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Členské příspěvky na rok 2009 je potřeba zaplatit nejpozději do konce února.
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Kalendář akcí na rok 2009
Předkládáme Vám plánované akce na rok
2009. V průběhu roku se ještě objeví řada
dalších, které vzniknou spontánně, a naopak
některé z plánovaných aktivit se nemusí uskutečnit, ale tento kalendář by Vám měl dát alespoň rámcovou představu, co Vás v tomto roce
v Mense čeká. Další plánované aktivity najdete v přehledu pravidelných akcí a ve zprávách
místních a zájmových skupin.
U každé akce je uvedena kontaktní osoba.
Podrobnější informace pak hledejte v kalendáři akcí na webu anebo v dalších číslech časopisu.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

Lyžování v Dolomitech – Aleš Vencko,
březen - duben, Itálie – Dolomity

Pragocon – Václav Fořtík, duben, Praha
Velké setkání příznivců sci-ﬁ a fantasy.

Chcete vědět, kdy se
koná nějaká mensovní
akce blízko Vašeho
bydliště? Využijte
kalendář akcí na

www.mensa.cz!

Lyžování ve Francii – Tomáš Hladík, 10. – 17. ledna, Francie – Val d’Isere

Leadership Weekend – Tomáš
Blumenstein, duben, Praha
Velké školení dobrovolníků.

Curling – Tomáš Blumenstein, Roman
Podlena, 5. květen, Brno
Příjemná a poklidná ledová hra.

Dolomity, Aleš Vencko

Jarní celostátní setkání – Tomáš Blumenstein, 6. – 10. květen, Velké Losiny
Tradiční velké setkání – soutěže, týmovky, exkurze, přátelská atmosféra.
Hledání Slavkovského pokladu – Pavel Terber, duben - květen, Slavkov u Brna
Náročná bojová hra s lákavým cílem.

Mensovní mistrovství ČR v kuličkách – Zbyněk Fojtík, 24. květen
Druhý ročník mistrovství.

Seminář o nových směrech činnosti Mensy a o vnější tváři naší organizace.

Valná hromada a společenský večer – Tomáš Blumenstein, červen, Praha
Volební valná hromada spojená s programem pro členy a společenským večerem.

Návštěva výstavy 100 000 let sexu – Pavel Terber, leden - únor, Brno (Špilberk)

Cyklovýlet – Zdenka Pániková, červenec

Seminář Rozvoj Mensy – Tomáš Blumenstein, 17. leden, Praha (OGB)

Přednáška Praktická ergonomie – Karla Kotková, 14. únor, Praha
Zásady sedu, stoje a práce na počítači.

Yuki-fest – Michal Bezvoda, únor, Praha
Pro příznivce sci-ﬁ a fantasy.
Výlet do Lipska na veletrh knih – Michal Bezvoda, březen, Německo – Lipsko
Exkurze do geotermálního vrtu a elektrárny – Jana Štefaniková, 21. březen, Litoměřice
Obhlídka geotermálního vrtu, prezentace projektů geotermální elektrárny a občanské
fotovoltaické elektrárny.

Hunter Exam – Michal Bezvoda, březen, Brno
Bojová hra.

Exkurze u hasičů – Kamil Sedláček, Brno
Hasičská technika + technika pro likvidaci havárií vozidel.

Anglie – Tomáš Blumenstein, březen - duben, Velká Británie – Londýn, Oxford
Exkurze do kolébky Mensy, University of Oxford, BBC Londýn, turistický program.

Každoroční několikadenní cyklistický výlet.

Sportovní a grilovací party – Tomáš Blumenstein, léto, Prostějov
Badminton, petanque, ping-pong, oheň, kytara.
Sportovní víkend – Vladimír Kolegar, Roman Podlena, léto, Zbraslav
Volejbal, ping-pong, basketbal, badminton, petanque , kytara a další.
Advík – Michal Bezvoda, červenec - srpen,
Praha
Velké setkání příznivců japonské kultury.

EMAG – Mensa Nizozemí, červenec - srpen,
Nizozemí – Utrecht
Evropské mensovní setkání.

Letní kempy – Václav Fořtík, léto
Velká nabídka tematických kempů.

Vodácké dobrodružství – Lucie
Malechová, léto
Nejen pro zkušené vodáky.

Zámek Velké Losiny, Tomáš Blumenstein
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Exkurze na pracovišti kriminalistických techniků – Kamil Sedláček, Brno
Daktyloskopování, zajišťování stop, balistika.

Karlovy Vary
21. 1. od 18:00

Exkurze do Evropské organizace pro částicový výzkum (CERN) – Tomáš
Kubeš, léto, Švýcarsko – Ženeva
Po dohodě individuálně nebo v menších skupinách.

Ostrava
6. 1. od 18:00

Víkend na Šumavě – Jana Hesová,
léto, Šumava

2. 1. od 18:00

Pániková, září
Tradiční velké setkání – soutěže, týmovky,
exkurze, přátelská atmosféra.

16. 1. od 18:00
LHC v CERNu, Tomáš Kubeš

Miss Mensa – Václav Fořtík, prosinec, Praha
Soutěž pro nejen půvabné, ale i inteligentní dívky.

Vánoční besídka – Tomáš Blumenstein, prosinec, Prostějov
Každoroční příjemné předvánoční posezení.

Kalendář pravidelných akcí Mensy
(leden – březen 2009)
sestavila Hana Svobodová
České Budějovice
Setkání MS České Budějovice (Lucie Malechová), místo bude upřesněno na
webu, na této MS se naplánují termíny pravidelných schůzek.

Brno
19. 1. od 19:00

Setkání MS Brno (Pavel Terber), restaurace U Plaza, roh ulic Tererova a Jana
Babáka (Královo Pole), pravidelně každé třetí pondělí v měsíci (dále 16. 2.,
16. 3.).

Hradec Králové
6. 1. od 19:00

Setkání MS Pardubice (Jan Mazánek), Evropský spolkový dům, Pernštýnské
nám. 54, pravidelně každý první pátek v měsíci (dále 6. 2., 6. 3.).

Plzeň

PJS – Michal Bezvoda, říjen, Praha

28. 1. od 17:00

Pravidelné setkání MS Ostrava (Dalibor Hrabec), Čajovna u Sýkorova mostu, 28. října 2, Ostrava 1, pravidelně každé první úterý v měsíci (dále 3. 2.,
3. 3.).

Pardubice

Podzimní celostátní setkání – Zdenka

Hrdinové – Martin Hladík, listopad, Praha
Celodenní bojová hra.

Setkání MS Karlovy Vary (Ronald Němec), Jasmínova 10, Karlovy Vary.

Setkání MS Hradec Králové (Veronika Barniaková), vinný sklípek U Královny Elišky, Dlouhá 194, pravidelně každé první úterý v měsíci (dále 3. 2.,
3. 3.).

Setkání MS Plzeň (Hana Heřmanová), restaurace U Wallise, Palackého náměstí 11, pravidelně každý třetí pátek v měsíci (dále 20. 2., 20. 3.).

Praha
27. 1. od 19:00

Setkání MS Praha (Pavla Procházková), Kavárna Kumbal, Heřmanova 12,
Praha 7 – Holešovice, http://www.kumbal.cz/, pravidelně každé čtvrté úterý
v měsíci (dále 24. 2., 24. 3.)

13. 1. od 18:00

Business Club (Vladimír Souček), restaurace Black Angel http://www.blackangel.cz/, Jagellonská 11, Praha 3, pravidelně každé druhé úterý v měsíci
(dále 10. 2., 10. 3.).

Prostějov
2. 1. od 19:00

Setkání MS Prostějov (Jarek Zavadil), Průchozí 2 nebo restaurace Avion,
nám. E. Husserla, pravidelně každý pátek (dále tedy 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1.,
6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.).

Ústí nad Labem
22. 1. od 18:30

Setkání MS Ústí nad Labem (Iva Berčíková), restaurace Medusa na Severní
terase, Mezní 21. Další pravidelné schůzky dle domluvy v lednu.

Kontakty na důležité
členy Mensy ČR naleznete
v adresáři na poslední
dvojstraně časopisu
nebo na:
http://kontakty.mensa.cz

Podívejte se na fotograﬁe
z akcí, zapojte se do
diskuse nebo nalezněte
mensany kolem sebe:
intranet.mensa.cz
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Členské příspěvky na rok 2009
Výše ročních členských příspěvků
Rada Mensy ČR schválila členské příspěvky
na rok 2009 v následující výši:
 500 Kč základní členský příspěvek včetně
předplatného časopisu
 250 Kč snížený členský příspěvek pro studenty do 26 let a seniory včetně předplatného časopisu
 650 Kč rodinný členský příspěvek včetně
předplatného jednoho časopisu
 150 Kč předplatné tištěného časopisu pro
členy Dětské Mensy (dobrovolné). Od ročního členského příspěvku jsou členové Dětské Mensy osvobozeni.
Informace
1. Časopis vychází 6x ročně, vždy v lichém
měsíci.
2. Rodinný členský příspěvek mohou uplatnit
členové v přímé příbuzenské linii, kteří bydlí na stejné adrese.
3. V případě, že někdo z členů v rodině, která
nevyužívá rodinný členský příspěvek, nechce dostávat časopis, je třeba o tom včas
informovat sekretářku, nejlépe mailem.
V takovém případě je možné si od příspěvku
odečíst částku 150 Kč.
4. Členové Dětské Mensy jsou od příspěvků
osvobozeni. Roční předplatné tištěného časopisu ve výši 150 Kč je pro členy Dětské Mensy
platbou dobrovolnou, ale silně doporučenou.
5. Členům obnovujícím po delší prodlevě členství též stačí pouze uhradit členský příspěvek; není nutné znovu chodit na test.
Platit můžete těmito způsoby:
1. Bankovním převodem na účet Mensy – nejlevněji a nejrychleji
Číslo účtu: 44400444/5500,
konstantní symbol (KS): 0308,
variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
(najdete je na přední straně členského
průkazu, případně Vám je v databázi najde sekretářka – sekretarka@mensa.cz).
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS člen-

ské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce,
případně v mailu zaslaném sekretářce.
2. Poštovní poukázkou typu A – platba na účet
Složenka je k dostání na každé poště, proto
je zbytečné si o ni psát.
Adresa majitele účtu: Mensa ČR, P. O. Box
20, Moravská 9, 120 00 Praha,
číslo účtu: 44400444/5500,
KS: je předtištěn,
VS: Vaše členské číslo.
Kopii této složenky Mensa nedostává, plátce
je identiﬁkován především podle VS, tzn.
podle členského čísla, další osobní údaje
bývají často neúplné či zkreslené.
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce,
případně v mailu zaslaném sekretářce.
3. Poštovní poukázkou typu C – platba na adresu
Složenka je k dostání na každé poště, proto
je zbytečné si o ni psát.
Adresát: Mensa ČR, P. O. Box 20, Moravská
9, 120 00 Praha 2.
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku uveďte členská čísla
všech osob ve zprávě pro adresáta, případně v mailu zaslaném sekretářce.
4. V hotovosti na akci Mensy
Pouze někomu z členů Rady Mensy!
Členské příspěvky je třeba uhradit vždy nejpozději do konce února příslušného roku, na
který jsou placeny (změna oproti předchozímu
roku). Členství zaniká k poslednímu dni měsíce
února roku následujícího, v tento den též dojde
k zániku všech členských výhod včetně zamezení přístupu do intranetu a zrušení emailové
adresy v doméně mensa.cz (včetně všech uložených zpráv).
Poznámka redakce: Ti, kteří byli za své příspěvky do časopisu odměněni členstvím, samozřejmě nic platit nemusí.
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Co je Mensa
Mensa je světová organizace založená v roce 1946
v Oxfordu. Ve více než 100
zemích světa má nyní okolo
sta tisíce členů. Členem se
může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International Ltd. (MIL), výsledku mezi horními dvěma
procenty celkové populace. Pro členství nejsou
nutné žádné jiné předpoklady.
Mensa na území ČR byla založena na jaře
1989 Dr. Hanou Drábkovou (oﬁciální registrace následovala v březnu 1991). Mensa ČR má
statut národní Mensy, k 31. 12. 2008 má 1768
členů (z toho 556 Dětská Mensa). Logo Mensy
je registrovaná ochranná známka.
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Slovo předsedy
Nejprve mi dovolte, abych Vám
jménem Mensy ČR
popřál vše dobré, mnoho zdraví
a úspěchů do přicházejícího roku 2009.
Lednové číslo časopisu Mensa vychází jako
výroční, a proto bych na tomto místě rád pozdravil především mensovní nováčky či budoucí členy a podělil se s nimi o své vnímání
Mensy.
Mensa je především společenství lidí. Někdo v ní hledá pobavení, někdo exkurze, někdo
přednášky, někdo pracovní kontakty, někdo
péči o nadané děti, někdo přátele a někdo jen
čeká, co se bude dít. V každém případě stojí
za to poznat Mensu zblízka a okusit, jestli Vás
zaujme některá z aktivit nebo jestli byste sami
chtěli něco nového vymyslet a zrealizovat, rozšířit si obzory a poznat nové přátele, sparingpartnery k ﬁlozoﬁckým diskuzím či zahraniční
mensany při svých cestách. Můžete se zapojit

do projektů pro nadané děti nebo podpořit mensovní gymnázium. Mensa nabízí široké možnosti realizace. Zkrátka Mensa je především
společenství lidí.
Rok 2008 byl pro Mensu ČR velmi úspěšný.
Podařilo se zrealizovat spoustu nových projektů
a pokračovat v aktivitách dosavadních. Mensa
je ekonomicky zdravá a pokračujeme v budování pozitivního obrazu u veřejnosti. Nejdůležitější ovšem je, že stále roste počet dobrovolníků, kteří se s nadšením zapojují do mensovního
dění ve všech oblastech. Pouze díky nim a jejich
práci je Mensa tím, čím je. Chtěl bych všem
mensovním dobrovolníkům upřímně poděkovat
za dobře odvedenou práci a popřát jim mnoho
sil a motivace pro rok 2009.

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz,
603 726 030, skype: tblumen

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník.
Číslo 1/2009 (leden) vychází 7. 1. 2009 v nákladu 4 500 výtisků.
Uzávěrka březnového čísla je 11. 2. 2009.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení celku šéfredaktor. Redakce si vyhrazuje
právo články v případě potřeby upravit nebo zkrátit.
Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů Mensy ČR, není-li výslovně uvedeno
jinak. V případě připomínek se obracejte v první řadě na jednotlivé autory. Obsah tohoto
časopisu může být volně přebírán všemi ostatními publikacemi Mensy za předpokladu uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak.
Aktuální číslo časopisu je k dispozici v elektronické podobě na webu Mensy.
Archiv všech čísel (včetně časopisů MIL a některých slovenských) naleznete na intranetu,
(https://intranet.mensa.cz).
Tisk: Tiskárna O. Harok, U Alejského dvora 1516, 739 34 Šenov u Ostravy, tel. 596 887 475,
http://www.harok.cz.
© Mensa České republiky, 2008
ISSN 1211-8877
Printed in EU.

Úvodník
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
vítám vás v roce
2009! Lednové číslo
časopisu Mensa je již
tradičně číslem bilancujícím, ohlížejícím
se za rokem minulým
a plánujícím do roku
nového. Ani toto číslo nebude výjimkou.
Tentokrát se máme opravdu za čím ohlédnout, rok 2008 se bez pochyby stal jedním
z nejplodnějších let v historii Mensy ČR. Krom
oživení několika místních skupin a SIGů se
hlavními milníky v činnosti Mensy stalo pořádání významných profesionálních akcí zaměřených na širokou veřejnost – inteligenčních soutěží pro žáky a konferencí o nadaných dětech.
O poslední z těchto akcí, Logické olympiádě, která přivedla na 190 žáků 5. tříd přímo do
prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
si můžete přečíst v rozsáhlém tématu čísla dopl-

Inzerce v časopise Mensa
Řádková inzerce členů Mensy ČR je zdarma. Podrobná pravidla naleznete na stránce:
http://magazin.mensa.cz/o_casopisu/radkova_
inzerce.html
Ostatní sdělení mohou být zveřejněna formou placené inzerce, aktuální ceník a podrobné
informace naleznete na stránce: http://magazin.
mensa.cz/o_casopisu/klicove_informace_pro_
inzerenty.html. S dotazy se, prosím, obracejte
přímo na šéfredaktora Tomáše Kubeše (tomas.
kubes@mensa.cz, 603 737 333).

Na titulní straně
Miss Mensa 2009 – Jana Jeřábková, autor: Roman Brzuska
Pozadí – Jinovatka, Wikimedia Commons, autor: JossDude

něném o zajímavý rozhovor s jejím duchovním
otcem Daliborem Hrabcem. Na dalších stránkách naleznete podrobný souhrn toho, co se
dělo ve vašem kraji či SIGu, a přehled akcí, na
které se můžete těšit. Samozřejmě nechybí ani
klasický obsah časopisu, jakým jsou reportáže
z akcí, zprávy Mensy, logické hrátky a články
o inteligenci.
Nejen ve světě, ale i v naší Mense rok 2009
pravděpodobně přinese významné změny, už
jenom proto, že bude rokem volebním. Díky
tomu máte jedinečnou šanci vložit svůj vlastní
kamínek do mozaiky Mensy a ovlivnit tím, jak
bude vypadat celkový obraz – jedná se i o vaši
Mensu. V redakci se budeme ze všech sil snažit, aby vám časopis přinesl všechny potřebné
informace pro vaše rozhodování, ať již budete
přemýšlet zaplatit, či nezaplatit nebo zvolit, či
nezvolit.
S přáním všeho nejlepšího a mnoha úspěchů
v roce 2009
Tomáš Kubeš
šéfredaktor

Jak přispívat do
časopisu?
Přispívat mohou všichni členové
a v opodstatněných případech i nečlenové
Mensy. Příspěvky, prosím, zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Za kvalitní příspěvky nabízí redakce členům Mensy drobnou
odměnu. Podrobné informace naleznete na
adrese:
http://magazin.mensa.cz/o_casopisu/
vkladani_prispevku.html.
Redakce stále hledá nové členy. Máte
-li zájem pravidelně přispívat na konkrétní téma, spravovat rubriku nebo pomáhat
s technickým chodem redakce, prosím, napište šéfredaktorovi (tomas.kubes@mensa.
cz). Za technické práce nabízí redakce drobný honorář.
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Mensovní volby
sledujte na adrese:
http://volby.mensa.cz

Volby 2009
Po dvou letech se Mensa opět chystá na
volby. Rada Mensy ČR již v říjnu zvolila volební komisi (VK) ve složení Jaroslav Zavadil (předseda), Petr Olšák (technické zajištění
voleb), Hana Svobodová (komunikace), Hana
Heřmanová a Zdenka Pániková (členové).
Ve volbách 2009 budeme volit předsedu
Mensy ČR, Radu Mensy ČR (9 členů) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční
období těchto nově zvolených orgánů začíná
1. července 2009 (čl. V odst. 2).
Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu
vk@mensa.cz.
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volební komise
vk@mensa.cz

Aktuální verzi stanov
Mensy České republiky
naleznete na adrese:
http://stanovy.mensa.cz/

Výzva:
Navrhujte kandidáty
do orgánů Mensy
Vyzýváme všechny členy Mensy ČR starší 18 let, aby navrhli své kandidáty do volených orgánů Mensy, tj. na předsedu, do Rady
Mensy (9) a do Kontrolní komise Mensy (3).
Členové Mensy mohou navrhnout k volbě
kteréhokoliv řádného člena či členy Mensy
včetně sebe sama (čl. VI odst. 4). Návrh musí
obsahovat celé jméno navrhovaného člena
a také údaj, do kterého orgánu Mensy jej navrhujete. Návrh musí být zaslán nejpozději
do 18. 1. 2009, a to buď elektronickou poštou
na adresu vk@mensa.cz, nebo klasickou poštou na adresu Hana Svobodová, Tarnavova
11, Ostrava 3, 700 30.
Volební komise si do určeného data vyžádá od navrhovaných kandidátů písemný
souhlas s kandidaturou a zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební proslov
(čl. VI odst. 5). To provede volební komise
hned poté, co budou shromážděny všechny
návrhy. Podrobněji o průběhu této fáze voleb je pojednáno v článku „Jak být volen“
(za tímto článkem), který je také přístupný
na webu Mensy ČR.
Vlastní volby proběhnou stejným způsobem jako v minulých letech, tj. členové Mensy budou moci hlasovat na valné hromadě,
elektronicky, nebo klasickou poštou. Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise
přímo na valné hromadě (čl. VI odst. 11).
Zatím víme jen to, že valná hromada se bude
konat nejpozději do 15. června (čl. V odst. 1),
ale přesný termín zatím není znám. Harmonogram voleb a další podrobnosti týkající se
voleb budou zveřejňovány průběžně v časopise a na webu Mensy.
volební komise
vk@mensa.cz

anebo nebude-li splňovat kritéria kandidáta na danou funkci
(například bude členem volební
komise), bude vyškrtnut ze seznamu kandidátů bez možnosti
odvolání.
Pro tyto volby budou opět fungovat volební
stránky Mensy: volby.mensa.cz. Na nich naleznete všechny dokumenty týkající se voleb
a informace o kandidátech.

Jak být volen
Kterýkoliv řádný člen Mensy ČR (dále jen
Mensy) může navrhnout kteréhokoliv řádného
člena Mensy včetně sebe sama na kandidáta
do Rady Mensy, na předsedu Mensy nebo do
Kontrolní komise Mensy. Návrhy je možné
zaslat volební komisi elektronicky na adresu
vk@mensa.cz nebo klasickou poštou na adresu Hana Svobodová, Tarnavova 11, Ostrava 3,
700 30 nejpozději do 18. 1. 2009.
Navržení kandidáti musí zaslat souhlas
se svou kandidaturou. Budou k tomu vyzváni volební komisí zprávou na webu Mensy
a elektronickou poštou nebo normální poštou
na adresu uvedenou v databázi členů. Nedoručení souhlasu se bude chápat jako nesouhlas
s kandidaturou.
Souhlas s kandidaturou musí být zaslán
písemně (možno v elektronické podobě) na
adresu uvedenou výše v tomto textu. Musí obsahovat tyto náležitosti: celé jméno kandidáta včetně titulů, jeho členské číslo, kontaktní
údaje (elektronická adresa, telefon, poštovní
adresa a adresa osobních www stránek, má-li
kandidát nějaké), souhlas s uveřejněním proslovů a informací o kandidátovi v časopise
Mensy a na volebních internetových stránkách
Mensy a jeho podpis. Souhlas by měl dále obsahovat i případná další prohlášení kandidáta
vztahující se k volbám a musí být doručen nejpozději 11. 2. 2009.
Na elektronickou adresu odesílatele, uvedl-li ji, bude kandidátovi zasláno potvrzení
o přijetí souhlasu. Odesláním souhlasu s kandidaturou kandidát zároveň vyjadřuje souhlas
a to, že se seznámil s volebním systémem. Do
11. 2. 2009 musí kandidát také zaslat případný
volební proslov a fotograﬁe. Ke stejnému datu
bude ověřeno členství navržených kandidátů.
Nebude-li některý kandidát řádným členem
Mensy pro rok 2009 (rozhoduje zaplacení
příspěvku - jeho připsání na účet Mensy nebo
zanesení údaje o zaplacení do databáze členů)

volební komise
vk@mensa.cz

Profesionálové
Jiří Hynek jmenován
ředitelem VOP Šternberk

Jiří Hynek

Dlouholetý člen Mensy RNDr. Jiří Hynek
byl jmenován ředitelem VOP Šternberk. Jiří
Hynek je od roku 2001 prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
ČR a členové Mensy se s ním mohli seznámit
v červnu 2007 na besedě po exkurzi do leteckého výzkumného ústavu, kterou pořádal, anebo
v rozhovoru pro časopis Mensa. VOP je s 1 050
zaměstnanci a s pobočkami v mnoha městech
významnou ﬁrmou v oblasti vojenské a strojírenské výroby (www.vop.cz).
Za Mensu ČR Jiřímu Hynkovi gratuluji
a přeji mu v nové funkci hodně úspěchů.
Tomáš Blumenstein
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Stručně z Rady Mensy
Listopadové jednání Rady Mensy ČR čítalo celkem dvacet bodů. Z těch nejdůležitějších
vybírám:
Do správní rady gymnázia byl zvolen Petr
Čavojský a Michal Bezvoda. Z důvodu omezení počtu rodičů ve SR na 1/3 byla odvolána
Miloslava Roreitnerová, které za její práci pro
OGB Rada Mensy děkuje. Po rezignaci Ivy
Berčíkové na oblast působnosti „Gymnázium“
byl Petr Čavojský pověřen komunikací mezí
SR a Radou Mensy.
Schválení rozpočtu jsme odložili na prosinec a rovněž jsme řešili přechod na podvojné
účetnictví. Zabývali jsme se získáváním grantů
a usnesli se, že jednání členů Mensy se sponzory a nadacemi musí být předem konzultováno
s předsedou.
Rada pozitivně vyhodnotila soutěže Logická
olympiáda a O bednu Moravskoslezského kraje
a poděkovala oběma organizačním týmům.
RM schválila nové testující – Janu Hřebíčkovou, Oto Přibyla, Helenu Fejfarovou a Čestmíra Kaluse. Na celostátní testování IQ se
společností Scio se přihlásilo 350 osob. Mense se podařilo pokrýt všech 16 testovacích míst
a všude proběhlo testování bez komplikací.

V období červenec 2009 – červen 2011 bude
Rada Mensy opět devítičlenná. Volební komise
bude pracovat ve složení Jaroslav Zavadil (předseda), Petr Olšák, Hana Heřmanová, Zdenka
Pániková. Více o volbách v dalších článcích.
Do voleb do Mensy International byl RM nominován Tim Knights (JAR) na pozici Director
of Development a Christine Warlies (Německo)
na Director for Small National Mensas.
Na mottu Mensy se Rada neusnesla, ale
zato se shodla na preferenci změny vnější tváře
Mensy (web, časopis, aktivity) směrem k serióznějším tématům.
Je připravené schéma nového systému rozesílání zpráv z intranetu. V následujícím období
se chystá příprava nového webu Mensy.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz

Zápisy ze zasedání Rady Mensy
ČR a další důležité dokumenty
naleznete na intranetu pod
záložkou Zápisy z RM.

