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Jízda v závodním bobu, 6. leden, Altenberg u Teplic, Hubert Ličman
Jízda s profesionálním pilotem na trati letošního Mistrovství světa.
Prohlídka Zámku Zábřeh, 8. leden, Ostrava, Hana Svobodová
Lyžování ve Švýcarsku, 12.–19. leden, Davos, Tomáš Hladík
Detektivní hra Colombo 2, 26. leden, Miroslav, Tomáš Počarovský
Ples OGB a Mensy, únor, Praha, maturanti OGB
Pragocon, 1.–3. únor, Praha, Václav Fořtík a SFK Terminus
Setkání příznivců vědecké fantastiky, fantasy, hororů, záhad, japonské kultury a her na hrdiny.
Leadership day, 1. březen, Praha, Tomáš Blumenstein a Rada Mensy
Školení dobrovolníků pro různé mensovní aktivity.
Korespondenční matematický seminář, od března, Oto Přibyl
Setkání řešitelů Šifrové ligy, březen, Brno, Tomáš Blumenstein
Velikonoce v Dolomitech, 21.–30. březen, Itálie, Aleš Vencko
Vhodné pro lyžaře i nelyžaře – nezalyžařivší si nelyžař potkal lyžaře zalyžařivšího si.
Exkurze do chemičky v Kralupech, duben, Jiří Reiss
Exkurze spojená s prohlídkou ropných rezerv.
Exkurze do Prostějovské Starorežné, duben, Tomáš Blumenstein
Exkurze s ochutnávkou do proslulé likérky spojená s prohlídkou secesního skvostu – Národního domu.
Jarní celostátní setkání, 7.–11. květen, Bezdružice, Jan Vaněček a MS Plzeň
Tradičně jedna z největších mensovních akcí roku plná soutěží, týmovek, her, exkurzí a zábavy.
Tentokráte více zaměřeno na přivítání nových členů.
Valná hromada, 11. květen, Bezdružice, Rada Mensy
Curling, květen, Brno, Roman Podlena, Tomáš Blumenstein
Poklidná a příjemná hra s velkými žulovými kameny na ledě.
Třídenní cyklovýlet po jižních Čechách, květen, Zdenka Pániková
IQáč Moravskoslezského kraje, Dalibor Hrabec
Velká soutěž pro žáky škol MS kraje.
Exkurze do vládních budov, červen, Praha, Tomáš Blumenstein
Exkurze spojená s besedou s některým s ministrů.
Výlet s Mensou do Štěchovic, červen, Tomáš Kubeš
Prohlídka vodní elektrárny, soutěžní procházka po naučné stezce Svatojánské proudy, jízda
motorovou lodí zpět do Štěchovic, večeře ve vyhlášené zbraslavské restauraci Škoda lásky.
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Letní grilování, Prostějov, Tomáš Blumenstein a MS Prostějov
Třešňobraní, minigolf, ping-pong, oheň a další zábava.
Letní Campy Dětské Mensy, červenec, Václav Fořtík a DM
Letní campy se sekcemi logika, verbální schopnosti, jazyky, IT, divadlo, manga.
Vodácký výlet, léto, Jindřich Poskočil
Předběžně je plánována Lužnice.
Pětidenní cyklovýlet po Benešovsku, léto, Zdenka Pániková
Anime Dance Víkend, 1.–4. srpen, Praha, Michal Bezvoda a tým
Setkání příznivců japonské kultury a DDR.
Exkurze do Jaderné elektrárny Zwentendorf, Rakousko, Jan Walla
J. W. se pokouší domluvit exkurzi do uzavřené JE v Rakousku. Těžko nyní odhadnout, podaří-li
se to – oni to Rakušani nevidí rádi.
Výlet na Zlínsko, Lenka Stodůlková
Muzeum obuvi, Baťův mrakodrap, ZOO, hrad Lukov
Krkonošské pivní slavnosti, 9. srpen, Vrchlabí, Jan Mazánek
Výlet nejen pro členy MS Pardubice.
Exkurze do Slovnaftu a Slovenské plynárny, září, Bratislava, Adélka Masaryková
Podzimní celostátní setkání, září, jižní Morava, Tomáš Počarovský a MS Brno
Tradičně jedna z největších mensovních akcí roku plná soutěží, týmovek, her, exkurzí a zábavy.
Víkendový cyklovýlet podhůřím Orlických hor, září, Zdenka Pániková
Přes čtyři hrady – Lanšperk, Žampach, Litice a Potštejn.
Návštěva Ústavu jaderného výzkumu, říjen, Řež u Prahy, Tomáš Kubeš
Pardubické městské slavnosti, říjen, Pardubice, Jan Mazánek
Velké testování IQ pro veřejnost a setkání členů.
Exkurze do tiskárny, listopad, Tomáš Blumenstein
Vánoční besídka, prosinec, Olšany u Prostějova, Brzuskovi
Tradiční akce nejen pro členy MS Prostějov a Brno s losováním dárečků, cukrovím a přehlídkou
vrtulníků.
Brněnská sedmadvacítka – každý měsíc okolo 27. se můžete těšit na akci MS Brno – ať už se
jedná o bojovku, exkurzi či sportování.
Tak tedy vypadá výhled mensovních aktivit na rok 2008, tento výčet určitě není konečný a doufám, že i pro Vás bude inspirací k rozšíření tohoto seznamu. Konkrétní informace k jednotlivým akcím, upřesnění termínů a přihlášky budou postupně vycházet na mensovním webu (v kalendáři akcí)
a v časopise.
Na většině akcí se platí drobný registrační poplatek na pokrytí organizačních nákladů. Ten je vždy
stanoven nižší pro řádné členy, a proto se Vám zaplacení členského příspěvku jednoduše vyplatí.
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Kalendář akcí
Kalendář pravidelných akcí Mensy
SESTAVILA

HANA SVOBODOVÁ, HANA.SVOBODOVA@MENSA.CZ

Brno
21. 1. od 19.00 Setkání MS Brno (Pavel Terber), restaurace Kanibal, Kamenná 1, pravidelně
každé třetí pondělí v měsíci (dále 18. 2., 17. 3.)

Hradec Králové
8. 1. od 19.00 Setkání MS Hradec Králové (Veronika Růžičková), Vinný sklípek u Královny
Elišky, Dlouhá 194, pravidelně každé první úterý v měsíci (dále 5. 2., 4. 3.)

Karlovy Vary
28. 1.

Setkání MS Karlovy Vary (Ronald Němec), pravidelně každé poslední úterý
v měsíci (dále 26. 2., 25. 3.)

Ostrava
8. 1. od 18.00 Setkání MS Ostrava na Zámku Zábřeh, U Zámku 42/1, Ostrava
(viz pozvánka v tomto časopise)
5. 2. od 18.00 Pravidelné setkání MS Ostrava (Hana Svobodová), Čajovna u Sýkorova mostu,
28. října 2, Ostrava 1, pravidelně každé první úterý v měsíci (dále 4. 3.)

Pardubice
4. 1. od 18.00 Setkání MS Pardubice (Jan Mazánek), Evropský spolkový dům,
Pernštýnské nám. 54, pravidelně každý první pátek v měsíci (dále 8. 2., 7. 3.)

Plzeň
2. 1. od 18.00 Setkání SIGu plzeň (Honza Vaněček), restaurace U Wallise,
Palackého náměstí 11, pravidelně každou první středu v měsíci (dále 6. 2., 5. 3.)
18. 1. od 18.00 Setkání MS Plzeň (Honza Vaněček), restaurace U Wallise,
Palackého náměstí 11, pravidelně každý třetí pátek v měsíci (dále 15. 2., 21. 3.)

Praha
8. 1. od 18.00 Business Club (Vladimír Souček), v lednu na zkoušku Black Angel Restaurant,
Jagelonská 11, Praha 3, pravidelně každé druhé úterý v měsíci (dále 12. 2., 11. 3.)
22. 1. od 19.00 Setkání MS Praha (Eva Vopálková), Kavárna 3+1, Plaská 10, Praha 5,
pravidelně každé čtvrté úterý v měsíci (dále 26. 2., 25. 3.)

Prostějov
4. 1. od 19.00 Setkání MS Prostějov (Jarek Zavadil), Průchozí 2 nebo restaurace Avion,
nám. E. Husserla 15, pravidelně každý pátek (dále tedy 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2.,
8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3.)

Ústí nad Labem
25. 1. od 17.00 Valná hromada MS Ústí n. L. (Iva Berčíková), bowling Corso, Krásné Březno
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Úvod
Co je Mensa

Poděkování

Mensa je světová organizace založená v roce
1946 v Oxfordu. Ve více než 100 zemích světa má nyní okolo sto tisíc 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 7. 12. 2007 má 2072 členů
(z toho 683 Dětská Mensa).

Chtěl bych srdečně poděkovat všem členům
redakce i přispěvatelům za rok usilovné a poctivé
práce na časopise Mensa a popřát vám mnoho
úspěchů a radosti nejen v časopiseckém životě.
Těším se na další příjemnou spolupráci!

