní) ohledně
osové symetrie, jazykové a motorické
schopnosti. Zvláště u nejtěžšího úkolu
musí děti pracovat v několika postupných
krocích: najít symetrická písmena a skládat
smysluplná slova pouze jejich kombinací.
Zrcadla a zrcadlící plochy obecně mohou být
velkým zdrojem úkolů. Součástí soutěžního
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kola zaměřeného na zrcadla byly také úkoly:
projděte se doma, ve škole i venku a najděte
všechny plochy, které něco zrcadlí. Pozorujte
a popište, co vidíte. Vezměte si do ruky lžíci
a pečlivě pozorujte, co se v ní odráží.

LogIQ klub nadaných
dětí v Klatovech
Náš klub je zaměřený na děti I. stupně
ZŠ. Program klubu sestává z logických
úkolů, badatelství, jazykových hrátek
a diskusních aktivit. V rámci klatovského
klubu jsou děti rozděleny na kroužek pro
1. a 2. třídu ZŠ a 3.–5. třídu ZŠ.
Pro vstup není žádné výběrové kritérium,
jen zájem dítěte. Kroužek probíhá jednou
týdně po vyučování přímo ve škole.

ÚKOL: PADÁK
Na čem všem závisí padací vlastnosti
padáků? Z novin vystřihněte různě velká
kolečka, čtverce, obdélníky, jiné tvary,
po obvodu vždy umístěte 4 stejně dlouhé
provázky, které pod padákem spojte
kolíčkem na prádlo, to bude váš parašutista.
Jiným typem úkolů jsou výzkumné úkoly, při
kterých děti musí soustavně sbírat informace
pomocí experimentu a formulovat závěr.
Je vidět velký posun v myšlení a způsobu
práce dětí podle věku. Zatímco prvňáčci
mají potřebu extrémní případy (největší
padák, nejmenší padák) zkoušet každý
sám, aby své závěry formulovali, páťáci si
již dokáží práci rozdělit, pokrýt tak širokou
škálu výzkumných situací a lépe pak celkově
vyhodnotit pozorování. Děti také musí

vymyslet způsob měření a zaznamenávání
výsledků svého badání, aby s informacemi
mohly následně dále pracovat. Jedná se tedy
o velmi komplexní úkol, zároveň ale spojený
s velkou zábavou a nadšením ze strany dětí.
Jiným úkolem byl vlastní padák jen
z povolených pomůcek: 2 mikrotenové sáčky
30–40 l, 2 m provázku, izolepa, 10 špejlí,
10 brček, kolíček na prádlo (parašutista),
plastový / papírový kelímek, nůžky. Tento typ
úkolů učí děti také důležitému faktu, že není
nutné použít všechny povolené pomůcky,
ale umět kreativně zacházet s omezenými
zdroji. Děti, které úkol plnily až po výzkumu
novinových padáků, mohly využít předchozí
zkušenosti, což se odrazilo na jejich
konstrukcích.
Příklady dětské konstrukce vlastního
padáku

Příklad dětského zpracování úkolu v badatelském deníku

Pohár vědy – zapojte se
Kateřina Vágnerová
Pohár vědy je týmová vědecká soutěž pro děti a mládež ve věku MŠ–
SŠ. Přihlásit se může jakkoliv velký tým, nicméně při postupu do finále je
možné reprezentovat pouze v počtu 4 osob + 1 dospělý dohled. Jedná
se o badatelskou biologicko-fyzikálně-chemickou soutěž s přesahem
do čtenářství, historie i zeměpisu. Je zdarma, rozvíjí nadšení pro
experimentování a zkoumání společně s týmovou prací. Pro věkovou
kategorii předškoláků a mladších školních dětí se u nás jedná o jedinou
takovou soutěž.
Soutěž má 4 domácí kola v měsících leden až duben, při kterých přihlášené
týmy plní zadané úkoly v kategoriích Kreativita a nápad, Teorie a výzkum
a Praxe a projekt. Nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie vyjma té
nejmladší na závěr postupují do prezenčního finále v České republice.
Jedná se o mezinárodní soutěž. Tradičně se zapojují celé školní třídy,
kluby i rodinné týmy z České republiky, Slovenska a Turecka, nicméně
soutěž je zcela otevřena celosvětově. Veškerá zadání jsou zveřejňována
česky i anglicky a řešení mohou účastníci odevzdávat také tak. Velkou
devizou této soutěže je fakt, že po každém kole přijde řešitelům písemná
pozitivní zpětná vazba. Celkově je soutěž pojata velmi motivačně,
povzbudivě a pozitivně.
Soutěžní úkoly jsou ze všech oblastí přírodních věd. Většina úkolů
vyžaduje bádání a měření a často také kreativní přístup, vymýšlení
vlastních způsobů řešení. Děti se tak učí vyhledávat informace, ale také
popisovat svá pozorování i zaznamenávat výsledky svých experimentů.
Na úkoly nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, při úkolech si účastníci
všechno potřebné vyrábí z běžně dostupného domácího materiálu.
Každý soutěžní rok se nese v jiném tématu. V roce 2022 byla soutěž
inspirována Leonardem da Vincim, před tím Archimédem, v roce 2023
má Pohár vědy podtitul „kolem světa“. Láká vás to? Přihlaste se! Více
o soutěži, včetně přihlášek: www.debrujar.cz/science-cup
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Mensantrop: Ve prospěch lidstva

Díl patnáctý:
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
HOnza Koudelka

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, u čeho
se bez inteligence neobejde.
Pro tento díl seriálu si se mnou povídal Mirko Navara, teoretický
matematik a profesor na ČVUT, který skromně nepovažuje stopu,
kterou za sebou zanechal, za významnou, přestože je autorem nebo
spoluautorem minimálně 268 publikací, z nichž 155 je známých
i na mezinárodnímu webu ResearchGate. Jeho specializací jsou
numerické metody, fuzzy logika, strojové vnímání a statistika.
jedinečné osobnosti vážím mnohem více
než titulů, které má dnes kdekdo. Jak to
vnímáte vy? Jste zvyklý spíš na oslovení
„pane profesore“ striktně podle etikety?
Co vám je bližší?
S tou délkou máte pravdu, do všelijakých
formulářů se to ani nedá vyplnit. My se
pohybujeme na pomezí německé kultury
a jiné. Ta německá si na tom strašně zakládá.
Například rakouští kolegové jsou povinni tituly
používat. Tady to takhle vážně nebereme a já
to taky tak neberu. Zvyklý jsem na všechno
možné. Když mě tak titulují studenti ve škole,
působí to divně, ale nijak to neřeším. Pak třeba
jezdíme na akce hnutí Brontosaurus, pomáhat
tam přírodě. Tam si samozřejmě všichni tykají.
Pak takový student skončí semestr, odjede na
prázdniny, a koho tam nepotká… Takže my si
za vzor klademe spíše tu anglosaskou kulturou,
která na to nehledí vůbec, protože je důležité,
kdo co umí, a ne, jakým titulem se ohání.

Na webu se vaše jméno kromě odborných
stránek objevuje i v souvislosti s běháním,
na tričku máte nápis, že jezdíte do práce
na kole. Sportujete hodně aktivně?
Já se vždycky snažil sportovně žít, ne nutně
aktivně sportovat. Registrovaným sportovcem
jsem byl jenom příležitostně, ale po padesátce
jsem si řekl, že kondice, kterou mám, není
samozřejmostí a že pro to mám něco udělat.
Takže jsem kromě ježdění do práce na kole
taky začal běhat. Postupně jsem to natahoval
na delší tratě, takže i ten maraton jsem si
několikrát zaběhl. Teď už ho asi nepoběžím.
Ale půlmaraton jsem ještě stihl před covidem
a nemusel by být poslední. Takže aktivní ještě
jsem, i když se tomu teď věnuji podstatně míň,
protože rodina potřebuje, abych měl síly na
děti, a ne se tři dny zotavoval z běhání.

Když běžíte nebo jedete na kole,
přemýšlíte o něčem pracovním nebo spíš
vypnete?
To je různé. Záleží na tom, co mě zrovna
drží. Nemám to nijak zásadní. Ale nejezdím
se sluchátky na uších. Za prvé by to bylo
nebezpečné a za druhé nemám nic, co bych
až tolik chtěl slyšet.

Když jsem hledal vaše jméno na internetu,
tak mi hned na druhém místě vyskočily
vaše komentáře na webu Seznam.cz.
Všiml jsem si, že jste tam se snažil uvádět
věci na pravou míru. Není to zrovna na
tomto webu trošku sisyfovská práce?

Dobrý podvečer, díky, že jste si na mě
udělal čas. Možná je to tím, že jsem pár let
pobyl na ČVUT, ale v kruzích mých přátel
jste rozhodně stopu zanechal. V Mense
ale minimálně vaše příjmení už taky
párkrát zaznělo. Jaký máte k Mense vztah
vy osobně?
Já se podílel i na nějakých aktivitách ohledně
Mensa gymnázia, snahách o jeho záchranu
a tak podobně. Někteří znají mého staršího
syna, a vlastně i toho druhého. Já sám jsem
vstoupil do Mensy v poměrně pokročilém
věku asi 35 let, v testu už jsem měl „seniorský
bonus“. Po několika letech jsem se na to začal
cítit starý a členství jsem ukončil. Teď už se
zase starý necítím, takže ho možná někdy
obnovím…

Vaše jméno včetně titulů zabírá celých
30 znaků, z nichž 18 jsou tituly. V e-mailu
jsem vás schválně oslovoval „Pane
Navaro“, protože si Mirka Navary jako
| 10 |

Ještě před covidem jsme v roce 2019 stihli v Praze uspořádat konferenci EUSFLAT+IQSA

"Výsledky je třeba předvést i na konferenci"
(FSTA 2012, Liptovský Ján)

Dalo by se to tak říci, nemíří sice jen na
takovéhle cíle, ale tu osvětu šíří. Jejich
přednášky jsou kvalitní, volí tam velmi dobré
lidi a je to zajímavé. Dřív to byl víc diskusní
klub. Dnes to jsou opravdu přednášky. A mají
seznam exkluzivních hostů. Skoro všechno
bych to chtěl slyšet.

To zní jako něco, co stojí za povšimnutí.
Když se vrátím k vašemu oboru, tak
jako student jsem si vás spojoval hlavně
s matematikou a numerickými metodami.
Vaše zaměření je ale mnohem širší,
včetně fuzzy logiky, kvantové logiky nebo
strojového vnímání. Kde je vaše srdce, co
vás nejvíc zajímá?

To dělám zřídka. Myslel jsem, že to nikdo
nečte. Takže se divím, že jste si toho všiml.
Jedině když něco uvidím mezi prvními a mám
k tomu co zásadního říci. V jedné z těch diskusí
jsem těžce narazil na nepochopení, jindy jsem
třeba pomohl. Prostě si říkám, když k tématu
můžu říct něco, co druzí neřeknou, tak to tam
dám, ale nějak moc se tomu nevěnuji.

Tu sisyfovskou práci jsem zmínil schválně,
všiml jsem si totiž, že jste se angažoval
i v klubu Sisyfos. Jste tam stále nějak
aktivní?
Tam jsem vstupoval hlavně ve starých
dobách. Asi před deseti lety ten klub prodělal
velkou změnu. Neříkám, že k lepšímu nebo
k horšímu, prostě je něčím jiným. Předtím
vypadal jako neperspektivní klub staříků, kteří
nadávají na to, co vidí kolem sebe, a nedařilo
se jim moc oslovit někoho mladšího. Já byl
tehdy ten mladší. Pak to ale vzali do ruky lidé,
kterým je teď asi tak pětatřicet, a dali tomu
novou podobu. Už to není takové komorní,
kde se všichni znají. Na druhé straně zaplní
přednáškovou místnost a seženou tam velmi
zajímavé řečníky. Prostě tomu dali druhý život.

Dala by se činnost klubu Sisyfos popsat
jako osvěta kritického myšlení?