Zpráva – ekonomika a administrativa
Zdá se až k neuvěření, jak rychle to uběhlo, a je tu zase nový rok. A tak je namístě malá
rekapitulace toho, co se událo v uplynulém
půlroce. Tou největší změnou byl nepochybně
přechod k podvojnému účetnictví. Je to krok,
o kterém se dlouho mluvilo, někteří se na něj
těšili a někteří se ho báli, některým to bylo pohříchu jedno, ale je to tu - díky vynikající práci
sekretářky a účetní Mensa od letošního roku účtuje v systému podvojného účetnictví. Těšíme
se, že tento systém bude přehlednější a srozumitelnější široké mensovní veřejnosti, než bylo
jednoduché účetnictví. Tato změna však bude
mimo jiné vyžadovat lepší „morálku“ organizátorů akcí, což, přiznejme si, byl vždy trošku

oříšek. Věřím, že teď už je to nošení dříví do
lesa, ale přesto - pokud se chystáte organizovat
akci, prosím, napište také sekretářce nebo mně,
abychom se mohli předem domluvit na způsobu vyúčtování. Po skončení akce (hned po tom,
co si vydechnete, že je to za vámi) na vyúčtování nezapomeňte.
Oblast, která udělala velikou radost mně, je
získávání ﬁnančních prostředků. Myslím, že
se ukázalo to, že pokud existuje dobrý projekt,
který má smysl a je veřejně prospěšný, lze na
něj získat i ﬁnanční prostředky. Je to obtížné,
ale ne nemožné. Firmy spolupracují s Mensou
na různých projektech. Letos se díky téměř nadlidskému úsilí Romana Kříže podařilo navázat

spolupráci s několika sponzory i v souvislosti
s nově pořádanou Logickou olympiádou. Zde
se patří poděkovat také členům Mensy, kteří
zareagovali na výzvy v časopise a jinde a pomohli zprostředkovat kontakt s potenciálními
sponzory.
Mensa již několik let žádá o granty na podporu své činnosti u MŠMT a v tomto roce jsme
se obrátili také na nadace zřízené komerčními
subjekty. V této oblasti zatím nemáme mnoho
zkušeností. Zda byly žádosti úspěšné, bude
zřejmé až za několik měsíců, ale přesto bych

už teď chtěla poděkovat Martě Konečné, která
jejich vypracováním strávila mnoho hodin. Dík
patří i všem ostatním, kteří pomohli svou radou
a zkušeností.
Je neuvěřitelné, kolik zajímavých a schopných lidí v Mense je, jen o nich nevíme. Mám
ale pocit, že za posledních několik měsíců jsem
měla tu čest několik z nich poznat, a z toho
mám doopravdy radost.
Alena Novotná
alena.novotna@mensa.cz

Hledáme odborníky
Vážení členové Mensy,
rád bych oslovil ty z Vás, kteří jste ochotni pomoci v následujících oblastech:

Web:
Připravujeme zcela novou podobu webu Mensy, a to jak
po stránce technické, tak po stránce obsahové – nové členění i rozložení informací a novou graﬁku. Tímto nezamýšlím
oslovit programátory, ale především uživatele a marketingové odborníky, kteří by se do příprav a návrhu nové struktury
chtěli zapojit.

HR a personalistika:
Pokud máte toto profesní zaměření, ozvěte se mi, prosím, budeme rádi, když s námi budete
spolupracovat na projektu, který bude mít za cíl zmapovat, může-li Mensa v tomto směru svým
členům pomoci.

Public Relations:

V tomto směru vítáme každého odborníka. Přihlaste se, prosím.

Prosím zájemce, i nerozhodnuté, nechť se mi ozvou. Každému rád poskytnu podrobné informace o připravovaných projektech. Spolupracovníky budeme zvát na pracovní schůzky, či
obesílat rozpracovanými materiály.
Předem Vám děkuji za Vaši reakci.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz, 603 726 030
(redakčně upraveno)
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Aktivity Dětské Mensy v roce 2008
V roce 2008 hospodařila Dětská Mensa
s rozpočtem kolem 500 000 Kč, který byl kryt
z cca 60 % z dotace MŠMT a ze 40 % z vlastních zdrojů – testování, přebytků z minulých
let a příspěvků členů. Díky činnosti DM získala
samotná Mensa na běžnou činnost cca 150 000
Kč (dotace, testování, zápisné, členské poplatky).

 listopad - Soukromá ZŠ Pasteurova Ostrava, ZŠ Úvoz Brno, OGB, ZŠ Chodov
Praha 4, ZŠ Dolní Měcholupy
 prosinec - ZŠ Dolní Habartice Děčín, Gymnázium Šternberk, ZŠ Kodaňská Praha
Kurzy realizované s pomocí dotace MŠMT
Debatní liga – Senát, Šifrování, Dramatika, Tanec, Manga, Anime, Japonsko, Rozvoj
verbálních schopností, Rozvoj logiky, Rozvoj
počítačové gramotnosti, Rozvoj praktické inteligence
DM spolupracovala na akcích
Pragocon, ADVík, Zlínská „Japonská“ akce,
společenský večer Mensy, konference „Mensa
pro školy“ – s pomocí dotace MŠMT
Víkendová společenská setkání – z vlastních
zdrojů

Den plný her v Domažlicích
Tomáš Kubeš

Dny plné her
 leden - ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod,
ZŠ Křídlovická Brno, ZŠ Zachar Kroměříž, ZŠ Masarykova Rychnov nad Kněžnou
 únor - ZŠ a Gymnázium Mánesova Sokolov, ZŠ Svatoplukova Šternberk, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Mozkovice
 březen - ZŠ Bludov
 duben - ZŠ Tasovice, ZŠ M. Horákové Hradec Králové
 květen - Obchodní akademie Ostrava, Gymnázium Domažlice, ZŠ Hálkova Humpolec, Den s vědou Uherské Hradiště, ZŠ
Úvoz Brno
 červen - ZŠ J. Seiferta Mělník, ZŠ Kunratice Praha 4
 červenec - IQ Park Liberec
 říjen - ZŠ a Gymnázium Mánesova Sokolov, Knihovna Most

Letní campy pro děti a mládež
Dětská Mensa se podílela personálně i ﬁnančně na campech Centra nadání rozvíjejících
schopnosti, dovednosti, znalosti …
Obsah campů:
 společné setkání nadaných dětí
 zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy, kryptograﬁe (scrabble, šachy, abalone a jiné
známé či méně známé logické hry)
 výuka a turnaje v logických a strategických
deskových hrách
 funkční gramotnost, rozbor autorských textů
 zlepšení slohu, tvůrčí psaní, autorské soutěže (povídka, námět …)
 dramatizace, role-playing
 informatika, počítačové hry, programování
 promítání ANIME
 přednášky, debaty
 herní a rozvojové aktivity vhodné pro
všechny od 9 do 26 let
 Dračí doupě a další hry na hrdiny, které rozvíjejí strategii, taktiku a rétorické schopnosti

 herní činnosti vhodné pro rozvoj různých
typů inteligence
 rétorika, rozvoj debatních a diskusních dovedností
 venkovní týmové hry
Elektronické přihlašování a aktualizované
informace o letních campech jsou na www.centrumnadani.cz (zájmové aktivity). Kontaktní
osoba: Václav Fořtík, předseda Dětské Mensy
ČR, vaclav.fortik@mensa.cz, tel.: 224 323 970
nebo mobil: 603 234 368.
Spolupracující organizace/spolky/skupiny
V rámci Mensy spolupracuje DM se SFK
Terminus a s Manga klubem. Dále pak spolupracuje s:
Centrem nadání
www.HOCZ.cz
www.CZECHZONE.cz
www.ANDOR.cz
www.ARAGORN.cz
www.dracidoupe.cz
Prague by Night
Česko-japonskou společností
Maelstroem
NIDM MŠMT
Pragocon 2009
Vzhledem k léta trvajícím potížím sehnat
v zimním období velkou školu (tedy prostory) pro pořádání Pragoconu, dochází k revoluční změně termínu
akce!!!
Pragocon
2009 se bude konat
o velikonočním víkendu od pátku 10.
4. do neděle 12. 4.
Více informací bude
na webu Mensy
a v březnovém čísle
časopisu.
Kurzy v klubovně Dětské Mensy
1. Japonština pro začátečníky – máte-li zájem o seznámení se s tímto jazykem, budete mít
možnost – dáte-li nám to vědět. Den i hodina by
se určila dle možností zájemců a lektora – Tomáše Ballady.

2. Příprava na přijímací zkoušky na gymnázium/SŠ a VŠ. Obsahem kurzu je řešení kvizů,
hádanek, hlavolamů a příkladů běžných při přijímacích testech na střední školy, hry rozvíjející
logické myšlení …
Cena je 150 Kč/hod. (členové Mensy, Centra nadání mají včetně rodinných příslušníků 50
% slevu) – předběžně půjde o 2 hod. v úterý
od 16.00 do 18.00 v klubovně Dětské Mensy
– Zavadilova 3, Praha 6.

Návštěva v iQparku
Jitka Fořtíková

Rád bych v souvislosti s celoroční spoluprací kolem činnosti DM poděkoval níže uvedeným osobám. Doufám, že následující rok bude
seznam ještě delší, poděkování si zaslouží:
Šárka Kuldová, Z. Vytisková, L. Molková,
M. Konfršt, M. Ducháč, V. Mužík, L. Tůma,
O. Dovec, V. Čepelák, P. Taufer, O. Čavojský,
P. Vaňková, S. Valachová, M. Janušová, S. Kuruczová, H. Šroňková, L. Boďová, A. Kernerová, L. Lukačovičová, P. Lukačovičová, M. Bezvoda, L. Číryová, T. Ballada, Š. Bezvoda,
S. Rubenová, V. Černá, P. Frumarová, R. Loučka, L. Karenová, S. Märcová, M. Čermáková,
V. Svoboda, P. Čavojský, M. Čavojská, J. Fixa.
Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se, napravím to při nejbližší příležitosti,
tedy se ozvěte.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368
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Výsledky fotograﬁcké soutěže
Convergence 2008
O půlnoci 12. prosince bylo uzavřeno hlasování v národním kole fotograﬁcké soutěže
Convergence 2008, do které 15 autorů, členů
Mensy, přihlásilo 39 velmi pěkných fotograﬁí
na téma krajina. O první a druhé místo se se
shodným počtem bodů dělí fotograﬁe Skutečný
sen Lenky Přívarové a Duhopád Aleše Pacholíka. Na třetím místě se umístil obrázek Posázaví
od Kláry Vytiskové.
Všem výhercům srdečně gratuluji, drobná
odměna vás jistě nemine. Všem soutěžícím
bych rád upřímně poděkoval za krásné příspěvky a všechny ostatní pozval na intranet Mensy,
aby se na zmíněné půvabné obrázky přišli podívat – technicky je dokonce možné dále hlasovat, ale výherci již byli vybráni.

Skutečný sen, Lenka Přívarová

Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

Posázaví, Klára Vytisková

Duhopád, Aleš Pacholík

Jak se stát testujícím IQ
1. Kdo se může stát testujícím?
 Oprávnění testovat může získat člen Mensy
starší 21 let.
 Podmínkou je členství v Mense ČR po dobu
minimálně dvou let.
 Testující by měl být člověk zodpovědný,
komunikativní, mít příjemné vystupování
a být dobře obeznámen s děním v Mense ČR. Je to člověk, který je často první
mensan, se kterým se testovaní seznámí,
a na dojmu vždy záleží. Také by měl být
schopen zodpovědět dotazy a pozvat testované na připravované akce.
2. Co je potřeba udělat?
 Kontaktovat koordinátora testování, napsat pár slov o sobě a své motivaci být
testujícím a vyslovit svůj zájem o testování IQ. Koordinátor zájemce podrobně
seznámí s procesem, který bude následovat.
 Přijít se osobně představit na Radu Mensy
ČR.
 Na radě bude zájemci přidělen „patron“
z řad zkušených testujících, který mu
pomůže seznámit se s praktickými záležitostmi a naučí ho testování zorganizovat.
 Absolvovat školení pro testující.
 Alespoň 2x pomůže zájemce s organizací
testování patronovi – získá tak zkušenosti.
 Nejméně 1x zorganizuje zájemce testování
sám pod dohledem patrona.
 Seznámit se se způsobem zveřejňování akcí
na webu Mensy a zadáváním výsledků
testování do databáze.

3. Schválení testujícího
 Na doporučení patrona požádá koordinátor
testování Radu Mensy o schválení nového testujícího.
 Schválením rada uděluje novému testujícímu oprávnění testovat malé skupiny
nejprve na jeden rok, později vždy až na
dva roky.
 Testující převezme oproti podpisu testové
sešity a další materiály potřebné pro testování.
 Podepíše smlouvu.
 Testující je povinen se řídit aktuálními pravidly pro testování schválenými Radou
Mensy.
4. Testující
 Testující je povinen se 1x ročně zúčastnit
zasedání Rady Mensy a školení.
 Svá testování si testující organizuje samostatně s ohledem na své časové možnosti.
 Termíny oznamuje koordinátorovi testování, který má v případě, že se dvě testování různých testujících kryjí, právo veta.
5. Oprávnění testovat zaniká
 Oznámením testujícího, že přerušuje nebo
zanechává testování.
 Pozastavením nebo zánikem členství
v Mense.
 Uplynutím platnosti oprávnění, pokud není
obnoveno.
 Koncem kalendářního roku, v němž testující neprovedl minimálně tři testování.
 Odebráním oprávnění testovat Radou Mensy.
Dana Havlová
dana.havlova@mensa.cz

Nebojíte se internetu?
Redakce časopisu hledá dobrovolníky, kteří by pomohli s publikací
článků na internet. S novým redakčním systémem je to opravdu snadné.
Prosím, napište na: tomas.kubes@mensa.cz.

Web Mensy obsahuje mnoho zajímavých hříček a hlavolamů.
Najdete je na: http://hlavolamy.mensa.cz
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Vyhodnocení ankety časopisu Mensa
V první řadě bych velice rád upřímně poděkoval všem, kteří se rozhodli zaslat nám svůj
názor! Těšíme se v redakci na všechna vaše
hodnocení, jak pozitivní, tak negativní. Samozřejmě hezká sladká slůvka se čtou příjemněji
a je hezké i důležité vědět, že naše práce má
smysl, když už se s ní prakticky zadarmo děláme, nicméně umíme si přečíst i věcnou kritiku
a pokusíme se na vaše návrhy zareagovat a zmíněné problémy odstranit.
Do redakce dorazily celkem 53 odpovědi,
52 z nich elektronicky a 1 písemně. Opravdu
velmi nás v redakci potěšilo, že odezva na nový
časopis se nesla ve značně pozitivním duchu.
Těší nás, že se všechna práce, kterou jsme novému návrhu věnovali, vyplatila. Nejčastěji zmiňované nedostatky rádi napravíme a pokusíme
se splnit i vaše další přání. Prezentaci výsledků
přenechám strohé a jasné tabulce a sám se rozepíši pouze o několika klíčových bodech a připomínkách.
Prakticky všichni ocenili (nebo tolerovali)
nové hlavičky a patičky. Naopak nejvíce kritiky

opravdu líbí
líbí
spíše nelíbí
naprosto nelíbí

Deskovou hru
Maršál a špión
vyhrává
Radka Kolářová
ze Šternberka.
Gratulujeme!
sklidilo nové provedení názvu časopisu. Uznávám, ambigram je poněkud neobvyklý. Doufám
však, že část negativní odezvy pramenila z toho,
že z důvodu tiskové chyby vypadla podstatná
část názvu v klasické latince; více naleznete ve
zvláštním rámečku – s textem vzhůru nohama.
Pokud ani tato úprava nepomůže, jsme otevřeni diskusi o nové podobě názvu. Titulní stranu
jako takovou jsme na základě vašich ohlasů lehce pozměnili již v tomto čísle.
Jisté udivení mezi čtenáři způsobilo nové
provedení názvů článků. Mnoho z vás hledalo systém v barvách a velikostech písma.
Vysvětlení je prosté, velikosti a hlavně barvy
nadpisů jsou voleny tak, aby stránka působila
opticky vyváženě a rovnoměrně – schválně se
zkuste podívat z větší dálky, neexistuje však
žádné exaktní pravidlo. Nicméně slibujeme,
že s černou barvou budeme napříště více šetřit.
Tato varianta je výsledkem volby mezi striktní
uniformitou s jasnými pravidly a lehce hravou
formou zajímavěji využívající prostor stránek;
s ohledem na zaměření časopisu nám nakonec
přišla lepší kreativnější varianta.
za redakci šéfredaktor
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

naprosto
souhlasím

souhlasím

spíše
nesouhlasím

naprosto
nesouhlasím

Dovedu snadno rozlišit jednotlivé
články.

45%

51%

0%

4%

Bez problémů naleznu všechny
části článku.

57%

40%

2%

2%

Všimnu si autora článku.

58%

17%

21%

4%

Text článků je dobře a pohodlně
čitelný.

64%

32%

4%

0%

V časopise se snadno a rychle
orientuji.

30%

53%

15%

2%

Praktická stránka

51%

39%

8%

2%

Líbí se mi nová hlavička a patička
stránek.

45%

43%

10%

2%

Líbí se mi nový styl nadpisů.

21%

60%

10%

10%

Líbí se mi nový styl rámečků.

23%

65%

8%

4%

Estetická stránka

30%

56%

9%

5%

Líbí se mi nové provedení názvu
časopisu.

23%

30%

32%

15%

Líbí se mi kolážové rozložení titulní strany.

28%

43%

23%

6%

Na titulní straně naleznu potřebné
informace.

25%

63%

12%

0%

Titulní strana

25%

46%

22%

7%

Změna vzhledu byl krok správným směrem.

38%

55%

6%

2%

Nový časopis se mi líbí.

45%

49%

4%

2%

Nový vzhled mě motivuje věnovat čtení více času.

8%

37%

42%

13%

Vzhled

30%

47%

17%

6%

36%

46%

13%

5%

Celkové hodnocení
Počet respondentů

53

Počet dobrovolníků se zájmem
pomoci redakci.

23

(včetně 5 stávajících členů redakce)
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Sazečka Petra Pelikánová
očima P. F. & J. Z.
Ambigram Mensa můžete, na rozdíl od
tohoto textu, pohodlně přečíst nezávisle na
tom, zda časopis držíte normálně, či vzhůru
nohama. Věnoval nám jej člen Mensy Argentina Pablo Losso. Jako nové logo časopisu jsme jej vybrali, protože působí ozdobně, tajemně a zajímavě, díky čemuž by mělo
přitáhnout pozornost nejedněch zvídavých
očí. Bohužel, v listopadovém čísle z důvodu tiskové chyby vypadl druhý podstatný
element titulní strany – horní řádka – název
časopisu ve srozumitelné latince. Za tuto
chybu se omlouváme. Prosíme, dejte ambigramu druhou šanci. :-)
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

Ambigram Mensa
Inzerce v časopise Mensa
Řádková inzerce členů Mensy ČR je zdarma. Podrobná pravidla naleznete na stránce:
http://magazin.mensa.cz/o_casopisu/radkova_inzerce.html
Ostatní sdělení mohou být zveřejněna formou placené inzerce,
aktuální ceník a podrobné informace naleznete na stránce:
http://magazin.mensa.cz/o_casopisu/klicove_informace_pro_inzerenty.html.
S dotazy se, prosím, obracejte přímo na šéfredaktora
Tomáše Kubeše (tomas.kubes@mensa.cz, 603 737 333).

Naše půvabná kamarádka se narodila v Třebíči a vyrůstala v Brně. Po
ukončení studia na Právnické fakultě nyní pracuje jako prodloužená ruka
zákona v Praze.
Ráda naslouchá hudbě rockových skupin, nejraději má Queen. Z ﬁlmů preferuje zejména (very) crazy komedie a sci-ﬁ. Mezi její oblíbenou
četbu patří historické romány od M. Waltariho a detektivky Dicka Francise. Má ráda adrenalinové a nevšední sporty, z nichž ten nejméně neobvyklý je kanoistika na divoké vodě. Svou
kreativitu si kompenzuje při tvorbě keramických výrobků a vařením velmi dobrých jídel. Má
ráda dobrou zábavu.
Do Mensy ČR vstoupila z mladické nerozvážnosti (členkou je přes deset let) a tomuto
rozhodnutí je dodnes velmi ráda, neboť zde našla řadu dobrých přátel a stále zde potkává nové
zajímavé lidi. Účastní se především sportovně-zábavních aktivit. Jejím největším přínosem je
sázení mensovního časopisu, které zcela dobrovolně a sama od sebe převzala a časopis přetvořila do nové modernější podoby.

Šéfredaktor Tomáš Kubeš
Po osmi letech vysokoškolského studia ve čtyřech různých zemích
a téměř (ale to už se jistě poddá) dokončení dvou vysokých škol jsem
se konečně zapojil do pracovního procesu, v což někteří členové mé
rodiny již pomalu přestávali doufat. Mými chlebodárci se minimálně
na příští rok staly Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)
v Ženevě a Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, což se
může zdát až trošku úsměvné s ohledem na to, že vzděláním jsem programátor, analytik a ekonom (fušující do novinařiny a managementu, jak se můžete přesvědčit
okolo). Nicméně toto, stejně jako většina věcí, které dělám, má vnitřní logiku, která však nemusí být na první pohled patrná.
Ke světu mám vlastní návod k použití – rád si dělám ze všeho včetně sebe samého legraci.
Někteří lidé nad tím kroutí hlavou, ale to mi je srdečně jedno. Miluji Pythony, procházky, poznávání, plavání, pojídání dobrého jídla a některé další činnosti, lidi i věci nezačínající písmenem „p“, jakými jsou například cestování a s ním související fotografování, lyžování, kreativní
přístup k životu, čokoláda, dlouhá nepřehledná souvětí a mí kamarádi, které často dovádím
k šílenství zarytým odmítáním alkoholu, což většinou nakonec sami ocení, když je mohu večer
odvézt domů, a závidí druhý den ráno.
Do Mensy jsem vstoupil koncem roku 2001, a protože se mi v ní podařilo nalézt mnoho
dobrých a zajímavých přátel, rád zůstávám jejím členem a snažím se svým malým kouskem
přispívat k jejímu dalšímu rozvoji.
http://www.tomaskubes.net/
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Za pouhých 720 Kč
na tomto místě oslovíte
1768 členů Mensy*
nebo také
1 poslance PSP ČR,
43 podnikatelů,
88 manažerů,
312 inženýrů,
334 programátorů
a 309 hráčů deskových her.
*údaje k 31. 12. 2008

Pokud se vám, čtenářům,něco
nelíbí, prosím, určitě nám
sdělte své připomínky nebo náměty.
Tomáš Kubeš, šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz

Počet členů na
milion obyvatel
5.9

Počet členů na
milion obyvatel

Počet členů
(k červnu 2008)
232

Počet členů
(k červnu 2008)

Populace
(v milionech)
39.4

Austrálie

21.0

1080

51.4

Belgie

10.6

856

80.8

Brazílie

189.3

Národní
Mensy

Bulharsko

7.7

510

66.2

Česká
republika

10.3

1206*

117.1

Černá Hora

Dánsko

5.5

976

177.5

Izrael

7.3

Finsko

5.3

2132

402.3

Kolumbie

46.2

108

2.3

Francie

61.7

966

15.7

Makedonie

2.0

248

124.0

Hong Kong

6.9

354

51.3

Slovensko

5.4

172

31.9

Argentina

Vznikající
Mensy

Počet členů na
milion obyvatel

Rád říkám: „Mensa jsou její členové.“ Bohužel, samotné nalezení a deﬁnování toho, kdo
vlastně je člen Mensy, je nesmírně obtížné. Členové Mensy, čili my, jsme totiž velice různorodí lidé. Drobný statistický přehled, který vyšel
v časopise Mensa v květnu roku 2008 odhalil,
že v Mense ČR je ode všeho kousek – od mladých géniů, členů Dětské Mensy, až po vážené
dámy a pány na zaslouženém odpočinku, od
slovutných právníků a důstojných soudců, až
po rozpustilé studenty, kterým není nic svaté.
Z marketingového hlediska se jedná o téměř
neuchopitelnou skupinu; skupinu, ke které by
se jen obtížně sestavoval čtenářský proﬁl, protože společných znaků krom intelektu lze nalézt

Prozatímní
Mensy

Počet členů
(k červnu 2008)

Jenže co je to Mensa?

opravdu velmi málo. Tato různorodost zajisté je
největším bohatstvím Mensy, avšak šéfredaktorovi připravuje nejednu vrásku.
Díky tomu lze jen obtížně najít konkrétní
slova podrobně naplňující úvodní vizi. Co si
však myslím, že by v časopise mělo být? V první řadě zprávy o tom, co se v Mense děje, zprávy o tom, proč je zajímavé být jejím členem,
informace o tom, kam Mensa směřuje, a o tom,
čím Mensa je. Dále se v redakci snažíme hledat
obsah, o kterém si myslíme, že osloví co nejširší spektrum čtenářů. Tento úkol je nicméně
velmi obtížný, protože téměř žádné téma není
dostatečně univerzální, a i pokud nalezneme
relativně univerzální téma, je obtížné je vhodně pojmout a napsat článek, kterému porozumí
laik, ale přitom nezklame ani erudovaného odborníka. Dlouhodobě se též snažíme, aby byl
obsah časopisu různorodý a v každém dalším
čísle se dostalo i na ty, které číslo předchozí
možná tolik nezaujalo. Doufáme, že široký záběr časopisu čtenářům umožní nahlédnout i do
oblastí, které by jim běžně zůstaly skryty.
Na závěr bych velice rád zdůraznil, že časopis v podobě, kterou právě držíte v ruce, by
v žádném případě nemohl vzniknout bez obětavé a svědomité práce mnoha dobrovolníků,
kteří každému číslu nezištně věnují téměř dvě
stovky hodin práce. Velice rád bych jim všem
upřímně a srdečně za jejich práci a neutuchající
zápal poděkoval! Mrzelo by mě, pokud bych ve
výčtu na někoho zapomněl, a tak raději napíši:
„Srdečně děkuji vám všem, kteří děláte tento
časopis“. Ti, kteří ode mě soustavně dostávají
prosby o napsání, přepsání, upravení, předělání,
doplnění, opravení nejlépe do včerejška, sami
moc dobře vědí, že mluvím právě o nich.

Populace
(v milionech)

Hledání nové tváře časopisu Mensa přineslo mnoho otázek. Jedna z nich, zrovna ta
nejvýznamnější, však zatím zůstala částečně
nezodpovězena. Zní: „Čím by měl být časopis
Mensa?“ Jako šéfredaktor jsem se vždy intuitivně snažil připravovat časopis, který by členy informoval, pomáhal jim a sbližoval je jak
s Mensou samotnou, tak mezi sebou, čímž by
mimoděk také nabízel pravdivý a aktuální obraz Mensy i lidem mimo ni.

Počet členů
Mensy ve světě

Populace
(v milionech)

MENSAMMENSAM

Kam kráčí časopis Mensa?

Chorvatsko

4.4

685

155.7

Filipíny

88.7

176

2.0

Indie

1131.9

17

Japonsko

127.7

262

2.1

111

0.7

260

130.0

Luxemburk

0.5

Pákistán

169.3

Řecko

11.2

Slovinsko

2.0

Přímí členové MI
276
Členů celkem
106 646
Do statistik Mensy International nejsou zahrnuty údaje o Dětské Mense, protože členové
DM neprošli oﬁciálním mensovním testem pro
dospělé.
z dat Mensy International
Hana Svobodová

Itálie

59.3

1150

19.4

Jižní Afrika

47.9

845

17.6

Kanada

32.9

1766

53.7

Korea

48.5

1344

27.7

Maďarsko

10.1

691

68.4

Malajsie

27.2

946

34.8

Německo

82.3

6770

82.3

Nizozemí

16.4

3362

205.0

Norsko

4.7

494

105.1

Nový Zéland

4.2

334

79.5

Polsko

38.1

903

23.7

Rakousko

8.3

506

61.0

Singapur

4.6

813

176.7

Srbsko a
Černá hora

10.1

978

96.8

Španělsko

45.3

1409

31.1

Švédsko

9.1

2411

264.9

Švýcarsko

7.5

779

103.9

USA

302.2

49255

163.0

Velká Británie

61.0

23247

381.1
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21. 11. – Beseda s Ing. Lumírem Aschenbrennerem, starostou Plzně 2
22. 11. – Hrdinové 2008
22. 11. – Jednání Rady Mensy

Přehled akcí Mensy za rok 2008
Vážení mensané, předkládáme vám přehled
nejdůležitějších akcí Mensy ČR, které se uskutečnily v roce 2008. Krom těch zmíněných je
dále pořádáno i velké množství pravidelných
akcí, které se do našeho přehledu zkrátka nevešly – přes 100 setkání místních skupin, téměř
30 Dnů plných her, 12 schůzek Business Clubu, 12 akcí Brněnské 27, téměř 200 testování
inteligence a velká řada menších akcí místních
skupin a SIGů.