TOMÁŠ KUBEŠ,

Jak přispívat do časopisu
Přispívat mohou všichni členové a v opodstatněných případech i nečlenové Mensy. Příspěvky prosím zasílejte na adresu redakce@
mensa.cz. Jiné podání není možné. Materiál docházející na tuto adresu může být zveřejněn dle
uvážení redakce nebo přání autora ve webové,
papírové nebo obou formách časopisu. Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, upravit
nebo zkrátit. Žádáme autory, aby u svých příspěvků uváděli celé jméno a celou adresu a aby je
zasílali před datem uzávěrky. Podrobné požadavky na formát příspěvků a pravidla pro podání
inzerce naleznete na stránkách webového časopisu: http://casopis.mensa.cz. Za kvalitní příspěvky nabízí redakce drobnou odměnu.
Redakce také 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.

Časopis Mensy ČR je dvouměsíčník. Číslo
1/2008 (leden) vychází 18. 12. 2007 v nákladu 5 000 výtisků. Uzávěrka březnového čísla je
8. 2. 2008. Časopis připravuje redakce časopisu Mensy ČR, za zveřejnění nebo nezveřejnění
a kvalitu jednotlivých příspěvků odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení časopisu
a ostatní články šéfredaktor Tomáš Kubeš.
Články v časopise představují díla, názory,
myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů, nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani
orgánů Mensy ČR, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě připomínek se proto 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.
Časopis v elektronické podobě (PDF) je k dispozici: aktuální číslo volně na vstupní stránce
mensovního webu; archiv všech čísel (včetně časopisů MIL a některých slovenských) na intranetu (http://intranet.mensa.cz). Zde je též možné
nastavit si pravidelné zasílání e-mailem.

Výzva
Redakce hledá korektory časopisu, poptáváme jak lidi zabývající se stylistikou, tak ostřílené
veterány tajů české mluvnice. Nemusíte být profesionální korektor, avšak drobné zkušenosti
s řemeslem a dobrý přehled o pravidlech českého pravopisu jsou vítány. Za korektury nabízíme
drobný honorář, nicméně varuji, že tržním cenám se přiblížíme jen těžko.

Tisk: Tiskárna O. Harok, U Alejského dvora
1516, 739 34 Šenov u Ostravy, tel. 596 887 475,
http://www.harok.cz.
Printed in EU.
© Mensa České republiky, 2007
ISSN 1211-8877
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Pozvánky na akce a soutěže
12
Prohlídka Zámku Zábřeh v Ostravě;
Pragocon 2008; Hraní deskových her;
Leadership day – školení dobrovolníků;
Velikonoce v Dolomitech;
Celostátní setkání Mensy – jaro 2008;
Hledání slavkovského pokladu III;
Letní vzdělávací campy Centra nadání
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Nevýšlap na Javorový; Valná-nevalná
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Lednice a víno od Pavlovic
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19
Pohlednice z výletu: pro všechny, kdo ještě
váhají, zda se s mensany příště vydají;
Návštěva institucí EU v Bruselu; Reportáže
z exkurze do Bruselu; Zážitková smršť;
Něco málo o Bruselu; Výlet do Bruselu;
Výlet za zábavou alebo ako to vyzerá, keď sa
nejde kolektívne do hotela spať
Ohlédnutí za rokem 2007
26
Významnější akce Mensy v roce 2007;
Přehled aktivit místních skupin; Přehled
aktivit SIGů; Aktivity Dětské Mensy
SIGHT
36
SIGHT spojuje mensany; Se SIGHTem
po Evropě; Se SIGHTem na cony
Hry
39
Písmenkové hlavolamy; Šifrová liga
Koutek Osmiletého gymnázia Buďánka
a vzdělávání nadaných dětí obecně
40
Vzdělávání nadaných dětí v Koreji;
Osmileté gymnázium Buďánka
Názory mensanů
42
O zdravotnictví, mýtech a bludech
Tvorba mensanů
44
Čtyřikrát na kole na těžko po Evropě – 22 zemí;
Milenina marota (vrtoch);
Venušina věštírna (výstřední vyprávěnka);
Nebezpečné nahlédnutí; Schůze správní rady
Adresář Mensy ČR – jen v tištěném časopisu

Řádková inzerce členů Mensy ČR je zdarma.
Tato inzerce se může týkat osobních mensovních
i nemensovních aktivit jako je cestování (SIGHT
nabídky, spolujízda…) sběratelství, seznamování a v rozumné míře i vašich vlastních komerčních aktivit (služby nebo výrobky prodávané přímo vaší osobou). Maximální dovolený rozsah je
70 slov a 400 znaků, tj. přibližně tento odstavec.
Inzeráty budou otištěny standardním písmem, veškeré zvýraznění bude odstraněno. Redakce si vyhrazuje právo zamítnout zveřejnění
inzerátu, který neodpovídá požadavkům na inzerci v médiích Mensy ČR (http://casopis.mensa.cz,
sekce O Časopisu) nebo neodpovídá charakteru
řádkové inzerce. Otištění inzerátu v konkrétním
čísle je podmíněno místem. Redakce může
v odůvodněném případě udělit z těchto pravidel
výjimku. Uzávěrka je shodná s uzávěrkou normálních příspěvků.

Placená inzerce
Komerční inzerce v časopise je možná. Na
stránkách časopisu http://casopis.mensa.cz
(záložka O časopisu) naleznete aktuální ceník
inzerce, podmínky a další praktické údaje pro
inzerenty (náklad, dostupnost, přehled rubrik
atd.). S dotazy na placenou inzerci se prosím
obracejte přímo na šéfredaktora Tomáše Kubeše (tomas.kubes@mensa.cz).
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Úvod
Slovo předsedy

Závěrem bych Vám všem rád popřál poklidné Vánoce a do roku 2008 hodně zdraví, sil a
chuti nejen k mensovní činnosti.

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu,
že tento časopis se ve
velké míře dostává i do
rukou nečlenů Mensy,
začnu tentokrát poněkud zeširoka právě
o tom, co Mensa je a
k čemu Vám může být
dobrá. Kromě snad
všem známé informace, že Mensa sdružuje lidi,
kteří prošli IQ testem mezi horními 2 %, je třeba
zdůraznit, že je to organizace nezisková – volnočasová a slouží svým členům jako odpočinková,
nikoliv profesní, sloužící pro získání lepší práce
(i když někdy i to). To ovšem neznamená, že Vám
Mensa nebude přínosem. Pokud se totiž rozhodnete aktivněji se do mensovního dění zapojit,
najdete si tu řadu zajímavých přátel, dostanete
se na místa, která byste jinak neviděli, setkáte se
s lidmi, které byste jinak neznali a rozhodně si
rozšíříte obzory. Mensa je pro nově příchozí velmi
otevřená a pokud se na nějaké období ocitnete
v zahraničí anebo jen v jiném městě, může Vám
Mensa pomoci usadit se v novém prostředí.
Mensa je založená na práci desítek dobrovolníků. Redakce časopisu a internetový tým se starají, aby členové i další zájemci byli o všem dostatečně informovaní. Organizátoři akcí, místní
skupiny a SIGy, Dětská Mensa a další se zase
snaží, aby bylo o čem informovat. Všichni se
musí vzájemně doplňovat a tvoří tak funkční
tým. Chtěl bych jim poděkovat za jejich práci,
neboť právě oni tvořili Mensu v roce 2007.
Počet aktivních členů přibývá, stejně jako připravovaných akcí na rok 2008 (jejich výčet najdete v samostatném článku), přesto je mým cílem zapojit do mensovních aktivit daleko větší
počet členů. Na březen chystáme školení dobrovolníků, které by mělo pomoci vzniku nových
místních skupin (nebo alespoň skupinek), připravit organizátory akcí či rozjet aktivity pro
nové členy.
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TOMÁŠ BLUMENSTEIN,

TBLUMEN@MENSA.CZ

Úvodník
Vážení čtenáři,
dostává se vám do
rukou časopis Mensa.
Pro některé to je starý
známý, pro jiné z vás,
doufám, příjemné překvapení. Co od časopisu můžete čekat? Lednové číslo již tradičně
obšírně shrnuje aktivity
Mensy za předchozí rok, ať již se jedná o jednorázové akce nebo činnost zájmových a místních
skupin, a představuje, co se stane a na co se můžete
těšit v roce dalším. Bilancování může přijít někomu
z vás trošku suché, ale já pevně věřím, že v něm
obsažené zajímavé informace budou dobrou odměnou za úsilí vynaložené při čtení. Doufám, že
vás dokonce některá z nabízených akcí zaujme
natolik, abyste se rozhodli, že v roce 2008 bude
mít ve vašem životě kousek místa i Mensa.
Někomu z vás může přijít, že papírový časopis
již nemá v roce 2008 místo, ale věřte mi, i na elektronickém začátku 21. století má několik tisíc let
starý papír své opodstatnění. Možná právě proto,
že počítače a internet jsou můj chlebodárce, přijde
mi, že chvilka, kdy může stroj tiše spát a člověk
být v klidu sám se sebou a kusem hmatatelného
papíru, má i v současném hektickém životě místo.
Anebo právě naopak, když člověk ve shonu a spěchu nalezne hluchou chvilku, počítač není zrovna
po ruce, a přesto by měl chuť informace vstřebávat.
Proto doufám, že výtisk, který držíte v rukou, oceníte a jeho čtení se vám bude líbit. Krom zmíněného přehledu aktivit jsme se pokusili přichystat
zajímavé články z různých oborů a veselé hříčky
pro potrápení vašich mozkových závitů.
S přáním krásných vánočních svátků a šťastného nového roku TOMÁŠ KUBEŠ, ŠÉFREDAKTOR
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Členské příspěvky
na rok 2008

2. Poštovní poukázkou typu A – platba na účet
adresa majitele účtu: Mensa ČR, P. O. Box 20,
Moravská 9, 120 00 Praha
číslo účtu: 44400444/2400
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 e-mailu zaslaném sekretářce.