Jako člověk mám vztah spíše k vědění obecně.
Těžištěm mé práce jsou ty kvantové logiky
a fuzzy logika. To je to, co dělám odborně
a kde se cítím doma a na svém písečku. Žádný
obor bádání není mou „srdeční záležitostí“,
ale ve výuce takový mám. Je jím statistika.
Nejdřív mi byla vnucena, ale našel jsem si k ní
cestu a myslím, že každý z ní má něco znát na
úrovni odpovídající jeho vzdělání. Má aspoň
pochopit, jak rozumět výsledkům, co nám
statistika říká, a co říci nemůže. Přinejmenším
proto, aby se nedivil, když zažije už podruhé
stoletou vodu.
Matematik, zejména potom na technice, má tu
smůlu, že o tom, o čem bádá, si málo s kým
na té škole má co povídat, nanejvýš se svými
kolegy a s některými vybranými nejlepšími
studenty. V tom, co učí, se už vědecky
nevyžívá, to je spíš taková „násobilka“.
Zkombinovat to, co učím, s tím, v čem bádám,
je celkem těžké a většina lidí to vzdává. Proto
jsem rád, když se to překryje.

Podařilo se vám některý výsledek vaší
vědecké činnosti vidět prakticky využitý?
To je pro matematika nepříjemná otázka.
Teoreticky. Já sice učím numerické metody
a pomáhám s aplikacemi, ale to zrovna není
něco, k čemu bych významně myšlenkově
přispíval. Matematik považuje za aplikaci své
věty, že se s ní dokázaly další věty, zatímco se
stále pohybuje hluboko v teorii.

jiných základech. Myslíte, že by něco
podobného mohlo nastat i v matematice?
Já vyrostl v době, kdy neuronová síť nic
užitečného neřekla, a jsem překvapen, že jsem
se dožil změny. Zažil jsem mnoho pokusů,
z nichž první začínaly už v šedesátých letech
a možná ještě dřív. Už tehdy říkali: „dejte nám
ještě desetkrát víc součástek a my už vám to
všechno vyřešíme“. A když to říkali čtyřicet let,
tak jsem si říkal, že je ten cíl hodně daleko a asi
to můžu klidně ignorovat. Ale dožil jsem se
toho, že neutronová síť přece jenom opravdu
dosáhla takové síly, že už nám říká nové věci.
Třeba se sama naučí hrát Go, hraje ho jinak,
než se to po staletí učili lidé, a poráží je.
Byl bych ale opatrný s tím, na co hrubou
sílu neuronových sítí použijeme. Když ona
vyhodnocuje to, co já tady píšu na tabletu,
a vyrobí z toho text, který z větší části je to,
co jsem chtěl napsat, a zbytek si já opravím,
tak to je dobré. Ale že bych jí svěřil řízení
jaderné elektrárny, to bych se teda vážně bál,
protože jednoho dne by mohla usoudit, že se
tady děje něco strašného a udělala by něco
neuvěřitelného.
Druhá věc je, že si neuronová síť vymyslela
fyziku jinou, než je ta naše. To může být velmi
dobrá inspirace. Tu zprávu neznám, ale zní to
jako, že z neuronové sítě vylezly informace,
které jsou pro člověka nějakým způsobem
použitelné, a tedy může tuhle alternativu
uchopit, posoudit a může se tím inspirovat.
My jsme strašně svázáni světem, ve kterém
jsme vyrostli. Jsme hrozně omezováni
v tom, co jsme schopni pochopit, některé
věci prostě nevidíme, neslyšíme. Máme to
zprostředkovaně. Takže to, že by nám umělá
inteligence pomohla předefinovat fyziku, bych
bral jako možné.
Jestli to samé hrozí matematice? Já myslím,
že ne, protože matematika, jak někdo myslím
docela příhodně klasifikuje, je věda o neživé
přírodě. Objevuje zákony objektivně existující.
Jestli jsou to zákony jen našeho světa, to je
ještě druhá věc. Bavit se o tom, jestli je náš

Co je vaší nejsilnější motivací v bádání,
kromě obecné touhy po vědění?
Doufám, že se ještě se třeba dožiju toho,
že některé statistické metody bude možno
postavit na kvantovém modelu tak, aby se
řeklo podívejte se, takhle se to má počítat
a tohle vám má vyjít. Tam se snažím napřít
své úsilí. Myslím, že doba uzrála k tomu, že
alespoň něco z těch statistických postupů se
zformuluje i pro ten obecnější model, aby se
to dalo použít. Myslím, že toho bych se ještě
mohl dočkat.

V taláru se necítím dobře, moje role je jinde,
ale občas připustím výjimku

Nedávno jsem měl zajímavý rozhovor
s kamarády a přišla řeč na pokus, ve
kterém nechali neuronovou síť zkoumat
fyzikální jevy. Zajímavé bylo, že určila
stejný počet stupňů volnosti, ale
nadefinovala je úplně jinak. Z toho může
vyplývat, že nám známý model fyziky je
pouze jeden z mnoha možných a mohli
bychom fyzikální zákony postavit na zcela

Botaniku jsem si jako povolání nevybral, ale
vztah k ní mi zůstal
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prostor trojrozměrný, čtyřrozměrný nebo
desetirozměrný, to matematika neřeší. Říká
jen, že za předpokladu, že je čtyřrozměrný,
pak vám vyjdou tyto důsledky. Jestli to
chcete použít, to už je vaše věc. Matematik
vám jenom řekne, od kterých předpokladů se
dostanete k jakým důsledkům.

Takže nehrozí, že by třeba někdo prohlásil
pojďme změnit základní definice a axiomy,
na kterých matematika stojí, a bude to
celé jinak?
Na okraji jsou nějaké disciplíny, které
nepracují jen s přesně definovanými pojmy.
Tam se zrovna pohybuji jako učitel. Statistika
a numerické metody, to jsou takové popelky
v matematice, protože se vymykají té
preciznosti. Nějaké experimenty, které tam
provedeme, nemusí dopadnout vždycky stejně
a nemusí potvrdit naše předpoklady. Zatímco
důkaz Pythagorovy věty dáme vždy s jistotou.
Jádro matematiky má opravdu jasná pravidla.
Ale nepodceňujme lidskou fantazii, protože
takových pokusů se děje kolem spousta.
Pořád někdo něco napadá a zkouší. Kvantová
logika, je jednou z takových větví. Třeba
předpokládáte, že všechno si můžete zkoušet
pořád dokolečka. Ale spustit volby stokrát po
sobě za stejných podmínek, to nejde. Podle
toho ty volební předpovědi taky vypadají.
Nejen, že je tam statistická chyba, ale ta
statistika je postavena na předpokladu, který
neplatí. Tahle disciplína zatím snadno kritizuje,

proč se to tak dělat nemá, ale poměrně málo
pokročila v tom, jak vybudovat alternativu bez
těch silných předpokladů, o kterých už víme,
že neplatí.

soustředit na to, v čem je nenahraditelný. To
může posunout zdravotnictví kupředu, aniž
by to muselo být postaveno na nějakých
špičkových myšlenkách.

Trošku je to chyba našeho školství, že ukazuje
většinou jen jednu cestu. Neučí nás posuzovat
alternativy a vybírat si z nich. To mi chybí.
Třeba se řekne, že násobení čísel se dělá
takhle. A ještě na vysoké škole máme lidi, co
dělají s počítači a nevědí, že se to tak nedělá.
Že se to dá dělat chytřeji. Ale ne, že by se to
nedělalo. Vždy se našlo dost lidí, kteří nevěřili
starým pravdám a něco vylepšili. Lidská
fantazie je dost velká na to, aby nás zásobila
dostatkem alternativních nápadů hodných
studia.

My totiž máme takový neduh, že spousta
chytrých lidí vylepšuje věci, které už mnoho
chytrých lidí vylepšilo před nimi. Věci, které už
jsou udělány velmi dobře, se snažíme udělat
ještě lépe. A na druhé straně je kolem spousta
věcí, které jsou zanedbané a snadno by se
daly zlepšit, ale nikdo se o to nepokouší. Ti
chytří dělají něco jiného, protože na tomhle
by kariéru neudělali. A to nás možná trápí víc
než to, jestli dostaneme ještě lepší a novější
přístroje na tuhle zobrazovací metodu.

Vy trochu působíte i v oblasti zobrazovacích
metod v lékařství. Nemají vaše poznatky
aspoň tam docela praktické využití?
Tam působím spíš okrajově v Oborové
radě pro doktorské studium, kam jsou
přizváni odborníci z různých směrů. Já to
víc sleduji, protože jsem na pracovišti, kde
se dělá zpracování obrazu, nebo obecněji
signálu, strojové učení atd. Občas se se
mnou radí o dílčích otázkách. Ano, i tohle
je jedna z ambic a taková mírnější. Můžeme
zlepšit nástroje, které by pomohly doktorům
zpracovat tu spoustu obrázků z rentgenu,
z CT, magnetické rezonance. Stačí ušetřit
kvalifikovanou práci doktora, aby se mohl

K vodáctví vedeme i dítě (děti, až ty další povyrostou)

Lívancový běh (Sri Chinmoy Race),
listopad 2019 (takhle rychle běhám
| 12 | jedině ve finiši, a to jen když se podaří)

Běh na Petřínskou rozhlednu, duben 2016
(to nejhorší teprve přijde)

Například velké úsilí bylo vloženo do vývoje
úsporných zdrojů světla, jako jsou LED. Ale
zbývá navrhovat lampy tak, aby nesvítily
do nebe, a také je občas vyčistit. Na tom
se deklarovaná účinnost ztrácí. Ekologická
hnutí zase hledají úspory, ale drobné, místo
těch, které jdou snadno, rychle a ve velkém.
Např. přesvědčit uživatele klimatizací, že si
nemají v létě nastavovat takovou teplotu, že
si dovnitř oblékají svetry, aby neonemocněli.
Třeba v Indii běžně nastavují 18 stupňů, v USA
dokonce 15.
Dalším příkladem je tepelná regulace. Žehlička
a trouba, to je řešení přes padesát let staré.
Za tu dobu se s tím nic neudělalo, nikdo to
nekalibruje. Zkuste si dát do trouby teploměr

Vysokohorská turistika je mojí trvalou
zálibou (také těžko hledám příležitost)

Cítím se víc vodákem než běžcem, i když
není tolik příležitosti to projevit (Rokytka
Grande 2019)

a porovnat to s tím, na kolik vám topí. Už jsme
našli rozdíl i padesát stupňů. To je potom
jedno, co napíšete do kuchařky, jestli 180
nebo 200 stupňů, když ve skutečnosti nikdo
neví, co tam v té své troubě má, přestože na
to má kolečko.

mohl třeba urazit, tak já jenom načrtnu, co
bych chtěl, a ona to doformuluje. Dělá mi
takový interface se světem v záležitostech,
kde bych mohl snadno narazit. Tímto jí děkuji,
že mě chrání od věcí, které by mě hodně
mučily.

Takových věci potkává člověk v životě hodně
a moc mě to mrzí.

Zřejmě se jí to daří, protože jste náš
rozhovor začínal s úsměvem. Děkuji za
váš čas.

Moc děkuju. Máte na závěr něco, co byste
rád vzkázal přímo mensanům a čtenářům
časopisu Mensa?

Na tábor Brontosaura jsme si tentokrát
kočárek nevzali…

Děkuji za zájem.

Dovolil bych si takové malé poselství. Když
má člověk takovéhle vlohy, má výhodu
v tom, že pokud si najde správnou práci, tak
s poměrně malým úsilím může splnit vše, co
se od něj očekává. Na druhé straně ale odejde
z práce, zaklapne dveře a vejde do života.
A jestli je takový pedant jako já a očekává, že
ostatní také odvedli svou práci zodpovědně
a kvalitně, tak je taky brzo zklamán. Narazí na
to, že spousta věcí je bohužel nedotažených,
nepovedených a že bude muset jednat i
s lidmi, kteří mu budou vykládat něco, o čem
ví, že to tak není.