22. 4. – Turnaj – Scrabble
23. 4. – Exkurze do SYNTHOS Kralupy, České raﬁnérské a Centrálního tankoviště
ropy
23. 4. – Setkání pracovní skupiny Mensy ČR
s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ondřejem Liškou
28. 4. – Prohlídka pražských kolektorů
29. 4. – Beseda se sociologem Janem Kellerem
30. 4. – Čarodějnice

Leden

Květen

05. 1. – Zasedání Rady Mensy
06. 1. – Jízda v závodním bobu
12. 1. – Tradiční lednové lyžování
15. 1. – Výstava čínského výtvarného umění

Únor

03. 5. – Májová koktejl party
07. 5. – Jarní celostátní setkání – Bezdružice
13. 5. – Curling v Brně
23. 5. – Paragliding – tandemové lety
24. 5. – Muzejní noc

Prosinec
06. 12. – Celostátní mensovní testování IQ
12. 12. – Finále Miss Inteligence a Miss Mensa,
společenský večer Mensy ČR

Pasohlávky, Jiřina Vlková

30. 7. – Evropské setkání Mensy – EMAG
– čtyřdenní setkání v Kolíně nad Rýnem
31. 7. – Advík – Anime Dance Víkend

Srpen
16. 8. – Rada Mensy ČR
22. 8. – J & A Fest

01. 2. – PRAGOCON 2008
05. 2. – Konzultace a poradenství při výběru
SŠ
09. 2. – Den s Mensou v Sokolově
26. 2. – Turnaj – Osadníci z Katanu
29. 2. – Zasedání Rady Mensy ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
29. 2. – Setkání členů aktivních v regionech

15. 9. – Beseda s ombudsmanem JUDr. Otakarem Motejlem
16. 9. – Mezinárodní konference k problematice vzdělávání nadaných dětí v ČR
27. 9. – Prohlídka graﬁtových dolů

Březen

Říjen

01. 3. – Leadership Day – školení dobrovolníků
07. 3. – Exkurze do prostějovské Starorežné
a návštěva Národního domu v Prostějově
11. 3. – Maturitní ples Osmiletého gymnázia
Buďánka
22. 3. – Mensovní zájezd do tropického ráje
uprostřed Evropy
22. 3. – Velikonoce v Dolomitech
25. 3. – Turnaj – BANG
30. 3. – Turnaj ve stolním tenisu
31. 3. – Křest knihy J. Juráškové: Základy pedagogiky nadaných

Duben
04. 4. – Sraz Genii
12. 4. – Společenská akce Dětské Mensy

Září

Paraglide, Marián Zahradník

Červen
08. 6. – Valná hromada
11. 6. – Univerzita dětského věku
14. 6. – Turnaj v kroketu a petanque
20. 6. – Přírodovědný jarmark

Červenec
03. 7. – Den Mensy v IQ Parku
06. 7. – Leadership Days
11. 7. – Letní cyklování kolem Jindřichova
Hradce

01. 10. – IBD Mensy International v Itálii
02. 10. – Inteligenční soutěž pro střední školy
O bednu Moravskoslezského kraje
02. 10. – Podzimní celostátní setkání Mensy
– Pasohlávky
12. 10. – Mensovní mistrovství republiky v kuličkách
20. 10. – Tutanchamon – jeho hrob a poklady
31. 10. – Exkurze do Strakovy akademie

Listopad
06. 11. – Exkurze na dny otevřených dveří AV
ČR, Ústav přístrojové techniky
14. 11. – Finále Logické olympiády
18. 11. – Setkání přátel dobrého vína
21. 11. – Konference „Mensa pro školy“
21. 11. – Exkurze do závodu ETD Transformátory, a. s.

Lucie Malechová
Tomáš Blumenstein
Tomáš Kubeš

Chtěli byste si přečíst
zajímavé články nebo
hezké povídky?
Vše najdete v nové
podobě webového
časopisu Mensa
na adrese:
http://casopis.mensa.cz

Simutrans
Chcete se stát dopravním
magnátem? Chcete
si vyzkoušet, jaké je
řídit velkou dopravní
společnost – nakupovat
lodě, stavět tratě nebo
navrhovat letiště?
Pak se podívejte na:
128.simutrans.com nebo
forum.simutrans.com.
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Místní skupina

MS České Budějovice

10 a více členů, kteří žijí
či pracují v jedné oblasti,
může se souhlasem Rady
založit místní skupinu. Každá
místní skupina má podle
stanov určitou ekonomickou
samostatnost. V rámci
místních skupin se pořádají
pravidelná setkání a různé
společenské či sportovní akce.
http://ms.mensa.cz

Historie naší místní
skupiny se začala psát
teprve nedávno. V červnu 2007 se sešlo prvních pět členů a zhruba
po ročním snažení bylo
možné v květnu 2008
založit místní skupinu
a uspořádat první valnou hromadu. V souLucie Malechová
časné době eviduje naše
skupinka 22 členů.
Naše MS České Budějovice se zatím nemůže pochlubit pravidelným setkáváním. Chceme to v roce 2009 změnit a konečně zvolit
termín pravidelných schůzek. Klasická setkání
plná povídání a seznamování se s novými členy proběhla v únoru, březnu a květnu, kdy se
konala již zmíněná první valná hromada. Od
založení MS jsme podnikli i několik zajímavějších akciček.
Na přelomu července a srpna to bylo vodácké dobrodružství, které bychom rádi v novém
roce zopakovali. V září jsme se společně podívali do graﬁtových dolů v České Krumlově
a v říjnu proběhlo další bowlingové setkání.
Dobrou zprávou jak pro naši MS, tak hlavně pro jižní Čechy je to, že se konečně i v naší
oblasti začalo testovat. A to díky Honzovi
Herrmannovi, který se aktivně zhostil role testujícího a už připravuje další testování.
Jednou z důležitých informací je vznik
vlastního aliasu budejovice@mensa.cz, kam
můžete psát své dotazy, náměty, vzkazy,
připomínky, apod. Na vše se budu já, jako
předsedkyně naší MS, snažit co nejrychleji a co možná nejzodpovědněji odpovědět.
Kontaktovat mě můžete také na můj email
lucie.malechova@mensa.cz, případně na tel.
607 591 599.
Další informace o naší MS, jejích členech
nebo akcích se můžete dozvědět nejen na klasických mensovních stránkách pod místními
skupinami, ale také na našich nových strán-

MS Brno
Místní skupina se po
době, kdy se prakticky
rozpadla
(odstěhováním aktivních členů),
opět formuje a rozrůstá.
Hodně tomu pomohly
zajímavé nápady nových členů i další akce
mimo pravidelné schůzPavel Terber
ky. Z těchto akcí za rok
2008 můžu jmenovat detektivku u Počarovských, kurs potápění, Muzejní noc, curling, exkurzi na policii, cyklistický
víkend, pořádání celostátního setkání, výstavy
Tutanchamon a Da Vinci, bowling a další. Jen
slavkovský poklad stále zůstává neobjeven, ale
snad se jej podaří najít v příštím roce.
Pravidelné schůzky se konají vždy 3. pondělí v měsíci v Brně, v restauraci U Plaza (roh ulic
Tererova a Jana Babáka) od 19:00. Případné dotazy směřujte na pavel.terber@mensa.cz.
předseda Pavel Terber
pavel.terber@mensa.cz

kách, které jsme změnili po získání statutu
MS. Stránky nyní najdete na www.jihocesi.
regnum.cz. Přiznávám, že s jejich zveřejněním jsme trochu zaváhali, ale nový design,
provedení a rubriky snad tento nedostatek
nahradí.

Plán akcí na rok 2009
• novoroční setkání – leden 2009, bude snaha
domluvit termíny pravidelných schůzek
• přátelské utkání v bowlingu – termín je plánován na táborské jarní prázdniny (kolem
10. 2. 2009), aby se mohli dostavit i členové z Milevska
• turistika a cykloturistika – letní prázdniny
• vodácké dobrodružství – přelom července
a srpna
• geocaching (otevřené téma pro členy s navigací)
• další mimořádná setkání dle kulturních programů v regionu
předsedkyně Lucie Malechová
lucie.malechova@mensa.cz
redakčně upraveno

Setkání MS Hradec Králové, Jiřina Vlková

MS Hradec Králové
Tak už uběhl více
než rok, co se opět začali pravidelně scházet
členové Mensy z Hradce Králové a jeho okolí.
Po celou tuto dobu jsme
byli věrni místu i termínu setkání, a to prvnímu
úterý v měsíci ve vinném sklípku U Královny
Veronika Barniaková Elišky v Hradci Králové.
I v letošním roce plánujeme (až na výjimky) v tomto příjemném návyku pokračovat.
Sice jsme v roce 2008 trochu zaháleli a neorganizovali žádné zvláštní akce, avšak i přesto věřím, že jsme se každý měsíc na setkáních
obohacovali svými názory na nejrůznější témata a svůj život malinko prodloužili kapkou
zdravého smíchu. Zážitky našich členů z jejich
výletů po krásách (nejen) České republiky, sem
tam nějaká fotograﬁe, nezapomenutelná ukázka
úprav bonsají, a toto vše doplněno o slasti života, které některé z nás během letošního roku
potkaly … manželství, rodičovství či prarodičovství … z nás činí otevřenou skupinu, do
které se může zapojit kdokoliv další. Rádi ho
mezi sebou přivítáme a jsme si jisti, že společné
téma najdeme.
Všem vám přeji, aby vám v roce 2009 vše
vycházelo podle vašich představ, hodně zdraví, štěstí a samozřejmě i toho, co vše spojuje
– úsměvů na vaší tváři.
předsedkyně Veronika Barniaková
veronika.barniakova@mensa.cz

Máte problém s intranetem, zapomenuté heslo
nebo jinak nefungující přístup?
Pište na adresu: intranet@mensa.cz
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MS Karlovy Vary

MS Ostrava

Největší
lázeňské
město Karlovy Vary má
též svoji místní skupinu. Důvodem, proč lidé
jezdí do lázní, je odpočinek. Důvodem, proč
se scházíme my, je práce. Ideální rovina života
je odpočinková práce.
Právě to můžete zažít
Ronald Němec
u nás na místní skupině v Karlových Varech. Není nás mnoho, ale
o to více se známe. Nescházíme se pravidelně,
ale pořád o sobě víme. Střídáme se v různých
příbytcích našich členů, kde při víně, kávě či
jiných pochutinách odpočinkově pracujeme
hlavou. A co nám to dává? Obohacení. Vzpomínky. To, co nám nikdo nikdy nesebere. Radost, smích.
Bylo by jistě příjemné, kdyby nás bylo
více, a tak vás, všechny čtenáře tohoto článku, zveme k nám. Nemusíte se bát. Nemůžeme vám nic slíbit, ale my si pokaždé odnášíme sebou něco příjemného. A pokud nejste
boží andělé, kteří jsou již příjemným naplněni od podstaty, přijďte k nám a třeba si také
něco odnesete.

Na pravidelném setkání MS Ostrava mě Hanka (naše nyní již bývalá
předsedkyně) požádala,
zda bych napsala článek
o fungování MS v roce
2008. Vlastně jsem ani
neměla možnost se tomuto bránit, a tak se tedy pokusím napsat svůj pohled
Dalibor Hrabec
a své dojmy z fungování
MS.
Ještě v roce 2007 jsem nevěděla, že Mensa
ČR existuje. Měla jsem určité ponětí, že podobná organizace funguje a kdo asi jsou její členové, ale dnes musím říct, že moje tehdejší představy neodpovídají realitě, kterou dnes znám.
Naštěstí. :-)
Na konci roku 2007 jsem náhodou (trochu
omylem) absolvovala vstupní testy a v lednu
2008 se stala členkou. Zprvu jsem nevěděla, co
očekávat, a ze zvědavosti jsem přečetla časopis
od první stránky až po závěrečný adresář. Rozhodla jsem se, že to risknu a přijdu na únorové
setkání MS Ostrava. Do Čajovny u Sýkorova
mostu jsem šla pomalu a vynervovaná jako na
první rande. Ale všichni byli milí a příjemně
a přátelsky mě mezi sebe vzali a já jsem zjistila, že je to skupinka úplně normálních lidí. Od
té doby na schůzky chodím pravidelně a vždy
se moc těším.
MS Ostrava kromě svých pravidelných
schůzek (každé první úterý v měsíci) pořádá
také spoustu jiných akcí. Několikrát bylo uspořádáno „Herní odpoledne“, tedy odpoledne až
večer s rozličnými deskovými hrami. Tato akce
je poměrně oblíbená a určitě se bude opakovat
i v příštím roce.
Byly pořádány taky sportovní akce. Adrenalinové boby a paragliding, v březnu stolní tenis
a v listopadu bowling, u těchto akcí samozřejmě platilo „není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“. Stejné nebo obdobné sportovní akce jsou
zamýšleny i na příští rok.

předseda Ronald Němec
nemec@mensa.cz

Setkání MS Ostrava v dubnu 2008

Mensa se zabývá i vzdělávacími aktivitami
a díky Česťovi se v dubnu uskutečnila beseda
se sociologem Janem Kellerem na téma Společnost a vzdělání.
Velkou vzpomínkou pro mne je akce „Bedna
Moravskoslezského kraje“, kterou MS pořádala, teda popravdě MS trochu pomohla pořádat.
Hlavní osobou zodpovědnou za tuto soutěž je
Dalibor Hrabec. Podrobností o ní již bylo napsáno mnoho, tak jen dodám, že z mého pohledu bylo opravdu zajímavé sledovat měnící
se výraz ve tvářích 15 až 19letých soutěžících
v průběhu jednotlivých kol. A už se těším na
příští rok, kdy má být celorepublikově pořádána Logická olympiáda, tedy soutěž, která je
z původní Bedny odvozena.
Po roce jsem ráda za šťastnou náhodu, která
mě dovedla na web Mensy, testování a hlavně
k místní skupině Ostrava.
napsala Hana Studenská
místopředseda Dalibor Hrabec
dalibor.hrabec@post.cz

MS Pardubice
Pardubická místní skupina se již několik let schází
vždy první pátek v měsíci
a schůzky navazují na pravidelná testování IQ, která se
konají od 18 hodin v klubovně Evropského spolkového
domu na Pernštýnském náJan Mazánek
městí v Pardubicích.
V roce 2008 jsme uspořádali, stejně jako
v předchozích letech, v rámci pardubických
podzimních Městských slavností velké testování IQ. Díky „skvělé“ propagaci v oﬁciálních
materiálech slavností, zajišťovaných magistrátem Pardubic, akci našlo jen několik zájemců.
Proto před sebou máme úkol najít serióznějšího
partnera pro větší akce a také důstojnější prostory pro pravidelné schůzky a testování.
předseda Jan Mazánek
jan.mazanek@mensa.cz

MS Plzeň
Plzeňská místní skupina se skládá zhruba z šesti
nebo sedmi aktivnějších
členů a schází se pokud
možno pravidelně jedenkrát v měsíci v příjemné
restauraci, kde se povídá
o všem možném, hrají
se různé hry a popřípadě
také pije a hoduje. NejHana Heřmanová
větší uspořádanou akcí
v roce 2008 bylo jarní celostátní setkání v Bezdružicích, které bylo již druhou povedenou akcí
tohoto typu. A s organizováním celostátních setkání počítáme i do budoucna. Z iniciativy Jany
Hesové se někdy přesune setkání MS k ní domů
nebo do spřátelené italské restaurace; do příštího roku uvažuji o konání části (popř. všech)
schůzek též u mě doma, protože od podzimu
disponuji novými prostorami vyzývajícími ke
hře a příjemnému posezení. Bude vítána i návštěva z jiných místních skupin, neboť je zde
i místo k přenocování (ve vlastním spacáku).
Pro rok 2009 mám ještě další skromnou vizi,
a to podnítit občasnou návštěvu vybrané kulturní akce, např. zajímavého divadla.
Za MS Plzeň se těším na všechny reakce,
nové členy a návštěvy z dalších MS!
místopředsedkyně Hana Heřmanová
mail@hanahermanova.cz

Máte připomínku
k časopisu, našli jste
chybu, líbí nebo nelíbí se
vám něco?
Napište šéfredaktorovi
Tomáši Kubešovi:
tomas.kubes@mensa.cz
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MS Praha
Místní skupina Praha se schází pravidelně každé čtvrté úterý
v měsíci. V poslední
době je nás čím dál tím
více, což je samozřejmě dobře, ale jelikož
nám původní místnost
začíná být těsná, aktivně hledáme prostory
Pavla Procházková
nové.
Schůzky se vedou v duchu příjemných diskuzí na všechna možná i nemožná témata. Jedním z pravidelných návštěvníků se stal mensan
z Anglie, takže ačkoliv se většina baví česky,
zájemci si mohou procvičit také angličtinu. Na
všechny nové i stávající členy se moc těšíme,
obavy hoďte za hlavu a neváhejte přijít.
předsedkyně Pavla Procházková
pavla.prochazkova@mensa.cz

MS Prostějov
Schůzky prostějovské MS se konají téměř
každý páteční večer
a scházejí se na nich
mensané z Prostějova
a blízkého okolí, čas
od času přivítáme hosty
i z okolí mnohem vzdálenějšího. Tímto bych
chtěl poděkovat manžeJaroslav Zavadil
lům Blumensteinovým
za vstřícnost a ochotu, neboť u nich se většina
schůzek koná.
V roce 2008 jsme se pilně zúčastňovali
všech akcí Mensy, jak nám čas a možnosti dovolily. Samotná MS Prostějov letos pro zvědavé
zájemce zorganizovala exkurzi do Národního
domu a prostějovské Starorežné, svoje chuťové
buňky jsme polechtali na Májové koktejl party

MS Ústí nad Labem
Milí Ústečáci a Ústečačky!

Setkání MS Praha, Jana Hesová

a se starým rokem jsme se rozloučili na tradiční
vánoční besídce, tentokrát uspořádané manželi
Brzuskovými.
Jak se stalo v posledních letech pravidlem,
tak i letos se naše řady rozšířily. Na Průchozí
ulici se už ozývá Baltík, a pokud si čáp nezadá
do satelitní navigace špatné souřadnice, tak se
pod vánočním stromečkem v Ohrozimi objeví
malý dárek.
V roce 2009 se v květnu těšíme na viděnou
na jarním setkání, které uspořádá naše MS.
Zprávy o tom, že se Tomáš chystá překonat již
tak vysoko nastavenou laťku v délce bojovky,
berte jako nepodložené. :-)
Z Hané Vám všem přejeme příjemné prožití
roku 2009.
předseda Jaroslav Zavadil
jaroslav.zavadil@mensa.cz

V minulém roce se
nám podařilo na druhý pokus založit místní skupinu. Sešli jsme
se přitom na bowlingu
a bylo to fajn posezení.
Domluvili jsme se na
Iva Berčíková
pravidelných schůzkách.
Bohužel se konala jen
jedna, na které jsme se sešli tři. A pak už nic.
Nebyl čas, nebyly nápady.
Jak je to možné? Vždyť místní skupiny fungují i v menších městech, než je Ústí, např.
v Prostějově nebo v Karlových Varech.
Zkusme začít nový rok jinak. Buďme v kontaktu buď osobně nebo alespoň elektronicky. Já
budu 22. ledna 2009 čekat v 18.30 v restauraci
Medúsa na Severní terase a vyhlížet zájemce
o chytrou konverzaci, kteří přijdou a zahltí mě
svými nápady.
předsedkyně Iva Berčíková
iva.bercikova@mensa.cz

SIG
Tři nebo více členů
Mensy může vytvořit
zájmovou skupinu neboli
SIG (z anglického special
interest group) za účelem
rozvíjení a pěstování
svého společného zájmu.

Setkání MS Prostějov

http://sig.mensa.cz

Jak založit SIG?
Základní pravidla pro fungování zájmových
skupin jsou následující: Tři nebo více členů
Mensy mohou vytvořit zájmovou skupinu
(SIG) za účelem rozvíjení a pěstování svého
zájmu. Členem SIGu se může stát každý řádný člen Mensy a dále člen jiné národní Mensy nebo přímý člen MI. O struktuře, řízení,
způsobu fungování a činnosti SIGu rozhodují
její členové, nic z toho však nesmí odporovat
stanovám Mensy. SIG nesmí používat názvu
„Mensa“, logo Mensy a registrovaný symbol
„M“ bez souhlasu Rady. Mensa nezodpovídá
za žádné závazky, které na sebe vezme SIG,
kromě případů, kdy tak učiní s písemným souhlasem Rady.
Založení SIGu je velmi jednoduché. Stačí,
když se tři členové Mensy domluví, zvolí si
název a předsedu/koordinátora a poté své rozhodnutí oznámí Radě Mensy, nejlépe pomocí
mailu na adresu rada@mensa.cz. Koordinátorem SIGů je Mirek Jindřišek (mirek@mensa.
cz) a ten by měl být vaším „opečovávatelem“,
tedy tím, který vám poskytne nutnou podporu.
Například poradí, jak si můžete vytvořit stránky vašeho SIGu. S tím vám pomůže i webmastryně Lenka Brzusková (webmaster@
mensa.cz). Budete-li mít zájem vlastnoručně
si stránky upravovat, dostanete přístup k editaci v tzv. „Pejskovi“ – bližší informace dodá
webmastryně. Prohlédněte si na ukázku např.
velmi hezky a aktuálně zpracované stránky SIGurmán www.mensa.cz/mensa.cz/site/
skupiny/gurman.html.
K vyhledání nových členů SIGu doporučuji použít rozeslání zprávy přes intranet
(https://intranet.mensa.cz) a navíc napsat článek do časopisu a poslat na adresu
redakce@mensa.cz.
Jana Hesová
jana.hesova@mensa.cz;
Mirek Jindřišek
mirek@mensa.cz
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Business Club
V loňském roce se
Business Club sešel
dvanáctkrát. Jsem rád,
že se podařilo zorganizovat setkání i o prázdninách. Podle došlých
ohlasů byly prázdninové akce dobře přijaty. I prázdniny jsou
vhodný čas na setkání.
A Business Club poVladimír Souček
kračuje i v roce 2009.
Chtěl bych, aby se
Business Club stal opravdu místem setkávání
a aby se naši hosté vraceli z vlastního zájmu,
protože se chtějí zúčastnit besedy na zajímavé téma nebo se sejít či potkat s jinými lidmi.
Lednové setkání bude organizační a budeme se
bavit o tom, jak dál a lépe. Věřím, že se nám
společně podaří na rok 2009 připravit zajímavý
program, který nás všechny potěší a snad i obohatí. Děkuji všem našim hostům, kteří přijali
naše pozvání, děkuji všem kolegům, kteří se na
organizaci Business Clubu podíleli.
Přehled akcí
08. 1. – Ing. Lukáš Prokop – vicepresident
AISEC – rozvoj leadershipu u českých
studentů
12. 2. – Ing. Aleš Hodina – Akcionáři v Česku:
vytunelovaní a vyvlastnění
11. 3. – Ing. Tomáš Orlík – Poskytování rizikového kapitálu
08. 4. – Ing. Vladimír Souček – Diskuse na téma
krize na akciových trzích
13. 5. – Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D. – Finanční deriváty a algoritmické obchodování
10. 6. – Mgr. Ronald Němec – Ochrana osobnosti
08. 7. – Ing. Václav Janoušek – Finanční deriváty a plodinová burza
12. 8. – Mgr. Ivo Kratěna – Investice do nemovitostí

09. 9. – Ing. Miloslav Černý – generální ředitel
Českých přístavů, a. s., Ing. Jan Šnejdárek – ředitel přístavu Mělník – Exkurze
do přístavu Mělník
14. 10. – diskuse na téma ekonomická krize,
host se omluvil
11. 11. – Mgr. Vladimír Dvořák – garantované
investiční fondy
09. 12. – Ing. Milena Linhartová, MBA – ředitelka úseku Péče o zákazníka ČEZ ZS
s. r. o. – samoobslužné systémy v oblasti call center
Vladimír Souček
vladimir.soucek@mensa.cz

SIG Cyklistika

SIG Dálnice

SIG
Cyklistika
vznikl v roce 2000,
kdy jsme uspořádali první cyklovýlet
Orlickými
horami.
Sešlo se nás celkem
pět a výlet to byl velmi zdařený. V dalších
letech se náš počet
Zdeňka Pániková
postupně rozrůstal,
v letošním roce nás bylo na cyklovýletě celkem kolem 30 osob.
Vzhledem k vysokému počtu výletníků
a velké variabilitě fyzického výkonu už samozřejmě nemůžeme jezdit všichni pohromadě na kole. Nyní se rozdělují skupinky na
vegáče a hardcore, máme tam pěšáky, a dokonce i ty, kteří dělají zázemí na základně,
nebo na místo určení dojedou jiným dopravním prostředkem.

SIG Dálnice byl založen v létě 2008 a plánuje pro rok 2009 činnost, jejímž těžištěm
bude poznání, analýza a eventuální konzultace
a doporučení v oblasti stávajících matematických modelů a dostupného software pro kapacitní výpočty a optimalizace v dopravě.

Každý má možnost si vybrat svoji
skupinu podle toho, jakou trasu,
rychlost a místo určení preferuje.
Setkání Business Clubu v srpnu 2008

Centrum nadání
SIG Centrum nadání
spolupracuje
s občanským sdružením Centrum nadání,
které se věnuje péči
o mimořádně nadané
děti v České republice.

Fořtík a Fořtík

Václav Fořtík
vaclav.fortik
@mensa.cz

Tradicí se stávají večerní porady, kdy zkoordinujeme program pro následující den. Nechybějí typické večerní hry a testy.
V letošním roce jsme se SIG Cyklistika pod záštitou dnes již tradičního letního
cyklovýletu poznali malebný kraj Jindřichohradecka. V rámci výletu jsme navštívili
hrad Landštejn, zámek v Jindřichově Hradci
a folkový festival „Jindřichohradecká růže“.
Atrakcí byla jízda parním vláčkem na tamní
proslulé úzkorozchodné trati a exkurze do lokomotivního depa parních lokomotiv. Tímto
bychom velmi rády poděkovaly Tomáši Hladíkovi s Carlinhou, kteří tentokrát vzali celou
organizaci na svá bedra. Počasí nám tentokrát
příliš nepřálo, přesto již plánujeme další tradiční cyklovýlet.
Zdeňka Pániková a Jana Hřebíčková
zdenka.panikova@mensa.cz

Václav Janoušek
vaclav.janousek@mensa.cz
721 644 636
redakčně upraveno

SIG DrD
Ve jménu meče
předků a kouzel draků, jak se opovažuješ
smrtelníče tázat se,
čehož jsme vykonali?
V našem jméně zanikala království, padaly
císařské trůny a země
měnila svou tvář!
Prožívali jsme neskutečná dobrodružství,
Pavel Oplt
při jejichž vyprávění
ti bude tuhnout krev
v žilách! Navštívili jsme místa, kam noha rozumné bytosti nikdy nevkročila, a ty se stále
ptáš, co že jsme to dělali? Pak věz, ty odvážný,
že pravidelně se několik hrdinů setkává každou středu v týdnu, aby světu dokázali, kdo tu
vládne. Jestli si myslíš, že i ty na to máš, ozvi
se či nahlédni do své křišťálové koule a zjistíme, zda přežiješ. A protože šanci na svou
slávu a bolestivou smrt chceme dát každému,
i letos jsme pořádali klání Hrdinové 2008, kde
vítěz byl po zásluze štědře odměněn z truhlic
Mensy. Tak co, stačilo? Válka draků na mě
nepočká, ale jestli si to chceš zkusit, tady je
meč a za tím pohořím tě čeká dobrodružství,
kterému jiní neuvěří.
Pavel Oplt
pavel.oplt@mensa.cz
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SIG Globální problémy

SIG Jazyky

SIG Lyžování

Nutnost řešit globální problémy současného světa se stává stále naléhavější. Obnovuji
činnost tohoto SIGu a počátkem roku 2009
uspořádáme pilotní setkání zájemců o činnost.
Zájemci, pište na můj mail nebo mě kontaktujte
telefonicky (do 21 hod.).