Rada Mensy ČR schválila členské příspěvky
na rok 2008 v následující výši:
500 Kč základní členský příspěvek +
předplatné časopisu
250 Kč snížený členský příspěvek pro
studenty do 26 let a seniory +
předplatné časopisu
650 Kč rodinný členský příspěvek +
předplatné časopisu
Informace
• Časopis vychází 6× ročně, vždy v lichém měsíci.
• Rodinný členský příspěvek mohou uplatnit
členové v přímé příbuzenské linii, kteří bydlí
na stejné adrese.
• V případě, že někdo z více členů v rodině,
která nevyužívá rodinný členský příspěvek,
nechce dostávat časopis, je třeba o tom včas
informovat sekretářku, nejlépe e-mailem.
V takovém případě je možné si od příspěvku
odečíst částku 150 Kč.
• 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
(pokud časopis nedostává někdo z dalších
členů v rodině).

3. Poštovní poukázkou typu C – platba na
adresu (je k dostání na každé poště, 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 e-mailu zaslaném sekretářce.
4. V hotovosti na akci Mensy, a to pouze
někomu z členů Rady Mensy
Členské příspěvky je třeba uhradit nejpozději do 31. ledna 2008. Členství zaniká k poslednímu dni roku, na který je placeno, nicméně ještě
celý následující měsíc je člen veden v evidenci
a požívá všech členských výhod.

Platit můžete těmito způsoby:
1. Bankovním převodem na účet Mensy
u eBanky – nejlevněji a nejrychleji
číslo účtu: 44400444/2400
konstantní symbol (KS ): 0308
variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
(najdete je na přední straně členského průkazu,
případně Vám je v databázi najde mensovní sekretářka)
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 e-mailu zaslaném sekretářce.

MENSA

Poznámka redakce: Ti, kteří byli za své příspěvky do časopisu odměněni členstvím (viz předminulé číslo), samozřejmě nic platit nemusí.
Bývalí členové (to jsou ti, kteří nebyli členy
v roce 2007, případně i dříve)
Bývalí členové mohou své členství obnovit
zaplacením členského příspěvku (bez zápisného) všemi způsoby uvedenými v předchozím odstavci. Členské číslo Vám zůstává zachováno bez
ohledu na délku přerušení členství a najdete je
na přední straně členského průkazu, na adresním štítku této zásilky, případně Vám je v data-
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Zprávy a informace Mensy
Jak získat časopis Mensa

bázi vyhledá mensovní sekretářka. Vzhledem
k přerušení kontaktu prosíme o aktualizaci údajů, zejména poštovní a e-mailové adresy. Změny
můžete oznámit e-mailem sekretářce na adresu
sekretarka@mensa.cz.

TOMÁŠ KUBEŠ,

TOMAS.KUBES@MENSA.CZ

Časopis Mensy ČR dostává každý člen Mensy, předplatné je nedílnou součástí členského
příspěvku. Členům Dětské Mensy je jeho objednání silně doporučeno, mohou tak učinit u paní
sekretářky (sekretarka@mensa.cz) za 150 Kč.
Kdokoliv si může stáhnout aktuální číslo na
webu Mensy ve formátu PDF, členové si mohou
nastavit, aby jim byl automaticky zasílán do
jejich e-mailové schránky. Většina v časopise
obsažených informací se také objevuje na stránkách webového časopisu: casopis.mensa.cz.

Noví členové (to jsou ti, kteří byli úspěšně
otestováni a do Mensy vstupují poprvé)
Členství vznikne zaplacením jednorázového
zápisného najednou s členským příspěvkem
a současným odesláním vyplněné a podepsané papírové přihlášky. Stáhnout a vytisknout přihlášku můžete na adrese http://prihlaska.
mensa.cz.
Jednorázové zápisné je 150 Kč (platí se
pouze při prvním vstupu), výše členských příspěvků je uvedena na začátku textu. Vyplněnou
přihlášku zašlete jako obyčejný dopis na adresu: Mensa ČR, P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00
Praha 2.
Platit můžete všemi způsoby uvedenými
v odstavci pro stávající členy. Protože Vaše členství vznikne až po zaplacení zápisného a členského příspěvku a po odeslání přihlášky, nemáte
zatím přidělené členské číslo. Jako variabilní
symbol proto použijte své datum narození ve
tvaru DDMMRRRR (29. 2. 1988 = 29021988)
a do zprávy pro příjemce uveďte, co platíte,
stačí např. 150 + 250. Budete-li platit převodem
z účtu, který není veden na Vás, uveďte do zprávy i jméno a příjmení osoby, které se platba týká,
např. Červená Karkulka 150 + 250. Pokud se
rozhodnete k platbě použít složenku typu C, není
třeba uvádět variabilní symbol, protože obdržíme ústřižek.

Novinky v intranetu
Mensy ČR
ROMAN BRZUSKA,
ROMAN.BRZUSKA@MENSA.CZ
Na intranetu Mensy chystáme přelomovou
věc, a to „Centrální databázi“. Cílem je sjednotit
databázi členů a přístupy do intranetu. Každý
nový člen dostane automaticky přístup do intranetu, mensovní e-mail (s e-mailovou schránkou
nebo jako alias přeposílaný jinam). Cílem je za-

Vážení členové současní, minulí i budoucí,
prosíme o dodržení těchto pokynů, umožníte tak
správnou identifikaci své platby, za což Vám předem děkujeme.

Rozpočet Mensy ČR
Rada Mensy schválila rozpočet Mensy ČR na
rok 2008. Tento, jakož i rozpočty předchozí, jsou
k nahlédnutí na intranetu v sekci Dokumenty.

1/2008
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jistit každému členovi Mensy stálý přísun informací pomocí e-mailu. Centrální databáze přinese zrychlení pro nově otestované, kteří by měli
dostat přístup do intranetu a informace co nejdřív. Předpokladem realizace je nové rozhraní
na intranetu pro paní sekretářku, která zde bude
v budoucnu veškerou agendu vyřizovat.
Pokud jste členy, máte funkční e-mail a nemáte přístup do intranetu, dostanete přístup
automaticky spolu s kuponem do členské průkazky. Intranet vám přinese spoustu nových informací a možností, proto neváhejte svůj přístup
vyzkoušet a přihlásit se! Můžete zde diskutovat
s ostatními mensany, zadat nebo vyplnit anketu, zadat akci do kalendáře akcí, prohlédnout si
fotogalerii (ta se zobrazuje i na webu, ale některá alba jsou „neveřejná“ a zobrazují se pouze na
intranetu), najdete zde mensovní rozpočet i archiv
časopisů, budete moci zaslat ostatním členům
e-mailem zprávu o nějaké akci, požádat je o pomoc a hlavně budete pravidelně dostávat e-mailem
zprávy od ostatních. A věřte, že jich není málo.
Budete dostávat pozvánky na akce, informace
o časopisu, novinkách na webu… to vše samozřejmě v závislosti na vašem osobním nastavení,
můžete si určité druhy zpráv i vypnout.
Těšíme se na vás na adrese http://intranet.
mensa.cz!

Přijďte se podívat na web
Mensy
LENKA BRZUSKOVÁ,

WEBMASTER@MENSA.CZ

Zajímá vás, co je v Mense nového, a nemáte
zrovna po ruce časopis? Přijďte se podívat na
web Mensy! Stránky www.mensa.cz vám stále
přinášejí aktuální informace. Najdete zde pozvánky na akce, které si můžete najít buď v menu
„Akce“, nebo v kalendáři akcí hned na hlavní
stránce. Dozvíte se, kdy se koná testování IQ,
kdy bude nejbližší Rada Mensy nebo schůzka
místní skupiny. Také pro vás máme archiv uskutečněných akcí s fotkami a s reportážemi za několik posledních let.

MENSA

Své stránky zde má Dětská Mensa, SIGy
i místní skupiny. Sekce hlavolamy vám přináší
pravidelně nové hádanky, hlavolamy a šifry. Jejich řešením můžete vždy vyhrát malý dárek.
Za poslední rok se nám rozrostla sekce časopis (casopis.mensa.cz), kde se objevují ty nejzajímavější články z časopisu. Máme je rozděleny
do tematických sekcí, proto si můžete zpětně
přečíst například povídky, různé zajímavosti
nebo rozhovory s výjimečnými mensany.
Chystáme pro vás v nejbližší době převlek
mensovního webu do nového kabátu a uvítáme
jakékoliv nápady, jak web vylepšit.
Chtěli byste se taky podílet na tvorbě webu?
Pokud umíte alespoň základy HTML, nejlépe i
PHP, ozvěte se nám, přivítáme další členy týmu.