Máte nějaké doporučení, jak k tomu
přistoupit?
To bohužel ne, to je prostě dilema, se kterým
celý život válčím, a žádné zázračné řešení na
to nemám. Mám v tom jen takový pokrok, za
který nemůžu, a sice, že moje nynější žena,
mensanka, to za mě vezme, když se vyskytne
nějaké choulostivé téma, kde by se někdo

Odkazy na web:

Ostrý Roháč 2021

Oficiální profil na webu ČVUT: mensa.click/rs
Profil na webu ResearchGate: mensa.click/rt
Publikace v digitální knihovně Asociace pro
výpočetní techniku: mensa.click/ru
Profil na webu Prabook: mensa.click/rv
Hnutí Brontosaurus: brontosaurus.cz
Profil závodníka na Behej.com: mensa.click/rw
INZERCE

Už znáte soupravu TAJEMSTVÍ BAREV?
8 inspirativních témat
Vše v jednom boxu
Jednoduše a bezpečně
Naučné a atraktivní pokusy
Vše v pohodlí domova

NADCHNĚTE DĚTI I SEBE PRO CHEMII
www.chemieasvetlo.cz
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Mensa a inteligence
v médiích

připravil: Stanislav Wolf
stanislav.wolf@mensa.cz

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

Mensa

Sedm nejhorších typů potravin pro náš mozek |
Novinky, mensa.click/sf
Provoz gymnázia, vzdělávací exkurze či trénink
mozku pro seniory. I tomu se věnuje Mensa, která
sdružuje lidi s IQ 130 a více | Liberec Rozhlas,
mensa.click/rx

Proč dětem do dvou let nepůjčovat mobily

„V horším případě nadané děti pochopí
do čtyř měsíců první třídy, že se od nich
žádná aktivita nečeká a jedou takzvaně na
podvýkon. Říká se tomu odborně naučená
bezmoc. Ty děti mnohdy projdou základní
školou, aniž by si někdo všiml, že jsou
nadané,“ míní místopředseda organizace
Mensa ČR. zdroj: Deník

Hraní PC her může podle vědců zvyšovat

Deník s nadhledem: Spousty talentů zničí ve
školách naučená bezmoc | Deník, mensa.click/ry

Nadané děti
V evidenci základních škol ubylo nadaných žáků
| Novinky, mensa.click/rz
Pět mýtů o nadaných dětech. Neplatí například,
že by nepotřebovaly zvláštní péči | EDUzín,
mensa.click/s1
Školy neumí odhalit nadané žáky. Mylně je vidí
v těch s dobrými známkami | iDNES,
mensa.click/s2
Ahoj mami, je tu peklo aneb Reportáž z tábora
pro nadané děti | EDUzín, mensa.click/s3
Matematický šampion se chce stát
konstruktérem lega | JcTEĎ, mensa.click/s4

Lidská inteligence
Výběr 5 nejchytřejších lidí na světě | STREAM,
mensa.click/s5
Malý genius se stal nejmladším členem Mensy.
Neuhádnete, kolik mu je let | Evropa2,
mensa.click/s6
Dvouletá Islini má nadprůměrné IQ. Stala se
nejmladším členem Mensy | TN Nova,
mensa.click/s7
| 14 |

a tablety? Hloupnou! Prvňáci mají nárok na
hodinu | Pro ženy, mensa.click/s8
inteligenci | 6Dhub, mensa.click/s9
Ve 12 dostudoval kvantovou fyziku, teď plánuje
hoch v Belgii začít s medicínou | Novinky,
mensa.click/sa
Modelka nechce randit s hlupáky, muže si vybírá
podle IQ | iDNES, mensa.click/sb
Sebenaplňující proroctví nejsou žádné čáry,
karma nebo minulý život. Síla pozitivního myšlení
tkví v psychologickém jevu | Čti doma,
mensa.click/sc

Mozek
„Lidé, kteří se celých šest hodin
‚bavili‘ náročnými mentálními úkoly,
měli ve zmíněné části mozku vyšší
hladinu kyseliny glutamové než ti, kteří
prokrastinovali s lehkou duševní prací.
První skupina se zároveň cítila mentálně
unavenější než druhá, což potvrzovaly
odpovědi na dotazy, jakou podobu
finanční odměny dotyční preferují. Těžce
duševně pracující měli tendenci vybrat si
nižší obnos, který by dostali okamžitě, než
vyšší částku, která by jim byla vyplacena
až za několik měsíců.“ zdroj: Týdeník HROT
Proč používání mozku „bolí“ a zvyšuje náš pocit
únavy | Týdeník HROT, mensa.click/sd
Nečekaně funkční: Lidé bez poloviny mozku
mohou rozeznávat slova i tváře | 100+1,
mensa.click/se

Co udělá s mozkem vydýchaná a špatně větraná
místnost | STREAM, mensa.click/sg

„Podle našich výsledků mohou mít velmi
pozitivní vliv na mozek a na zpomalení jeho
stárnutí i relativně malé změny chování.
Stačí se například procházet 15 minut
denně navíc anebo chodit po schodech
namísto jízdy výtahem.“ zdroj: 100+1
Pro zpomalení stárnutí mozku stačí málo:
Pomáhá například chůze do schodů | 100+1,
mensa.click/sh
Gameři mají lepší rozhodovací schopnosti
a mozkovou aktivitu, tvrdí studie | PlayZone,
mensa.click/si

Covid-19
Covid způsobuje dlouhodobé poškození mozku
a vědci konečně vědí jak. Jistou záchranou není
ani očkování | Hospodářské noviny,
mensa.click/sj
Záhada, jak koronavirus proniká do lidského
mozku, je blízko vysvětlení | Nedd Tiscali,
mensa.click/sk

Zahraniční
Richard Haier: IQ Tests, Human Intelligence, and
Group Differences | Lex Fridman, mensa.click/sl
Understanding the Flaws Behind the IQ Test |
Discover magazine, mensa.click/sm
Has There Been a Decrease in Brain Size Among
Modern Humans? | Discover magazine,
mensa.click/sn
Mapping the Brain: The Future of Neuroscience |
Psychology Today, mensa.click/so
Kentucky 2-year-old is the youngest member of
Mensa in the nation | Kentucky, mensa.click/sp
Coronavirus may enter the brain by building tiny
tunnels from the nose | NewScientist,
mensa.click/sq

Vítáme nové členy!
y
Jakub Adámek, Jan Adámek, Eliška Bačáková, Ronald Beno, Petr Bergmann,
Antonín Bláha, Adrián Bobek, Elsa Bohatová, Sára Bohatová, Jakub Bohuslav,
Ivan Borets, Thea Burešová, Emma Černá, Matěj Cihelník, Jana Drozdová, Martin
Dub, Maxmilián Eibl, Eva Eiblová, Alex Forejt, Pascal Noe Fynn Gassmann, David
Gottwald, Markéta Hajduková, Žofia Hajduová, Ema Hartlová, Martin Havlák, Richard
Helán, Kateřina Helán Vašků, Jonáš Heřmanský, Matyáš Holuša, Patrik Chlubna,

1

2

1

7

24
32

0
8

Pavlína Janichová, Lucie Janstová, Karina Jirsáková, Kateřina Kadlecová, Lenka
Kadlecová, Jakub Kafka, Michal Kalina, Jaroslava Kazbundová, Jiří Kašpar, Adam
Kejík, Silvia Keshi, Hansu Kim, Martin Kohut, Alfréd Koníček, Pavel Koníček, Ondřej
Koryčanský, Rostislav Kovář, Daniel Kras, Marián Kubiš, Antonín Kučera, Michal
Kápl, Jakub Káňa, Tereza Langrová, Ema Lehnertová, Jáchym Lovecký, Matyáš
Lukeš, Valerie Madar, Sára Majerčíková, Sofiia Makanova, Matěj Martínek, Karel
Mazanec, Stela Miervová, Adéla Mikulecká, Klára Minaříková, Vojtěch Moravec,
Jan Motyčka, Pavel Máslo, Jiří Nedoma, Martin Pech, Anne Perna Janecká, Ervín
Perthen, Ervín Perthen, Michal Perthen, Kateřina Perthenová, Filip Petaut, Jiří
Peřina, Vanessa Peřinková, Matouš Plodek, Petr Podola, Jonáš Procházka, Elena
Alexandre Proklov, Jakub Pánek, Lucie Přibylová, Mathilde Quisefit, Elias Raffaele
Addamo, Jan Rumánek, Simona Schořová, Barbora Simethová, Petr Skala, Johana
Slunéčková, Andrea Smažáková, Tomáš Suchan, Nane Šaginjanová, Petr Šebela,
Vilém Šimáček, Filip Šimůnek, Pavel Šmejkal, Stanislav Šmejkal, Linda Šmejkalová,
Petra Šmejkalová, Miroslav Toman, Tereza Tóthová, David Venglář, Lukáš
Veselý, Andrea Večerková, Anna Vodrážková, Jonáš Vodňanský, Josef
Vomáčka, Richard Vonka, Jakub Vávra, Ondřej Vávra, Petr Weissar,
Maxmilian Witzel, Vojtěch Zielina.

4

4

6

3
18

2

Jak jsme přišli, viděli a (málem) zvítězili
v Chytrém kvízu
Čestmír Kalus

Shodou okolností jsem potkal člověka, který
mi jen tak mezi řečí prozradil, že moderuje
Chytrý kvíz. A protože mě zajímalo, jak
takový Chytrý kvíz probíhá, vypsal jsem to
jako akci a doufal, že se najde pár podobně
smýšlejících lidí, kteří budou ochotní pondělní
večer strávit v kavárně trápením mozkových
závitů, odpovídáním na otázky nebo tipováním
správných odpovědí. V den D se nás sešlo
šest a měli jsme zastoupeny prakticky
všechny věkové kategorie od středoškoláků
až po kandidáty na označení senior.

rocková hudba a druhým pak španělský
seriál Papírový svět (vysílaný na Netflixu).
Nicméně podle výsledků všech týmů, toto
kolo nesedlo nikomu a nejenom pro nás to
byla španělská vesnice a tipovačka, takže
jsme nijak neztratili. A v dalších kolech, kde
třeba bylo téma deskové hry, už jsme byli
zase na koni.

No a jak jsme dopadli? Jak napovídá titulek,
nevyhráli jsme, ale… Měli jsme stejně bodů jako
vítězný tým a o našem druhém místě rozhodlo
jen to, že nás bylo v týmu o jednoho více.

Celkově jsme si to perfektně užili a není
vyloučeno, že zase někdy na Chytrý kvíz
vyrazíme. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet.

Až na drobné výjimky jsme se viděli prvně,
což mírně udivilo moderátora. Ten nám
v krátkosti vysvětlil pravidla, my jsme se
shodli na tom, že jsme se přišli především
pobavit a zahrát si a že cílem je neskončit
poslední. A pak už jela témata v rychlém
sledu a po každém kole se oznamovalo
průběžné pořadí. Nás navnadilo a ostatních
pět týmů v kavárně včetně moderátora mírně
překvapilo, že po prvním kole jsme obsadili
průběžnou druhou příčku. A nejinak tomu
bylo v dalších kolech. Zde bych podotkl,
že třeba s chemickým názvoslovím nám
dosti pomohli oba středoškoláci. Pak přišlo
kolo, na které náš tým dlouho nezapomene.
Prvním tématem kola byla britská indie| 15 |

Podrobnosti
a aktuální přehled
akcí najdete na:
www.mensa.cz
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Název akce
SIG Lady na sobotní lekci jógy

Místo konání
Praha

Datum konání
15. 10.

Web akce
mensa.click/r7

Od pivovaru k pivovaru

Most a Chomutov (Klínovec)

15. 10.

mensa.click/jj

Schůzka MS Brno

Brno

17. 10. | 21. 11.

mensa.click/r8

Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích

Praha

18. 10. | 15. 11. | 20. 12.

mensa.click/r9

Londýn 2022

Londýn

20. 10.

mensa.click/pr

Nový Zéland – cestovatelská beseda

Praha

20. 10.

mensa.click/ra

Nový Zéland – cestovatelská beseda

Prostějov

21. 10.

mensa.click/rb

Pravidelná schůzka MS Prostějov

Prostějov

21. 10.

mensa.click/rc

ČB – šachové odpoledne s Eliškou Richtrovou

České Budějovice

22. 10. | 19. 11. | 10. 12.

mensa.click/rd

Únikovka Pohřešovaná s MS HK

Hradec Králové

22. 10.

mensa.click/re

Snídaně v Café Louvre (Praha)

Praha

25. 10. | 22. 11.

mensa.click/rf

Podzimní celostátní setkání Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

26. 10.

akce.mensa.cz

Pravidelná schůzka MS Hradec Králové

Hradec Králové

1. 11. | 6. 12.

mensa.click/rg

Setkání MS Ostrava

Ostrava

1. 11. | 6. 12.

mensa.click/rh

Jihoměstská schůzka MS Praha

Praha

2. 11. | 7. 12.

mensa.click/ri

Nový Zéland 2022

Nový Zéland

6. 11.

mensa.click/mj

Tomáš Kubeš

Uzávěrka prosincového čísla časopisu Mensa
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6. 11.