SIG nadále existuje, i když v současnosti
nevyvíjí aktivitu. Volné
pole působnosti je pro
všechny mensany v publikaci na http://magazin.
mensa.cz. V souvislosti
s náplní SIGu mám na
mysli články o jazycích
jako takových, o probleLuděk Kovář
matice překladatelství,
o špatných překladech,
o výuce cizích jazyků a předpokládám, že až
bude článků víc, dostaneme vlastní rubriku.
V případě zájmu můžeme na intranetu rozjet
obecné i konkrétní diskuse na obdobná témata.

Na jaře jsme pořádali úspěšnou lyžařskou
a snowboarďáckou akci „Velikonoce v Dolomitech“. Přestože se může zdát, že tento termín již není nejvhodnější k lyžování, opak byl
pravdou. Obrovská čerstvá sněhová nadílka
překryla již tak velmi dobře sněhem pokryté
sjezdovky a všech 100 km sjezdovek, na které
jsme měli velmi výhodně zakoupené skipasy,
bylo v provozu.
V roce 2009 budeme v obdobném jarním
termínu na přelomu března a dubna tuto akci
opakovat, vzhledem k termínu Velikonoc však
tentokrát nepůjde o akci velikonoční. Bližší
informace budou zveřejněny na mensovním
webu v polovině ledna. Ubytování bude v cenově výhodných apartmánech nebo v hotelových
pokojích s polopenzí (dle volby každého účastníka). Základní skipas bude opět platit 6 dní na
100 km sjezdovek a každý má možnost jeho

Václav Janoušek
vaclav.janousek@mensa.cz
721 644 636

SIG KPZT

Luděk Kovář
ludek@mensa.cz

Milé mensanky
a mensané,
dovolte mi oznámit
Vám vznik nové zájmové skupiny (SIGu)
s názvem Klub přátel
záhad a tajemství. Skupina KPZT si vzala na
starost nelehký úkol.
Rádi bychom objevoPetr Hybler
vali magická místa naší
rodné země, tajuplné
zámky, hrady a nejasnostmi opředené historické části země české i moravské. Pokud
máte rádi tajemno a chcete zažít nějaké dobrodružství, poznat něco více o svém rodném
kraji nebo s námi jen cestovat a užívat pohody,
rádi Vás mezi sebe uvítáme. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://mensa.
cz/mensa.cz/site/skupiny/kpzt/index.html,
o akcích a jiných činnostech skupiny pak na
http://kpzt.mysteria.cz.
Petr Hybler
petr.hybler@gmail.com

SIG Kuličky
V roce 2008 se uskutečnilo první Mensovní mistrovství ČR v kuličkách, kterého se zúčastnilo 22 hráčů.
Většina z nich to vzala jako
jednorázovou akci, o pravidelné hraní projevil zájem
zatím jen jeden hráč. V roce
2009 je plánováno druhé
Zbyněk Fojtík
Mensovní mistrovství ČR na
24. května. Pokud by měl někdo zájem o pravidelné hraní, ozvěte se mi, ať můžeme založit
SIG a trénovat společně. Nemusí jít jen o hraní
kuliček. Při kuličkách se dá probrat spousta jiných věcí, po kuličkách zajít na společnou večeři … Pravidla, podle kterých se hraje, a termíny veřejných turnajů, na kterých si hru můžete
vyzkoušet, najdete na www.kulicky.eu.
Zbyněk Fojtík
zbynek@spanker.cz
608 580 159

rozšíření na dalších 1 100 km sjezdovek, včetně
platnosti na světoznámém lyžařském skitouru
Sella ronda. Cena za ubytování a skipas je
5 290 Kč pro čtyřčlenné rodiny, resp. o 500 Kč
více pro jednotlivce (ceny pro dospělé). Akce je
díky krásné okolní přírodě vhodná i pro nelyžaře, cena je pak o 3 350 Kč nižší. Dopravu můžete zvolit vlastní nebo autobusem až k domu,
zpáteční cena je 1 790 Kč. Akce je samozřejmě
přístupná i Vašim kamarádům a známým, kteří
nejsou členy Mensy ČR.
Kromě této akce provádíme celoročně poradenství, např. ohledně výběru lyžařských středisek v celém světě pro Vaše individuální cesty.
Stačí napsat na náš mail.
Web: http://lyze.mensa.cz, tel.: 603 859 549,
0039 328 04 94 244, 00385 91 250 04 01, 001
312 927 5607
Aleš Vencko
ales.vencko@mensa.cz
603 859 549

Koordinátor Aleš Vencko
Momentálně nemám žádné skutečně trvalé bydliště, protože
prakticky žiju na čtyřech různých místech. Třetinu roku například
trávím v evropském lyžařském ráji – Dolomitech. Nejen zde se živím jako průvodce. Nebude tedy asi žádným překvapením, pokud
napíšu, že mým největším koníčkem je cestování a vše, co s ním
přímo nebo méně přímo souvisí – turistika, lyžování a fotografování. Kromě toho mám rád takové normální požitky, jakými jsou
dobré jídlo a pití, kvalitní ﬁlmy nebo hezká muzika.
Členem Mensy jsem již mnoho let, ale v současné době je mou
téměř jedinou mensovní aktivitou SIG Lyžování a jeho akce ve zmíněných Dolomitech. Opravdu mi chybí celostátní setkání, kterých jsem se v minulosti velmi rád účastníval. Nyní bohužel
musím v době jejich konání většinou pobývat na úplně jiném místě.

SIG Miss Mensa
SIG Miss Mensa každoročně pořádá obnovenou soutěž Miss Mensa.
Fotku vítězky Miss Mensa 2008 můžete vidět na titulní straně časopisu. (pozn. redakce)
Václav Fořtík, vaclav.fortik@mensa.cz
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SIG Manga

SIG Nadané děti

SIG Peníze

SIG Manga letos pořádal pouze dvě větší
setkání a založení první japonské komiksové
knihovny v ČR. První byl Anime Dance Víkend, čili Advík a PJS - Podzimní japonské
setkání. Advík proběhl na přelomu července
a srpna v FZŠ Brdičkova a navštívilo ho celkem přes 900 osob. Měl třináct samostatných
programových linií po čtyři dny, dále velkou
noční bojovou hru, ples, čajovnu, výstavu
asijských zbraní a mnoho dalších drobných
programových bloků. PJS proběhlo v říjnu
a bylo akcí skromnější s celkovou účastí přes
80 návštěvníků. K dispozici byly japonské
hudební pohybové hry, deskové hry a čajovna.
V roce 2009 SIG Manga plánuje v únoru Yukifest (minipragocon), v březnu Hunter
Exam - velkou bojovou hru v Brně a výlet do
Lipska na velký knižní veletrh a na přelomu
července a srpna opět Advík 2009.

Klub nadaných dětí
při ZŠ Křídlovická
Brno sdružuje cca 40
dětí a 20 aktivně spolupracujících dospělých. Jedna schůzka
měsíčně je v duchu
her a kvizů a jedna je
přednáška, exkurze,
návštěva zajímavé výstavy nebo i celodenní
Dana Havlová
výlet za poznáním. Do
aktivit klubu se aktivně zapojují i rodiče. Na
minulé schůzce jsme řešili kriminální případ ze
školního prostředí, skládali hlavolam „Kolumbovo vejce“ a hráli deskové hry. 8. 1. bude Den
plný her s testováním IQ, možností seznámit se
s knihami zabývajícími se problematikou výchovy a nadání a ukázkami nových her společnosti CORFIX. Schůzky se konají každý druhý
pátek.

Historie: V sobotu
5. 7. 2008 vznikly stránky
a diskusní fórum http://
groups.google.com/group/
sig_penize. Samotný SIG
Peníze pak vznikl už 17.
července 2008. V současné době (stav k 5. 12.
2008) má čtyři členy.
Vladimír Kutálek
Náplň: Co přijde členům zajímavé a užitečné
pro ostatní ohledně peněz. Nejen vážně o investicích, pojištění, spoření, úsporách.
Chcete zjistit, co se tam děje/probíhá? Pošlete email mně nebo přímo do konference

Michal Bezvoda
michal.bezvoda@atlas.cz

SIG plzeň
SIG plzeň je neformální schůzkou (většinou) členů MS Plzeň.
Spojuje nás nejen přátelství, hraní deskových her, ale také pití
„plzeňského“.
Věřím, že se budeme v obvyklém počtu
scházet i v roce 2009.
Jan Vaněček
Schůzky se obvykle
konají 14 dní po schůzce MS Plzeň, je ovšem lepší termín vždy ověřit e-mailem.
Jan Vaněček
jan.vanecek@mensa.cz
605 247 020

V roce 2008 jsme absolvovali:
Přednášky a hry na téma:
• Vikingové
• Výprava do Egypta
• „Židle dobrých pocitů“ – interaktivní hry se
sociální tematikou
Exkurze:
• Exkurze do špičkové hrázní elektrárny na
Brněnské přehradě
• Výprava do brněnského podzemí pod Kraví
horou
• Exkurze do Army parku u Ořechova
• Exkurze do Ústavu přístrojové techniky
Akademie věd ČR
Celodenní výprava za poznáním:
• Den plný kvízů, her, soutěží a poznání na
Krkaté bábě
Dana Havlová
dana.havlova@mensa.cz

SIG Strategické hry
„My jsme dobří vojáci, umíme vzít za práci!“, vyřvává hromada vojáků při stavbě tábora.
V tom přilétne dělostřelecký granát a roztrhá je
na malé kousky. Hromádky plastiku se válí všude. Hráči se na sebe zašklebí. Další bitva, další
ztracené území a další boj o moc. V letošním
roce jsme takových utkání svedli mnoho. Díky
grantu Mensy máme nyní i Attack s rozšířením
a RISK 2210, naprosto úžasné hry. Pokud vás
baví strategizování, ale myslíte si, že ten počítač
už snad hůře hrát nemůže, přihlaste se a zkuste si, jaké to je hrát proti jinému mensanovi.
Kromě chvil překvapených výrazů, když mu
svými obrněnými tanky vrážíte kudlu do zad,
si mnohem častěji užijete soupeření v příjemné atmosféře. A o to tu jde, o dobrou zábavu,
chvíle napětí, ale i výhry a zklamání, protože
to vše k tomu patří. A jen připomínám, pokud
nejste z Prahy, nevadí, stačí se ozvat a můžete
si nějakou hru půjčit. Sice se mi budete muset
upsat, ale co je vaše duše výměnou za možnost
dobýt svět? Těším se na vás nad strategickým
plánem, Pavel.
Pavel Oplt
pavel.oplt@mensa.cz

sig_penize@googlegroups.com a já Vás přidám
jako člena – kdykoliv později můžete poslat
email či dle instrukcí prvotního emailu se odhlásit.
Chcete důvod, proč jste se měli přihlásit už
dávno? Můj příspěvek z 5. 12. 2008 upozornil na
kreditní kartu, která po první tři měsíce připíše
6 %! z každé platby/nákupu na penzijní připojištění (počítá se např. i zaplacení faktury/kreditu od
Vodafone). I Vám mohly podmínky vyhovovat …
Plány: Cokoliv nás napadne. :-) Možné celostátní setkání/debata spojená s hraním ﬁnanční hry.
PS: Stále se čeká na první členku. :-)
Vladimír Kutálek
vlk@mensa.cz

SIGurmán
SIGurmán úspěšně zahájil činnost teprve na jaře
roku 2008. Přesto má na
svém kontě solidní řádku
aktivit a stihl se pevně zabydlet v žaludcích, respektive srdcích, láska přeci
prochází žaludkem, mnoha především pražských
mensanů.
Tomáš Kubeš
Cílem SIGu je dopřávat
členům výborné a gastronomicky hodnotné
zážitky při společných návštěvách vybraných
restauračních podniků, výměnou zkušeností
rozšiřovat restaurační obzory a rozkrývat taje
neznámých kuchyní. Aktivity se však neomezují pouze na společná posezení v restauracích,
několikrát jsme ochutnávali domácí kuchyni členů a poznatky se snažíme sumarizovat
v Mensovním gurmánském občasníku. Kompletní přehled činnosti naleznete na naší webové stránce: http://gurman.mensa.cz/.
Na závěr bych rád poděkoval Janě Hesové
za převzetí žezla po dobu mé nepřítomnosti.
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz
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Turkovci
Naším hlavním cílem je kontakt mezi
lidmi se zálibami
v umění, divadle, šermu, bojových uměních, četbě a fantastice
obecně. V roce 2008
jsme pořádali úspěšný
programový blok na
Pragoconu a chystáme
se tak učinit i v příštím
Veronika Partiková
roce.
Část členů v létě vyjíždí do zahraničí a letos
po prozkoumání Anglie a Walesu bylo vybráno
Irsko, kde se konal dvoutýdenní puťák. Další
členové naopak zvolili směr opačný - Ukrajinu.
Chystáme nový projekt: prodejní stánek handmade výrobků našich členů na Pragocon 2009.
Nejbližší akce jsou silvestrovská chata a vánoční sraz, vždy různě po republice, protože prsty
máme všude. To je zhruba vše ve zkratce o nás.
Přejeme vám tedy příjemný rok 2009! Turkovci
– Veronika „Anor“ Partiková.
Veronika Partiková
parti@volny.cz

Setkání SIGu Turkovci

SFK Terminus
Sci-ﬁ klub Terminus funguje, mezi jeho
hlavní aktivity patří pořádání již tradičního setkání sci-ﬁ fanoušků Pragocon.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz

SIG Vita Ludus
SIG Vita Ludus byl
v roce 2008 méně aktivní než dříve z důvodu
přírůstku do organizátorské rodiny, ale úplně
jsme nezaháleli. Odvedli
jsme svůj organizátorský
díl práce na mistrovství
Evropy v karetní hře
Vampire: the Eternal
Martina Frimlová
Struggle, jehož hlavním
pořadatelem byl Černý rytíř. Akce se velice vydařila, web s fotogalerií si můžete prohlédnout
na http://www.vtes.cz/ec2008/.
Také jsme založili gildu ve hře World of
Warcraft. Její web najdete na http://eternalstruggle.guildomatic.com/. Máme pár volných
míst. :-)
Momentálně se prokousáváme pravidly čtvrté edice Dungeons and Dragons a do konce roku
chceme ještě stihnout otestovat připravovanou
sadu jedné karetní hry, jejíž název prý nesmíme
prozradit, leda že byste se přišli přidat. :-)
Příští rok bychom se chtěli zkusit podívat
na pole ještě neorané - ﬁgurkové hry. Ozkoušet
novinky na trhu – ﬁgurkový Mutant Chronicles a World of Warcraft, udělat si na ně názor
a v případě pozitivního výsledku pomoci s jejich propagací. Avšak tou nejdůležitější akcí,
kterou jsme si předsevzali na rok 2009, bude
práce na pojednání o získávání ﬁnančních prostředků na aktivity pro mimořádně nadané děti
ve školách.
Martina Frimlová
martina.frimlova@mensa.cz
776 847 167

Valná hromada MS Plzeň
Rada Mensy
20. 2. 2009
a seminář Rozvoj Mensy
Vážení přátelé z Plzeňského kraje,
17. a 18. 1. 2009
ráda bych vás pozvala na valnou hromadu
Zveme Vás na jednání RM, které proběhne
v neděli 18. 1. 2009 od 9:00 na osmiletém gymnáziu Buďánka v Praze. Program bude upřesněn
na webu Mensy.
V sobotu 17. 1. 2009 si od 10:00 do večerních hodin nenechte ujít seminář o rozvoji
Mensy. Bude členěn do několika bloků. V těch
úvodních se budeme zabývat možnostmi rozvoje Mensy do nových oblastí aktivit a závěrečné
bloky budou řešit konkrétní požadavky na podobu časopisu, webu, PR a celkově vnějšího vystupování Mensy. Jakékoliv nápady k přípravě
této akce jsou vítány, konkrétní program a přihlášku najdete na http://www.mensa.cz/mensa.
cz/site/akce/detail_akce.html?&id_a=1449. Po
skončení semináře bude následovat večerní posezení s diskusí, případně můžete přenocovat
do nedělní RM.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

místní skupiny Plzeň, která se uskuteční v pátek
20. 2. 2009 od 19 hodin v restauraci U Wallise,
Palackého náměstí 11 v Plzni. Valná hromada
byla svolána kvůli volbě nového předsedy naší
MS. Současný předseda Jindra Poskočil je od
září pracovně zaneprázdněn a na svoji funkci rezignoval. V současné době se organizace
schůzek ujala místopředsedkyně Hanka Heřmanová, které tímto děkuji.
člen Rady Mensy
zodpovědný za činnost MS
Jana Hesová
jana.hesova@mensa.cz

Mezinárodní kalendář
29. 7. – 2. 8. EMAG 2009
“iQtrecht”, Utrecht
(celoevropské setkání)

Dětská šifrovací liga
Osmnáctého ledna končí první kolo Dětské
šifrovací ligy. Jedná se o soutěž pořádanou
Mensou ČR pro žáky pátých až osmých tříd
základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Zapojit se mohou i mladší řešitelé, ale může se stát, že nebudou mít dostatečné znalosti k řešení některých úkolů.
Soutěž bude probíhat v několika kolech.
Každé kolo se bude skládat z příkladů a logických hádanek, k jejichž řešení je dovoleno používat jakoukoli literaturu a internet. Datum,
do kdy je nutné příklady řešit, je vždy uvedeno
u dané otázky. Hodnocen je nejen samotný výsledek, ale i postup a logické uvažování.

Cílem soutěže je rozvíjet logické myšlení
dětí, schopnost vyhledávat důležité informace a v neposlední řadě zpestřit jejich volné
chvíle. Soutěž bude ukončena v květnu, kdy
si nejlepší řešitelé při slavnostním vyhlášení
převezmou drobné ceny.

Více se dozvíte na:
www.logickaolympiada.cz/sifrovani
Případné dotazy a připomínky můžete zasílat na sifrovani@mensa.cz. Pro lepší identiﬁkaci zadejte do předmětu slovo „dotaz“.
Lucie Malechová

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Pozvánky na akce a soutěže

Pozvánky na akce a soutěže

MMENSAMMENSAM

M
MMMENSAM

M
MMMENSAM

M
MMMENSAMM

40

41

M
MMMENSAMM

MMENSAMMENSAM

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAM
MENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAM
MMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN
MENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSA
MENSAMMENSAM

MENSAMMENSAM

Jarní celostátní setkání — Velké Losiny 2009
Dovolte nám, abychom Vás všechny
pozvali na letošní jarní setkání, které připravujeme po třech letech opět
s prostějovským týmem. Vybrali jsme
západní část Jeseníků, která Vás nadchne nejen krásnou přírodou.

Frenštát poíd Radhoštěm

Program:
Těšit se můžete na soutěže, hry, teambuildingové aktivity, večerní povídání, deskovky a zpívání. Určitě nevynecháme tradiční
bojovou hru, Tomáš s Jarkem slibují, že bude
tentokrát rozumná. Deset minut od Losinky je
pak sportovní areál s tělocvičnou, horostěnou,
bazénem a posilovnou, navštívíme také lázně
Velké Losiny s termálním bazénem, ruční papírnu Velké Losiny, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Červenohorské sedlo
a po celou dobu můžete užívat exkluzivní přírodu. Každé ráno pro Vás bude připravený časopis s aktuálními informacemi, na konci CD
s výběrem fotograﬁí, můžete si také objednat Ubytovna Losinka
tričko akce. Nováčkům nabídneme speciální
péči – přijeďte. A to nejdůležitější na závěr ničeho se nebojte, jako vždy je celý program
dobrovolný.

Termín:
středa 6. 5. – neděle 10. 5. 2009

Místo:
Jeseníky, Velké Losiny, rekreační středisko
Losinka (www.losinka.cz). Vzdálenost z Prahy 235 km, z Brna 145 km. Příjezd k areálu je
možný nejen autem, ale i vlakem a busem. Ubytování si budete moci zvolit od dvojlůžkového
pokoje v apartmánu až po nevytápěnou chatku.
Snídaně bude formou švédského stolu, večeře
jednotná se salátovým bufetem.

Ceny:

Hala ubytovny

Ubytování s polopenzí bude stát od
270 Kč do 360 Kč podle typu ubytování.
Registrační poplatek 100 Kč, pro nečleny
plus 100 Kč. Pro ty, kteří se přihlásí po
uzávěrce anebo po uzávěrce změní datum
příjezdu či odjezdu, plus 100 Kč. Pro ty,
kteří připraví soutěž zařazenou do programu nebo se jinak zapojí do organizace,
minus 100 Kč. Členové Mensy, pro které
toto bude první celostátní setkání, minus
50 Kč.

prezentace projektů geotermální
elektrárny a občanské
fotovoltaické elektrárny 21. 3.

Přihláška:
Přihlášku najdete stejně jako další
sadu informací na webu http://setkani.
mensa.cz. Uzávěrka přihlášek je 25. 3.
2009.
Na setkání s Vámi se těší přípravný tým z Prostějova ve složení Tomáš
a Danka Blumensteinovi, Jaroslav Zavadil, Ladislav Frankl a Jaroslav Grepl.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

Rýmařovsko

Jeseníky

Obhlídka
geotermálního vrtu,
Předběžný program
Dopoledne: Přivítání účastníků a hosta. Prezentace projektů geotermální elektrárny a občanské fotovoltaické elektrárny v Litoměřicích, beseda s hlavním vedoucím obou projektů. Obhlídka
vlastního geotermálního vrtu v Litoměřicích.
V poledne: oběd s hostem.
Odpoledne: prohlídka historického jádra královského města Litoměřice (městská památková rezervace, rozsáhlé historické jádro, do roku
1918 krajské město, sídlo biskupství), doporučení
četných možností dalších individuálních výletů
do blízkého okolí města (např. v rámci Českého
středohoří).
Podvečer/večer: rozloučení, v případě zájmu
o delší setrvání město nabízí řadu možností ubytování nebo stravování, včetně vináren.
Počet účastníků omezen na max. 30 osob. Přihlaste se tedy co nejdříve na http://www.mensa.
cz/mensa.cz/site/akce/detail_akce.html?&id_
a=1446!
Přihláška pro členy Mensy (pro rok 2009) je
platná po připsání registračního poplatku ve výši
50 Kč a vratné kauce ve výši 200 Kč, tj. celkem
250 Kč na účet: 1191776163/0800.
Přihláška pro nečleny Mensy (pro rok 2009) je
platná po připsání registračního poplatku ve výši
80 Kč a vratné kauce ve výši 200 Kč, tj. celkem
280 Kč na účet: 1191776163/0800.
Registrační poplatek bude sloužit k úhradě
pronájmu prostor k prezentaci vybavených potřebnou technikou. Vratná kauce bude navrácena
všem včas příchozím na místě konání. Podrobnější informace o časovém rozvrhu a místě konání
budou přihlášeným účastníkům zaslány na email
uvedený v přihlášce cca 2 – 4 týdny před datem
konání.
Jana Štefaniková
jana.Stefanikova@mensa.cz, 606 630 205
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Do kolébky Mensy – Anglie 2009
V minulém roce jsme spolu s Honzou Fi- ham, Big Ben, Downing Street, Soho a další
káčkem uspořádali exkurzi do institucí EU zastávky klasického turisty nemineme ani my.
Pro dopravu z ČR i v rámci UK plánujeme
v Bruselu, která se setkala s velmi pozitivním
autobus. Jsme si vědomi, že
ohlasem. Kromě klasického
cesta do Anglie zabere skoro
turistického programu jsme
celý den, ale na cestě tam i zpět
účastníkům nabídli i možnost
budeme mít možnost zastapodívat se do míst, kam by se
vit se na zajímavých místech
s běžnou cestovní kanceláři nea do autobusu také připravíme
dostali, poznat místní mensany
tradiční mensovní program
anebo nasát přátelskou men– soutěže, diskuze, hry, atd.
sovní atmosféru (třeba v autoUbytování (3 noclehy) bude
busu). Velmi podobné schéma
zajištěno v nízkorozpočtovém
se chystáme použít i u výletu
hotelu. Dvě noci strávíme naodo Anglie na přelomu března
pak v luxusním autobuse.
a dubna 2009.
Kolik vás to bude stát?
Proč jsme vybrali právě
Předběžně jsme cenu odhadli
Anglii? Protože je kolébkou
na 5 500 Kč na osobu (dopraMensy! Tam, tedy úplně přesva, ubytování, další drobné výně v Oxfordu, v roce 1946
daje). Pro nečleny Mensy bude
Mensa vznikla. Vezmeme vás
cena o 300 Kč vyšší.
nejen do historického centra
Přihlášku najdete na mentohoto města, ale také na unisovním webu (www.mensa.
verzitu a exkurzi do jejího výcz). Spolu s přihláškou je
zkumného centra spojenou se
nutné uhradit zálohu ve výši
zajímavou přednáškou. Dále
4 000 Kč (pro nečleny 4 300
chystáme exkurzi do BBC, náKč), zbývající částka bude
vštěvu Přírodovědného muzea
a prezentaci o péči o nadané Clock Tower - Palace of Westmin- splatná před odjezdem. Uzávěrka přihlášek je 11. 2. 2009
děti v UK. Jeden večer zavítá- ster, London
a počet účastníků je omezen
me i na setkání s členy Mensy Wikimedia Commons, Diliff
na 45 lidí.
UK.
Tomáš Blumenstein
Turistický program bude představovat přetblumen@mensa.cz, 603 726 030
devším Londýn a jeho okolí. Tower, Bucking-

Oborový večer – stavebnictví
Připravuji společnou večeři členů Mensy, kteří se profesně věnují stavebnictví – ať už v pozici stavebních ﬁrem, projektantů, architektů či investorů. Ozvěte se mi, prosím, do konce ledna, máte-li o takovou akci zájem. Poté naleznu vhodný termín a místo a pokusím se v případě
zájmu domluvit i nějakého hosta z ČKAIT či stavební fakulty.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Bowling ve Frýdku-Místku
Na druhou listopadovou sobotu jsme si domluvili bowling ve Frýdku-Místku. Jak už to
tak bývá, tak jako poslední na místo srazu, do
komplexu Riviéra, dorazili místní, jmenovitě
Hubert s jeho dvěma ratolestmi a Barča. Celkem se nás sešlo devět a už od prvních hodů
bylo jasné, že rekord dráhy ten večer nepadne.
Navíc to někdy vypadalo, že spíše než proti
sobě bojujeme sami se sebou. Ostatně většina
z nás to brala spíše jako setkání se známými
a než vyhrát, bylo důležitější zúčastnit se. Případně překonat osobní cíl, jako například aspoň
jednou shodit všechny kuželky i levou rukou,
překonat sto bodů, udělat co nejméně nul nebo
uštědřit kouli co největší razanci. Nakonec jsme
za vítěze prohlásili Dalibora, který prokázal
nejvyšší vůli zvítězit a podpořil ji i docela solidním výsledkem.