Projekty Dětské Mensy 2008
VÁCLAV FOŘTÍK,

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ

Řešitelem projektů Dětské Mensy mohou být
jak členové, tak nečlenové Mensy (DM), kteří
v kalendářním roce 2008 nepřekročí věkovou
hranici 20 let. Kromě vyhlášených témat je možno přijít i s tématem vlastním, v takovém případě je však nutno předložit vlastní téma/projekt
do konce února ke konzultaci a schválení jeho
zařazení mezi vyhlášená témata. Stejně jako
v předchozích letech, je i na rok 2008 připraveno k rozdělení mezi oceněné práce z rozpočtu
DM celkem zhruba 30.000,– Kč. O případném
zvýšení dotace na ceny bude rozhodnuto podle
kvality projektů a našich možností. Vyhlášení
výsledků proběhne během slavnostního večera
v prosinci 2008. Každé téma bude mít svého garanta nebo garanty.
Témata projektů Dětské Mensy na rok 2008
1. Výzkum/analýza/úvaha na téma: porovnání
podpory sportovně, umělecky a intelektově
nadaných dětí a mládeže
2. Vytvoření hraného filmu (min. 5 minut, max.
180 minut)
3. Vytvoření vlastní deskové, RPG, společenské
hry/upravení, či rozšíření již existující
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4. Napsání detektivního příběhu (min. 3 strany
A4, max. 333 stran A4)
5. Vlastní projekt – umělecký, vědecko-technický, softwarový
Během letních prázdnin je možné projekty
posoudit a dopracovat po připomínkách „nezávislých“ radilů – na letních campech pod mým
vedením 6.–13. 7. a 13.–20. 7. budou probíhat
hodnotící workshopy na různá témata a konzultace k projektům bude jejich součástí.
Doporučený termín odevzdání ke konzultaci:
30. 6. 2008
Závazný termín odevzdání projektů:
30. 9. 2008

Nadace Mensy pro
vzdělávání a výzkum

MERF (včetně mě) mysleli, že by mohla, avšak
další zkoumání odhalilo, že miliony dolarů potřebné pro výzkum by překročily naše možnosti.
Bez patřičného kapitálu by se výzkum nevyrovnal nejvyšším profesionálním standardům
a mohl by poškodit naši pověst. Kromě toho by
provádění vlastního výzkumu vyžadovalo velmi
dlouhodobý závazek dobrovolníků Mensy s nejistou vyhlídkou.
Proto MERF raději odměňuje výzkumníky
z celého světa, kteří odvádějí profesionální práci
pod křídly velmi dobře zajištěných universit a výzkumných společností.
MERF se tedy zabývá financováním úspěchů
ve výzkumu a publikováním v časopise Mensy
o výzkumu. Více si můžete vyhledat na webových
stránkách MERF – www.mensafoundation.org.

Mensa Foundation
Announces International
Scholarship Program

ABBIE SALNY, ČESTNÁ PŘEDSEDKYNĚ MIL,
PŘELOŽIL MILAN BUBAL
Jedním z cílů Mensy je využití inteligence
ve prospěch lidstva.
Nadace Mensy pro
vzdělávání a výzkum –
Mensa Education &
Research Foundation,
ve zkratce MERF, byla
založena právě pro
plnění tohoto cíle.
Prvním úkolem MERF je podpora vzdělanosti,
která momentálně zahrnuje mezinárodní vzdělávání mensanů a podporu studentů, kteří chtějí
studovat ve Spojených státech.
MERF také nabízí odměny za úspěch ve výzkumné práci a za vynikající práci v oboru inteligence a příbuzných oblastech. Zkušení profesionálové a odborníci, kteří jsou v Komisi pro kontrolu výzkumu posuzují články zaslané do MERF
a vybírají ty, které jsou vhodné k publikaci
v časopise Mensy o výzkumu (Mensa Research
Journal).
Můžete se ptát, proč MERF nesponzoruje
svůj vlastní výzkum. Původně si zakladatelé
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Poznámka redakce: článek není přeložen,
protože soudíme, že lidé, kterých se týká, si jej
snadno přečtou v angličtině.
The Mensa Education and Research Foundation offers the international scholarship program for international Mensa members or their
children for study in the United States. This
US$1000 scholarship will be awarded on the
basis of an essay contest in which applicants explain their educational and career goals. Essays
must be submitted in English and must be no
more than 550 words in length. Application
deadline is 15 January 2008.
For complete rules, eligibility information
and to download an application please visit
http://www.mensafoundation.org.

Zasedání Rady Mensy ČR
Příští zasedání Rady Mensy se koná 5. 1. 2008
od 11.00 na Osmiletém gymnáziu Buďánka
(www.budanka.cz).
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Počty členů Mens ve světě
PŘIPRAVILA

Kolumbie
Makedonie
Slovensko

HANA SVOBODOVÁ

Prozatimní Mensy
Argentina
39,4
Izrael
7,3

MENSA

Počet členů na
milion obyvatel

Národní Mensy
Austrálie
21,0
Belgie
10,6
Brazílie
189,3
Bulharsko
7,7
Česká republika
10,3
Dánsko
5,5
Finsko
5,3
Francie
61,7
Hong Kong
6,9
Itálie
59,3
Jižní Afrika
47,9
Kanada
32,9
Korea
48,5
Maďarsko
10,1
Malajsie
27,2
Německo
82,3
Nizozemsko
16,4
Norsko
4,7
Nový Zéland
4,2
Polsko
38,1
Rakousko
8,3
Singapur
4,6
Srbsko a Černá Hora 10,1
Španělsko
45,3
Švédsko
9,1
Švýcarsko
7,5
USA
302,2
Velká Británie
61,0

Počet členů
(k červnu 2007)

Populace
(v milionech)

Počet členů Mensy

1086
792
585
*1319
946
2119
845
331
986
855
1585
855
765
900
5611
3201
437
333
806
501
757
1221
1337
1997
856
48.181
23.722

51,7
74,7
1,5
76,0
128,1
172,0
399,8
13,7
48,0
16,6
17,9
48,2
17,6
75,7
33,1
68,2
195,2
93,0
79,3
21,2
60,4
164,6
120,9
29,5
219,5
114,1
159,4
388,9

232

5,9

46,2
2,0
5,4

108
2,3
248 124,0
172 31,9

Vznikající Mensy
Filipíny
88,7
Chorvatsko
4,4
Indie
1131,9
Lucembursko
0,5
Pákistán
169,3
Řecko
11,2
Slovinsko
2,0

245

Přímí členové MI

369

Celkem

176
17
47
111

104.654

* do oficiálních statistik Mensy International
nejsou zahrnuty údaje o Dětské Mense, protože členové DM neprošli oficiálním mensovním testem pro dospělé

Kalendář akcí na rok 2008
Kalendář plánovaných akcí na celý rok 2008
naleznete na začátku tohoto časopisu.

Prohlídka Zámku Zábřeh
v Ostravě
HANA SVOBODOVÁ,
HANA.SVOBODOVA@MENSA.CZ
Vážení spolumensané,
ráda bych vás pozvala na ojedinělé (ne)pravidelné setkání Místní skupiny Ostrava dne 8. 1.
2008 (tedy ne první úterý v měsíci, jak je zvykem, ale až to druhé) v 18.00 (čas zůstává stejný)
do Zámku Zábřeh v Ostravě (opravdu ne
v čajovně) na ulici U Zámku 42/1 (http://www.
zamek-zabreh.cz).
Co budeme dělat? Po aperitivu a výběru některého z úžasných (jak na pohled, tak chuťově)
jídel se odebereme k prohlídce zámku – pivnice,
pivovaru, vinotéky a zámeckého hotelu (nahlédneme do pokojů, které budou momentálně vol-
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né). Po prohlídce zámku se vrátíme do restaurace a vychutnáme si připravenou krmi. Pak už
nás čekají jen samá pozitiva – trávení, povídání
a později návrat domů.
Chtěla bych upozornit, že ceny jsou v tomto
podniku lehce nadstandardní (ale třeba 300g řízek i s přílohou stojí nějakých 180 Kč ☺), nicméně aktuální členové Mensy ČR z Moravskoslezského kraje (se zaplacenými členskými příspěvky na rok 2008 v den konání prohlídky)
dostanou na tuto akci příspěvek 100 Kč, částečně jako vánoční dárek od své MS a také, aby je
útrata až tak moc nebolela. Je možné zaplatit
členské příspěvky i na místě a tím získat zmíněný příspěvek.
Zváni jsou samozřejmě také všichni ostatní,
ať již nečlenové, členové z jiného kraje či opozdilci s placením. Své přihlášky prosím posílejte
na adresu hana.svobodova@mensa.cz nejpozději do 4. 1. 2008.