Pravidelná schůzka MS Olomouc

Olomouc

8. 11. | 13. 12.

mensa.click/rj

Pravidelná schůzka MS Liberec

Liberec či blízké okolí

9. 11. | 14. 12.

mensa.click/rk

přednáška prof. MUDr. Josefa Zámečníka, Ph.D.

Praha

30. 11.

mensa.click/rl

Štědroranní snídaně ve SmetanaQ Café

Praha

24. 12. 09:00

mensa.click/rn

Nová možnost importu kalendáře akcí
Pro zájemce a Mensa junkies je nyní možné importovat si kalendář akcí do svého Google kalendáře.
U seznamu ostatních kalendářů klikněte
na tlačítko + a zvolte "From URL"

Zadejte adresu https://intranet.mensa.cz/
api/ics_noniq.php

A je to.

API naprogramoval Aleš Novotný a posléze
na kompatibilitu s Googlem upravil Jirka Šmach.

Lucie Měchurová

Celostátní setkání Dětské Mensy
18.–20. listopadu, hotel Luna, Kouty
Rádi bychom vás pozvali na setkání rodin s nadanými dětmi. Nadané děti dostanou možnost se seznámit, navázat přátelství s podobně
laděnými dětmi, strávit společně čas a užít si nabízené aktivity. Rodiče dětí budou mít příležitost sdílet zkušenosti ze života s nadanými dětmi
a z problematiky školství, načerpat nové inspirace pro práci s dětmi a také se ujistit, že v tom nejsou sami.

Jana Soukupová

Členství dětí v Dětské Mense není pro účast na akci podmínkou. | Přihlašujte se do 30. 10. na mensa.click/pdms22

Předjarní pobyt na Šukačce 19.–26. 3. 2023
Dovoluji si vás i s rodinami pozvat na předjarní
týdenní pobyt na Šumavu. Na základnu
Bílého orla v osadě Šukačka v 900 m.n.m.,
kde může být i na začátku jara plno sněhu
pro zimní radovánky, vyjedeme v termínu
19.–26. března.

stanovená, ale mám přislíbeno, že
nepřesáhne 250 Kč/dospělý. Mezi prvními
20 přihlášenými je již 13 dětí ve věku 2–10 let.

Pro jakékoliv dotazy jsem vám k dispozici na
emailu jana.votrubcova@gmail.com nebo na
tel. 603 559 649.

Ubytovaní budeme v 11 neprůchozích
2–4lůžkových pokojích se společným
sociálním zařízením na patře. Pro stravování
využijeme plně vybavenou kuchyni, kde
si snídaně a obědy budeme zajištovat
individuálně, dovoz večeří si můžeme
objednat za cca 110–120 Kč.
Pro vnitřní zábavu na večery a pro případ
nepříznivého
počasí
můžeme
využít
prostornou společenskou místnost nebo
podkrovní sál se stolem na ping-pong.
Akce i s dalšími podrobnostmi a přihláškami
je už vypsaná na mensa.click/rp. Cena za
noc zatím není provozovatelem oficiálně
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Víkend dobrovolníků v Kolíně
Petra Holubová, foto: Zdeněk Falář, HOnza Koudelka

Tradiční Víkend dobrovolníků se uskutečnil 2.–4. září, tentokrát
v příjemném hotelu Theresia v Kolíně, jako velké poděkování a odměna
těm, bez nichž by nebyla Mensa tím, čím je – tedy dobrovolníkům.
Všem, kteří investují svůj čas, energii, nervy, dobrou vůli a úsilí tomu,
aby uspořádali pro ostatní výlety, exkurze, přednášky, setkání místní
skupiny, akci SIGu, celostátní setkání jarní či podzimní.
Víkendu se zúčastnilo zhruba padesát
dobrovolníků, kteří se v roce 2022 roce
s neutuchajícím nadšením zapojovali do
činností Mensy napříč všemi oblastmi
aktivit. Od programování, přes psaní článků
a korektury časopisu, pořádání akcí, podporu
při Logické olympiádě atd.
Program víkendu jsme zahájili kvízem Petry
Holubové na téma „Holubi – nejlepší přátelé
člověka“, v nichž bylo možné nejprve získat
přehled o významu holubů v zoologii, historii,
literatuře i filmu a následně vyzkoušet své
pozorovací schopnosti při rozeznávání
20 obrázkových exemplářů. Pokud někdo
z vás neznal Brněnského voláče či Pražského
rejdiče, měl během pátečního večera
jedinečnou příležitost.
Poté následovala přednáška Jiřího Raka
na téma financování akcí Mensy s příklady
aktivit, na něž lze získat příspěvek, jaké
doklady jsou potřeba pro jejich prokázání
a mnoho dalších informací a zkušeností
z mensovní praxe. Diskuse na toto téma
poté probíhaly i během tradičního večerního
Čokoládobraní.
V sobotu část dobrovolníků absolvovala
zážitkový kurz první pomoci. Nám, kteří jsme
v té době vyráželi mašinkou na Kolínskou
řepařskou drážku, tak průběžně chodily
neuvěřitelné fotky našich statečných kolegů,
kteří s useknutými palci, rozbitými hlavami
a celkově výrazně pošramoceni na těle
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zachraňovali životy. My mezitím obdivovali
zachráněné parní a dieselové lokomotivy
a zastavovali nikoliv tepenné krvácení, ale
projíždějící vláček cestou zpět. Každému dle
jeho přání.
Večerní program byl v sobotu věnován
zprávám z jednotlivých oblastí – aktivit,
Logické olympiády, rozvoje IT, publicity
a propagace a dalších.
V neděli jsme vyrazili obdivovat krásy
Kolína na Bartolomějské návrší, do místní
klenotnice, do zahrad na parkánech
a do katedrály. Průvodci se nám věnovali
tak usilovně, že někteří málem nestihli
oběd. Víkend dobrovolníků jsme zakončili
s nadhledem, a to na Vodárenské rozhledně.
Ještě jednou díky všem účastníkům –
dobrovolníkům. A slovy jednoho z účastníků:
„Když se k tomu přidá krásné počasí,
výborná organizace a lidi, které už jsem znal
a nově jsem poznal, tak to byl ten správný
mix, který pomohl, abych se sem tam i zapojil
do hovoru – což obvykle jakožto výrazný
introvert nečiním.“ Jaké větší uznání už by si
mohl organizátor přát?
Příští víkend dobrovolníků je v plánu na začátek
září 2023. Ale vy nemusíte čekat celý rok
a můžete se stát aktivním dobrovolníkem už
nyní. Oblastí, ve kterých Mensa uvítá šikovné
a ochotné lidi, je spousta. Nevíte jak se zapojit?
Napište na dobrovolnik@mensa.cz a určitě se

nezapomeňte přihlásit do SIGu Dobrovolník –
uděláte to zaškrtnutím odběru zpráv z jeho
e-mailové konference po přihlášení do
Intranetu (levé menu > Příjem konferencí > SIG
Dobrovolník).
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Výlet na Šukačku
Lukáš Vráblík

V Mense jsem nováček (od května letošního
roku) a rodinná dovolená na Šukačce byla
první akce, na kterou se mi podařilo dostat.
Vtip je v tom, že bydlím kousek od Brna,
ale bohužel se mi prozatím všechny místní
akce kryly s prací, a tak jsem musel vyrazit
přes celou republiku, abych zjistil, jak to
vlastně ve společnosti mensanů vypadá.

neuvěřitelná náhoda, že to vlastně náhoda
být nemohla. Zkrátka jak přichystané
nějakou vyšší mocí. Jen co jsme projeli
branou u skautské základny, která se nám
na týden stala domovem, a organizátorka
Jana na nás s ostatními zamávala, všechny
obavy se rozplynuly a zůstala jen radost,
která vydržela po zbytek pobytu.

Těšil jsem se, i trošku bál, ale věřil jsem, že
to dobře dopadne, neboť to celé byla tak

Celý pobyt se nesl v příjemné rodinné
atmosféře a dost jsme se spřátelili my

dospělí i naše ratolesti. Program byl
volný, a tak jsme se mohli všichni starat
sami o sebe, a když na to přišlo, tak
zároveň být pospolu a parádně to všem
vyhovovalo. Načerpali jsme tam spoustu
fyzické i duševní energie, navázali nová
přátelství a zažili nespočet dobrodružství.
Těším se a doufám, že si to v brzké době
zase zopakujeme. Nezbývá než říct: Jano,
mnohokrát děkujeme!

Šukačka podruhé, tentokrát s dětmi
Jana Soukupová, foto: Jana Soukupová, Jiří Soukup
Červencový týdenní pobyt pro nejen
mensovní rodiny s dětmi na základně Bílého
orla v osadě Šukačka u Javorné na Šumavě
si troufnu nazvat vydařeným. Především jak
zázrakem nemělo žádné z 20 dětí vážnější
úraz ani neonemocnělo. Neuvěřitelně bylo na
Šumavě celý týden slunečno a tak teplo, že
jsme celé dny mohli trávit venku, na terase
nebo na výletech. A především se sjeli skvělí
účastníci, kteří se většinou vzájemně seznámili
až během pobytu, a přesto celý týden vládla
přátelská nálada a pohoda, ač jsme sdíleli
jednu kuchyni a společné sociální zařízení.
Akci jsem vymyslela poměrně narychlo,
když jsem v květnu zjistila, že na skautské
základně, skvělém objektu pro skupiny,
je zrušená rezervace, tedy bychom mohli
po 5 letech zase na oblíbenou Šukačku.
Nakonec se nás během týden sjelo 42. Až
z jihomoravského kraje přijel Lukáš Vráblík,
novopečený člen Mensy, se svojí rodinou,
takže jsme ho celý týden intenzivně vítali
v našich řadách. Milé setkání po dlouhých
letech bylo s Carlou Maiou, svého času velmi
aktivní mensankou.
Program našeho týdenního pobytu byl volný.
Ač jsem z počátku zamýšlela, že bychom
mohli pro naše ratolesti připravit různé
soutěže či zajímavý program, nakonec mi
samotná organizace akce zabrala tolik času,
že jsem to vzdala. O to větší radostí bylo
sledovat, jak se mezi sebou účastníci sami
domlouvali podle svých zálib a nálad na
společné výlety po okolí, návštěvy koupališť,
sbírání borůvek, výlety na hřiště nebo do
restaurací. Dvakrát jsme si přichystali oheň
na opékání špekáčků a vždy to byl úžasný
večer za doprovodu kytar a zpěvu. Jedno
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dopoledne jsme pro děti připravili výtvarný
workshop s následnou výstavou dětských
výtvorů v jídelně.
Náš týdenní pobyt měl natolik kladný ohlas,
že jsem se rozhodla si akci zopakovat a pro
Mensu zarezervovala nejbližší volný týden
na základně, a to na konci zimy v termínu
19.–26. 3. 2023. Podrobnosti a možnost
přihlášení najdete na mensa.click/rp.