MS Ostrava na Bowlingu

Po bowlingu jsme se ještě ve čtyřech na
chvíli zdrželi v družném hovoru a posléze jsme
se Daliborem nechali přesvědčit ještě na stolní
fotbal. Hned od úvodních vteřin bylo jasné, proč
si ho Dalibor chtěl tak moc zahrát. Následující
hodinku jsme strávili hledáním takové herní
kombinace, kdy by jeho totální převaha nad
námi ostatními byla eliminována na minimum,
zatímco on se snažil v každé situaci a s každou
spoluhráčkou či spoluhráčem dosáhnout toho,

aby jeho tým vyhrál utkání s nulou, což se mu
nakonec nepodařilo, ale výsledky byly naprosto jednoznačné ve prospěch dvojice, za kterou
hrál.
To odpoledne se tak zařadilo mezi další Daliborovy úspěchy a v nás ostatních čím dál víc
narůstá přesvědčení, že vyhrát v nějaké soutěži
můžeme jen tehdy, pokud s ním budeme v jednom týmu anebo pokud se nezúčastní.
Čestmír Kalus
ckalus@atlas.cz

Českobudějovický
sraz na bowlingu
Náš další sraz se konal poslední říjnové pondělní odpoledne na bowlingu Jiskra. Pavel a já
jsme se do Českých Budějovic dostali po dvanácté, takže jsme asi hodinu a půl takříkajíc zabíjeli čas. Asi ve třičtvrtě na dvě jsme se usadili
na lavičku před bowling a netrpělivě očekávali
přicházející davy mensanů. Davy se však neobjevily, a tak jsme se vydali dovnitř a říkali si, že
začneme sami. V ten moment dorazil Dominik
a po nějaké chvíli také Nataša. A pokud očekáváte výčet dalších členů, tak bohužel čekáte
zbytečně. Tím naše sestava končila. Ale i přes
nízkou účast jsme si všichni bowling užili. Po
půl čtvrté jsme setkání zakončili a odebrali se
k domovu.
Ještě bych chtěla upozornit na další, časově
zatím nenaplánovanou akci, kterou je testování
IQ v Táboře a následné setkání alespoň severní
části MS České Budějovice. Jak jsem již zmiňovala, termín je zatím nejistý, ale předběžný
odhad je leden nebo únor 2009. Vše je zatím
ve stadiu příprav. Přesný termín včas oznámíme
intranetovou elektronickou poštou.
Barbora Kuchtová
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Exkurze do Strakovy akademie
Vážení mensané,
nejsem přítelem žádného psaní a dlouhého mluvení, řídím se spíš výrokem Abrahama
Lincolna: „Lépe mlčeti a být považován za hlupáka, nežli promluviti a odstranit tak veškeré
pochybnosti.“
Když jsem se ale dozvěděla, že nikdo nenapsal žádnou informaci o návštěvě Strakovy
akademie, přišlo mi líto, že jsme neocenili úsilí
Hanky Svobodové s organizováním akce. Rozhodla jsem se tedy promluvit a poděkovat tímto
za sebe a snad i za ostatní účastníky.
Byla jsem ráda, že jsem se stihla včas přihlásit na návštěvu Strakovy akademie, protože
taková příležitost už by nemusela nikdy přijít. Před Úřadem vlády jsem v napětí čekala
s půlhodinovým předstihem, který jsem využila k prohlídce obou střežených vchodů. Na
recepci jsem za svého pracovního života byla
několikrát, a to v souvislosti s privatizací podniku, ve kterém jsem pracovala. Vždycky jsem
se ale dostala pouze k bezpečnostnímu rámu
a příslušný úředník si mě odvedl do návštěvní
místnosti, kde jsme si předali písemnosti.
Prostory Úřadu vlády jsem znala pouze z televizních záběrů, a když jsem pak vstoupila
do těch reálných, byla jsem překvapena jejich
krásou a rozlehlostí. Oba naši průvodci nám
velmi pěkně vyložili vše o stavebním slohu,

Účastníci exkurze, Jiřina Vlková

Po prohlídce budovy následovala i návštěva
zahrady. Poprvé jsem si uvědomila, jak je obrovská a krásně udržovaná, rostou v ní okrasné
stromy a dřeviny s kořeny v naší historii. Na
televizní obrazovce je, bohužel, všechno nějak
zploštělé a menší.
Takže ještě jednou děkuji Hance Svobodové za zorganizování této akce. Bylo to krásně
prožité odpoledne a závěr v restauraci „Profesní dům“ na Malostranském náměstí jen dovršil
pěkný zážitek.
Jindra Hrubá

–
jeho hrob a poklady
Brněnská skupina se v říjnu v rámci své
pravidelné Brněnské sedmadvacítky vydala na
objevnou cestu starověkým Egyptem. Nemohli
jsme si nechat ujít výstavu Tutanchamon – jeho
hrob a poklady. Tuto unikátní výstavu hostí
Brno jako jediné české město.

Po vstupu do Titanic Hall na nás
ihned dýchla egyptská atmosféra.

Mensané ve vládní lavici, Eva Erbsová

zvláštnostech, časových přestavbách, úpravách
budov, o historii stavby, o účelu, pro který byla
koncem 19. století postavena, o fungování Strakovy nadace a posléze o užívání budovy v posledních padesáti letech a v současnosti. Bylo
moc krásné zasednout v jednací místnosti vlády
ČR, dozvědět se, kdo sedává na vašem místě při
jednání, kdo všechno se účastní jednání vlády,
při jakých příležitostech a jakým stylem probíhá jednání, způsob zapojení mikrofonů, aby odpovídal pouze člen vlády, který má k problému
co říci poté, co je vyzván, aby jednání probíhalo
klidně, věcně a konstruktivně.
Jak jsme seděli na místech ministrů a vnímali jejich atmosféru, kdosi z nás pronesl, že
právě zasedá nejinteligentnější vláda. Začala
jsem si s touto myšlenkou pohrávat
a došla k závěru, že ČR má včetně
miminek asi 10 milionů obyvatel,
přičemž 2 % ze všech, tj. cca 200
tisíc lidí, má IQ nad 130. Současný
počet členů Mensy je kolem 2 tisíc.
Kde je tedy těch 198 000 inteligentních lidí? Pevně věřím, že je mezi
nimi i našich 18 ministrů, a doufám,
že také většina poslanců a ostatních
lidí, kteří se starají o dobré fungování státu. Přála bych si, aby mezi nimi
bylo co nejméně těch, kteří svoji
inteligenci zneužívají k podvodným
a nekalým činnostem.

Tutanchamon

Tomáš Blumenstein, Eva Erbsová

O exkurzi do Strakovy
akademie na internetu
Do uzávěrky časopisu nakonec přišly
ještě tři další reportáže z této akce, což je
opravdu úctyhodné číslo. Srdečně všem autorům děkujeme za jejich práci! Velice nás
mrzí, že kvůli omezenému místu nemůžeme
otisknout všechny, jak bývá naším dobrým
zvykem, proto bych vás, čtenáře, velice rád
pozval na stránky: casopis.mensa.cz, kde
najdete ještě velmi zajímavé články podrobně přibližující průběh celé exkurze i některé
na ní zjištěné zajímavosti od Heleny Kolské, Michaely Kubaníkové Saitzové a Aleše
Víta.
Tomáš Kubeš, šéfredaktor

Obrovský papyrus a Rosettská deska vévodí
vstupnímu prostoru. Na posterech jsme se dočetli o starověkém Egyptě, jeho historii, o způsobu života či o náboženství. Zhlédli jsme tři
krátké ﬁlmy o Tutanchamonovi a jeho předcích,
ﬁlm o Howardovi Carterovi, objeviteli Tutanchamonovy hrobky, abychom se konečně dostali přímo do hrobky. Ta je vystavena v podobě, v jaké byla v roce 1922 objevena. Jednotlivé
komory jsou plné vzácných, drahých a krásných artefaktů, které měly faraonovi usnadnit
posmrtný život a ochránit jeho mumii.
V další části výstavy jsou vystaveny jednotlivé předměty, které jsme si tak mohli prohlédnout zblízka. A to včetně sarkofágu ve skutečné
velikosti, faraonovy mumie i slavné posmrtné
masky.
Po dostatečném prozkoumání artefaktů
jsme se vydali do blízké restaurace na plánované malé přátelské posezení. Restaurace byla
mimořádně zavřená, takže jsme museli improvizovat a poohlédnout se po alternativním podniku. Našli jsme příjemnou hospůdku, kuchyni
v ní už ale měli zavřenu. Naše hladové žaludky
nás donutily objednat pizzu. A pak už jsme si
mohli vychutnat příjemné posezení s vyprávěním a hraním společenské hry Česko až do
pozdních večerních hodin.
Zuzana Piekutowská
zuzana.piekutowska@mensa.cz
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Vínečko
Třetí listopadové úterý se konalo již druhé
setkání ve vinárně Vínečko, kde měli mensané možnost ochutnat a rozšířit si své znalosti
o kvalitním, tentokrát červeném víně. Že se jednalo opravdu o ochutnávání, a ne o konzumaci do opilosti, svědčí fakt, že jsme se dostavili
samí odborníci. Sešli jsme se tentokrát pouze
ve třech, ale pro mě to byl velmi příjemný večer
v příjemné společnosti inteligentních a milých
mensanů, kteří vínu opravdu rozumí.
Ochutnali jsme tato dobrá česká vína z moravské oblasti: Cabernet Savignon a Cabernet
Moravia (obě pozdní sběr, 2007, suché, Josef
Valerián, vinařská oblast Šardice). Nutno podotknout, že Cabernet Savignon nebyl příliš
zajímavé chuti, byl spíše slabší, až prázdný,
Cabernet Moravia byl výrazně lepší. Dále jsme
si objednali Dornfelder, taktéž pozdní sběr.
Bohužel ale při ochutnání se ukázalo, že není
v pořádku, z vína byl cítit nepříjemný zápach
a i chuť byla nepříjemná, s největší pravděpodobností šlo o vadu korku, proto jsme víno vrátili a další raději nezkoušeli.
Na závěr jsme si tedy dali jen menší množství Dornfelderu (jakostní), který již byl pitelný
bez rizika. Tato neformální setkání budou nepravidelně pokračovat i v novém roce. Všichni
jste vřele vítáni.
Jana Hesová, Martin Kašpar
jana.hesova@centrum.cz
redakčně upraveno

Exkurze do ETD
Letos 21. listopadu odpoledne proběhla
téměř dvouhodinová velmi zajímavá exkurze
v areálu bývalé Škodovky – do závodu ETD
Transformátory, a. s. v Plzni. Tato exkurze
pod vedením zasvěceného vedoucího výroby,
pana Ing. Zdeňka Rykla, nám prozradila něco
ze „zákulisí“ výroby nejnovějších transformátorů nejen pro Dukovany, ale také pro celou
řadu dalších zahraničních elektráren. Nejde
však pouze o výrobu, ale také o opravy starších
zařízení, jejich zkoušení, sušení, atd. Naše nepříliš početná skupina účastnících se mensanů
byla asi nejvíce uchvácena velkou sušicí komorou a nejrůznějšími zkoušecími pomůckami
pro zjištění bezchybnosti transformátoru. Část
výkladu byla věnována také navinování útrob
transformátorů. Mně osobně se exkurze velmi
líbila a tímto také děkuji Janě Hesové za její
uspořádání a zorganizování.
Hana Heřmanová
mail@hanahermanova.cz
Na exkurzi bohužel nebylo dovoleno pořizovat fotograﬁe.

Exkurze do ETD
očima Vojty Drobného
(žáka 5. třídy)
Zúčastnil jsem se exkurze do ETD
Transformátory v Plzni. Moc se mi to líbilo.
Byly tam různě veliké transformátory a ten
největší byl pro jadernou elektrárnu v Dukovanech. Právě byl na zkušební rampě.
Kdyby neprošel zkouškou, nemohl by pracovat a byl by nebezpečný. Proto zkouškou
musí projít každý transformátor. Nejvíc se
mi líbila velká sušička na součástky.

Účastníci, Jana Hesová

Vojta Drobný

Jak jsme neulovili draka
V předešlých číslech časopisu jste si mohli
všimnout oznámení o drakovi, který přiletěl do
města a na jehož hlavu vypsal starosta odměnu
200 zlatých. My, jež sloveme „Hrdinové 2008“
(dle názvu hry), jsme se v sobotu 22. listopadu
2008 na Buďánce odvážně vydali na lov. Bylo
nás několik kouzelníků, pár lovců, bojovníků
a rolníků ... Celkem asi dvacet chrabrých a odhodlaných hrdinů.
Hodně z nás „mělo sukně“, mnozí byli ještě středoškolského věku. Lov začal pozvolna.
Nejdříve jsme se seznámili s městem a okolím.
Potom nás starosta, tedy organizátor hry Martin
Hladík, seznámil s městským radním, s hospodským, s duchem hraběte Igora z opuštěného hradu a nakonec s výkonným šéfem úřadu
Gilda („Globálně informační, lidsky dostupná
agentura“). Řeknu vám, tolik formulářů, co nás
tenhle úředník nutil vyplňovat, to se jen tak někde nevidí. Alespoň že zápisem každé nově nalezené příšery do Gildovního formuláře se daly
vydělat slušné peníze.
Nemylte se, nejtěžší nebylo nalézt a porazit
draka. Nejtvrdším oříškem bylo vydělat dost
peněz, aby si člověk mohl pořídit pomůcky nezbytné k přežití: boty proti mrazu, plášť proti
ohni nebo meč na boj s drakem. Často jsme se
také museli léčit z bojů s příšerami, zlaté české
poplatky u lékaře, směšných 30 Kč, tady vás
jedna léčba stála celé dva zlaté! Takový je však
život, půjčky od města to jistily. Když bylo nejhůř, dalo se zajít na lov zvěře nebo prodat něco
kořalky duchovi hraběte Igora.
Parta kouzelnic z Králového Hradce jako
první přišla na kloub celé záhadě: starosta se
před časem upsal čertu a nyní vypršela jeho
lhůta. Drak přilétl do města proto, aby starostu
odnesl do pekla.

Na starostu si musím postěžovat ještě v jedné věci: Nechal ve svém obvodu vzkvétat obchod s bílým masem. Já a můj kumpán jsme
odvedli manželku jakéhosi podivína z divočiny a prodali jsme ji alchymistovi z opuštěného
hradu a jakýsi bojovník Bonifác unesl v koberci
dokonce elfí princeznu a prodal ji do hospody,
kde musela hrát na klavír.
Konečně došlo na korunní bitvu s drakem.
Já, lovkyně, jsem spojila síly s dalším lovcem a společně jsme se důkladně vyzbrojili na
boj. Kompletní dvě bojové výstroje, včetně ledové smršti a léčivých lektvarů na hojení ran
přímo v bitvě – naše šance jsme stavěli hodně
vysoko. Přišli jsme pod horu, kde se drak usadil. Těsně nás předběhla skupinka kouzelnic.
Aby nás nepředešly v poražení draka, svedli
jsme s nimi tvrdou bitvu. Kouzelnice se však
pod silou našeho útoku vydaly na ústup a nám
uvolnily cestu. Vystoupili jsme na dračí horu
– a co nevidíme. Drak nikde. Místo draka tam
leželo bezhlavé tělo starosty. Pracovník úřadu
Gilda nám vysvětlil, že jedna tlupa čarodějnic
místo popravy draka přivedla starostu drakovi.
Drak vzal starostovi duši a odletěl s ní do pekel. Starostovu hlavu si odnesly čarodějky jako
trofej a bezostyšně se s ní chlubily po širém
okolí.
Zklamáni jsme sestoupili z hory, kde jsme
potkali Bonifáce také dokonale vybaveného
k boji. Nemaje očekávaného soupeře a byvše
natěšeni na boj, pustili jsme se do sebe: dva
lovci proti Bonifácovi. Nechtěl se vzdát, a tak
padl místo draka. Dlužno dodat, že se bránil
hrdinně.
Příště tě, draku, dostaneme!
Jana Axman Vlková

Četli jste článek, který by dle vás mohl zaujmout i ostatní
mensany? Podělte se o něj a pošlete nám, prosím, do redakce
(redakce@mensa.cz) stručné shrnutí jeho obsahu a odkaz.
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Vyhlášení výsledků, Roman Brzuska
Zleva: 1. vicemiss Mensa Sára Märcová, Miss
Mensa Jana Jeřábková, 2. vicemiss Mensa: Veronika Tomášová a současně Markéta Sypecká
autor: Roman Brzuska

miss. Za Miss Mensa zvolila porota Janu Jeřábkovou z Českého Krumlova, 1. vicemiss Mensa
se stala Sára Märcová z Chomutova a titul 2. vicemiss Mensa patří slečnám Veronice Tomášové
ze Žatce a Markétě Sypecké z Liberce.
Děkujeme Václavu Fořtíkovi,
hlavnímu organizátorovi, moderátorovi a jednomu z porotců, za
uspořádání zajímavé akce. Poděkování patří také ostatním přítomným
porotcům – předsedovi Mensy Tomáši Blumensteinovi, 1. místopředsedovi Romanu Brzuskovi, členovi
SR OGB Petru Čavojskému, Miss
Mensa 2007 Michaele Široké a loňské Vicemiss Mensa Zuzaně Vytiskové.
concept of ‘self.’ A magpie named Goldie
can recognize her own image. A colored dot
was stuck to her neck feathers where she
could only see it in a mirror. When she saw
herself, she scratched the dot off. To do this,
she had to know that the image in the mirror
was her, and not another bird. This is an
important result, because bird brains are very
different from mammal brains. The center of
“self” may be in one of the few brain
structures that birds share with mammals.
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Rosetta Stones
ScienceNews online, 6 September 2008.
Rosetta Finds a Rocky Jewel. The European
Space Agency’s Rosetta mission is well on
its way to comet 67P/ChuryumovGerasimenko, where it will deploy a small
lander in 2014 and will then watch as the
Stormy
comet approaches the inner solar system.
ScienceNow.sciencemag.org, 3 September
2008. Stronger Winds A’ Blowin. (Nature). Will While en route, Rosetta is doing the tourist
our warming climate result in worse storms? It thing - taking in other sights on the way. It
has been difficult to find a clear answer based photographed asteroid 2867 Steins on
on history, because the old records are not very September 5 of this year and it will visit
asteroid 21 Lutetia in 2010.
good. Scientists have tried to get
closer to an answer by using 30 years
To access the Members’-only of weather satellite data to measure
Global Cooling
area of www.mensa.org:
JPL.NASA.GOV News Release, 21 April
water temperature and wind speed.
Username:
2008. Larger Pacific Climate Event Helps
They’ve found that storms in the
Password:
North Atlantic and Indian Ocean may Current La Nina Linger. If this autumn
(numeral one not capital ‘i’ in the
seemed cooler than normal, it wasn’t your
pick up an extra 32 km per hour in
password)
imagination. But it was not a result of
wind velocity, but storms in the
North Pacific were not affected very “global cooling.” A prolonged La Niña event
is holding temperatures down, and it’s being
much. It’s not clear whether the trend will
helped by a longer repeating climate event
continue.
known as the Pacific Decadal Oscillation
(PDO) which alternately heats, and cools, the
johnb44221@cs.com A Sense of Self
ScienceNow.sciencemag.org, 19 August 2008. Pacific basin on a cycle lasting 5 to 20 years.
Magpie in the Mirror. (PLoS Biology) Just as This does not change the fact that global
average temperatures continue to rise. But, it
we were getting used to the idea that nonwill mean lower air conditioning costs for a
human mammals can be self-aware, at least
while, in some places.
one kind of bird also appears to know the

Jana Hesová
jana.hesova@mensa.cz
redakčně upraveno
with john blinke
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Pal Szakal, Erimo Msaki,
HUNGARY

Joonas Vitalo, Cloud Beacon,
FINLAND

Jim Chamberlain, Preikestolen, DENMARK

Dimitar Ginchev, Rila Lakes,
BULGARIA

Just some of the beautiful photos
in this year’s Photo Cup. The
winning photos will be published
in the January 2009 issue of the
IJ.

Photo CUP 2008

Letošní ﬁnále prvního ročníku (předchozí
byl nultý) obnovené soutěže o nejpůvabnější
mensanku Miss Mensa se uskutečnilo druhý
prosincový pátek v Kulturním centru Novodvorská v Praze při akci nazvané Společenský
večer. Pod tímto názvem si každý představil
něco jiného, a tak někteří účastníci přišli v taneční róbě či tmavém obleku a někdo se dostavil v neformálním oblečení.
Akce měla oﬁciální začátek v 18 hodin. Kdo
přišel skutečně včas, mohl si vyzkoušet Supertest IQ, který je vhodný pro otestování osob
s hodnotou IQ nad 140. Návštěvníci měli k dispozici také mnoho stolních her, a tak se před
samotným zahájením mohli příjemně zabavit.
Po 19. hodině začalo tolik očekávané představení letošních ﬁnalistek Miss Mensa. Pro
přítomné pány bylo jistě velkým zklamáním, že
několik dívek odřeklo účast, a tak se nám představily pouze čtyři krásné a inteligentní slečny,
členky naší Mensy.
První byla na programu volná disciplína, při
které jsme viděli nejen tanec, ale také exotický hudební nástroj didjerida, který představila
Sára Märcová. Vypadal jako dlouhá dutá větev,
do které se různě foukalo a podle toho vylu-
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Miss Mensa

zovala různé tóny. Dále se nám ﬁnalistky představily, pohovořily o svých
zálibách a od nyní již bývalé vicemiss
Zuzky Vytiskové dostaly několik záludných otázek, na které musely pohotově reagovat.
Všechny odvážné ﬁnalistky letošního ročníku
Miss Mensa ČR se budou celý rok pyšnit titulem

D2O
Science News, 16 August 2008, p. 7. Quantum
Effects Make H2O Weird. (Physical Review
Letters.) Deuterium is ‘heavy’ hydrogen,
meaning its nucleus contains a neutron, along
with the usual proton. Because the deuterium
nucleus has the same electrical charge as
ordinary hydrogen, it should behave like
ordinary hydrogen. But, when deuterium binds
with oxygen to make ‘heavy water’ (D2O
instead of H2O) its freezing point is 4 degrees
C, not zero C. It is also somewhat poisonous.
The differences might be due to quantum
effects that control the properties of molecules.
And, heavy water isn’t really strange. Rather,
it’s less strange than ordinary water. This is
because quantum effects are stronger for
lighter particles than for heavier ones.
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Černé předpovědi
,,Pomozte mi, prosím! Je tu někdo? Nejde to
otevřít!“ Annabel bezmocně svěsila ruce. Kajuta
byla prázdná. Za kulatým oknem se černala mořská hladina s odlesky měsíce. Na polštáři ležel
medvídek a pozoroval její zoufalé pokusy korálkovýma očima. Edmund na lůžku hračky neměl.
Postele rodičů byly rovněž prázdné. Jen na maminčině odpočívala všudypřítomná kniha.
Ve dveřích vrzl klíč. Vstoupil bledý kluk ve
znečištěném fráčku. Kajutu zaplnilo světlo. Na
chodbě stále běžela elektřina. Annabel napadlo,
proč by světla neměla svítit, a ta myšlenka ji znepokojila.
,,Tys mě tu zamknul, abys mě nemusel hlídat!“
křikla vyčítavě.
,,A? Stalo se ti snad něco?“
Kráčel rovnou k ní. V kajutě se ochladilo.
Nelíbil se jí. Za ústupu narazila zády do postele.
,,Čeho se bojíš?“ Edmund si hřbetem ruky
otřel potřísněná ústa.
,,Nevím,“ zalhala.
,,Víš. Čeho se bojíš? Mě?“
Stopy po dávení na jemné látce byly sále nápadnější.
,,Ne!“ Vytřeštěně sledovala bratrovy ruce. Posunovaly se k ní, bledé jako červi čerstvě vylíhlí
v teplé tmě tlejícího dřeva.
,,Tak čeho?“ Edmundovy nemrkající oči probodly dívenku.
,,Duchů!“
Zakryla si ústa. A bylo to venku.
Edmund se zasmál; jedovatě, jak to umějí jen
velcí kluci.
Annabel se roztřásla. Neslyšela bratra smát
se od nalodění. Edmund trpěl mořskou nemocí.
A dávil. I když u tak velkého kluka se to neslušelo. Znečistil úplně všechno. I její hračky.
Prosmýkla se kolem něj a vyběhla z kajuty.
V úzké chodbě nepotkala živou duši.
,,Mami! Tati? Jill!“ volala postupně všechny;
marně.
Dostala se do jídelní haly – zázrak, že se jí podařilo v obrovské lodi najít styčné místo. Našla
společnost v podivném zasedacím pořádku – trhan

vedle měšťáka, naﬁntěné paničky v kloboučcích
a bosá lůza dohromady. Džentlmeni v cylindrech
si uchovali netečné výrazy. Rukavičky nervózně
poklepávaly stříbrným nádobím do prázdných talířů. Nikdo nedbal bontonu. Všechny láhve značkového alkoholu byly prázdné nebo rozbité.
Dívenka v pralese cylindrů a knírů hledala obličej svého tatínka.
Seděl sám úplně vzadu. Před sebou místo pokrmu sklenku s dopitou skotskou. Na dně se povalovaly kostky ledu. Ve studené jídelně neroztají.
Annabel se usadila na volnou židli.
,,Kde je maminka?“
,,Je pryč,“ řekl ten divný tatínek.
,,A Jill?“
,,Jill je s maminkou.“ Divný tatínek si přihnul
z prázdné sklenice.
,,Tati, ty jsi mrtvý!“
Muž se usmál. Podobně jako Edmund.
,,Jak to víš?“ Slyšela, jak mezi slovy drtí kostky ledu.
,,Mluvíš se mnou a ani jednou jsi nemrkl!“
,,Vždycky jsi byla vnímavé děvče, Bel. Co děláš s námi?“
,,Edmund mě zamkl,“ přiznala.
,,Edmund je tu také? To je mi líto.“ Pozvedl
bledou ruku. Na stole působila bez života.
,,Kde je maminka?“ Pokusila se zmrtvělou
končetinu uchopit. Její prsty prošly chladným
ničím.
,,Je pryč,“ smutně se na ni usmál duch jejího
tatínka.
Annabel vyskočila. Láhev od whisky se překotila. Sklo popraskalo. Mrtví se otočili za zvukem. Procházela jejich nehmotnými těly. Cestu
jí zatarasil až stříbrný podnos. Dřív než stačila
proběhnout jeho přízračným tělem, Edmund pozvedl tác a vší silou jím mrštil po dívenčině hlavě. Stříbro hladce prošlo jejím čelem, odrazilo se
o stěnu a sklouzlo neškodně na zem. Annabel se
rozkřičela.
Probrala se v kajutě. V ruce držela medvídka.
Kulatým oknem klouzaly paprsky a zachytávaly
se v jeho korálkových očích. Maličká Jill spala.
Maminka ležela na protějším lůžku a četla.