Pragocon 2008
VÁCLAV FOŘTÍK,
VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,
603 234 368

Na začátku února se bude
konat 12. ročník setkání příznivců vědecké fantastiky, fantasy, hororů, záhad všeho druhu, japonské kultury a her na hrdiny, pořádaný Václavem Fořtíkem a SFK Terminus.
Kde (JINDE!): sídlo Mensy ČR (také OGB
a TCP), Pod Žvahovem 463, 150 00 Praha 5
Kdy: pátek (cca 13.00) 1. 2. – neděle 3. 2.
2008 (cca 12.00)
Program
• Mensovní program – výběr toho nejlepšího, co nabízí Mensa ČR a OGB. Program sestavuje Václav Fořtík.
• Futurologický kongres – přednášky o blízké i vzdálenější budoucnosti. Program sestavuje JITA Splítková – www.futurologie.cz
• Literární blok – rozbor povídek, autorské
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čtení, info o workshopových projektech pod vedením Lucky Lukačovičové.
Klubové bloky
• Harry Potter – série přednášek, her, diskusí
a soutěží připravuje tým kolem http://hogwarts.
czechzone.net.
• Manga – program připravuje Manga klub
kolem Michala Bezvody – www.manga.cz.
• Prague b. N. blok – hry na hrdiny, přednášky, diskuse, předvádění i samotné hraní pod vedením Petry Lukačovičové.
• Místnosti jsou připraveny i pro program:
DDR, Andoru, Dracidoupe.cz, Turkovců a několika dalších.
• Hry – Pragocon je tradičně spojen s hraním
her všeho druhu, prezentovat a hrát se budou
hry firem Altar, Corfix, Blackfire Entertainment,
Albi, MINDOK, Piatnik, DINO Toys.
Další
Pragocon je nerozlučně spjat s vyhlášením vítězů literární soutěže pro autory do 19 let
O cenu barda Marigolda, stejně jako soutěže
o nejbizarnější osobu české společnosti – Mimozemšťan roku. Máte-li vhodné kandidáty i s vtipným komentářem, proč právě vámi vybraní mají
mít titul Emzák roku, neváhejte a zašlete nám
váš návrh.
K dalším kratochvílím bude patřit čajovna,
dražba obrázků, knih a artefaktů, testy IQ, tombola.
Ceny
• Základní registrační poplatek: 350,– Kč
• Pro předem přihlášené (přes web): 250,– Kč
• Členové klubů (Mensy, Mangy, Andoru, Hogwards…) předem přihlášení: 200,– Kč
• Účastníci literární soutěže mají v sobotu vstup
volný, na celou akci mají vstup za 150,– Kč.
• Jednodenní poplatek:150,– Kč
• Na conu bude možno přespat – spacák
s sebou. Poplatek za přespání bude účtován
30,– Kč/noc.
Bližší informace, přihlášky a dotazy
Václav Fořtík (e-mail vaclav.fortik@mensa.cz,
tel. 603 234 368), www.mensa.cz, http://www.
mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/terminus.html
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Hraní deskových her
VÁCLAV FOŘTÍK,

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ

Všem zájemcům o hraní deskových her a speciálně Osadníků z Katanu dávám na vědomí, že
začíná fungovat pravidelné hraní této hry, a to
každé úterý od cca 15.00 do cca 18.00 v klubovně Dětské Mensy – Zavadilova 3, Praha 6. Současně bude možné si z klubovny vypůjčit některé deskové hry.

Leadership day – školení
dobrovolníků
TOMÁŠ BLUMENSTEIN,

TBLUMEN@MENSA.CZ,

603 726 030

Chtěli bychom do mensovního dění zapojit
více členů – tedy těch, kteří mají chuť se na aktivitách podílet. Na druhou stranu si uvědomujeme, že je potřeba jim pomoci, nabídnout jim
možnosti pro činnost a předat zkušenosti. Proto
jsme připravili celodenní „školení“, které má za
cíl získat pro mensovní práci právě Vás.
Termín: sobota 1. března 2008
Místo: Praha, OBG, Pod Žvahovem 463
Program:
10.30–12.00 Úvodní obecná prezentace –
všeobecné informace o Mense ČR, její založení,
fungování, aktivity, MS, SIGy, péče o nadané
děti, celostátní setkání, testování, servis poskytovaný aktivním členům, Mensa International.
12.00–13.00 Oběd
13.00–14.30 Tematické přednášky – blok 1
15.00–16.30 Tematické přednášky – blok 2
17.00 Společné posezení s všeobecnou diskusí
Zatím připravujeme tato témata:
• Nadané děti (Václav Fořtík)
• Aktivity (Tomáš Blumenstein) – druhy aktivit, úspěšná realizace, příprava akcí krok za
krokem, podpora ze strany Mensy, náměty a nápady pro realizaci akcí
• Místní skupiny (Jana Hesová) – zkušenosti úspěšných MS, jednotlivé kroky pro založení
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MS, podpora vzniku nových MS, kontaktní osoby v regionech
• Testování (Dana Havlová) – proškolení nových i stávajících testujících
• Noví členové – uvítací balíček, kontaktní
osoby pro nové členy
• Časopis (Tomáš Kubeš) – redaktoři, korektoři, překladatelé
Kdo by se měl (může) zúčastnit:
Vedoucí jednotlivých témat, rodiče nadaných
dětí a zájemci o práci s nimi, předsedové a místopředsedové MS, kontaktní osoby v regionech
a lidé, kteří by ve svém okolí chtěli místní skupinu založit, testující noví i stávající, předsedové
SIGů, další aktivní členové nebo ti, kteří se aktivními chtějí stát, lidé, kteří by chtěli pořádat akce,
ale nevědí jak na to či se jen ostýchají anebo prostě jen ti, kteří se chtějí o Mense něco nového dozvědět.
Účastníci, kteří absolvují celý program, mají
nárok na oběd zdarma. Aktuální informace a přihlášku (nepovinná, ale vítáme ji) najdete na
www.mensa.cz.

Velikonoce v Dolomitech
ALEŠ VENCKO,

VENCKO@SEZNAM.CZ

SIG Lyžování pořádá v termínu 22. 3.–29. 3.
2008 (sobota až sobota) akci pro lyžaře i nelyžaře „Velikonoce v Dolomitech“. Akce je vhodná
pro všechny lyžaře, snowboarďáky i nelyžaře
všech věkových kategorií. Během týdne budeme
navštěvovat několik místních vyhlášených skiareálů, na kterých jsou sjezdovky pro začáteční-
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ky i pro velmi pokročilé. Nelyžaři mohou využít
nádherného prostředí Dolomit k vycházkám
a opalování. Na večer pak plánujeme hraní deskových her, návštěvu sauny a další společenské
vyžití. A samozřejmě, občasné společné posezení v pizzerii. Nezbytnou součástí pobytu je pochopitelně také plnění českých velikonočních
povinností a zvyků.
Ubytování je zajištěno ve tříhvězdičkové
rezidenci a hotelu Rosa ve vesničce San Lugano
v lyžařské oblasti Val di Fiemme, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Vzhledem k vysoké atraktivitě místa a termínu přes velikonoční svátky důrazně doporučujeme přihlásit se co
nejdříve. V oblasti je celá řada ubytovacích kapacit na náš termín již v tuto chvíli zcela vyprodána.
Více informací a přihláška je na www.mensa.
cz/mensa.cz/site/akce/pozvanky/lyze.html.

Celostátní setkání Mensy –
jaro 2008
Vážení mensané, srdečně vás všechny zveme
na jarní celostátní setkání 2008, které proběhne
v nádherném zapadlém koutku Plzeňského kraje. Jak se již stalo tradicí, čeká vás bohatý soutěžně zábavní program, výlety, hry, mnoho přátel
a hezkých chvil.
Termín 7.–11. 5. 2008
Kde
Rekreační areál Bezdružice (nachází se v lesích, 100 m od velkého rybníka „Zaječí“, cca 4 km
od obce Bezdružice, v části obce Křivce, okres
Tachov), http://www.arealbezdruzice.cz/
Ceny
• ubytování: 150 Kč (děti a důchodci 100 Kč),
v penzionu nebo chatkách pro 2 os.
• strava: 60 Kč snídaně ve formě bufetu, 60 Kč
teplá večeře
• registrační poplatek: 100/200 Kč na účastníka člen/nečlen, děti do 10 let zdarma, pro přihlášené po 20. 4. 2008 bude registrační poplatek navýšen o 100 Kč/osobu
• ostatní: 50 Kč stan, 20 Kč pes
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Program
velká týmová hra s překvapením
sada menších zábavných soutěží
večery s povídáním a deskovými hrami
výlety
pro přespolní: je pravděpodobné, že během
setkání proběhnou v Plzni ,,Slavnosti Svobody“, které budou jistě zajímavou podívanou,
viz http://www.liberationfestival.com/cz/
pages/program.htm – zde je k vidění program loňského roku
Organizační tým
Jan Vaněček (Jan.Vanecek@mensa.cz), Věra
Hellerová, Hana Heřmanová (Hana.Hermanova
@mensa.cz), Tomáš Tauber (Tomas.Tauber@
mensa.cz) a Jindřich Poskočil
Další informace se objeví počátkem jara, viz
http://setkani.mensa.cz
•
•
•
•
•