Divoké Šárky na soli

IG Lady

Petra Holubová

Když jsme zakládaly SIG Lady, tvářili se
někteří, že vyhlašujeme Dívčí válku. Vědomy
si této výzvy jsme se tedy společně vydaly
15. 7. na Vyšehrad, abychom se u sochy
Šárky a Ctirada dohodly, že jsme zcela
mírové uskupení, které si užívá inteligentní
dámskou společnost, vzájemnou podporu
a řízenou spontánnost.
Cestou jsme zavzpomínaly na poslední
vyšehradskou hraběnku Popelku Biliánovou
s jejím nelehkým údělem. A když už jsme
byly u statečných žen, zašly jsme na Slavín
za Boženou Němcovou. Příjemné odpoledne
jsme zakončily v restauraci v Čase společnou
večeří a ochutnávkou parmazánových
sušenek, které byly ten den obzvláště
vypečené.
Schůzka 15. 8. se pak nesla již zcela
v poklidném duchu. Nejprve jsme zrelaxovaly
v solné jeskyni na Letné a posléze vyrazily
slavit svátky a narozeniny do příjemné
kavárny Alchymista. Odpočinkovou náladu
nemohl narušit ani pád větve ze stromu nad
naším stolem. Díky stříšce nedopadly hrušky
až na naše hlavy, ale přesto jsme okamžitě
dostaly (po Newtonově vzoru) spoustu
nápadů na podzimní akce.
Milé ladies, přihlaste se v intranetu k odběru
novinek z konference SIG Lady, ať vám žádná
další akce neuteče. Rády vás přivítáme
na dostizích, na lekci jógy a na dalších
plánovaných akcích.
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Tábor ve Staré Vsi u Rýmařova
foto: Milada Pytelová
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Piktych 2022: Piktych skončil. Ať žije Piktych!
Zdenka Pániková

Loňský Piktych, který měl být uskutečněn jako
retro setkání po deseti letech od předešlého,
musel být bohužel odvolán pro nejistou
epidemiologickou situaci. Tak jsme se
s provozovatelem dohodli na termínu o rok
pozdějším. Nicméně pár dní před začátkem,
když přípravy vrcholily, onemocněla celá
třetina přihlášených účastníků. Katastrofa!!!
Nicméně i přes pokročilý termín se podařilo
najít pár (doslova) náhradníků.
Nálada účastníků předčila moje představy
a nakonec jsem měla radost z dobře
provedeného díla.
Hned ve středu jsme se jeli podívat do Polska
do nádherného příhraničního lázeňského
městečka Swieradow Zdrój. Ve čtvrtek pak
jsme si zopakovali prohlídku hradu v Oybinu
pro ty, kteří tam ještě nebyli, i pro ty ostatní.
Cestu jsme si zpestřili tím, že jsme se jeli
podívat, jak vypadá ta obrovská díra do země,
která je součástí mezinárodních vyjednávání
a které se říká Turów. V pátek jsme se rozdělili

na dvě skupiny, pěší a cyklo, a udělali jsme
výšlap na vodopád Černého potoka. Ano,
byl to výšlap, neb motorek mého elektrokola
v jistém převýšení začal stávkovat a kolega
cykloturista v cyklojízdě nechtěl zůstat sám.
Však cesta po zážitkovém singletracku,
kterou nám vybral, byla pro moji městskou
skládačku skutečně odvážné rozhodnutí!
No a sobota byla určena prozkoumávání
nejbližšího okolí penzionu, lázeňskému
městečku Lázně Libverda, pramenům,
kolonádě a blízkému okolí. Počasí nám příliš
nepřálo, ale ono to vlastně vůbec nevadilo.
Doufám, že si i rodiny s malými dětmi
přišly na své. Večery jsme trávili diskusemi,
a hlavně jsme přišli na chuť hře Bluf.
Bylo to fakt nad očekávání prima. Děkuji
všem zúčastněným za skvělou pohodovou
atmosféru. Jsou to přesně ty okamžiky, kvůli
kterým má cenu takovéto akce uskutečnit.
Díky moc, mám vás moc ráda a doufám, že
se příště potkáme zas třeba někde jinde.

Jiřina Vlková

Historické okénko
SIG Outdoors a Cyklistika si ve dnech 24.–28. srpna po 11 letech
zopakovaly úspěšnou akci z roku 2011 – prodloužený víkend
v penzionu Piktych v Lázních Libverda. Na programu byly opět
procházky po lázních, po četných vyhlídkových místech i k Obřímu
sudu a také výlet na úžasný německý skalní hrad Oybin. Kromě
pěti původních účastníků dorazilo i dvanáct nových. Obě akce
zorganizovala Zdenka Pániková, díky!
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Mensa pobytové tábory pro nadané
děti v Dolní Suché
Lucie Měchurová, hlavní vedoucí

V letošním roce jsme opět zavítali na naši oblíbenou chalupu v Dolní
Suché poblíž Liberce, kde jsme zorganizovali dva týdny pobytových
táborů pro nadané děti. V prvním termínu se sešly děti ve věku osm
až dvanáct let, druhý termín byl opět určen našim teenagerům ve věku
třináct až šestnáct let.
těšit na další rok. A to je pro vedoucí ten
nejlepší pocit, když vidí, že i děti, které
se v běžném kolektivu tolik nezapojí, jsou
šťastné a spokojené a ihned po příjezdu
rodičů prosí, aby mohly jet napřesrok znovu.
Tímto bych chtěla za sebe a celý tým
vedoucích (Huberta, Vojtu, Petru, Zuzku
a Hanku) moc poděkovat dětem za skvělé
dva týdny a rodičům za to, že někteří neváhali
kvůli našemu táboru přivézt děti přes celou
republiku. Už teď se těšíme na příští rok
na všechny známé i nové tváře.
Odkaz na článek o táboře na eduzin.cz:
mensa.click/rr

Téma tábora bylo po oba týdny stejné –
PEKLO. Na začátku tábora byly děti rozděleny
do týmů podle barev fáborků u mladších
a barev lightsticků u starších. Každý účastník
měl možnost zapsat do pekelné knihy své
hříchy, které si po splnění účasti na všech
aktivitách během týdne mohl poslední večer
spálit, a tak se z nich vykoupit.
Užívali
jsme
si
spoustu
týmových
i individuálních aktivit, získávali mínusové
body, které byly zvlášť pro mladší děti
velkým zpestřením. Každé ráno jsme měli
pekelnou školu, kde jsme se učili šifry nebo
uzly a hříšníci z předchozího dne si na kole
neštěstí vytáčeli svůj trest. Mladší děti měli
hříšků více, ale vypadalo to, že někteří
i schválně, jen aby mohli kolem zatočit.
Byli i tací, kteří točili dobrovolně. Vzhledem
k teplému počasí jsme hojně využívali řeku,
která teče přímo pod chalupou, hodně
jsme plavali a jezdili na kánoích. Také jsme
hráli ping-pong, badminton, fotbal, spoustu
deskových a karetních her, měli jsme šifrovací
bojovku, noční hru a prostě všechno, co nás
bavilo.
Díky dotaci RSJ s námi pobyl i psycholog
Mensy Vlado, který nám také připravoval
aktivity a byl k dispozici pro toho, kdo by si
s ním chtěl na nějaké téma popovídat.
Oba týdny utekly velmi rychle, mladší i starší
se jen neradi loučili a většina dětí se začala
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Z reakcí účastníků:
„Letošní Mensa Camp byl pekelně skvělý –
v tom dobrém slova smyslu! Sešlo se nás tu
21 teenagerů ve věku od 12 do 16 let – 9 holek
a 12 kluků. Přijeli jsme z celé republiky – od
Olomouce po Ústí nad Labem. Všichni jsme
si tu dobře rozuměli. Bydleli jsme v pěkné
chaloupce v Dolní Suché, u břehu řeky Nisy.
Pokoje tu celkem netradičně neměly čísla,
ale jména, jako například Pohádka (můj
pokoj) nebo Autobus (to byl pokoj vedoucích,
my jsme jim pak s kamarády název pokoje
přelepili na „Tramvaj“). A proč to tady bylo
„pekelně skvělé“? Peklo totiž bylo tématem
tábora! Jak to funguje na takovém táboře?
Sbírají se body, jak individuálně, tak i týmově
a za pokoje, jenže jdou do mínusu. Vyhrává
tedy ten, kdo má bodů vlastně nejméně.
Na začátku tábora jsme se všichni posadili
na louce do kruhu a zahráli si seznamovací
hru. Každý postupně řekl své jméno a k tomu
nějaké přídavné jméno na stejné písmeno.
Mělo to ale háček: než jste mohli říct své
jméno, museli jste ještě postupně zopakovat
jména všech před vámi! Protože bylo málo
času se nad svým přídavným jménem
zamyslet, byla některá z nich pěkně komická
a někomu tak vydržela přezdívka po celý
tábor. Také jsme tu měli „pekelnou školu“,
kde jsme se naučili užitečné dovednosti jako
vázání uzlů nebo šifrování. To se nám hodilo
i na šifrovací výpravě (ve které všechny
tajenky obsahovaly nějaká čertovská rčení
či přísloví). Kromě toho jsme si užili i různé

jiné hry, a to jak sportovní, tak i logické nebo
(většinou) kombinace obojího. Každé ráno
jsme začínali den dobrovolnou rozcvičkou
a následujícím plaváním v řece (rovněž
dobrovolným). Za obojí ale byly mínusové
body, takže se cvičení a plavání rozhodně
vyplatilo. Já nic z toho nevynechala ani
jednou. Když jsme zrovna měli volno, mohli
jsme využívat široký výběr deskových
i karetních her ve společenské místnosti,
takže se nikdo nikdy nenudil. Loučili jsme
se neradi, sedm dní nám všem připadalo
jako krátká doba. Všechny nás totiž Mensa
tábor vážně bavil – díky pestrému programu,
který nám připravili skvělí vedoucí – Lucka,
Hanka, Hubert, Petra, Zuzka a Vojta. Nesmím
zapomenout ani na Vlada – psychologa, který
tu byl k dispozici pro konzultace. Prostě jsme
si to všichni maximálně pekelně užili! Příští
rok určitě zase rádi pojedeme.“
Zuzana Nováková

doopravdy, takový přístup, jaký máte, je
super!“
„Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat
za Vaši ochotu a vstřícnost, se kterou
organizujete tábory a aktivity pro děti. Jsem
šťastná, že se mé dcery mohly zúčastnit
Vašeho tábora, kde asi poprvé zažily pocit
přijetí a sounáležitosti s vrstevníky. Odjíždět
se jim opravdu nechtělo. Přestože cítím
trochu smutek, že jsem jim tuto možnost
nedala dříve, věřím, že podobný zážitek
s organizací Mensa, mensany a jejich
příznivci nebyl poslední.“

„Tábor byl zkrátka úžasný! Téma peklo byl
výborný nápad, který mě překvapil. Výborné
hry, super kolektiv a hlavně výborní vedoucí!
Z tábora mě bavilo nejvíc vaření na ohni
a večerní programy (karaoke, kvízy, nebo
třeba diskotéka). Rozhodně chci jet příští
rok znova, protože to, co jsem zažil tady, je
nezapomenutelné.“
Matyáš Holuša

Z reakcí rodičů:
„Naše dcera byla a je z tábora nadšená a to
jsme moc rádi. Odvedli jste výbornou práci,
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Příměstský tábor v Českých Budějovicích
Marta Frydrychová

Červenec v Českých Budějovicích patřil i v letošním roce již tradičnímu
příměstskému táboru pro nadané děti. Letos jsme pro děti ve věku od
6 do 13 let uspořádali opět dva týdny, první tematicky zaměřený na
šachy, druhý jsme věnovali angličtině.

vstávat brzy, aby tam byl včas, a odcházel
většinou poslední. Program byl pestrý
a dobře nabitý, žádný prostor pro nudu,
a navíc parádní zázemí! Díky za skvělé
vedení.“

Šachovou průvodkyní nám opět byla Natálka
Kaňáková, mezinárodní šachová mistryně.
Každý den jsme trénovali a také sbírali body
do táborového šachového turnaje. Tábor
nebyl ale jen o šachách. První den jsme
absolvovali různé seznamovací aktivity,
abychom nové kamarády co nejdříve poznali
a mohli s nimi pracovat v týmech, které nám
vedoucí už od druhého dne sestavili. První
týmovou aktivitou byla hned v úterý foto
výzva, kdy jsme plnili bláznivé úkoly, jako
dát si placáka s cizím člověkem, vyfotit se
ve městě s plyšovým medvědem a mnoho
dalšího. V úterý nás také navštívila Jihočeská
televize, která o táboře natočila krásnou
reportáž (mensa.click/rq). Ve středu nás
čekala venkovní týmová soutěž, při které jsme
luštili na jednotlivých stanovištích indicie,
ke kterým nás dovedly šifry, morseovka,
přesmyčky a další zadání. V cíli nás pak
čekalo dalších pět stanovišť s připravenými
úkoly. Čtvrtek byl ve znamení pokusů z fyziky
a v pátek jsme celý týden uzavřeli návštěvou
Krajského ředitelství policie, kde jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí o práci
daktyloskopů a balistů.