,,Maminko, to jsem ráda, že tu jsi se mnou!
Zdál se mi zase ten ošklivý sen …“ Annabel
zmáčkla medvídkovo měkké bříško.
Maminka zvedla oči od rozečteného románu.
Věnovala dcerce konejšivý úsměv:
,,V přístavu tě všechny černé sny přejdou.
Pojď ke mně, beruško.“

Annabel si přelezla do postele k mamince
a přitulila se k ní. Všechno bylo v pořádku.
Počasí bylo krásné. Komíny chrlily chuchvalce dýmu. Rychlost lodi se zvyšovala. Majestátná
jako titán, byla to její panenská plavba. Kalendář
na stěně hlásil neděli 14. dubna léta 1912 …
Hanina Veselá

Vrtěti mazaným Filipem
Nikdy bych netušila, jak moc mazané může
být roční dítě. Čekala jsem jen, že bude umazané a zamazané, což bylo splněno. Tedy popravdě řečeno, náš syn dokonce předčil moje
očekávání. Stejně tak umazaná jako to malé
neviňátko bývá totiž často i matka krmitelka.
A nejen ona. Okruh míst, kam až dokáže mazánek jídlo umístit, je nesmírně široký. A to doslova. Nejen
šíře, ale i hloubka je někdy
ohromující. Že skončí část
oběda na, za a v jídelní stoličce, budiž. Že najdu kousky čehosi na hřbetě literatury v metr
vzdálené knihovně, budiž. Ale
jakým způsobem dokáží naši
zcela oblečení potomci propašovat drobek z rohlíku za
plenku, kterou mají na sobě, to
asi nepochopím nikdy. Celkové množství drobků, drobečků Filip
a dalších neidentiﬁkovatelných
pidiďopků s překlenutím prvního roku dítěte rapidně vzroste. Tyto drobečky se vejdou akorát
na jejich ukazováček, na který všechny ty malé
věcičky dokáží neuvěřitelným způsobem přilepit. Poté s tímto zdviženým prstíkem přelezou
nebo přeběhnou celou místnost, byt či zahradu.
A na samém konci, těsně než opatrovatel drobínek převezme, strčí jej do pusy nebo mu zrovna
náhodou upadne a je navěky ztracen. Svěřenec
se poté usměje tak, že je zcela jasné, kdo je v této věčné minihře vítězem. Stejné je to i s další jejich dovedností. Nemám teď na mysli ani
první krůčky, ani první slůvka. Jakkoliv je to

roztomilé, naši milí malí se soustředí i na jiné
záležitosti, které dokáží natrénovat a nás jimi
trumfovat. Například umění odhazovat věci
(a to jakékoliv) je robátkem postupně napilováno k naprosté dokonalosti. Dokáží tu nejnevhodnější věc (klíče, čepice) v nejnevhodnější
chvíli (přecházení silnice, nastupování do autobusu) vyhodit na nejnevhodnější místo (v létě kaluž, v zimě
závěj). Trochu si myslím, že
teorii o snižování inteligenčního kvocientu rozšířily mezi
populaci rodičů na mateřské
dovolené právě děti. Rodičům
tak klesne sebevědomí a sebedůvěra a robátka mohou naplno uplatnit svoji sílu. Pokusím
se tento článek dobře schovat,
abych měla nad naším Filipem
aspoň malý trumf. Jaký? Že trochu tuším, co si myslí, a že vím,
že on ví, že mám nyní na pár let
zajištěnou lehce sníženou schopnost reálného
uvažování. Netřeba cokoliv zastírat, s většinou
z nás to prostě naše milované děti umí. Stačí
jeden jejich odzbrojující úsměv, pohled psích
očí či plaché laně a zase nás dostanou. Nakonec
položím jednu těžkou otázku, na kterou však
vzápětí odpovím, a to velice jednoduše. Jak
tedy vrtěti našimi mazanými zlatíčky? Nu, těžko. Kdo z vás je rodič, pochopí. Ostatní zřejmě
nevěří. No, uvidíte sami, jen o nějaký ten rok
praxe později.
Tereza Cimburková
trz@centrum.cz
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Inteligenční soutěž pro žáky
základních a středních škol

Co to vůbec je Logická olympiáda?
Kde se vzala?
Myšlenka inteligenční soutěže pro žáky základních a středních škol vznikla v hlavě našeho člena Dalibora Hrabce. Ten pořádal první
ročníky soutěže, tenkrát pojmenované Íkváč,
ve Frýdku-Místku v letech 2001 a 2002. Jak na
tuto myšlenku přišel, se můžete dozvědět přímo
od Dalibora v rozhovoru s ním na straně 65. Pak
bylo chvíli ticho, ale o to více bylo o soutěži
slyšet v minulém roce. Nejdříve přišel Dalibor
na místní skupinu Ostrava s prosbou o pomoc
při pořádání dalšího ročníku. Rádi jsme mu ji
přislíbili. Soutěž jsme přejmenovali na Bednu

Finále LO, Radim Beznoska, HN

Moravskoslezského kraje, určili ji pro středoškoláky, oblast působnosti rozšířili na celý MS
kraj a domluvili ﬁnále na krajském úřadě. Jak
probíhalo ﬁnále Bedny, jste se mohli dočíst
v listopadovém čísle časopisu na stranách 30
a 31.
V březnu proběhl v Praze Leadership Day,
kam předseda Tomáš Blumenstein pozval i Da-

libora, aby svou myšlenku
prezentoval ostatním mensanům se zájmem o nadané děti.
Dalibor přijel, vysvětlil, co je
na této soutěži výjimečné a jak
ji pořádat. Jak těchto cenných
informací a rad mensané využili, už pod novým názvem Logická olympiáda,
pak píše Alena v článku níže.
Čím se tedy koncept této soutěže odlišuje od
ostatních:
• Klade důraz na logické úlohy, tedy na logické uvažování, naopak encyklopedické
vzdělání nehraje roli. Tak se může stát, že
i žák, který ve škole nesbírá zrovna úspěch
za úspěchem, v této soutěži exceluje.
• Základní kolo se pořádá na domovské škole. Žáci dostanou test plný neznámých úloh,
rébusů a hádanek a omezený čas k jejich
řešení.
• Opravu a vyhodnocení testů zajišťuje Mensa.
Poté ze soutěžících vybere daný počet účastníků ﬁnále. Minulý rok to bylo 60 ﬁnalistů
Bedny MSK a 200 ﬁnalistů LO.
• Finále probíhá ve „velkém stylu“. Divácky
nedocenitelná je především možnost využít
audiovizuální techniku. Úlohy jsou promítány na velké plátno, každý tak může luštit zároveň s ﬁnalisty, nebo spíše zírat (opravdu!),
jak rychle jsou ﬁnalisté schopni řešit i velmi
těžké a netradiční úlohy. Pro soutěžící je pak
zajímavé sedět např. na místě známého politika. Finále Bedny MSK probíhalo v zasedací síni krajského úřadu a ﬁnále LO v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
• Finále se skládá z více kol. Jednotlivá kola se
od sebe liší nejen typem úloh, ale také konceptem luštění. Zatímco zpočátku soutěžící
vyplňují své odpovědi do papírů a přičítají
se jim body za každou správnou odpověď,
ke konci ﬁnále graduje a body se přičítají jen
první správné odpovědi.

• Všichni ﬁnalisté obdrží diplom a pozvánku
do Mensy ve formě poukázky na mensovní
testování. První tři ﬁnalisté navíc získávají
zajímavé ceny, jako např. notebook, digitální fotoaparát apod.
Pořádání této soutěže je další způsob, jak
se aktivně zapojit do práce s nadanými dětmi,
a proto se Rada Mensy rozhodla ji rozšířit a pod
jednotným názvem Logická olympiáda uspořádat i příští rok. Jak bude vypadat LO v roce
2009, si můžete přečíst v článku na straně 60.
Hana Svobodová
hana.svobodova@mensa.cz

Vítězové LO s Bárou Hrzánovou a předsedou Mensy

Logická olympiáda v médiích
Reportáž ČT: http://www.ct24.cz/domaci/skolstvi/
35903-v-poslanecke-snemovne-soutezily-deti-ve-ﬁnalelogicke-olympiady/
Článek Hospodářských novin: http://domaci.ihned.cz/
c1-30331120-nejchytrejsi-deti-ceska-ukazaly-v-parlamentuco-um

Organizátor Roman Kříž
Bydlím v Praze. Jsem vystudovaný právník, naštěstí jsem však nenalezl v oboru zalíbení a ještě na škole jsem začal podnikat. Občas
služebně pobývám v Kyjevě, kde máme dceřinou společnost (už jsem
asi docela expert na podnikání na Ukrajině), a někdy služebně či soukromě navštívím i jiná místa. Občas už cestuju nerad.
Nemám moc úctu k autoritám. Vydatně mi k tomu dopomohlo
ochomýtání se kolem vyšetřování toho, co proběhlo 17. listopadu
1989 na Národní třídě a několikaměsíční praxe poradce poslaneckého klubu ve federálním
parlamentu v roce 1992. Politickým zaměřením jsem liberál (byť svoje stránky www.liho.cz
trestuhodně zanedbávám). Rád hraju šachy, a i když na to postavou nevypadám, tak miluju
provozování různých sportů, zejména kolektivních.
V Mense jsem od roku 2007. Proč taky ne? Jsou i horší organizace ... :-)
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Logická olympiáda od A až do Z

A

čkoliv pro děti začala Logická olympiáda 2008 v pátek 10. října, pro organizátory soutěž začala mnohem dříve. Zdá se
neuvěřitelné, že první zasedání „přípravného
výboru“ se sešlo už v dubnu, a to za účasti
celých tří (!) členů. Protože letošní ročník byl
prvním, je nasnadě, že jeho příprava byla doprovázena mnoha živými debatami a hledáním
podoby soutěže, jejíž předlohou byla soutěž
Íkváč Frýdku-Místku, původně určená pro středoškoláky a pořádaná Daliborem Hrabcem.

B

rzy se k přípravnému týmu přidali další
a koncem května bylo rozhodnuto – Logická olympiáda bude a spolu s ní se uskuteční
i doprovodná Prázdninová soutěž.

C

elkem rychle jsme se shodli i na tom,
že vzhledem k organizační náročnosti
bude potřeba zvolit pilotní region. Tím se pro
první ročník stala Praha a Středočeský kraj.

měla celou Prázdninovou soutěž na starost,
se do luštění zapojili i někteří členové Mensy
z řad dospělých. Vítězkou Prázdninové soutěže
se stala Marie Šmejkalová a spolu s ostatními
účastníky ji za odměnu čekalo odpoledne plné
her v klubovně Dětské Mensy.

E

lán dětí a radost ze hry však byly odměnou i pro organizátory samotné. Není
nad to slyšet chválu přímo od účastníků soutěže. :-)

F

áze prvotních příprav byla za námi
a před námi naopak základní kolo. Přes
všechny obavy, jak velký bude zájem o účast
v soutěži, se nakonec přihlásilo více než 150
škol. Pátek 10. října se blížil mílovými kroky,
a tak ještě poslední přípravy, ﬁnalizace textů
a zadání, rozeslání emailů a pak už jen čekání
na to, jak se soutěž bude dětem a učitelům líbit.
A taky napjaté očekávání, kolik obálek nakonec
na adresu Mensy dorazí.

G

lobálně vzato jich nebylo tak moc, ale
lokálně to bylo docela nadělení. Brzy
se mezi organizátory LO ustavila nová měrná
jednotka 1 IKT (1 Ikea taška) a konečný počet
došlých obálek dosáhl 3,5 IKT. Možná se toto
číslo nezdá být nikterak závratné, ale ve skutečnosti představuje 3 886 vyplněných testů.

H

Opravování testů

D

opis, informující o nové soutěži, byl
rozeslán asi na 700 škol (za komunikaci se školami patří zvláštní dík Jitce), nikdo
si však netroufal předvídat, jaká bude odezva.
Povzbudivý nebyl ani počet dětí, které se zapojily do Prázdninové soutěže. Oč menší byl
počet účastníků, o to větší bylo jejich zaujetí
a výdrž! Téměř všechny děti, které odeslaly
řešení prvních dvou zadaných úkolů, luštily až
do samého závěru soutěže. A k nemalému překvapení organizátorů, zejména pak Bety, která

orečné. To je slovo, které nejlépe charakterizuje následující dva týdny. Začalo to horečkou sobotního dne, kdy jsme se
poprvé sešli a slavnostně otevřeli první obálku,
a po ní druhou, třetí … za chvíli jsme ztratili pojem o obálkách i o čase, zato jsme si ale
skvěle procvičili krátkodobou paměť a malou
násobilku (obě u některých z nás, pravda, lehce
zanedbané).

CH

vála bohu, je to za námi! Po dvou
týdnech, během kterých jsme do
opravování, kontrolování a zadávání výsledků zapojili každého, koho jsme mohli, včetně
rodinných příslušníků, místní skupiny Praha,
gymnázia Buďánka (mockrát díky všem, kteří
nám doopravdy pomáhali, a třikrát hanba těm,

po kterých jsme museli všechny výsledky přepočítat a zadat znovu správně!), členů SIGurmánu a měkkosrdcatých mensanů, kteří zareagovali na naši výzvu o pomoc s opravováním,
bylo konečně hotovo.

I

když je možná zbytečné to říkat, s posledním opraveným a zadaným testem se
nám všem značně ulevilo. Na rozdíl od Juraje,
pro kterého další práce teprve začínala. Byl tak
laskav, že nám nejen vytvořil databázi, ale také
zpracoval skripty, pomocí kterých byly generovány výsledky a zaslány emaily zúčastněným
školám a jednotlivcům.

J
K
L

eště pozvánky těm, kteří se probojovali
do ﬁnále …
onec října a začátek poslední fáze LO
– ﬁnále soutěže.

ahůdky a občerstvení měl na starosti
Roman. Ačkoliv catering byl zajištěn
přímo poslaneckou sněmovnou, povedl se mu
při jednáních se sponzory i malý husarský kousek – jako sponzorský dar jsme dostali kromě
jiného i 15kg bochník sýra!

M

oderátory dne byli Tomáš Blumenstein a Bára Hrzánová, která byla moc
milá a ze soutěžního zápalu dětí měla upřímnou
radost.

N

áplň ﬁnálového dne si vzali na starost
Bety, Martin a Tomáš a ostatní operativně přikládali ruce k dílu tam, kde bylo zrovna třeba.

O

pomoc s organizací ﬁnále jsme požádali i ostatní mensany a bez nich by to
věru nešlo – o 190 dětí se staralo asi 20 organizátorů z řad Mensy.

P
Q

ostřehy a perličky:

uot capita, tot sententiae. Říká se „víc
hlav víc ví“ a platilo to bezezbytku i při
přípravách LO. Ale v okamžiku, kdy organizační tým dosáhl úctyhodného počtu 11 členů, se
ukázalo také to, že moc hlav ví prostě moc –
zkoordinovat množství názorů, myšlenek a postřehů se ukázalo být téměř nemožné. Naštěstí

netrvalo dlouho a část týmu se unavila a zůstalo
zdravé jádro v počtu šesti organizátorů. S potěšením můžeme říct, že i přes značné vypětí sil
všech zúčastněných u tohoto čísla také zůstalo.
:-)

S
T

láva Romanovi! Jako jediný statečný
vydržel od samého začátku až do konce
soutěže.
rapas … po zveřejnění jmen ﬁnalistů
nám jedna paní učitelka napsala, zda bychom mohli ze seznamu ﬁnalistů vyškrtnout jistého žáka – všem dětem testy nadepsala jménem
a pak, když byl jeden z žáků nemocný, z nudy
test vyplnila sama a omylem jej zaslala s ostatními k vyhodnocení! Ke cti jí však slouží to, že se
se svým výsledkem probojovala do ﬁnále.

U
V
W
X
Y
Z

příprav letošní LO jsme stihli také požádat o 3 granty na pořádání příštího
ročníku. To vše díky Martě.
poslanecké sněmovně nemají černý inkoust.
orkholici - ano, těmi jsme se v průběhu organizování soutěže stali …

erox – množství materiálů připravovaných pro ﬁnále odrovnalo (dočasně)
celé dvě tiskárny.
a estamos esperando para el próximo
aňo de lógico juegos olímpicos.

ávěr bývá tradičně místem k poděkování. A tak mi dovolte poděkovat nejen
Romanu Křížovi, Pavle Procházkové alias Bety
(a spolu s ní Martinu Motlovi), Jitce Markesové, Martě Konečné, Tomáši Blumensteinovi,
ale také všem ostatním, kteří nám při přípravách a organizaci LO pomáhali.
Pokud se chcete o Logické olympiádě 2008
dozvědět více, můžete na webu Mensy (www.
mensa.cz) navštívit sekci Tiskové zprávy, podívat se na fotograﬁe ve Fotogalerii na intranetu
(intranet.mensa.cz) nebo prostě zadat do svého
vyhledávače heslo „Logická olympiáda“.
Alena Novotná
alenka@mensa.cz
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Logická olympiáda:
Poslanecká sněmovna ožila dětskými hlasy
V pátek 14. listopadu zaplnili poslaneckou
sněmovnu žáci pátých tříd z Prahy
a Středočeského kraje. Jeden z účastníků
prvního ročníku Logické olympiády nadšeně
hlásí: „Stodvacítka je moje šťastný číslo. Jsem
ve formě. Dneska všechny převálcuju.“ Na galerii rodiče, učitelé a příbuzní nedočkavě přejíždějí očima sál. Maminka mává na chlapce v zelených kalhotách a polohlasně mu přeje hodně
štěstí. On a dalších 189 dětí mají před sebou tři
kola soutěží, které určí vítěze a nejchytřejšího
páťáka.
Soutěžící do sálu, doprovod na galerii
Po společné kontrole se děti v prvním patře
oddělují od svých doprovodů. Poslední pusy
pro štěstí a sevřené palce. Odteď se ﬁnalisté
spoléhají jen na sebe a řídí se instrukcemi organizátorů. Každý soutěžící před kontrolou obdržel jmenovku, na které má napsané jméno a
číslo stolečku. Zbývá jen najít své křeslo a začít
soutěžit.

Finále LO, Radim Beznoska, HN

Slavnostní zahájení
Předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein
společně s herečkou Bárou Hrzánovou vítají
ﬁnalisty. Poslanec Petr Tluchoř přeje hodně
štěstí do sálu plného chytrých hlav. Na velké
obrazovce se dětem připomíná program dne,
který je zahájen prvním testem. Během čtyřice-

ti minut ﬁnalisté odpovídají na dvacet tři otázky. Otázky jsou zaměřeny na logické uvažování
a představivost.
Po přestávce do druhého kola
Před zahájením druhého kola se sálem nesou první dojmy. Jeden hlas překrývá druhý:
„Jaký obrázek jsi doplnila v patnáctce?“ Soused z první linie se otočí dozadu: „Já vím devatenáctku, to bylo za cé.“ Levá strana sálu se tiší.
Na pravici žačka vysvětluje sousedce: „Sedím
na ministrovi vnitra a to je Langer.“ Střed je na
svých místech.
Moderátoři uvádějí druhé kolo a soutěžící
dostávají do rukou hlasovací zařízení. Tři velké
obrazovky se rozsvěcí prvním úkolem. Opět se
zapojuje logika a představivost.
Mezitím, co děti napilno soutěží, se v předsálí plní stoly s občerstvením. Organizátoři
opravují testy, přicházejí sponzoři a nakupují se
suvenýry z poslanecké kantýny.
Pár fotek, lžičku a jahodový termix
Po druhém kole je vyhlášena pauza na oběd.
Organizátoři otevírají dveře od sálu a do ticha,
kde voní kuře, šunka, jednohubky a spoustu
dalších dobrot, vchází usměvaví páťáci.
Pro děti jsou tu připraveny hrací panely, na
kterých si mohou zahrát formule, golf a spoustu dalších her. Některé z nich zvědavě nakukují
do zázemí, kde se připravují ceny pro vítěze,
tisknou informační letáky a co chvíli tu projde
nějaký organizátor nebo host.
Kdo chce vědět správné odpovědi z prvního
testu, může si je jít poslechnout do sálu a názorně prohlédnout jejich správné řešení na obrazovkách. Na galerii ožívají hlasy doprovodu,
jenž se do luštění také zapojuje.
Být první a odpovědět správně
V posledním, třetím kole soutěžící pocvičí
paměť, rychlost a tvořivost. Přidělené hlasovací
zařízení jim poslouží k bystrému odpovídání.

Na obrazovce se objevují písmenka. Kdo
první utvoří správné slovo, získá bod. Špatná
odpověď body odečítá. Jednou z kombinací jsou
písmena „A N D K A R I M N A“. Obličeje na
galerii se protáhly, ne všichni stačili písmenka
dočíst, natož poskládat. Během setiny vteřiny je
prvních pět zmáčknutí zaznamenáno. Jeden ze
soutěžících vstává a odpovídá: „mandarinka“.
Kontroloři přičítají bod, sál ožívá potleskem.
Po necelých třiceti minutách kolo končí
a ﬁnalisté jsou vyzváni k malé přestávce. Pro
každého ze zúčastněných je připraven diplom
a poukázka na mensovní testování inteligence
zdarma. Organizátoři dětem děkují za účast a
ty stejně jako ostatní kolem netrpělivě čekají na
vyhodnocení všech kol a slavnostní vyhlášení
vítěze.
Diplomy jsou rozdány, je čas na vyhlášení
vítěze
Soutěžení skončilo. Finalisté usedají naposledy do křesel. O vítězovi je již rozhodnuto.
Vyhlašuje se prvních třicet nejlepších. Každému gratulují sponzoři, organizátoři rozdávají
ceny a kolem točí kamery a blýskají fotoaparáty.
Vítězem se stává David Tvrdý a odnáší si
velký pohár s logem Mensy ČR, hlavní cenu
v podobě notebooku, dary od sponzorů a také
skvělý pocit z vítězství. Jako druhý se umisťuje Jakub Matějka, vyhrává pohár a se spoustou
dalších odměn také digitální fotoaparát. Na třetím místě je vyhlášen Petr Matoušů, který si odnáší pohár a mezi dárky také MP3 přehrávač.
Po vyhlášení vítězů se děti opět shledávají se
svým doprovodem. První ročník Logické olympiády končí. Nezbývá nic jiného, než se těšit za
rok na viděnou.
Markéta Erbsová
marketa.erbsova@post.cz

Páťáci v poslanecké
sněmovně
Využila jsem výzvy a ráda přijala nabídku pomoci při průběhu ﬁnále LO. Trochu
mě zarazil nástup v sedm ráno – o to víc
jsem byla překvapena dochvilností celého
týmu a uměním hlavních organizátorů rozdělit množinu týmu na podmnožiny konkrétních stanovišť tak, že každý z nás věděl,
kde a kdy má být a že právě tam bude akci
prospěšný.
První úkol mé skupinky byla prezence.
Kontrolovaly jsme jména, přidělovaly visačky a dávaly rady dětem i jejich průvodcům. Za moc let kantořiny jsem se setkala
se spoustou jmen, a tak mi tady co chvíli
vytanul v mysli „můj“ žáček téhož jména
a pomyslela jsem si, co kdyby … Na nějaké povídání navíc ale nebyl čas. Při jednom
jménu jsem neodolala a ejhle! Matěj byl synem „mého“ Honzíka ze Slaného. Prezence
skončila a několik dětí nepřišlo. Štěstí měli
náhradníci. Začíná první kolo. Na 200 dětí
se podepisuje na rozdané listy a plně soustředěny se pouští do řešení jednotlivých
úloh. Časový limit pro první kolo končí, sbíráme testy a pod vedením spoluautora testů
je opravujeme.
Děvčata a kluci využívají přestávky k tomu, aby si zdravě a – jak jsme po akci rádi
potvrdili – ukázněně doplnili vydané kalorie
u bohatých švédských stolů.
Finále LO pokračuje a je skutečně moc
pěkný pohled na tolik různých dětí sedících
na místech poslanců, jak pracují – někde
s jistotou, jinde s velkým soustředěním nebo
chvilkovou bezradností, ale vždy v klidu
a pohodě.

Prostě, páťáci
byli skvělí!
Věra Čepková
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Rozhovor s ﬁnalisty Logické olympiády
2. místo - Jakub Matějka
ZŠ Masarykova, Praha - Klánovice

3. místo - Petr Matoušů
ZŠ Masarykova, Praha 9 - Újezd nad Lesy

ﬁnalista - Vojta Drobný
ZŠ Uhelný trh, Praha 1, člen Dětské Mensy
Jak ses dozvěděl o Logické olympiádě?
Vojta: Přes tátu jsem se to dozvěděl, protože
táta je v Mense, a prostě jsem to zkusil.
Jakub: Přihlásila nás pomocnice pana učitele.
Petr: Ze školy, pani učitelka
nám to donesla na začátku vyučování.

Jakub Matějka, 2. místo
autor: Jiřina Vlková

Jak se ti soutěž líbila?
Vojta: Nejvíce se mi líbilo ﬁnále, že jsem byl v parlamentu,
v těch lavicích, a hlasování.
Jakub: Jo, líbila. Některé úkoly byly těžké, ale zase něco bylo
lehké. Mě to bavilo, protože mě
tyhle logické úlohy baví odmalič- Petr Matoušů, 3. místo
ka.
archiv Pavly Procházkové
Petr: Líbila, hlavně to, že to
bylo v poslanecké sněmovně.
Který ze tří ﬁnálových soutěžních bloků se
ti líbil nejvíc?
Vojta: Asi ten poslední, třetí, ten odpočinkový. To bylo hodně o paměti a to mi jde.
Jakub: Ta poslední část - přesmyčky a zapamatování. To jsou věci, které mi docela jdou.
Petr: Barvy, které byly seřazené podle abecedy.
Máš nějaké doporučení pro děti, které by se
chtěly zúčastnit Logické olympiády?
Vojta: Ať se určitě zúčastní, protože je to
sranda a taky se u toho trochu zamyslí.
Jakub: Aby se pořádně vyspali.
Děkujeme za rozhovor!
Bety a Alena Novotná

Po dohodě s „duchovním otcem“ obou
soutěží, Daliborem Hrabcem, dojde ke sloučení soutěží Bedna Moravskoslezského kraje
a Logická olympiáda v jednu. Spolu s tím se
rozšíří počet věkových kategorií – v současnosti uvažujeme o dvou až třech – 1. stupeň
ZŠ a SŠ, případně 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
a SŠ.
Další novinkou je Dětská šifrovací liga. Ta
tvoří doprovodnou soutěž Logické olympiády,
ve které si děti mohou lámat hlavy v průběhu
celého roku. Dětská šifrovací liga odstartovala prvním úkolem před Vánocemi, takže pokud
navštěvujete pátou až osmou třídu ZŠ a baví
vás louskat (logické) oříšky, je právě nejvyšší
čas se zapojit! Více na www.logickaolympiada.
cz/sifrovani.
Organizace celorepublikové soutěže není
v žádném případě věc jednoduchá, ale členové Mensy pocházejí doslova ze všech částí ČR
a my doufáme, že se podaří v každém kraji najít

několik dobrovolníků, kteří s přípravou soutěže
a organizací krajských kol rádi pomůžou. Ten
úžasný pocit, který člověka zaplaví, když vidí
elán dětí a jejich radost ze hry, je slovy nesdělitelný a zároveň tou největší odměnou organizátorům.
Příští ročník se také ponese ve znamení
náročnějších IT řešení. Pokud máte v této oblasti zkušenosti a rádi byste se do příprav LO
2009 zapojili, ozvěte se na tblumen@mensa.
cz. Finále LO 2009 se uskuteční opět na podzim, ale už v tuto chvíli probíhají první přípravy, proto pokud byste s přípravami Logické
olympiády 2009 chtěli pomoci, prosím, napište email Tomášovi Blumensteinovi na adresu
tblumen@mensa.cz.