Hledání slavkovského
pokladu III
PAVEL TERBER,

TERBER@SKY.CZ

Jelikož na jaře roku 2007 zůstal slavkovský
poklad nevyzvednut a na druhý pokus počasí
nepřálo – byla mlha a zima, koná se další pokus
o jeho nalezení příští rok na jaře. Zváni jsou
předchozí účastníci i noví hledači. Ti budou mít
začátek usnadněn o znalosti týmů z prvního pokusu. Kdy: 24. 5. 2008 v 10.00.
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Letní vzdělávací campy
Centra nadání
VÁCLAV FOŘTÍK,

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ

Mensa ČR a Centrum nadání vás srdečně
zvou na zábavně vzdělávací campy, na kterých si
účastníci volí program v různých sekcích: rozvoje logických a verbálních schopností, informatika/IT a jazykový (angličtina, němčina), Manga/Japonsko, Dramatika a RPG.
Termíny: 6. 7.–13. 7. a 13. 7.–22. 7. 2008
Místo akce: rekreační středisko Kořínek,
http://www.hotelkorinek.cz/. Soukromé rekreační a zdravotnické zařízení s celoročním provozem se nachází na rozhraní západních Krkonoš
a Jizerských hor. Ubytování je ve 2–6lůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím.
Program sekce rozvoj logiky
• společné setkání nadaných dětí
• zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy
• výuka a turnaje v logických a strategických
deskových hrách
• poradenství (práce s nadanými dětmi, řešení
individuálních problémů)
• úlohy na rozvoj logiky, paměti a různých typů
inteligence – tj. verbální, matematické, prostorové představivosti a postřehu
• hlavolamy a rébusy, základy šifrování, funkční gramotnost
• program garantují Vašek Fořtík, Zuzka Vytisková a Michal Konfršt
Rozvoj verbálních schopností
• funkční gramotnost, rozbor autorských textů
• zlepšení slohu, tvůrčí psaní, autorské soutěže
(povídka, námět…)
• verbální hry – Scrabble, křížovky, osmisměrky
• rétorika, rozvoj debatních a diskusních dovedností
• program garantuje Václav Fořtík
Jazyková sekce (An, De, Fr)
• hraní her v různých jazycích
• konverzace
• logika jednotlivých jazyků
• program garantuje Vašek Mužík
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Program sekce Divadlo, dramatika, RPG
improvizace, rétorika
dramatizace, role-playing
LARPy
program garantuje Lucie Karenová
IT sekce
• programování
• šifry, kryptografie
• počítačové hry
• informatika
• program garantují Zuzka Vytisková, Lucie
Molková
Manga sekce
• kreslení comicsů
• promítání anime
• přednášky, debaty
• program garantuje Michal Bezvoda
Společný program všech sekcí
• Dračí doupě a další hry na hrdiny, které rozvíjejí strategii, taktiku a rétorické schopnosti, stolní deskové hry – Scrabble, šachy, Abalone a jiné známé či méně známé logické hry
• herní a rozvojové aktivity vhodné pro všechny od 9 do 26 let
• týmové hry v přírodě
• herní činnosti vhodné pro rozvoj různých
typů inteligence
• diskuse i praktické dohody spolupráce
v regionech okolo mimořádně nadaných dětí
a mládeže
Informace o dalších kempech, jejichž organizátor není Vašek Fořtík, naleznete na internetu.
•
•
•
•

INZERCE
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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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Reakce na akce
Nevýšlap na Javorový
RICHARD KLIMECKÝ
Bylo velice špatné počasí, takže se program
z výšlapu na Javorový změnil ve dny odpočinku
a stolních her. V restauraci U Lojzka jsme si dali
něco dobrého na zub a zahráli si kulečník. Příští
rok hodlám akci zopakovat, ale tentokrát v zářijovém termínu.

Valná-nevalná hromada
ILONA BLAŽKOVÁ
Právě jsem se vrátila z valné hromady skupiny Ústeckého kraje a ráda bych popsala své dojmy zcela začerstva. Sraz byl v 19.00. Ivě Berčíkové jsem potvrdila svoji účast e-mailem, jak
jsem zvyklá z práce (profesionální deformace)
a snažila se přijít včas. Přijela jsem domů přesně
v 18.30, rychle se převlékla z kancelářsko-bankovní uniformy do riflí, svetříku a vyrazila.
Naštěstí je hospoda, kde byla plánována valná hromada, několik set metrů od místa mého
bydliště, takže jsem doběhla celkem včas. S rozechvěním jsem brala za kliku dveří, nad nimiž
jsem četla název hospody: „Jsem tu fakt správně?“ Malé nedorozumění vzniklo samozřejmě
hned při dotazu u číšníka: „Kde že je ten sraz
Mensy?“ Nato se mě snažil nasměrovat do salonku, kde právě probíhala oslava jakýchsi narozenin, a pak mě odkázal do pivnice v přízemí.
Naštěstí v tu chvíli vyběhla z restaurace Iva a odchytila mě právě se vracející z pivnice a již silně
pochybující o tom, že jsem zde opravdu správně.
Připojil se k nám i jeden bloudící člen, ze kterého se vyklubal velice sympatický Jirka, taktéž
prvnička. Už takhle mám pochybnosti o své inteligenci a vůbec si nepřipadám vhodná do společnosti tak výjimečných lidí, jakými se členové
Mensy jeví, takže jsem již byla rozhodnuta odejít zpět, do svého teplého útulného domova, ke
svým drahým pubertálním holčičkám.
Přiznám se, že jsem čekala valnou hromadu
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v pravém slova smyslu. Já si pod tím pojmem
představuji něco jako moc a hodně mnoho lidí
pohromadě. Dle výkladu Wikipedia je to: ,,Nejvyšší orgán společnosti“ či občanského sdružení, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se
v různých intervalech, určených stanovami, kolektivní smlouvou nebo zakládací listinou. Při
důležitých událostech může být svolána statutárním orgánem (Výbor, Představenstvo). Účastní
se jí členové společnosti. Tohle zní opravdu vážně. Skutečně. Kdybych si to přečetla dřív, asi
bych tam vůbec nešla. Zřejmě tak učinili i zbývající členové, protože na setkání nás bylo pouhých
pět, ovšem z toho byla jedna maminka Ivy Berčíkové, dále kamarádka člena Váchy, který nemohl přijít a Jana – nečlenka. Čili jsme se stali neusnášeníschopnými.
Co jsme nemohli nahnat v pravidlech, dohnali jsme povídáním (to mi jde) a musím říci, že
se mi to povídání a seznamování moc líbilo. Zjistila jsem, že členové Mensy nekoušou, jsou příjemnými společníky a dá se s nimi pokecat. Iva
s maminkou vyprávěly o srazech Mensy v různých koutech republiky a znělo to víc než dobře.
Já totiž nemám ráda stolní ani deskové či podobné hry. Prostě mě to nebaví, ať se na mě zlobí,
kdo chce. Luštit kvízy také neumím. Vlastně
jsem to nikdy nezkoušela, takže mě docela uklidnily, když jsem se dozvěděla, že je nemusím hrát,
pokud sama nechci. Můžu chodit třeba na túry
nebo na pivo, popř. hrát badminton, který sice
taky neumím, ale je u něj dost legrace. Můžu s sebou vzít i rodinu – nečleny, i když moje pubertální dcery samozřejmě o žádné výlety se senilními
a trapnými rodiči nestojí.
Pro všechny z Ústeckého kraje, kteří jste dosud byli pouze platícími členy, mám pozvánku
na lednový bowling. Pokud bude volná dráha,
sejdeme se 25. 1. 2008 v Bowlandu v Krásném
Březně. Jestli má někdo z Ústeckého kraje stejné
pochybnosti o své inteligenci jako já, nebojte se
ničeho a přijďte. Bude legrace. Bowling jste určitě už všichni zkoušeli! Pak už Vás pojmy jako
,,Valná hromada a setkání místní skupiny“ nebudou strašit.
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Obnovení Business Clubu
TOMÁŠ KUBEŠ
Hned v úvodu bych velice rád poděkoval
panu Součkovi za obnovení takřka tradičního
Business Clubu a doplnil, že tento článek se nepokouší být celkovým shrnutím prvního obnoveného setkání, ale je spíše takovým střípkem.
V ušmudlaný listopadový večer se v jedné
pražské pizzerii sešli pan doktor Macek a přibližně 15 dalších mensanů. Diskuse začala zvolna
v odlehčeném duchu povídáním a žertováním.
Po osmé hodině, kdy již byli všichni najedeni, se
pan doktor Macek vrhl na slíbené téma ,,bludy
českého zdravotnictví“. Jeho povídání bylo velice zajímavé a nutno dodat, že pan doktor je
opravdu výborným řečníkem. Nebudu se pokoušet všechny jeho teze, kterými se snažil vyvracet
bludy, přepisovat, zmíním dvě, které mi z pěti
popsaných přišly asi nejzajímavější: ,,Velká část
nemocných se uzdraví i bez lékařského zásahu
a zdraví, zvláště to vaše, není veřejný statek.“ Jak
prosté, a přitom tak často nechápané. Také nemohu opomenout zavedení a vysvětlení termínu
dojivost systému.
Na závěr ještě připojuji perlu perel, kterou
pronesl pán představivší se Jaroslav, který prý do
Mensy, dle svých slov, vstoupil omylem: „Víte,
hledání partnera je i pro normálního těžká věc.
Není to ale nic proti tomu, jaké to mají ti čtyřprocentní, kteří musejí nejprve v mase lidí hledat
toho vhodného, aby později, jako ostatní, zjišťovali, zda je to ten pravý. Ale jak špatně jsou na
tom potom ti dvouprocentní?!“ Tomu se upřím-
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ně zasmál i pan doktor a doplnil, že on díky tomu
hledá stále…
Večer proběhl velice dobře a uvolněně a já
pevně doufám, že se obnovená tradice udrží
a přeji panu Součkovi mnoho štěstí. Věcný popis
diskuse naleznete v článku ,,O zdravotnictví,
mýtech a bludech“ v rubrice Názory mensanů.
FOTO