OV: „Moc děkujeme i za letošní ročník tábora.
Jako minulý rok byl velmi vydařený. Vedoucí
a instruktoři se dětem maximálně věnují,
program je velmi pestrý a promyšlený. Děti
se na tomto táboře nenudí a užívají si ho.“

V druhém termínu jsme procvičovali
angličtinu, díky které jsme hlavně v druhé
polovině týdne měli problém odcházet
domů včas. Vytvořili jsme si totiž vlastní
obchodní síť, vymysleli speciální měnu,
vyrobili si zboží a vesele jsme mezi sebou
obchodovali, což nás bavilo tak, že jsme
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přestali vnímat okolí, natož rodiče, kteří
si nás přicházeli vyzvednout. I v druhém
týdnu jsme absolvovali týmovou foto výzvu,
akorát se změněnými úkoly, aby nebyli ve
výhodě ti z nás, kteří byli na táboře oba
týdny. Ve středu jsme vyrazili na exkurzi na
Fakultu rybářství a ochrany vod do Vodňan
a prohlédli si i místní Rybářské muzeum. Ve
čtvrtek nás opět čekala venkovní týmová
bojovka a v pátek jsme týden uzavřeli
návštěvou Planetária, kde pro nás byl
připraven program Indiánské hvězdy.
Tábor opět kromě místních dětí navštěvovali
i nadaní kluci a holky ze vzdálenějších
míst, opět za námi přijeli kamarádi z Prahy,
z Písku a díky podpoře ZVAS na druhý týden
dojížděla také skupina dětí z Táborska.
I v letošním roce si jak děti, tak vedoucí
a instruktoři společný čas užili a jsme moc
rádi za krásné zpětné vazby, kterých se nám
od rodičů dostalo.
MŠ: „Honzík byl naprosto nadšený oba
týdny a má přání, aby byl za rok alespoň
celotýdenní tábor! Tímto velice děkujeme,
jste skvělí…“
JS: „Dobrý den taky chci moc poděkovat za
úžasné 2 týdny, Honzík si je užil, a to je u něj
úspěch. :-) Je těžké pro naše děti sehnat
tábor, který by je uspokojil. A vy to dokážete.“
PT: „Musel to být úžasně povedený
„příměsťák“ – Ríša byl nadšený, sám chtěl

Díky všem, kteří nás podporují, a díky
dobrovolníkům z MS České Budějovice,
kteří pomáhají zajistit venkovní týmové
soutěže. Tábor má již tradičně skvělé ohlasy,
bezvadnou energii, která nabíjí všechny
zúčastněné. Přiznávám, že ač plni euforie
a pozitivně naladění, po 14 dnech jsme padli
únavou. Každá povedená akce je pro nás
velkým závazkem, rádi bychom nastavenou
laťku nejen drželi, ale pomalu posouvali výš
a výš. Věřím, že se nám to daří a už teď se
moc těšíme na partu, se kterou se potkáme
zase za rok. Ale vlastně ne – s většinou dětí
se totiž potkáváme v průběhu celého roku.
A na závěr postřeh jednoho z účastníků:
„Díky táboru jsem zjistil, že i v mé věkové
kategorii existují inteligentní lidé.“… a nejen
o tom, ale vlastně i o tom, to je.
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Talnet
Jakub Sochor

„Ať už chce člověk prozkoumat jakékoliv
téma, či položit jakoukoliv otázku, může si
být jistý, že ho v Talnetu někdo vyslechne
a poradí mu.“
„Našel jsem místo, kde jsou lidé spojeni nejen
tím, že mají nějaké své zájmy, ale právě tím, že
to jsou lidé s rozdílnými zájmy. Je to úžasné
místo, které jsem si nikdy nepředstavoval.
Vždycky tam je někdo pro mě a dokázal jsem
si tam najít mnoho přátel. A ti se spolu rádi
dělí o svoje znalosti a zkušenosti – a to se mi
hodně líbí.“
„Talnet je úžasná komunita, která sdružuje lidi
se společnými, ale zároveň velmi odlišnými
zájmy. Lidi, kteří si rozumí. Komunita se tak
rozvětvila, že se tady teď může realizovat
skoro každý. Jen jednou se tady ukázat je
skvělá příležitost se něco nového naučit,
a zároveň poznat někoho, kdo přemýšlí
stejně.“
Tak popisují středoškoláci zapojení do
projektu Talnet, řečení Talneťáci, své
zkušenosti s nejrůznějšími talnetími aktivitami
a své pocity z fungování v komunitě studentů
a lektorů, kteří se při nich potkávají. Talnet
se dlouhodobě – v různých podobách již
od roku 2003 – zabývá podporou nadání
a nadaných v celé České republice.
V minulosti Talnet fungoval pod záštitou
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy, později pod institucemi Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, z nichž
poslední byl Národní pedagogický institut
České republiky. S akademickým rokem
2021/2022 je Talnet z organizačních důvodů
plně provozován zapsaným spolkem Talnet
a funguje nezávisle, především na základě
dobrovolnosti. Od jara 2022 je Talnet členem
České rady dětí a mládeže.

v běžném školním provozu složité a obtížně
dosažitelné. Studenti mají možnost spojení
s odborníky, ale také s podobně nadšenými
vrstevníky pestrých zájmů, což je zjevně
jeden z významných benefitů Talnetu, jak
ostatně vyplývá z úvodních citací.
Součástí aktivit jsou například různě
zaměřené
kurzy
(fyzika,
biochemie,
filosofie, informatika, geografie…), kde mají
studenti možnost komunikovat s lektoremodborníkem a individuálně diskutovat nad
úkoly, objevovat nové informace, případně
konfrontovat své poznatky se spolužáky
v kurzu i mimo něj. Talneťáci se také mohou
setkat na online přednáškách a diskusích,
nicméně nejsou ochuzeni ani o setkání
naživo.
Oblíbenou
součástí
jsou
víkendová
soustředění
naplněná
přednáškami,
workshopy i volnočasovými aktivitami.
Několikadenní akce jsou také takzvané
miniexpedice, kde malá skupinka Talneťáků
plní projekt, který souvisí například s oborem
terénní biologie a ochrany přírody. Někteří
studenti se společně účastní týmových
soutěží, čehož je zářným příkladem tým Na
fyziku v týmu (NAFTA), který dlouhodobě
boduje v Turnaji mladých fyziků a zaznamenal
úspěchy také na mezinárodní úrovni,

naposledy se v mezinárodní soutěži umístil ve
velké konkurenci na 7. místě. Pravděpodobně
nejambicióznější aktivitou je T-Expedice, což
je týdenní letní akce hostící badatelské týmy
různých oborů, které pracují na vědeckých
projektech a na konci své výsledky prezentují
na poster session s přístupem veřejnosti. Ve
svém důsledku se ovšem jedná o celoroční
aktivitu,
protože
badatelské
projekty
vycházejí z hlav Talneťáků, přičemž během
roku probíhá příprava vědeckého záměru od
prvotního nápadu přes jeho rozvíjení, tvorbu
týmu až k jeho finální realizaci. Práce nekončí
ani po expedici, jelikož k uzavření odvedené
práce patří také tvorba vědeckého článku,
který vyjde ve společném sborníku. Studenti
tak získávají možnost nahlédnout pod
pokličku vědy v bezpečném a přijímajícím
prostředí a nutno říci, že se na expedici velice
rádi vracejí, často až do svého odchodu
na vysokou školu. V minulosti Talneťáci
na expedici navštívili Radnice, Chomutov,
Spálené
Poříčí,
Jeseník,
Pardubice
a Litoměřice.
V Talnetu je každý vítán a má na výběr ze
škály aktivit, ve které si to své může najít
prakticky kdokoli. Více informací je k nalezení
na webu talnet.info. Na viděnou v Talnetu!

Projekt se během své historie zažil jako
platforma, kde motivovaní žáci dostávají
péči, které se jim jinde nemusí dostávat, ať už
se jedná o zájmy odborné či osobní, přičemž
v Talnetu není vyvíjen tlak na kompetitivnost,
na rozdíl od podpory vzájemné tolerance
i přijetí a poznání sebe sama, což může být
INZERCE
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Následky pandemie

Peter Fröhler, Mensa Německo. Přetištěno z Mensa World Journal, 10/2022, číslo 117. Přeložila Viktorie Švorcová
Ve výtisku z května 2021 jsem psal
o výzvách pandemie a na závěr jsem shrnul:
„Z dlouhodobého hlediska upřímně doufám,
že se nám všem brzy vrátí náš starý dobrý život
a že necháme pandemii za sebou.“ To bylo
bohužel trochu moc optimistické. Prozatím
jsem absolvoval čtyři dávky očkování, až si
budete číst tenhle článek, plánuji mít za sebou
pátou dávku, a nevypadá to, že by se virus
v procesu mutace chystal zpomalit.
Mensa International po třech velmi
neosobních online schůzkách připravuje
první osobní setkání IBD (International Board
of Directors – mezinárodní rada) v Černé Hoře
a všichni, se kterými jsem hovořil, se velmi
těší, že se zase uvidí tváří v tvář. Tyto fyzické
události mají jistě jinou kvalitu než ty, které se
konají online, a to i díky mnoha hodnotným
neformálním diskusím během přestávek na
kávu či občerstvení. Jsem si jistý, že nejsem
jediný, komu tento kvalitní osobní kontakt
chyběl. Také konečně dostaneme příležitost
setkat se naživo s novými reprezentanty.

Německá
Mensa
utrpěla
podobným
způsobem – valná hromada byla v roce 2020
úplně zrušena a ty z let 2021 a 2022 byly
organizovány se značným úsilím a za velkou
cenu online. Jenomže množství nezbytných
příprav a nemalé náklady nebyly jedinými
nevýhodami – délka jednání se v obou
případech protáhla na více než dva dny
a stejně se nám nepodařilo zahrnout všechny
body programu, což znamená, že se nám
stále zvyšuje počet problémů, se kterými
se budeme muset vypořádat na budoucích
jednáních. Zatímco při osobních setkáních
může být hlasování o návrhu téměř okamžité,
protože převaha zvednutých rukou je zřejmá,
při online schůzce to trvá nejméně tři až pět
minut. Představení textu, o kterém se bude
hlasovat, samotná příprava, poskytnutí
spravedlivé šance na hlasování každému ze
zúčastněných a předložení výsledků zabere
nějaký čas, a to ani nemluvím o otázkách
a procedurálních připomínkách vznesených
během celého procesu.
Je tu ještě jedna zajímavá zkušenost, kterou
jsme získali z dvou let online schůzí, týkající

se počtu účastníků. Během „normálních“
let přiláká naše každoroční setkání mezi
800 a 1500 Mensany, 200 až 300 z nich se
obvykle účastní valné hromady. Vzhledem
k tomu, že nebylo nutné cestovat na místo
konání a každý se mohl připojit z pohodlí
domova, jsme při celkovém počtu Mensanů
v Německu (přes 16 000) očekávali mnohem
vyšší účast. Ve skutečnosti jsme měli v roce
2021 zpočátku přes 500 zaregistrovaných
členů, ale během dvoudenního zasedání se
počet hlasujících účastníků snížil na méně
než 300. V roce 2022 jsme započali jednání
s mnohem menším počtem registrovaných
než v předchozím roce, přičemž se mnozí
pravděpodobně
zaregistrovali
jen
ze
zvědavosti a následně rychle ztratili zájem.
Každopádně jsme se vrátili zpět k účasti, na
jakou jsme byli zvyklí před pandemií.
To veselejší na konec – mohu s potěšením
oznámit, že Mensa v Německu plánuje
uspořádat jednání valné hromady v dubnu
2023 znovu osobně a pravděpodobně
i s možností online připojení.