Těšíme se na vás!
Alena Novotná
alenka@mensa.cz
redakčně upraveno

Rozhovor s Petrem Lichým, vítězem Bedny

Vojta Drobný, účastník ﬁnále
autor: Alena Novotná

Logická olympiáda
2009
Na předchozích stránkách jste se mohli dozvědět, jak probíhala Logická olympiáda 2008.
Co ale chystáme pro rok příští?
Díky velkému zájmu škol i samotných
dětí, který LO vzbudila, jsme se pro příští rok
rozhodli uspořádat soutěž pro děti z celé ČR.
V souvislosti s tím se změní také způsob administrace základního kola – to bude probíhat
on-line. Následovat budou krajská kola a z nich
postoupí nejlepší řešitelé do celorepublikového
ﬁnále.

Petr Lichý, vítěz soutěže Bedna Moravskoslezského kraje, má 18 let, žije v Opavě a již
třetím rokem navštěvuje tamější Slezské Gymnázium.
Jak probíhalo nominační kolo na tvé škole?
Bylo nám řečeno, že kdo se chce zúčastnit,
tak může, že se to týká hlavně logiky.
Po vlastním luštění jsem si myslel, že nepostoupím, protože se mi vůbec nepovedly úlohy
s krychlemi, ale nakonec jsem postoupil.
Jak se ti líbilo na ﬁnále soutěže?
Na ﬁnále se mi líbilo hodně, mělo to dobrou atmosféru a každý luštil pod tlakem (což mi
celkem i vyhovuje).
Které úlohy ti šly nejlépe?
Nejlépe mi šel asi paradoxně úvodní test.
Tušil jsi, že vyhraješ?
Spíš jsem si celou dobu myslel, že vyhraje Kája (Karolína Paceltová, pozn. redakce
– skončila druhá) a doufal jsem, že bych mohl
být do 3. místa.

Účastnil už ses někdy podobné soutěže?
Dvakrát jsem se
účastnil MČR v sudoku a necelý měsíc
před soutěží jsem se
zúčastnil Grand Prix
v sudoku a logických úlohách v Ostravě.
Petr Lichý
Co víš o Mense?
Mensa je celosvětová organizace, která sdružuje lidi s IQ nad
130.

Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Chtěl bych jít na výšku (kam přesně, jsem se
ještě nerozhodl), chtěl bych i nadále pokračovat
se sportem a pokusit se to v něm dotáhnout co
nejdál.
Děkuji za rozhovor!
Hana Svobodová
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Co je to SIGHT?
SIGHT (z anglického Service for
Information, Guidance and Hospitality to Travelers) je jedna z mezinárodních aktivit Mensy, kterou můžou
všichni mensané využít. Podstatou programu
je poskytování informací, které může cestovatel potřebovat. Další důležitou součástí programu je poskytování kontaktů na mensany, kteří
jsou ochotni cestovateli v dané zemi pomoci
- můžou Vás provést městem, uspořádat setkání s dalšími mensany, vzít Vás na schůzku
místní skupiny nebo Vás přivítat u sebe doma.
Samozřejmě lze podniknout i mnoho dalších
aktivit.
Základem programu jsou národní koordinátoři. Koordinátor každému zájemci ověří členství v Mense a zprostředkuje první kontakt. Vše
další už záleží na domluvě samotných mensanů.
Program lze využít ve všech zemích světa,
kde je Mensa a kde jsou národní koordinátoři. Úplný seznam těchto zemí najdete na www.
mensa.org v heslem chráněné členské zóně
(přihlašovací jméno na tyto stránky získáte na
našem intranetu).
Nezapomínejte, že SIGHT je tu pro Vás. Pokud plánujete kratší cestu do zahraničí a rádi
byste se ať už setkali nebo přímo ubytovali
u dalšího mensana, ozvěte se naší koordinátorce Darth Ziře na e-mail sight@mensa.cz. Stejně
tak rádi přivítáme mensany, kteří by byli ochotní turisty buď ubytovat nebo je provést po městě
či s nimi zajít na večeři nebo na pivko.
V následujících článcích si přečtěte zkušenosti s programem SIGHT z pohledu cestovatele i z pohledu hostitele.
Zuzana Poláková
sight@mensa.cz

Rádi byste se setkali s členy zahraničních Mens,
ať již v Čechách nebo v jejich rodné zemi?
Napište na sight@mensa.cz!

SIGHT v ČR

Se SIGHTem do světa ...

statistika za rok 2008

… tedy prozatím do Evropy. Ale možná any, a to v několika městech Bavorska. I v Něod začátku: Rozhodnutí, zda využít možností mecku jsou mensané velice pestrou skupinou:
SIGHT, bylo pro mě jako nadšenou cestovatel- od realitního makléře, lékaře, učitelku, po stuku záležitostí okamžiku. A zkušenosti vnímám dentku nebo účetní. Zúčastnila jsem se dokonurčitě pozitivně! V zásadě je to jednoduché. ce večerního setkání lokální Mensy, které bylo
Nejdříve je člověk prostřednictvím laskavé spojeno s prohlídkou soukromého minipivovaSIGHT koordinátorky Mensy ČR zkontaktován ru se sáhodlouhou tradicí ve městě Erlangen.
se zahraničním SIGHT koordinátorem a pak Na setkání se dostavilo několik rodin včetně
již záleží na chuti a možnostech zahraničních dětí. Při návštěvě pivního minimuzea jsem pak
mensanů se vzájemně setkat, případně i nabídnout možnosti ubytování
v soukromí.
Tak tomu bylo například během
mé několikadenní návštěvy podzimní Budapešti. Ještě jsem toto město
na Dunaji nikdy nenavštívila, a tak
mě určitě i tato metropole lákala
svým panoramatem, muzei, památkami, parky, lázněmi, rytmem života.
Prostě vším, co může člověk očekávat od zajímavého místa nebo města.
Měla jsem štěstí, že člen maďarské
Mensy, učitel informatiky, mně mohl
nabídnout ubytování přímo v Budapešti. Měl již s hostováním (pro něj)
cizozemských mensanů bohaté zku- Budapešť, Jana Štefaniková
šenosti a svou nabídku vnímal jako
všeobecně přínosnou. V našem případě to tedy mohla dokonce doplnit zasvěcený výklad pana
musel zkombinovat se svou účastí na svatbě ka- sládka o několik drobných poznámek z historie
maráda na venkově, ale na všem jsme se bez a současnosti pivovarnictví v Čechách. :o)
Po mých všeobecně kladných zkušenostech
problémů domluvili, a tak můj pobyt v Budapešti určitě neměl z mého pohledu žádnou tak budu velmi ráda i nadále využívat možnosti,
chybu. Město jsem si náležitě vychutnala a zde které SIGHT pro mensany nabízí, včetně příležitosti setkat se se zahraničními mensany při
strávený čas maximálně využila.
Také během mé cesty do sousedního Ně- jejich návštěvě v ČR.
Jana Štefaniková
mecka jsem se setkala hned s několika mens-

—

Hosté
Iain Messer
William Stephenson
David Gunderlach
Ami Wright
Einar Loennechen Feiring
Joe Gluckman
Mathias Lichtinghagen
Christine Warlies
Harriet Lowe

Austrálie
USA
USA
USA
Norsko
USA
Německo
Německo
UK

Cestovatelé
Petr Zoufalý Finsko
Tomáš Tauber Norsko
(článek v 9/2008)

Zdeněk Sokolík UK
Jana Štefániková Maďarsko,
Německo
(článek na další straně)

Lucie Sezemska UK
Jiří Volf Havajské ostrovy

Chtěli byste při cestování poznat nové mensany?
Využijte SIGHT: http://sight.mensa.cz
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Návštěva z Mensy Německo
Toto není článek popisující typické fungování SIGHT, tedy možnost, jak se díky Mense
dostat do různých zemí, či jak hostit člena jiné
Mensy, ale vyprávění, jak díky Mense můžete
získat přátele po celém světě.
Návštěva Mathiase v Praze byla domluvena
na EMAGu – evropském setkání členů Mens,
kterého jsem se letos o prázdninách zúčastnila
v Kolíně nad Rýnem. Seznámila jsem se tam
s mnoha zahraničními mensany a při společenské konverzaci o krásách Prahy a Karlova mostu jsem mnoha novým známým nabídla, ať přijedou, že je ráda ubytuji a provedu po Praze.
Ač jsem to nečekala, jeden z pozvaných přeci jen přijel. Mathias nebyl obyčejný účastník
EMAGu, ale jeden z organizačního týmu, a tak
jsem s ním kvůli různým oﬁciálním záležitostem
byla v kontaktu i po skončení akce. Sice trochu
trvalo, než jsme se shodli na vhodném termínu
návštěvy, ale nakonec přeci jen na prodloužený

Zleva: Jana Hesová a Christine Warlies,
místopředsedkyně Mensy DE
autor: Mathias Lichtinghagen

listopadový víkend přiletěl. Jaká to byla náhoda, že stejný víkend přijela na pozvání Tomáše
Blumensteina také místopředsedkyně Mensy DE
Christine Warlies, která byla iniciátorem a vůdčí
osobností zorganizování EMAGu.
Christine přijela už ve čtvrtek, kdy navštívila
gymnázium Buďánka, a v pátek byla hostem ﬁnále Logické olympiády, které proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V pátek večer
po úspěšném zvládnutí LO část organizačního

týmu v čele s předsedou provedlo Christinu noční Prahou. Tomáš s Alenkou se jí věnovali ještě
sobotní dopoledne, kdy já jsem vyzvedla Mathiase na letišti, a sobotní odpoledne jsem oba německé mensany měla na starosti již jen já.
Během slunného odpoledne jsme prošli
historický střed města, viděli jsme orloj, Staroměstské náměstí a pomalu došli až na Václavské náměstí. Mojí ostudou bylo, že Christine
se toho za dva dny již od Tomáše tolik o Praze
dozvěděla, že průvodce po Praze dělala Mathiasovi více ona než já. Strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne a vymrzlí jsem skončili
u Alenky doma, kde Christine přebývala, s věnečky se šlehačkou a horkým čajem. Christine
již v neděli ráno odjížděla domů do Hamburku,
a tak jsme se ten večer ještě rozloučili a slíbili
si, že se zase všichni uvidíme na příštím EMAGu v Nizozemsku.
V neděli a v pondělí jsem Mathiase vodila
po všech možných pamětihodnostech, na které jsem si vzpomněla. Sama jsem se podívala
na místa, kde jsem nikdy nebo opravdu hodně
dlouho nebyla, a tak i já jsem si to průvodcování
užila. Na pondělní večer jsem ještě svému hostovi přichystala překvapení, pozvala jsem několik
svých mensovních kamarádů a přichystali jsme
chlebíčky a jednohubky s pomazánkou. Tuto
dobrotu totiž v Německu neznají. Jen musím
podotknout, že těmi kamarády byly ve ﬁnále tři
kamarádky, a tak děkuji Pétě, Kátě a Evičce, že
Mathiasovi dělaly milou společnost.
V úterý dopoledne jsem svoji zahraniční
návštěvu vyprovodila na Florenc, odkud již
Mathias sám vyrazil na letiště. A já jsem jela
metrem na druhou stranu do práce a byla jsem
ráda, že již nemusím mluvit německy, protože
za ty tři dny myšlení a reagování v cizím jazyce jsem toho měla dost. Ale bylo to dobrá
zkušenost, že hostit zahraničního hosta může
být velmi příjemně strávený čas, kdy si navíc
procvičíte cizí jazyk.
Jana Hesová
jana.hesova@mensa.cz

Rozhovor s Daliborem Hrabcem
Dnes Vám přinášíme rozhovor s „duchovním
otcem“ soutěží Íkváč Frýdku-Místku, Bedna
Moravskoslezského kraje a Logická olympiáda,
tedy inteligenčních soutěží pro žáky základních
a středních škol. I přesto, že se název soutěže
a místo jejího pořádání mění, koncept je stále
stejný, tak jak ho Dalibor vymyslel už na začátku tohoto tisíciletí.
Nejdříve malé představení.
Odkud jsi a co děláš?
Pocházím z Frýdku-Místku, kde jsem prožil prvních 7
a posledních 15 let života. Ten
mezičas jsem bydlel v Chropyni
na Kroměřížsku. Jsem kříženec
Hanáka s Ostravákem a asi je to
i znát, kdykoli otevřu ústa.
Před vojnou i po ní jsem byl
několikrát zaměstnán jako ajťák.
Pár let jsem souběžně se zaměstnáním provozoval internetovou
kavárnu. V současnosti jsem živnostník dělící svůj čas poměrně
rovnoměrně mezi programování Dalibor Hrabec
a internetový obchod.
Až do letošních voleb jsem se poměrně hodně realizoval také v politice, byl jsem krajským
zastupitelem a asistentem senátora. Třetí volební období jsem zastupitelem Frýdku-Místku.
Máš nějaké koníčky?
Kytara, zpěv, karaoke, divadlo, psaní, čtení, stolní tenis, kdysi jsem dělal i paragliding.
A určitě fotografování, mám nový Canon EOS
450D, nakoupil jsem objektivy a fotím, kdykoli
mám čas.
Jak nejraději trávíš dovolené?
Nejraději na vodě. Každý rok jezdím Vltavu, ale mám sjetou i Lužnici, Berounku, Sázavu … Rád bych zkusil i větší lodě. Koncem
března jedeme s kamarády regatu na Jadranu,
koncem dubna mne čeká v Chorvatsku kurz
a kapitánské zkoušky a někdy v září bych už
rád „velel“ plachetnici sám. Docela to proží-

vám, jsem celý natěšený a kupuju jachtařskou
literaturu.
Co tě přivedlo k rozhodnutí přijít na mensovní test?
Narazil jsem na mensovní stánek na brněnském Invexu. Mensa tenkrát přímo na výstavišti
prováděla testování veřejnosti. Zkusil jsem to.
Znal jsi před testem alespoň
přibližně výši svého IQ?
Jasně. Bylo mi něco přes
dvacet a pracoval jsem v IT, což
tenkrát něco znamenalo. Doba
klimatizovaných sálů s počítači
o několika metrech kubických
už byla pryč, ale ta aureola bílých plášťů „pánů programátorů“ ještě ne. Byl jsem si jistý, že
jsem geniální.
Překvapil tě výsledek testu?
Oddychl jsem si, špatný výsledek by mne zklamal. Uspořádal jsem ve Frýdku-Místku první testování a s těmi, kteří prošli
testem, jsme založili místní
skupinu Mensy. S Petrem Korčem, současným
předsedou Rady Asociace českých ﬁlmových
klubů, tehdejším studentem místeckého Gymnázia, jsme se pak hrdě přihlásili do Einsteinovy společnosti. Vzpomínám si, že jsem měl
průkazku č. 4 a byl jsem na ni patřičně hrdý.
Doporučil bys svým dětem jít na mensovní
test?
Asi ano, ale pokusil bych se jim vysvětlit, že
to mají brát s velkou, ale opravdu velkou rezervou. Inteligence je košatá záležitost. Dnes vím,
že není příliš inteligentní vyjadřovat ji jediným
číslem.
Přišla ti někdy vyšší inteligence jako přítěž?
Inteligence není postižení. Inteligence je dar
a stěžovat si na ni je podobný nesmysl, jako
stěžovat si na dobré oči. I když člověk občas
zahlédne i věci, které je lepší nevidět.
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Vyměnil bys logické uvažování raději za nějaký jiný talent?
Neodvážil bych se provozovat výměnný
obchod s nadáním. Člověk by si uvědomil, co
měl, jakmile by to ztratil, a chtěl by to zpátky.
Kdyby byla šance dostat něco navíc, tak bych
sáhl po absolutním hudebním sluchu.
Co si myslíš obecně o přístupu našich spoluobčanů k nadaným dětem?
Ve společnosti už dnes panuje shoda, že nejlepších výsledků lze dosáhnout pouze individuálním přístupem. To platí nejen pro vzdělávání
a nejen pro děti. To má ovšem také svůj ﬁnanční rozměr. A já rozumím tomu, že ne každý je
ochoten přispívat jiným na jakýsi nadstandard.

děcka, odhalit jejich nadání, motivovat je,
nasměrovat … Ve skutečnosti jsme chtěli především zviditelnit Mensu ve Frýdku-Místku.
Cílem bylo shromáždit na jedno místo opravdu výběrově inteligentní děcka a divácky přitažlivou formou je navzájem konfrontovat. To
mělo zaujmout úřady, školy a především média. Povedlo se to, všechna ﬁnále Íkváče jsme
dokázali dostat do novin i do televize. Že jsme
při tom upozornili velké množství dětí a středoškoláků na jejich skutečný potenciál, je samozřejmě také pravda.
Kolik žáků se tenkrát zúčastnilo?
Počet soutěžících se pokaždé pohyboval kolem jednoho tisíce. To je myslím taková zdravá
hranice pro průměrně početnou
a aktivní místní skupinu Mensy
v roli organizátora. Letos jsme
v krajské soutěži Bedna dopustili
větší počet soutěžících a na vyhodnocování nominačních testů
jsme pak museli vyhlásit odpolední směnu, noční směnu, a protože ani to nestačilo, opravovali
jsme i následující den.

Je rozdíl, pokud se soutěž pořádá pro žáky ZŠ nebo studenty SŠ?
Je to v zásadě totéž. Úkoly
pro středoškoláky jsou přirozeně
o něco těžší, ale zájem o soutěž
Zleva: Dalibor, Laďa, Česťa, Hanka, Hanka, Dalibor, Karel, Renča
v nominačních kolech a úroveň
ﬁnále, reakce soutěžících, jejich
Jak jsi přišel na myšlenku inteligenční soutě- motivace a zápal, to všechno je myslím srovnatelné.
že pro nadané děti?
Když frýdecko-místecká radnice nechala
Byly ty první soutěže v něčem jiné než napříopravit zasedací síň zastupitelstva. Při pohledu
klad letošní Bedna a LO?
na nový sál s dataprojekcí mně došlo, že tam
Skoro se to stydím přiznat, ale nijak zvlášť
by to šlo. Že by se tam daly promítat soutěžní
jsme se od té doby neposunuli. Stále kopírujeúkoly ﬁnalistům inteligenční soutěže. Nad tou
me ten koncept, který jsme od roku 2000 vysoutěží jsem přemýšlel několikrát předtím, ale
užívali v Íkváčích. Letošní Bedna Moravskotehdy poprvé jsem si uměl představit její ﬁnáslezského kraje byla Íkváči velice podobná,
le.
podobně jako pražská a středočeská Logická
olympiáda. Pokaždé předkola s papírovými
Co bylo hlavním cílem soutěže?
Asi by se teď slušelo pohovořit o našich testy na školách, pak několikakolové jednonezištných úmyslech a snaze nakopnout ta denní ﬁnále v dostatečně reprezentativním

prostředí. Soutěž je stále stejná, dokonce i jednotlivé úkoly jsou podobné, jen
kulisy se mění. Městský úřad, krajský
úřad, poslanecká sněmovna ... teď už
zbývá jen Evropský parlament a OSN.
Proč myslíš, že to tak je?
Já myslím, že je to přirozené. Biologie používá pojem konvergence, kdy
často příbuzensky velmi vzdálené druhy zvířat, například žraloci a delfíni,
získali ve stejném prostředí podobné
znaky. Mensovním soutěžím se děje
totéž, všechny konvergují do stále stejné podoby, bez ohledu na to, kdo konS bývalou přítelkyní a současnou manželkou Zuzkou :-)
krétně je pořádá. Slyšel jsem, že v příštím roce pustí organizátoři Logické
Nedávno jsi v mensovním časopise inzeroval
olympiády její nominační kola on-line. Jsem hádanku se židlí. Ozval se někdo? Podařilo
zvědavý, jak se bude soutěži v tomto novém se ji vyřešit?
prostředí dařit a co to s ní udělá.
Ten úkol jsem nalezl v knize Matematika koJak se ti líbilo ﬁnále Logické olympiády?
Musím Pražáky pochválit, měli to pěkné,
soutěž běžela podle plánu, prostředí poslanecké sněmovny také splnilo svou úlohu. Líbily se mi ty mobilní hlasovací krabičky, to
byla zajímavá novinka. A když mne Tomáš
Blumenstein představil nabitému sálu jako
otce zakladatele mensovních inteligenčních
soutěží, a já mohl předávat ceny, tak jsem byl
docela naměkko. Však jsem také kus té slávy
přivezl zpátky domů a na schůzce naší místní
skupiny předal dál. My Ostraváci jsme každopádně rádi, že se naše myšlenka tak pěkně
chytla.

lem nás, autorem je pan Zdeněk Opava. Mám tu
knížku rád, je plná zajímavých věcí. Je tam taky
jeden úkol s židlí a provázkem. Kdo tu knížku
máte, je to na straně 345, tuto si nalistujte, moc
si ji neprohlížejte, rovnou ji vytrhněte a spalte.
Ušetříte si mnoho hodin marného úsilí. Několik
mensanů mi napsalo, ale řešení nedodal nikdo.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Mám před sebou několik velkých úkolů.
Z těch největších bych vypíchnul především úkol
postavit dům a zplodit syna. Stromy neřeším.
Děkuji za rozhovor!
Hana Svobodová

Schází vám kapitál pro ﬁnancování dobrého podnikatelského
záměru? Kupujete akcie či podíly ve ﬁrmách a potřebujete
poradit při investování? Nevíte, jak co nejlépe prodat svůj
podíl v akciové či jiné společnosti? Potřebujete znalecký
posudek na ocenění akcií nebo jiných cenných papírů?
Kontaktujte Ing. Aleše Hodinu, tel. 605 551 551.
Bližší informace k ﬁnancování projektů najdete na webové stránce
ﬁnance.hodina.cz
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Halloweenská noc ve škole
Jednou jsme se jako třída dohodli, že by bylo
prima spát o Halloweenu ve škole. Nápad to byl
dobrý, ale jak nám náš třídní učitel připomněl,
potřebovali jsme svolení naší vládní organizace,
tzv. včelí královny. Naši nejlepší vyjednavači se
vydali do jámy lvové. Jak jednání probíhalo, se
už asi nikdy nedozvíme, ale jedno je jisté: Měli
jsme svolení. Poté na nás připadl další nelehký
úkol - přemluvit někoho, kdo by nám dělal dozor a zároveň s ním nebyla nuda. Jako nejvhodnější se jevil TŘÍDNÍ UČITEL! Nakonec se
nechal přemluvit (zabrala anestetika a mlčení
jsme brali jako souhlas). Naplánovali jsme třídnickou hodinu, abychom akci domluvili. Ještě
předtím, než jsme se sešli, museli se i rodiče
vyjádřit, zda s naší účastí souhlasí (druhá možnost neexistovala). Na třídnické hodině jsme
domluvili podrobnosti: sejdeme se zde za 0 let,
0 měsíců, 7 dní, 4 hodiny, 30 minut, 0 s, 0 ms,
0 ns, 0 ps. Celá akce měla tedy začít v soudný
den 31. 10. 2008 v 17 hodin. Abychom se dobře bavili, bylo třeba
vymyslet program
a domluvit se, kdo
co přinese. Na jídlo
byly vybírány daně.
Výběrčí daní měli za
úkol nakoupit dostatek vhodného krmení
pro zvěř. Dále bylo
zapotřebí, aby každý
blázen byl převlečen
za ještě většího blázna. Za tímto účelem
si měl každý opatřit
Halloween, Petr Stejskal
kamuﬂáž.
V den D zůstali
hned po vyučování ve škole pouze dva vyvolení. Ugletek a 1stefanek1 (pro nezasvěcené já
a Štěpán) a vrhli se do legendárního úkolu, kterému nečelila ani elita organizace a dechaotizace. Byl to ... ÚKLID! Následující muka zatím
nikdy nepoznána žádným studentem v historii.
Aktivovali jsme všechny smysly (kromě č. 4,

5, 6, 7 a 8) a vyházeli jsme všechen nepořádek,
který po nás každý den zůstane. I přes uvolnění 50 % hmoty třídy se nám pořád zdálo, že to
nestačí, a rozhodli jsme se, že ve třídě necháme
jen vzduch (a pár drobností). Síly bohy nám poskytnuté umožnily aktivovat ventilační zařízení
(okno) a již tři hodiny před začátkem jsme byli
hotovi s tímto posláním.
V hodinu H přinesl Bůh na Zem Box a GH.
Z důvodu neoﬁciálnosti této záležitosti nebyl
registrován ani jeden pozdní příchod. A tak nic
nebránilo tomu, aby začala
PÁRTY!!!!
Když všichni dorazili, dokončila se dekorace
třídy a všichni se teletransportovali k vyživovacím stolům. Než došlo k celkové dematerializaci zásob, bylo vojsko svoláno a zhypnotizováno
líbivou hudbou kytar a MMZ. Při vzpomínání
na další události se bohužel nemůže nikdo vymlouvat, že měl „vokno“ z důvodu nedostatku
omamných látek. Celní kontrola je odhalila příliš brzy. Jak se pomalu, ale jistě blíží
půlnoc plná duchů
(a hraní na PC), nastává ten pravý čas
na změnu identity!
Shazujeme civilní
oblečení a naplno
odhalíme svou pravou tvář!! V budově
se množí rozmanité
spektrum mutantů,
středověkých postav
i děsivých monster,
na které, když upře
smrtelník svůj zrak,
okamžitě se … rozchechtá na celé OGB!!!
V soutěži o nejoriginálnější vzhled se ucházeli:
Čarodějnice, Dýně, Trochu děsivý klaun, Kostlivci, Lesní rarach, Smrt, Vříííííískot, Vznešený
elf a Zamorakovi rytíři. Po předvedení toho, co
v každé masce je (nebo spíš není), jsme zvolili
masku ze všech nejmaskovatější (nebo tak ně-

jak). Za krále masek byla zvolena maska Elfa či
Elfky (byl jsem to já, takže to nebylo poznat).
Po zbytek večera se vše odehrávalo podle přiloženého programu (který jsem asi zapomněl
přiložit).
Druhý den jsme se všichni rozutekli do
svých stálých příbytků.
Petr Stejskal
sekunda

Exkurze v Ústavu pro jazyk český
Akademie věd ČR
Aby bylo mé vyprávění o exkurzi do ÚJČ úplné, je nutné začít od začátku. Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 jsme se my, septima, sešli s oktávou
v 9:15 na stanici metra Malostranská. Doprovod nám dělaly dvě vyučující češtiny, Mgr Libuše Kratochvílová a Mgr. Pavla Umlaufová.
Po krátkém čekání jsme se vydali vstříc zmíněnému ústavu, který byl cílem naší exkurze.
Asi po dvou minutách chůze jsme se ocitli
v poměrně malé uličce před velkými dřevěnými
dveřmi. Vešli jsme dovnitř. Tam jsme narazili na
malý problém s turniketem bránícím nepovolaným osobám ve vstupu dále do budovy. Tuto
překážku jsme však posléze bez obtíží překonali. Někdo jím prošel, někdo podlezl. Důležité
bylo, že jsme mohli začít prohlídku. Předtím
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Zatímco jedna
skupina šla do oddělení lexikologie, druhá měla
namířeno do jazykové poradny. Poté jsme se ve
zmíněných odděleních vystřídali.
V lexikologickém oddělení nám bylo vysvětleno, na jakých principech v současné době
funguje vydávání nových jazykových slovníků. Dále nám bylo sděleno, jaké typy slovníků
existují a k čemu se využívají. Zbývající část
návštěvy tohoto oddělení byla založena na vysvětlení principu tvorby nového slovníku spisovné češtiny pomocí nejmodernějších metod.
Zde jsem se např. dozvěděl, že velká část slovní
zásoby, která bude v budoucím slovníku obsažena, pochází z tzv. korpusu, což je soubor děl

psaných jedním konkrétním jazykem. Zaujal
mě také způsob, jakým se tento slovník vytváří,
resp. jakým způsobem bývá slovní zásoba zaznamenávána do počítačového programu a jak
se později s těmito slovy pracuje, jak se deﬁnuje jejich význam atd.
Poté jsme se přesunuli, jak jsem se již zmínil, do jazykové poradny, což je oddělení, kam
mohou lidé bezplatně volat, mají-li nějaký
problém týkající se češtiny. V této malé a pro
naši skupinu těsné místnosti nám byly sděleny
nejčastější dotazy a dozvěděli jsme se, jakými
všemi způsoby je možné s poradnou komunikovat. Zde jsem si také všiml jedné zajímavé
publikace, která vysvětlovala původ a význam
českých příjmení. Našel jsem si svoje a byl
jsem poněkud udiven.
Z jazykové poradny jsme se přesunuli do
posledního oddělení naší exkurze, do tzv. AV
studia. Toto pracoviště se mimo jiné zabývá
přepisem mluveného slova z různých televizních debat do textové podoby, což je, alespoň
podle mě, nudné a zdlouhavé.
Návštěvou AV studia jsme úspěšně zakončili naši exkurzi a v poklidu jsme se rozešli. Na
závěr bych rád zdůraznil, že exkurze v tomto
ústavu byla pro mě velmi zajímavá a dozvěděl
jsem se během ní mnoho nových a zajímavých
informací.
Tomáš Kadavý
septima
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Celostátní setkání pro rodiny s nadanými
dětmi pořádané Centrem nadání
Loni tomu bylo již šestý rok, co jsme začali v termínech letních prázdnin pořádat pobytové programy pro rodiny s nadanými dětmi.
Začínali jsme na platformě Mensy a stále na
pořádání těchto akcí s Mensou aktivně spolupracujeme. Mnoho rodin z řad členů Mensy je
již pravidelnými frekventanty těchto týdenních
pobytů. Loni jsme se poprvé přemístili z východních Čech do Libereckého kraje (tentokrát
do Kořenova), kde chceme ještě po několik dalších ročníků setrvat – v roce 2009 však měníme
lokalitu a budeme sídlit v hotelu Větrov ve Vysokém nad Jizerou.