TOMÁŠ NOVOTNÝ

Lednice a víno od Pavlovic
ALEŠ VENCKO
Po mnoha letech se konala mensovní akce
s návštěvou vinného sklípku. Člověk by čekal velkou účast a ejhle, ono se nás sešlo jen dvanáct
lidí (pokud dobře počítám), a to včetně dětí i toho ještě nenarozeného. Asi bude něco pravdy na
tom, co prohlásil před pár lety, na mensovním
setkání v Orlických horách, jeden z nás na dotaz
p. Grulicha, majitele arboreta (prosím neplést
s bývalým ministrem průmyslu – na arboretu
bylo na rozdíl od našeho průmyslu vidět, že je
vedeno schopným člověkem), co jsme jako za
partu – „My jsme přes pivo“. Koneckonců, v pivě
je mnoho vitamínů podporujících mozkové buňky, a tak se pěkně naplňuje jedno z poslání naší
organizace – rozvoj inteligence.
Ale zpět k naší komorní akci: Postupně jsme
se scházeli v Praze, Prostějově, Brně a u lednického zámku, který byl naším prvním cílem.
Kromě prohlídky vlastního zámku jsme zhlédli
i místní akvária a skleník a po velmi dlouhém
obědě (jehož největší náplní bylo čekání, než
nám ho přinesou) jsme se vydali na jízdu kočárem po zámeckém parku k minaretu, abychom si
na tomto výletě užili i nějakou romantiku.
Dalším bodem programu byl Janův hrad.
Dovnitř jsme se však nedostali (byť mělo být dle
našich hodinek otevřeno), neboť za tak krásného
podzimního víkendu přece není možno chtít po
zaměstnancích, aby si ho neužívali a byli v práci.
Až v takových chvílích si člověk uvědomí, jak je
důležité rozumět všem nářečím mateřského jazyka. Na dveřích totiž byla cedule, že otevírací
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dobu je možno podle potřeb návštěvníků upravit. Na Břeclavsku tedy „zaměstnancům“ říkají
„návštěvníci“.
Po prohlídce Mikulova jsme se, již za tmy,
přesunuli do Bořetic. V Bořeticích je další turisticky významná stavba, a to rozhledna na Kraví
hoře. Na tu jsme se však dostali jen někteří z nás,
a to až ráno, neboť večer byl důležitější program,
kvůli kterému jsme se do Bořetic vypravili – návštěva sklípku pana Hempla. Malého vinaře, na
kterém je vidět, že to dělá s láskou a pro radost.
Sklípek byl jen pro nás a on se nám celý večer
věnoval. Celý večer jsme strávili povídáním o víně a dověděli jsme se mnoho zajímavého. Na
oplátku jsme p. Hemplovi nabídli, že nás může
v noci vzbudit, pokud náhodou začne pořádně
mrznout a sklízely by se hrozny na ledové víno
(to ale nikdo netušil, že se nakonec oteplí a bude
se ještě téměř měsíc čekat). Samozřejmě jsme si
o víně jen nepovídali a ti z nás, kdo mohli, tak
také pilně ochutnávali. A k ochutnávání toho
bylo skutečně hodně. Drtivá většina v opravdu mimořádné kvalitě. Přitom p. Hampl vína
prodává za velice nízké ceny. Kdybych žil v Česku (a měl tedy kdy to vypít) a ještě k tomu byl na
místě autem, odvezl bych si z jeho sklepa ne dvě
lahve, jak jsem udělal, ale několik beden lahví.
Na závěr mi nezbývá než poděkovat Tomášovi Blumensteinovi za perfektně zorganizovanou
pohodovou a přitom kulturně velmi přínosnou
akci a doufat, že příště se nás ve sklípku sejde víc.
FOTO
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Reportáže z exkurze
do Bruselu
TOMÁŠ KUBEŠ
Nestává se často, aby si jedna akce zasloužila celou rubriku. Výlet do Bruselu s exkurzí do
orgánů EU, prohlídkou památek Belgie a návštěvou Lucemburku, si však z mnoha důvodů
zaslouží výjimku. Svým způsobem se jednalo
o opravdu unikátní akci, a to jak délkou a obsahem, tak organizační náročností. Svou roli možná sehrál i omezený prostor autobusu, ve kterém
se maximálně koncentroval mensovní duch, neb
jak víme ρ = m/V. Všem autorům článků upřímně děkuji za jejich hezké reakce a omlouvám se
těm, na jejichž příspěvek se již nedostalo, jako
díky jsem jej zaslal alespoň organizátorům.
Těmto též upřímně děkuji za krásnou akci.

Pohlednice z výletu:
pro všechny, kdo ještě váhají,
zda se s mensany příště vydají
OLGA MATĚJČKOVÁ
Z podzimu do zimy, tři a půl noci hvězd, ve
zpětném zrcátku stovky cest, na čtyřicet zvědavých lidí – většina z nich se tu poprvé vidí.
Bruselský park po ránu: javory s kůrou platanů, od pondělí do pátku rychlé odklízení odpadků, město je právě vzbuzené, stále nedostavěné,
náš předseda rychle pochválí očíslované jeřáby,
odpřednáší své první průvodcovské přípravy
a pak, přeceděné skrz detektor kovů, nás pohltí
první eurodům ,,parlamentní úl“.
Pak procházka Honzy Fikáčka, památky
i žrací ulička, náměstí, radnice, cechovní domy,
jemňoučký déšť a barevné stromy, mřížky bruselské krajky a železná mřížka atomu, co už padesát let se nemění, dál přístřeší muzea historie
a umění. Budova Komise, třinácté poschodí,
Strépy-Thieu a výtah – tentokrát od lodí – výstava o belgické chytrosti a umění, jen chvíle bloudění a večerní bruselské mensovní sezení.
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Bruggy: nejdříve tržnice, kde prodávali i živé
slepice, dál kostely, radnice, zvonice, lodičky,
čokoládičky. V Antverpách vodní hladina větrem
čeřená – to že zima začíná, v obchůdku patnáct
druhů kávy: Voilà! Prodavač – merci bien – není
zač. Koho by ještě napadlo, že po lodích v přístavu, uvidí letadlo, tři viadukty, vlak, k tomu
všudypřítomný (zde lucemburský) mrak, od listí barevné slzavé údolí, vzpomínka na ně však
vůbec nebolí, a pak už zase dálnice, nablízku
sněhová vichřice, nespočitatelné větřáky, co nebezpečné jsou pro ptáky, s vědomím Schengenu – té lucemburské vesnice – kde dohodli, že
hranice je už jen mezi podzimem a zimou, a ne
mezi germánskou a naší hlínou.
Pak ptáte se jistě: ,,Kam pojedem příště?“

Návštěva institucí EU
v Bruselu
ADAM „NEZLETILEC“ PETŘÍK
Večer, 7. 11., se 36 mensanů rozjelo směr
Brusel, kde sídlí některé instituce EU. Cesta
v noci pohodlným autobusem, z obce Brodek
u Prostějova (tento nápis se ukázal jako velmi
důležitý poznávací znak), byla celkem příjemná,
nicméně se jen málokdo vyspal, takže to tak podle toho v Evropském parlamentu vypadalo. Po
příjezdu do Bruselu, kde proběhlo urychlené vylodění, jsme si prošli Leopoldův park. Poté se
zamířilo do Parlamentu, kde jsme se setkali