EMAG 2022 – v krásném Štrasburku
Emma Broudic. Přetištěno z Mensa World Journal, 10/2022, číslo 117. Přeložila Viktorie Švorcová

Pod laskavým pohledem sochy provazochodce nad námi se můžeme
zaposlouchat do zvuku ukulele a radostných hlasů setkávajících
se přátel. Zde se nachází řídicí centrum EMAGu 2022. Na pět dní je
hostel Ciarus, umístěný v centru Štrasburku, oživen 735 Mensany
z 35 různých zemí.
První důležitou událostí byl Icebreaker,
který se konal ve středu večer v pivovaru
LeTigre. Skupiny se shromáždily uvnitř
baru, stejně tak i ve velkém vnitřním dvoře.
Probíhalo zde plno vášnivých diskusí,
mezitím kuchaři připravovali stovky tarte
flambée (tradičních alsaských slaných
koláčů), dokud nebyli všichni sytí a veselí.
Noc byla dlouhá a následující budíček pro
některé náročný. Ale jakmile jsme se všichni
probudili, vystoupali jsme po schodech
do patra, jež bylo věnované přednáškám
našich talentovaných Mensa přátel – které
nám daly příležitost k rozšíření našich
znalostí, zamyšlení a někdy i změně našeho
přístupu k tématu. Inteligence, jazyky, životní
prostředí – okruh zahrnutých témat byl
široký. Tyto místnosti byly otevřené 24 hodin
denně, což nabízelo možnost setkání nebo
improvizovaného workshopu.
V pátek jsme navštívili varhanní koncert
a komentovanou prohlídku katedrály ve
Štrasburku. Stavba je proslulá tím, že byla
mezi lety 1647 a 1874 nejvyšší na světě.
Místo máme jen pro sebe. Sedíme v hlavní
lodi katedrály a nasloucháme pravidelnému
rytmu kontrapunktu, pohlceni mohutným
basem nástroje.
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Následující den se s blížící se gala večeří
zmírňovala intenzita aktivit. Kolem šesté
hodiny večerní jste v městských autobusech
mohli pozorovat skupiny žen oblečených do
společenských oděvů a tenisek – abychom
se totiž dostali do pavilonu Joséphine, kde
se recepce pořádala, museli jsme nejprve
projít zahradami Oranžérie. Jakmile jsme
dorazili na místo, dámy vyměnily svou obuv
za elegantní boty na podpatku.
Čápi, symbol Alsaska, přelétali přes střechu
a přistávali do obrovského hnízda, s jejich

majestátními siluetami vyčnívajícími v šeru
noci. Poté se rozsvítila fasáda budovy a přišel
čas na proslovy. Cédric Markgraf, předseda
Mensy Francie a projektový vedoucí celého
EMAGu 2022, zaujal místo na pódiu, trochu
dojatý, a vyzval tým dobrovolníků, aby se
k němu připojili, vděčni za tento rok a půl,
který společně strávili snažením, aby se toto
všechno mohlo uskutečnit. Následně jsme se
sklenicemi vína v rukou byli svědky přehlídky
pochutin, které jsme s potěšením okoušeli.
V neděli ráno jsme se s těžkým srdcem
naposledy setkali na brunchi. Pověděli
jsme si pár hezkých slov, objali jsme se
a řekli si „Na viděnou.“ Příští rok. Uvidíme
se v Rotterdamu, na dalším setkání plném
krásných slibů a dobrodružství.

Jak si udržet dobrovolníky
Lori Norris. Přetištěno z Mensa World Journal, 11/2022, číslo 118. Přeložila Zuzana Kořínková.

Jako jedna z nejnovějších členek ExComm (Mezinárodního výkonného
výboru Mensy) – v květnu 2022 jsem byla jmenována zástupkyní pro
Americkou Mensu – využívám této příležitosti k zamyšlení nad tím, co
pro mě Mensa International jako pro členku znamená.
(European Mensa Annual Gathering),
AMAG (Asia-Pacific Mensa Gathering),
Silvensu a další po celém světě. Členové
Americké Mensy jsou členy i organizátory
mezinárodních SIGů (iSIG) a setkávají se
s novými přáteli prostřednictvím SIGHTu.

Bez této organizace bych bývala mohla
strávit celý život přemýšlením, co je se mnou
špatně, protože jsem prostě nezapadla.
Bez této organizace bych pravděpodobně
nikdy nepotkala svého manžela nebo
svou obrovskou řadu přátel. Mezi nimi
i mezinárodní přátele, které jsem poznala
prostřednictvím SIGů (Special Interest
Groups) a SIGHTu (Service for Information,
Guidance and Hospitality for Travellers) –
ať už jako hostitele, nebo jako hosty – i na
různých osobních setkáních/akcích a online
během pandemie.
Mezi mými přáteli v Americké Mense si
mnozí užívají mezinárodní akce, jako EMAG

Mensa na všech úrovních (místní, národní
a mezinárodní) je dobrovolnickou organizací.
Ačkoliv některé národní Mensy mají placené
zaměstnance (včetně Americké Mensy),
většinu práce přesto dělají dobrovolníci.
Já, stejně jako většina mých přátel, pro
organizaci dobrovolnicky pracuji nesčetnými
způsoby. Všichni děláme, co můžeme,
abychom zajistili, že Mensa zůstane
relevantní a úspěšná.
Stále aktuální potřebou většiny národních
Mens je získávání a udržení dobrovolníků,
včetně plánování nástupnictví. Jedna ze
záležitostí, kterou já osobně vnímám, je
projevování uznání našim dobrovolníkům.
Čeho si nejvíce vážím já, je, když člen
vyjádří uznání přímo mně. Prosté „Děkuji
za vše, co děláš.“ mě zahřeje u srdce. Na
oplátku se vědomě snažím dobrovolníkům
poděkovat, kdykoli mohu; v mnoha situacích
je dobrovolnictví nevděčná a nedoceněná
práce. I když je hezké, že vám poděkují
členové, je také důležité, aby své uznání
dobrovolníkům projevovala i organizace,

a to různými prostředky, včetně udílení
cen a dalšího veřejného uznání, například
prostřednictvím publikací.
V uplynulém roce se tématem dobrovolnictví
v Americké Mense i mimo ni zabývala pracovní
skupina. Výsledná zpráva se zabývá tématy
jako běžné problémy, demografie, nábor
dobrovolníků, všeobecná dobrovolnická
péče a retence, řízení dobrovolníků a špatné
zacházení s dobrovolníky. Po 38 stranách
hloubkového výzkumu a shrnutí najdete
více než 100 doporučení, která lze aplikovat
na národní i místní úrovni. Soubor zprávy je
ve formátu PDF k dispozici v sekci Mensa
News na Mensa Workplace – viz komentáře
v příspěvku Robina Crawforda, který této
pracovní skupině předsedal.
Od doby, kdy jsem se stala členkou
ExCommu, jsem se prostřednictvím Zoomu
zúčastnila dvou setkání ExCommu. Během
pandemie jsem se zúčastnila virtuálních
setkání IBD v letech 2020 a 2021. Vzhledem
k tomu, že toto píšu v srpnu, těším se i na
říjnové osobní setkání ExCommu i IBD
v Černé Hoře.
Nikdy není příliš brzy začít plánovat na příští
rok. Americká Mensa zve globální komunitu
Mensy International, aby nás v roce 2023
navštívila. Naše výroční setkání se bude konat
v červenci 2023 v Baltimoru v Marylandu – je
to skvělá příležitost, jak se znovu spojit se
starými přáteli a získat nové. V říjnu 2023 se
má IBD sejít v Dallasu v Texasu a v souvislosti
s tímto setkáním plánujeme několik zábavných
a zajímavých akcí.

Mensovní fotografická soutěž Photocup 2022:

Co se děje s příspěvky od přímých členů Mensy International
Therese Moodie-Bloom. Přetištěno z Mensa World Journal, 11/2022, číslo 118. Přeložila Zuzana Kořínková.
Mnoho zemí pořádá každoročně národní kolo
mensovní fotografické soutěže jako součást
hledání mezinárodního vítěze a výsledky jsou
publikovány v národních časopisech. Co se
ale stane s přímými členy Mensy International
(DIM), nebo se členy ze zemí, které národní
kolo nepořádají?
Tito
členové
posílají
své
příspěvky
koordinátorovi Photocupu a s těmito
příspěvky se zachází, jako by DIM tvořily
samostatnou zemi. Poslední tři roky tuto
sekci posuzoval australský fotoreportér Dale
Wahren. Letos jsme vzhledem k velkému
počtu příspěvků (přes 70 ze Slovenska,
Slovinska, Indie, Japonska, Malajsie, Brazílie,
Bosny a Hercegoviny, Dánska, Švédska
a Norska) rozšířili porotu o Charlese Cousteho
z Francie a Ranka a Vuka Rajoviče ze Srbska.
(Dr. Ranko Rajovič soutěž v roce 2006 založil.)

zice. Fotografie by měla u diváka vyvolat
jakousi emocionální odezvu. Předmět, pokud zapadá do zvoleného tématu, není tak
důležitý. Například fotografie zeber nebo neobvyklé
himálajské flóry nemusí
nutně trumfnout sousedova
hnědého koně nebo vaše
vlastní zahradní květiny.
Wahren se dívá za rámec
tématu. Technické schopnosti, s nimiž fotografii pořídíte, a talent, který vaše
kompozice předvádí, trumfnou neobvyklost tématu.
Kompozice vaší fotografie
by mohla odhalit každodenní témata v novém a nečekaném světle.

Wahren posuzuje příspěvky na základě uměleckosti, technických schopností a kompo-

Letošním vítězným přímým
mezinárodním
členským

příspěvkem v soutěži Photocup 2022 je
„Cuban emerald“ Petera Radvaniho ze
Slovenska.
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Nebát se a nakrást
Tereza Cimburková, terezacimburkova.cz

V úterý mi přišlo do schránky předchozí
číslo časopisu. Dojala jsem sebe i své okolí
zamyšlením nad potřebným pocitem bezpečí
a zdraví. Dva dny na to jsme s dětmi zahájili
první školní den, což vypadalo tak, že před
osmou jsme vyrazili celá rodina do školy
a před dvanáctou se vrátili.

Vzhledem k tomu, že „peníze navíc“ místo
ukládání pod matraci utrácíme za hromady
knih a za cestování a zážitky s dětmi,
nenašel ten drzoun (či drzouni) téměř nic.
A že se snažil. V celém domě všechny
šuplíky vytahané, všechny kabelky, krabičky,
dokonce i penály otevřené a prohrabané.

Návrat domů během pár vteřin rozmlátil náš
doposud domácí pocit bezpečí. Už otevřené
okno do ulice při příjezdu nás zarazilo, ale
přeci jen jsem doufala, že jsme ho pouze
špatně zavřeli. Když jsem ze zahrady
přišla ke vchodovým dveřím, moje obavy
z nočních můr se naplnily. Rozbité dveře.
Doteď jsme byli nadšení, že je naše zahrada
krytá, že tam máme soukromí. To tam teď
bohužel měl i nějaký lapka.