Aktivity pro nadané děti, Jitka Fořtíková

Minulý rok byl opět trochu jiný. Samozřejmě
stále roste účastnická základna (tentokrát se nás
sešlo téměř 160) a vždy se trochu mění těžiště
programu akce. Loni jsme hodně těžili nejen ze
společenských aktivit jednotlivých týmů (tentokrát pojmenovaných dle libereckých reálií), ale
také z výletů do okolí, které se pro celé týmy
staly společnou aktivitou a získávali z Liberecka neuvěřitelné množství poznatků a zážitků.
To je asi ten stěžejní důvod, proč zde ještě setrváme. IQ park, hrady a zámky, krápníkové jeskyně, naučné stezky, zoo a botanická zahrada,
zříceniny, vyhlídková místa, lyžařská střediska
a skokanské můstky, muzeum skla a bižuterie

– to je jen část z míst, která naši účastníci navštívili. Pravidelnou náplní jsou také tematické
diskuze, individuální a skupinové konzultace
s psychology a odborníky ve vzdělávání nadaných dětí a v neposlední řadě kvalitní program
pro děti rozdělený dle věkových kategorií.
Hlavním cílem, který nás provázel již od počátku organizování těchto pobytů, bylo poskytnout prostor rodinám s nadanými dětmi, aby se
vzájemně seznámily a dostaly tak příležitost si
„na vlastní kůži“ zažít, že nejsou ti „divní rodiče“ s těmi „divnými potomky“. Možnost zažít
a vzájemně konzultovat zkušenosti s výchovou
svého nadaného dítěte s ostatními rodiči se nám
zdálo jako velmi podstatný moment při plánování realizace těchto akcí. V tom se vlastně
nejvíce setkání rodin liší od mensovních celostátních setkání – více se orientuje na rodiny
s dětmi, a to již od velmi raného předškolního
věku, dává prostor na odborné konzultace, diagnostiku a výměnu výchovných zkušeností.
Toto léto – možná právě kvůli silné účasti
– se již začalo poprvé ukazovat, že rodiče mají
různé druhy problémů a témat k řešení dle toho,
jak staré mají potomky. Rodiče předškoláků
chtějí řešit více výchovu, směřování, výběr
školky a následně školy, u rodičů se školními
dětmi více zaznívala témata sociálního začleňování dětí v kolektivu vrstevníků, hledání vhodné zájmové činnosti v místě bydliště, problémy
s průběhem vzdělávání a dalším směřováním
potomka a jeho profesní orientací.
Z tohoto důvodu a také pro již poměrně náročnou logistiku při organizování takto velkého
setkání jsme se pro rok 2009 rozhodli rozdělit
setkání na dva po sobě jdoucí týdny, již tradičně
na počátku července. První bude programově
orientovaný na předškolní a mladší školní děti
a druhý týden na rodiny s dětmi školního věku.
Již nyní se nám aktivně plní databáze přihlášek, a patříte-li mezi mensany, kteří mají rádi
rodinné pobyty, věříme, že Vaše nároky uspo-

kojíme. Vybíráme pro tento typ akce cenově
dostupné a zároveň kvalitní rekreační zařízení
hotelového typu s možností plné penze a sociálního zázemí na každém pokoji. Myslíme na
pohodlí nás rodičů, ale především na pohodlí
našich potomků, abychom zajistili optimální
podmínky i pro rodiny s novorozenci. Těžiště akce však je v programu, který má již své
pravidelné příznivce. Věříme, že se připojíte.
Více informací a přihlášky na akci naleznete na
www.centrumnadani.cz.

Termíny:
28. 6. – 4. 7. 2009: rodiny s předškolními
a mladšími školními dětmi
5. 7. – 11. 7. 2009: rodiny se školními dětmi
(prvního i druhého stupně ZŠ)
Místo akce:
hotel Větrov*** (www.hotelvetrov.cz), Vysoké nad Jizerou
Další dotazy směřujte na:
info@centrumnadani.cz
Jitka Fořtíková

Osmnáctá mezinárodní konference
Světové rady pro nadané a talentované děti
Ve dnech 3. až 7. srpna 2009 proběhne ve
Vancouveru, v kanadské provincii Britská Kolumbie, zasedání v rámci osmnácté konference Světové rady pro nadané a talentované děti
(WCGTC 2009). Tato světová konference je
největším mezinárodním shromážděním učitelů a vedoucích představitelů škol, fakult, učitelských sborů, výzkumníků a rodičů, kteří se
věnují talentovaným a nadaným žákům. Tato
akce budí pozornost ve všech směrech, ať již
u zkušených či začínajících pedagogů, členů
fakult, propagátorů lidských zdrojů či rodičů.
Všichni jsou srdečně zváni k účasti na této unikátní konferenci.
Pokud máte nějaké jiné dotazy ke konferenci, tak prosím napište na email

intern1@icsevents.com (Anastasiya Yausheva). Další informace naleznete na stráncewww.
worldgifted2009.com. Na těchto stránkách budou brzy ke stažení i brožury konference.
Pozn.: Světová rada pro nadané a talentované děti je svrchovanější organizací podobnou
Evropské radě pro vysoké schopnosti, která je
její oﬁciální pobočkou. 11. konference Evropské
rady se uskutečnila v září tohoto roku v Praze
a řada aktivních členů Mensy aktivně participovala na její přípravě. Pro aktivní členy z řad
pedagogů či psychologů může být konference
Světové rady zajímavou zkušeností v jejich odborném růstu.
Z tiskové zprávy přeložili
Milan Bubal a Jitka Fořtíková

World of Warcraft
World of Warcraft guilda „The Eternal Struggle“ na
oﬁciálním serveru Spinebreaker EU (Horda) přijímá
členy. Jsme malá guilda, která to příliš nehrotí, raidujeme
maximálně 3x do týdne, instance pro 5 a 10 osob. Věkový
průměr máme spíše starší; snažíme se skloubit WoW
s rodinami. Podrobnější informace o nás najdete na
http://eternalstruggle.guildomatic.com/. Těšíme se na Vás!
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Kreativní génius nebo psychotik?
Podle čtvrtého vydání amerického výkladového slovníku Heritage Dictionary of the
English Language [1] je génius „osoba mimořádného intelektu nebo talentu.“ Za génia můžeme také označit někoho, kdo přispěl něčím
významným lidstvu a využil k tomu své inteligence a kreativity. Deﬁnice šílence je však
poněkud mlhavá. Myšlenka pozitivní korelace
mezi géniem a duševní chorobou vzrušuje lidi
už dlouho vzhledem k tomu, že hranice mezi
abnormálním a nadnormálním jsou závislé na
daných okolnostech a jsou poněkud nejasně
vymezeny. Excentrické chování může někdo
posuzovat jako pouhou anomálii, zatímco jiní
ho chápou jako bláznovství. To je běžný způsob
uvažování na toto téma.
Dva charakteristické rysy psychotických
jedinců, latentní útlum a sklon k fantazii, jdou
ruku v ruce s kreativitou. Latentní útlum, jistý stupeň inteligence a sklon k fantazii, to vše
ovlivňuje teorii o tom, jak jsou spolu kreativita
a psychóza navzájem provázány. Poezie je nepochybně jednou z nejvyšších forem kreativního umění a někteří z nejkreativnějších básníků
jsou právě ti, jež vykazují nejvíce znaků psychóz [2]. Sklon k fantazii, dá se říct, znamená
totéž, co mít „nadměrně aktivní představivost“.
Auditivní a vizuální halucinace jsou symptomy
lidí se sklonem k fantazii, ne jenom schizofreniků a maniodepresivních psychotiků. Rozlišit
psychotika od vysoce kreativního člověka je
někdy obtížný úkol, vzhledem k provázanosti
charakteristických rysů obou.
Zastánci teorie propojení mezi genialitou
a šílenstvím poukazují na řadu výzkumných
studií prováděných na známých historických
osobnostech, jako byli Vincent van Gogh,
Winston Churchill nebo Edgar Allan Poe, kteří
všichni trpěli bipolární poruchou. John Forbes Nash, laureát Nobelovy ceny za ekonomii,
a spisovatel Jack Kerouac byli paranoidní schizofrenici. Skutečnost, zda jsou takto postižení
jedinci kreativnější nežli „normální“ populace,
se zkoumala i u méně prominentních jedinců

s taktéž psychiatrickými diagnózami. V rámci
studie, kterou vedl Hagop Akiskal z univerzity v Tennessee, bylo podrobeno zkoumání 750
jedinců s depresí, bipolární poruchou a schizofrenií a výsledkem bylo zjištění, že 10 %
z nich s mírným až středním postižením byli
tvůrčí spisovatelé nebo výtvarní umělci. Jiná
studie Ruth Richardsové a Dennise Kinneye
z Dánska zjistila, že kreativita u bipolárních
osob byla výrazně vyšší než v celé kontrolní

John Forbes Nash, Jr.
(Wikimedia Commons, Elke Wetzig)

skupině. Dr. Kenneth Lyen, pediatr z nemocnice Mount Elizabeth v Singapuru, však namítá:
„Na to, aby bylo možno výsledek považovat za
důkaz na podporu souvislosti mezi kreativitou
a bipolární poruchou, je důkazní materiál málo
obsáhlý, ale není to totéž jako rozlišovat mezi
genialitou a šílenstvím.“ [3] A později dodal:
„Zkrátka a dobře, platí upravený citát ’Člověk
nemusí být šílený, aby byl génius … ale pomáhá to.’“ [3]

To vyvolává zajímavou otázku: Je opravdu
třeba všechny duševně nemocné lidi léčit pomocí léků? Mnoho umělců i vědců trpících psychiatrickými poruchami léky odmítá, protože
tvrdí, že otupují jejich kreativitu, někteří bipolární pacienti však jednoznačně léky potřebují,
a to kvůli trvalému riziku sebevraždy.
Určité typy mentálních postižení mohou
mít i kompenzující účinek. Například dyslektik
nahrazuje své potíže s jazykem zdokonalením
svého vizuálního vnímání a kreativity. Kubista
Pablo Picasso trpěl dyslexií a zároveň i bipolární poruchou. S dyslexií se vyrovnával hollywoodský komik a moderátor Jay Leno. Mírně
maniakální pacienti mohou vykazovat zrychlené myšlení, plynulost vyjadřování a být velmi
nadaní na slovní rébusy a hříčky. Naproti tomu
jedinci s těžkou formou mánie všechny tyto pozitivní vlastnosti ztrácejí a veškeré produktivní
myšlení a kreativita se u nich „vymazává“. Někteří výzkumníci se shodují v názoru, že vazba
mezi genialitou a malým procentem případů
schizofrenie se redukuje na jeden speciální gen
zvaný DARPP-32 – dopamin a cyklickým AMP
regulovaný fosfoprotein – který působí jako
neuropřenašeč a spojuje genialitu a šílenství.
Tři čtvrtiny každé populace dědí nějakou
verzi genu DARPP-32, která zvyšuje aktivitu
mozku při přemýšlení tím, že zlepšuje zpracovávání informace v perfrontální mozkové kůře
a koordinaci myšlenek a pohybů. Dr. Daniel
Weinberger z amerického Institutu pro duševní
zdraví je přesvědčen, že tento gen se při silných
schizofrenických záchvatech mění v zábranu.
Schizofrenie obvykle naplno propuká ve věku
mezi 15. a 25. rokem u mužů a mezi 25. a 35.
rokem u žen. Kreativita může být i kontraproduktivní a někdy vést až k tragickým důsledkům, jako v případě bipolární básnířky Sylvie
Plathové, která spáchala sebevraždu v roce
1963 ve svých 30 letech.
Počátkem 20. století zdůrazňovali psycholog
William James a spolu s ním i někteří jeho současníci pozitivní aspekty určitých psychických
poruch a rozvíjeli teorii, že dostatečně vysoký
stupeň intelektu by se spolu talentem určitého
zaměření mohl sloučit do mimořádné kreativi-

ty. Mánie a halucinace mírného stupně mohou
spolu dohromady dát nové kreativní myšlenkové postupy a dokonce se dá prokázat, že zvyšují hodnoty IQ. Paranoia v mírné formě, stejně
tak jako deprese, není-li příliš hluboká, mohou
být „zábranami“ výstřelků v myšlení i činnosti, stejně tak jako jsou účinnou podporou kreativity. Connie Strongová a Terrence Ketter
ze Stanfordské univerzity zjistili pomocí testů
osobnosti a temperamentu, že zdraví umělci
mají více podobných rysů s osobami s depresí,
nežli je tomu v průměrné populaci.
V průběhu raného stadia duševních poruch
jako je schizofrenie se často vyskytují pocity
hlubokého pohledu do podstaty věcí, orientace na mystické vědění a náboženské prožitky.
V mozku probíhají chemické změny, které činí
jedince otevřenějším stimulům přicházejícím
z okolního prostředí. Staří Řekové věřili, že
kreativní inspirace (afﬂautu) je možno dosáhnout pomocí změněných stavů mysli, něčím
jako „božskou posedlostí“. Kreativní „démon“
– zejména poezie a výtvarné umění – býval
často považován za nedílnou součást „temných
hlubin iracionality“, která si však zachovává
tenkou nitku spojení s realitou.
Z originálu:
Creative Genius or Psychotic?
Thomas Hally
Mensa International Journal,
listopad - prosinec 2008, číslo 520
přeložil Petr Psutka
Zdroje
[1] nakladatelství Houghton Mifﬂin Company,
(Boston, New York, 2000)
[2] „Kdo je duševně nemocný, ten se zabývá
jen tím, že je duševně nemocný - pořád …
Když jsem byla šílená, bylo to vše, co jsem
byla.“ – Sylvia Plathová.
[3] www.sma.org.sg/sma_news/3404/commen
tary.pdf

Přihlaste se na testování inteligence!

http://testovani.mensa.cz/
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Matematický korespondenční seminář
„MENMAT 2009“ – 1. kolo
Jsi žákem druhého stupně základní
školy, případně odpovídajícího ročníku
gymnázia, ať už členem Dětské Mensy,
nebo ne? Baví Tě matematika a rád(a)
řešíš zajímavé úlohy a matematické problémy? Tak věz, že právě startuje nová
matematická soutěž MENMAT 2009!
Během roku vyjdou v pěti číslech časopisu
Mensa vždy tři úlohy, jejichž obtížnost bude
mít vzrůstající tendenci. Kompletní řešení úloh
1. kola (nejen výsledky) pošli do 1. března 2009
na emailovu adresu menmat@email.cz. A nezáleží na tom, jestli úlohy vyřešíš na papír a pak
oskenuješ nebo ofotíš digitálním fotoaparátem,
nebo své řešení přepíšeš třeba ve Wordu. Pokud
to budeme schopni po Tobě přečíst, tak budeme
spokojeni.
Nezapomeň dále prosím uvést:
a) jméno a příjmení
b) měsíc a rok narození
c) třídu
d) adresu své školy.

Přejeme Ti hodně radosti z matematiky!

Rádi byste se podívali na
českou krajinu z ptačí
perspektivy?
Nabízím členům možnost
zúčastnit se letu v čtyřmístné
Cessně 172 pouze za úhradu
podílu nákladů na provoz letadla.
Bližší informace a individuální
domluva na:
daniel@airfamily.se
Daniel Urbánek

Kategorie A: 6. – 7. ročník ZŠ (a odpovídající ročníky nižšího gymnázia)
Úloha A091.1 (1 bod)
Ondra obarvil dřevěnou krychli, jejíž délka
hrany byla 30 cm, načerveno. Poté ji rozřezal
na krychličky o délce hrany 10 cm. Kolik získal
krychliček, které měly:
a) obarvenou právě jednu stěnu,
b) obarvené právě dvě stěny,
c) obarvené právě tři stěny,
d) neobarvenou žádnou stěnu?
Úloha A091.2 (2 body)
V závodě poběží čtyři chrti a každý má jinou
vestu: červenou, modrou, zelenou a bílou. Kolik je možných pořadí, kterými čtyři psi mohou
proběhnout cílem?
Úloha A091.3 (3 body)
Vlaku, který jede rychlostí 90 km/h, trvá
3 sekundy, než celý vjede do tunelu. Dalších 30
sekund pak trvá, než z něj zase úplně celý vyjede. Jak dlouhý je vlak a jak dlouhý je tunel?

Sudoku pro dva hráče

Víte, že ...
... druhá mocnina čísla skládajícího se
pouze z maximálně devíti jedniček je číselná řada od jedničky vzestupně po jedné až
po číslici označující počet jedniček v mocněnci a dále sestupně zpět po jedničku?

Kategorie B: 8. - 9. ročník ZŠ (a odpovída-

Mirek Jindřišek
mirek@mensa.cz

jící ročníky nižšího gymnázia)
Úloha B091.1 (1 bod)
Kolika způsoby je možné složit čtverec
3 x 3 pomocí devíti stejně velkých čtverců (tří
zelených, tří modrých, tří žlutých) tak, aby
v každém sloupci i řádku ležely čtverce různých barev?
Úloha B091.2 (2 body)
K očíslování stránek 1. dílu knihy Aplikovaná matematika bylo třeba 3 389 číslic. Kolik
stran má tato kniha? (Pozn.: Číslování stran začíná na str. 5).
Úloha B091.3 (3 body)
Délky stran pravoúhlého trojúhelníku uvedené v centimetrech jsou celá čísla. Víme, že
výška vedená z vrcholu k jeho přeponě má délku 12 centimetrů. Jaká je velikost stran zadaného trojúhelníku?

Herní plán

Redakčně upraveno
Na IBD v Itálii jsem se dozvěděl od předsedy norské Mensy, že oni hrají sudoku pro
dva hráče. Je to velmi jednoduché, protože se
začíná na úplně prázdném standardním hracím
poli. Oba hráči střídavě do tabulky doplňují čísla tak, aby odpovídala pravidlům sudoku, tedy
aby každý řádek, sloupec a zvýrazněný čtverec
obsahoval čísla 1 – 9 právě jednou. A ten, kdo
už nemůže žádné nové číslo dle pravidel umístit, prohrál.
Mirek Jindřišek
mirek@mensa.cz
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Rádi hádanky a hlavolamy nejen luštíte, ale i vytváříte?
Pak hledáme právě Vás!
Redakce přijme autora rozšířené rubriky Bystřílna.
Prosím, napište na: tomas.kubes@mensa.cz.
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Medailónek

Zamyšlení nad mensovními volbami
U příležitosti nadcházejících voleb
ekonom, ředitel pro administrado Rady Mensy ČR a Excomu Mensy
tivu, ředitel pro rozvoj a nově též
International bych rád apeloval na čleředitel pro zájmy méně početných
ny Mensy, kteří chtějí do Rady kandinárodních Mens, který má být prodovat, i na ty, kteří je budou volit.
tipólem předsedům Mensy USA
Rada Mensy v organizaci zastua UK, kteří jsou též členy Excomu,
puje jak parlament (vydává pravidla
tedy jakési mensovní vlády. Navíc
a nařízení), tak vládu (hlídá rozpočet,
má Mensa International svého výpřiděluje dotace, určuje priority atd.).
konného ředitele a jeho asistentku,
Často se stane, že se v Radě sejdou
kteří na plný úvazek vykonávají
dva zájemci o jednu oblast a žádný Mirek Jindřišek
pokyny jednotlivých členů Excoo oblast druhou, neméně důležitou.
mu a ti se zase musí držet usnesení
Pak je na předsedovi, aby činnosti, které nikdo IBD. Možná by stálo za to poučit se z minunechce dělat, ale přesto jsou nutné, dělal sám, lých chyb a systém voleb upravit tak, aby se
ať se mu to líbí, nebo ne. V dlouhodobém ho- do Rady volilo na konkrétní pozice tak, jak je
rizontu (většinou to doklepe do voleb) to vede tomu nejenom v Mense International, ale též na
k rychlejšímu vyhoření předsedy a odmítnutí Slovensku.
další kandidatury. Druhou možností je přiděVeškeré potřebné úkony vedoucí ke změně
lit tuto oblast radnímu, který o ni zájem nemá systému voleb či vedení organizace jsou saa většinou se o ni proto příliš svědomitě nesta- mozřejmě časově náročné a nestihnou se do
rá. Toho si časem všimnou členové a přirozeně voleb v letošním roce, ale co se stihnout dá, je
to přičítají na vrub předsedovi, který nedokáže ujasnění cíle kandidátů do Rady, jaké oblasti
zařídit plnění dané oblasti. Ten se, pod tlakem se chtějí po svém případném zvolení věnovat,
takových řečí, snaží vyvíjet tlak na příslušného a uvedení této informace do předvolebního pročlena Rady, který tam ale kandidoval s úplně jevu. Zodpovědní voliči si pak mohou vybrat ty
jinými představami. Chtěl být Mense přínosem kandidáty, kteří nejlépe splňují jejich předstaa teď místo toho je rozčarován či přímo rozhoř- vu o osobě zodpovědné za danou oblast a kteří
čen na předsedu a z Rady rezignuje.
budou nápomocni předsedovi, aby nemusel vše
Chyba není v lidech, ale v systému. Nelze dělat sám, bez nároku na odměnu a často i za
postavit funkční a pěknou stavbu jen se samými soustavné kritiky těch, kteří nikdy ruku k dílu
elektrikáři či zedníky. Je třeba na každou ob- nepřiložili a přiložit nechtějí.
last najít někoho, koho to bude bavit, zajímat
Mirek Jindřišek
a kdo bude pro její plnění mít předpoklady či
mirek@mensa.cz
zkušenosti. Mensa je volnočasová a nekomerččlen Rady Mensy ČR
ní organizace. Nikdo v ní nebude dlouhodobě
dělat něco, co jej nebaví či neuspokojuje a co
je mu vyčítáno.
Redakce si dovoluje zopakovat
V Mense International jsou činnosti Rady
část tiráže a znovu připomenout,
Mensy rozděleny mezi IBD (International
že články zde obsažené jsou
Board of Directors), do kterého každá národnázory
jejich autorů, nikoliv
ní Mensa vysílá svého reprezentanta, většinou
názory Mensy ČR a neměly by
předsedu, a která zastupuje Parlament a Excom
(Executive Commitee), do kterého jsou voleni
být s těmito zaměňovány.
představitelé na konkrétní pozice – předseda,

aneb
Poznej mensana *
Tož narodila sem sa v Třebíču, ale vyrostla
v Brně. Proto ten příšerné hantec. Když sem
pochopila (to byl dlóhé a bolestivé proces),
že sčítání a odčítání mi nende a nikdy nepude – nevim proč na něm na MatFyzu trvajó
– zkusila sem štěstí jinde. Naštěstí moje ukecanost zmohla i profesory z právnícké fakulty
a teť za to své kecání beru těžký prachy.
Ráda poslóchám Kvíny, hlavně Fatbotomedgirls. Z pohyblivých obrázků mám nejraději Fantasmagorie. Znáte tu, jak naolejovaný
suprsvalouš Silví rozpleská chobot sliské mimozemské potvoře a zachrání tak půlku světa
fčetně své milované blonďýny? Tak ta je fakt
hůstá. Taky sem tam přečtu ňákó tu knihu,
třeba od Waltariho, ale jak tam nejsó obrázky,
tak ňa to moc nebere a přečtení jedné kňýšky
trvá i rok (nebo tři).
Miluju všecky sporty, u kterých se dá sedět. Proto strašně ráda raftuju. Já sedím, vejrám po okolí, popíjím rum, kibicuju a ostatní
za mně makají jak šroubové. Když ňa po-

padne záchvat tvořivosti, popadnu kus hlíny
a snažím se stvořit něco fakt hezkýho. Jelikož
se mi to zatím nepovedlo, rozdávám všechny
své dosavadní výtvory příbuzným a přátelům
… nebo přítelům… teď v tom mám kapku
zmatek. Nejračí mám chlapy v uniformách
… jak vidím pošťáka nebo hasiče, neudržím
se a slintám jak bernardýn…jak ráda bych jim
něco vysvětlovala v negližé u hořící večeře.
V Menze su proto, abych si našla čenicha… Mým velkým snem je mít vlastní fotku
v časopisu vedle mých velkých vzorů … TB
a TK. Budu šťastná jak blecha, pokud se mi to
podaří. Podstoupila sem pro to i takový těšký
ůkol, jako je sázení časopisu… snad mi tento
řitní alpinismus dopomůže ke splnění mýho
snu a kdyby ne, mám v rukávu eště jeden
trumf - změnit menzovní vébovou adresu na
www.mensa.tb (to uš by mi tu fotku pak dovolyly určitě).
:-) + jaz

* Neoﬁciální soutěž, v níž soupeříte pouze sami se sebou a jedinou odměnou je Váš smích.
Dotčená se zveřejnění nebrání.

Vůl šlechticem
I vůl prý šlechticem být může,
jak na to, kdo vám poradí?
Kde kdo už vysvlík se i z kůže,
a přesto trčí v podhradí.
Jiří Erbs

Všechna čísla
časopisu Mensa
počínaje nultým
z dubna 1990
naleznete na
intranetu.
intranet.mensa.cz
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