Z čeho mi bylo nejvíc špatně, byl výsledek
hledání. Opravdu doslova vysypal dceři
prasátko. A synovi sebral peněženku se všemi
naspořenými penězi. Krádež v dětských
pokojích? Odvolávala jsem se na morálku
a svědomí, načež okolí mě vrátilo zpátky na
zem. Co jsem si myslela o zlodějích? Že něco
ukradnou a pak z toho špatně spí? Asi těžko.
Stejně jako těžko je mohla zastavit naše

Hod knižní perlou
Petra 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.
Nemůžeš ovlivnit, co ti lidi říkají nebo co
dělají. Ale o sobě si rozhoduješ sama. Můžeš
se rozhodnout, že je ti to jedno. A věř mi, že
bude.
Michaela Klevisová – Zmizela v mlze
Na vysoké jsem se naučil jednu věc. Když
blbnete z únavy, musíte se smířit s tím, že
blbnete z únavy. Nepokoušejte se v tom stavu
něco vyřešit.
Andy Weir – Spasitel
Myslím, že samotná smrt se nesmí stát
příčinou neštěstí někoho jiného. Všichni
jednou zemřeme. Pokud by smrt byla
důvodem lidského neštěstí, pak jsme všichni
přišli na svět, abychom byli nešťastní. Tak to
však určitě není. Lidé se zcela jistě rodí proto,
aby byli šťastní.
Tošikazu Kawaguči – Než vzpomínky
vyblednou
Lidská mysl dokáže hotové divy. Umí
v člověku vyvolat pochybnosti, ohýbat realitu
a zdravý rozum, až ve slabší chvilce začnete
zpochybňovat i to, o čem bezpečně víte, že to
musí být pravda.
Tim Weaver – Hon na mrtvého

Myslím v protikladech. Moje pravda se
rozpadla na kousky a mně nezbývá, než je
zkoumat jeden po druhém. Budu-li ještě
naživu, nechám si na úvahy noc. Noc, kterou
mám tak rád. V noci rozum spí a věci prostě
jen jsou. Ty, na kterých opravdu záleží,
nabudou zase své podoby, přežijí pustošení
denních analýz. Člověk znovu pospojuje své
kousíčky a stane se zas klidným stromem.
Antoine de Saint-Exupéry – Válečný pilot
Už nějakou dobu mám pocit, že sama držím
pohromadě jen silou vůle, že věci udržuji
na svých místech jen upřeným pohledem,
a když polevím, rozprskne se svět kolem mě
jako bublina z bublifuku.
Pavla Horáková – Teorie podivnosti
„Lidé chtějí věci pravé.“ „Jenže já si to
nemyslím,“ odporoval vědec. „Chtějí vidět
to, co očekávali, a to je něco úplně jiného.“
Hammond se zamračil. „Sám jste, Johne,
říkal, že zábavní park je atrakce,“ pokračoval
Wu. „A atrakce nemá nic společného
se skutečností. Zábava je dokonce antitezí
reality.“
Michael Crichton – Jurský park

zeď v pracovně, kde na ně při prohledávání
všech zásuvek koukali ze zdi Havlovi, Toufar
nebo sám Masaryk. Jeho citát „Nebát se
a NEKRÁST“ zřejmě naši nezvaní návštěvníci
ze školy už zapomněli.
Jak to otřáslo mým tolik zkoušeným životním
optimismem a vírou v lidi? Na tom musím
ještě nějakou dobu pracovat. Zatím každého,
kdo jde kolem našeho domu, pozoruji
s myšlenkou „nebyls to ty?“. Ale věřím, že
kamerový systém mi vrátí pocit bezpečí, a čas
zase víru, že těch slušných lidí je mezi námi
více. Snad nedostanu na čumák hned během
následujících voleb (hlavně těch nejvyššího).
Ono to vlastně dost souvisí jak s hrabáním
peněz, tak s bez-mocí. Kéž by se všem ve snu
zjevil TGM a promluvil lidem do duše.

Máte také
své perličky?
Napište mi
a podělte se.
petra.holubova@mensa.cz
Normální svět nestrpí odlišnosti a cizí prvky
tiše likviduje. A každý, kdo do něj nezapadá,
je srovnaný do latě. Aha, tak proto se musím
dát do pořádku. Pokud se nedám do pořádku,
normální lidi mě vyloučí ze svého středu.
Sajaka Murata – Za sklem
Chytání snů samo o sobě nic nevyřeší, ale zdá
se, že spousta lidí tak dokázala objevit nějaký
drobný záchytný bod nebo nápovědu, proč
by měli dál žít.
Wu MIng-Yi – Muž s fazetovýma očima
Nikdo z nás se v tomto světě nesetkává
s laskavostí tak často, jak by měl.
Arthur Golden – Gejša
INZERCE

PhDr. Dagmar Jílková
psycholožka

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

Kontakt:

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

Výsledky dětské mensovní fotografické soutěže
Upside down (Jan Vortel)

Prázdniny na horách (Elen Flanderková)
Vítězům gratulujeme,
ostatním soutěžícím děkujeme
za jejich příspěvky
a těšíme se zase příští rok!

Přetestování
pro členy Dětské Mensy

Je vám více než 14 let a jste
členem Dětské Mensy?
Můžete využít možnost zdarma absolvovat
mezinárodně uznávaný mensovní IQ test pro
dospělé.

Svítání na Klíči (Jonáš Šandera)

Nejen, že tak získáte přesnější hodnotu svého
IQ, ale současně budete mít možnost zůstat
členy Mensy i po svých 16. narozeninách, kdy
členství v Dětské Mense automaticky zaniká
a podmínkou přechodu do Mensy „dospělé“ je
právě přetestování.
Nejbližší termíny testování najdete na webu Mensy:
mensa.cz/testovani-iq. Na konkrétní termín se
předem přihlaste a do poznámky vepište své
členské číslo společně s informací, že se jedná
o přetestování z Dětské Mensy.
Veškeré své dotazy posílejte na sekretarka@mensa.cz.
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IG Literární tvorba
Jaroslav Menčík

Jaroslav Menčík

Jaroslav Menčík

K pramenům života mocně jsi hnán
k tajemství všelidské existence
posvátné vody tok napájí Himálaj
z ledovce Gangotri – Zři Shivling Tapovan

Cit šel s Touhou do světa
vystudovat na Lásku
Neprošel u ústních zkoušek
nepochopil otázku
Zněla prostě [KANT]

Bez ustání roky plynou
zraňující šípy vteřin
nadějemi pronikají
melodii hledám jinou
ke kterým se vydat dveřím
bych se octl v šťastném kraji?

Tapovan

Zrádný intelekt Temnosvit jara

Vysoké hory jak překrásné ženy jen
zdaleka výhradně obdivuj
v kontaktu v doteku ztratíš vždy balanc svůj
úžas se promění v děsivý sen
Doufaje ve příchod z času se rodící
rozkvetlý barevný radostný den
v čekání jak oheň ba i víc pálícím
snaž se být v temnotě noci té měsícem?
– Asi ne: irbisem!
Uvolni otěže tužeb svých vraníka
střez se jej ponechat splašit se docela
ticho hor nemá jen milostnou tvář
Pomni že života kniha je psána vždy
krví a mlékem žen jinak vše zaniká
Z nadějí popela rozfoukej zář

Zkritizoval čistý rozum
hovořil o věčném míru
mluvil velmi osvíceně
jak rozený filosof
zaníceně vzrušeně
Udělal by mnohem lépe
kdyby třeba jen tak plácal
ale hlavně o ženě
Nezabýval se tím Němcem
Pojednal klín bez i s věncem
Výsměch že byl logický?
Cit jen tragikomický?

Jaro život oslavuje
les i louka v novém šatě
pohlavím se pyšní – květy
vnímám to jak z temné sluje
vzdoruplně horečnatě
jak před brzkým hlavy stětím
Šepot touhy v ryk se mění
na ulici vábných křivek
stále více odhalených
moudrost krotí zrádnost snění
– žhavé růže v klínech dívek –
kdo jak Werther – smrti ženich

Celou zkoušku takto zhativ
přidal ještě imperativ
onen kategorický…
(Touhu vzali beze zkoušek
Měla skvělé styky)

Synapse II: Školám pomohou noví
mentoři vyvážené inkluze
Kateřina Emer

České školy se mohou těšit na další mentory, kteří jim pomohou
nastavit optimální model podporující všechny děti ve škole. Projekt
Synapse ve své druhé fázi proškolil nové odborníky z řad učitelů,
pracovníků pedagogicko-psychologických poraden se specializací na
podporu nadaných, koučů a mentorů i ředitelů škol. Školení proběhlo
v druhé polovině září 2022 jak online, tak prezenčně v Hradci Králové.
Profese mentora vyvážené inkluze propojuje
obory, jako je legislativa ve školství,
psychologie, projektové řízení, analýza,
mentoring či systémová konzultace. Během
školení se budoucí mentoři dozvěděli vše
od první návštěvy školy po finální evaluaci
spolupráce.
Osobnímu setkání předcházela v uplynulém
týdnu dvojice online přednášek: „Jak pracuje
mentor škol – konzultant vyvážené inkluze a co
všechno se mu může v praxi hodit?” a „Úvod
do vyvážené inkluze a podpory superiorit.”
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V pondělí 26. 9. se účastníci prezenčního
školení mohli těšit na blok shrnující praktické
kroky pro práci na školách: od modelových
situací
rozpoznání
nedostatečně
podpořených dětí až po nezbytné právní
a administrativní náležitosti. Ústředním
tématem úterního programu byly Systémy.
Jak efektivně získávat data, jak je analyzovat,
jak si rozvrhnout celý proces proměny školy
od počáteční analýzy po vyhodnocení
úspěšnosti. Středeční blok začal originálně:
minisérií zapeklitých zadání z praxe, k nimž

účastníci zkoušeli navrhovat řešení. Dalšími
tématy pak byly finanční zdroje na proměnu
školských systémů či metody, jak podpořit
duševní zdraví žáků i učitelů atd.
Závěrečné online setkání, během kterého
si účastníci sdělili své dojmy a úvahy
o budoucí spolupráci, bylo naplánováno
s několikadenním odstupem po sérii
jmenovaných školení.
Posledním krokem kurzu je individuální
řešitelský rozhovor s některým ze stávajících
vedoucích mentorů a v rámci pilotáže projít
po boku pokročilých kolegů dvěma školami.
Celé školení je pro účastníky i pilotní školy
zdarma – díky podpoře Nadace RSJ, která
projekt Synapse II financuje.
Pro bližší seznámení s našimi aktivitami
vás zveme k návštěvě stránek afres.cz
a projektsynapse.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 Business Club: Petr Štěpán, 792 309 999, petr.stepan@mensa.cz,
sig-business@mensa.cz, bc.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, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-ekologie
SIG EMAG: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Geocaching: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Improvizace: Miroslav Charvát, 606 427 893, miroslav.charvat@mensa.cz,
sig-improvizace@mensa.cz, mensa.click/sig-improvizace, mensa.click/fb-improvizace
SIG Investice Finance Projekty: Ing. Vladan Ninković, 606 765 914
SIG Jazyky: Vítek Švachouček, vit.svachoucek@mensa.cz
SIG Jihočeské nadané děti: Marta Frydrychová, 777 165 811,
marta.frydrychova@mensa.cz, mensa.click/fb-budejovice
SIG Junior: Jan Hubert Pavelka, 606 681 305, jan.hubert.pavelka@mensa.cz
SIG Klub nadaných dětí jižní Čechy: Marta Frydrychová, 777 165 811,
marta.frydrychova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Čechy: Lucie Měchurová, 777 141 975,
lucie.mechurova@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí jižní Morava: Martin Sedláček, 602 392 662,
martin.sedlacek@mensa.cz
SIG Kluby nadaných dětí severní Morava: Tomáš Blumenstein, 603 726 030,
tblumen@mensa.cz
SIG Lady: Jana Šobrová, jana.sobrova@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: Lucie Měchurová, 777 141 975, lucie.mechurova@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, jitka.novakova@mensa.cz
SIG Natura: Pavel Terber, 604 750 324, pavel.terber@mensa.cz
SIG Nihongo: Václav Brázda, vaclav.brazda@mensa.cz
SIG Outdoors: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz,
sig-outdoors@mensa.cz
SIG Peníze: Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz, mensa.click/fb-sigpenize
SIG Psychologie a komunikace: Karel Kostka, 603 259 095, cubeca@seznam.cz
SIG Reality Praha: Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz,
sig-reality-praha@mensa.cz
SIG Rozvoj: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@mensa.cz
SIG Rozvoj Intranetu: Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
SIG Seberozvíjení: Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz,
mensa.click/fb-seberozvijeni
SIG Senior: Zdenka Pániková, 737 154 078, zdenka@mensa.cz
SIG Škola4: Tomáš Blumenstein, 603 726 030, tblumen@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 Zpěv: Jiří Keller, jiri.keller@mensa.cz, sig-zpev@mensa.cz
SIGLego: Hana Kotinová, 732 142 964, hana.kotinova@mensa.cz
SIGurmán: Tomáš Kubeš, 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:
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, 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 a tiskoviny:
Jana Unruhová, jana.unruhova@mensa.cz

DALŠÍ AKTIVNÍ ČLENOVÉ

Psycholog: Vladimír Marček, 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

REDAKČNÍ RADA
E-mail: rr@mensa.cz
Hana Kalusová, Dita Šamlová, Jana Unruhová

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: 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.

Škola nám
pomáhá objevit,
v čem vynikáme.

OPEN GATE
Gymnázium a základní škola
Otevřená brána budoucnosti

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

10. 11. 2022 a 26. 01. 2023
Můžete nás navštívit i jindy.
Domluvte se s námi.
+420 323 641 405, opengate.cz