Mensa na vodě (Bruggy)
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s europoslankyní Zuzanou Roithovou. Kontrola
při vstupu byla ovšem zajímavá. Procházeli jsme
sice detektorem kovů, nicméně kapesní nože atd.
se nechaly lehce přehlédnout. Prohlédli jsme si
budovu a poté Brusel samotný, včetně památek
jako např. Velké náměstí.
Druhý den byla na programu návštěva Evropské komise, kde nás přijala členka kabinetu
Vladimíra Špidly, pí Laňová, a poté také člen kabinetu slovenského komisaře pro vzdělávání.
Po obědě v jídelně Evropské komise (jídlo bylo
velmi dobré a jak jinak než dotované), jsme se
odebrali na impozantní lodní výtah ,,Canal du
Centre‘‘ (dokáže pohybovat s loděmi o váze nákladu až 1350 tun). Při prohlídce strojovny jsme,
díky právě spuštěnému výtahu, zažili menší „zemětřesení“. Belgičtí průvodci nám kladli na srdce, že je celý postaven pouze belgickými firmami.
Když jsme u toho patriotismu, téměř v každém
městském okně visí belgická vlajka, což nás velmi zaujalo. Později jsem zjistil, že to je z důvodu
nesouhlasu s rozdělením Belgie, které je dnes
skloňované ve všech pádech.
Třetí den byla na programu prohlídka nádherných měst Bruggy a Antverpy, kde jsme využili možnosti nakupování na místních trzích,
prohlídky památek a vůbec prolézání každého
koutu města. Při této příležitosti jsme utvořili
tzv. ,,gastronomickou skupinu“, která se zaměřovala právě na kontrolu kvality zdejších poboček sítě McDonald’s. (Poznámka redakce: Toto
není úplně pravda, gastronomická skupinka
měla v plánu provádět prohlídku památek s plným žaludkem a pouze někteří nezletilci upřednostnili plnění žaludku v McD.) Kdybyste se tu
ovšem chtěli dopátrat oblíbeného ,,Chicken rollu“, příliš nepochodíte… Grrrr! Podobně proběhla i prohlídka Lucemburku, kde se k nám přidala jedna česká ,,skoro“ šermířka, které se cestou rozbilo auto. Myslím, že na 13 hod. strávených v autobuse plném mensanů jen tak nezapomene. Nicméně, díky řešení různých filosofických témat, uběhla zpáteční cesta velmi rychle.
Exkurzi do euroorgánů v Bruselu považuji za
velice zajímavou a doufám, že se nejednalo o po-

20

1/2008

Reportáže z exkurze do Bruselu
slední akci svého druhu. Mensovního výletu jsem
se účastnil sice poprvé, ale musím říct, že všechny
mé obavy se ukázaly jako naprosto zbytečné a
zjistil jsem, že Mensa je společenství nejen inteligentních, ale i příjemných a milých lidí se smyslem pro humor. Díky za hezky strávených 5 dní!

Zážitková smršť
JAN VANDROVEC

ML., JVAND@VOLNY.CZ

Programem nabitá návštěva Belgie a Lucemburska, mne zasypala dojmy jako cimrmanovská
smršť. O skvostných katedrálách a obřích zdymadlech tu jistě píší fundovanější, proto jen, co
mne zaskočilo:
• představte si 80 fotbalových hřišť hustě zaplněných úředníky EU, od parlamentu, přes komisi a radu po NATO
• úředníci plánují v sedmiletce 2007 až 2013
své rozpočty, projekty a studie tak, aby se pokud
možno nikoho nedotkli
• v Bruggách můžete na sobotním trhu koupit živé králíčky, kachny, želvičky, rybičky, krysy,
nebo i klec napěchovanou slepicemi
• kolega z belgické Mensy nezná mariáš
a jeho oblíbenou karetní hrou je poker (Texas
Hold’em) s limitem 100 €
• v autobusu vás vedoucí zájezdu písemně
testují, jestli jste se místo prohlídek pamětihodností nezašili do hospody
• a teď se soustřeďte, představte si v prodejnách suvenýrů jeden ze symbolů Bruselu ,,Manneken Pis“ jako vývrtku na víno.

Něco málo o Bruselu
PETRA FRUMAROVÁ,

IZIRA@ATLAS.CZ

Již dlouho jsem se chystala přispět nějakým
slůvkem či větou do časopisu, ale z důvodu nedostatku času se mi to zatím nepodařilo. Tedy
prosím o shovívavost, neboť nejsem slohový maniak ani nadaný spisovatel, nýbrž jen maskovaná blondýna.

1/2008

Výlet do Bruselu mě zaujal pro plánovanou
exkurzi do orgánů Evropské unie, avšak nejlepší zážitky, ne vždy, patří mezi sofistikované, jak
by se mohlo na první pohled zdát. Modří jistě už
vědí.
Během výletu jsme ujeli 2 350 km. Z toho
přibližně 800 km vyšlo jen na cestu do Bruselu
a nacouvali 281,5 m. Díky řidičům za zajímavé
zpestření cesty autobusem! Nutno říci, že páni
řidiči to s některými z nás rozhodně neměli jednoduché (tímto zdravím lidičky ze zadní části
autobusu).

Po městech a jejich pamětihodnostech nás
provázel Tomáš Blumenstein, za mocné podpory kapesního průvodce, což se někteří členové
výpravy rozhodli řešit téměř úplným osamostatněním. Toto rozhodnutí se ovšem vyplatilo (návštěva muzea krásného umění, hra na varhany
a zvonkohra v kostele Sv. Michala v Bruselu,
prohlídka nočního Bruselu, návštěva několika
zajímavých kaváren atd.). Postupem času se vytvořily téměř neměnné skupinky s podobnými
zájmy. Například gastronomický kroužek, pod
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vedením Tomáše Kubeše, jenž měl předsevzetí
přednostně naplnit žaludek některou ze specialit z fastfoodu.

Naopak, velmi přínosná byla beseda nejen
s paní Ivou Laňovou, v prostorách, kam se běžný smrtelník téměř nedostane (probíhají zde zasedání Evropské rady). Probíraným tématem
bylo mimo jiné i vzdělávání nadaných dětí.
Mezi hodnotné řadím i návštěvu města Bruggy, které mě okouzlilo svou architekturou. Nesmím zapomenout ani na Antverpy, kde byla
k vidění pojízdná hospoda.

Za zmínku jistě stojí i návštěva jednání
v Parlamentu EU, která byla pro některé účastníky natolik zajímavá, že se rozhodli o dané problematice rozjímat spolu s přítomnými politiky.

Další zajímavá akce byla plánované setkání
se členy Mensy Brusel. Na místě jsme se dozvěděli, že se schází okolo desáté hodiny večerní, do
půlnoci debatují a poté jdou na večeři. Náš vpád
v osm večer tedy opravdu nečekali, a to i přes
předchozí domluvu. Jelikož valná většina lidiček
z našeho autobusu byla po náročném programu
uondána, opustili jsme prostor kolem půl desáté.

MENSA

Naučná byla i exkurze do lodního výtahu na
Canal du Centre, kde nám objasnili, jak celé toto
dílo vzniklo a jakým způsobem vše funguje. Ač
byl výklad v angličtině, neodpustili jsme našim
průvodcům pár všetečných a zvídavých dotazů.
Měli jsme dokonce možnost vidět výtah v pohybu. Jen tak pro zajímavost. Tento lodní výtah
zdolává převýšení 73 m.
Na zpáteční cestě proběhla ještě zastávka
v Lucemburku. Zde se k nám neplánovaně přidala slečna Terezka. A to i přes veškerá varování :o). Díky ní se mi podařilo nechat se propašovat na Mistrovství Evropy ve sportovním šermu,
které se tu shodou okolností konalo.
Na závěr bych chtěla říci, že tento článek
nemá být kritikou. Je to jen pohled na některé
nezapomenutelné situace, kterých nebylo málo,
a faktický popis výletu by zabral moc místa.
Ještě posílám díky pořadatelům – Haně Svobodové a Tomáši Blumensteinovi, za krásný
a nezapomenutelný výlet, a také řidičům autobusu za trpělivost a kávu bez hnědých podšálků.
Mým svěřencům (Ondra Wolf, Luděk Kovář) za
trpělivost a samostatnost. Lidičkám z přední
půlky autobusu za shovívavost a těm ze zadní
půlky autobusu za skvělou společnost a zábavu.
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Výlet do Bruselu
JANA VELIČOVÁ, J.VELICOVA@SEZNAM.CZ
Původně jsem měla v úmyslu začít líčením
toho, jak jsme na zpáteční cestě potkali Terezku.
Terezka neměla s Mensou nic společného. V Lucemburku byla kvůli evropskému turnaji v šermu. Bohužel se jim postupně porouchalo hned
několik aut a ona se s prosbou o místo v autobuse obrátila na nás. Měla jsem to štěstí stát
vedle ní, když jí Tomáš Blumenstein podal vizitku s velkým nápisem ,,Mensa České republiky“
(česky i anglicky) a chvilku jsem o ni (Terezku)
měla opravdu strach. Nejprve něco hlesla, potom vypadala, že se buď složí na místě, nebo
bude utíkat, seč jí síly postačí. Nakonec byla
ochotná zájemce dovést i na samotný turnaj.
Dokonce v autobuse prohlásila: ,,Připadáte mi
vlastně celkem milí.“
Ale pěkně po pořádku. Dne 7. 11. 2007 jsme
se dostali na místo určení. Po drobném zpoždění se dostavil i autobus. Všem se podařilo nastoupit a jelo se dál. Na tu poslední zastávku

v ČR jsme měli zpoždění o něco větší. Kdyby jen
tenkrát páni řidiči tušili, co je ještě čeká.
Druhý den ráno v Evropském parlamentu se
s námi setkala MUDr. Zuzana Roithová, která
se přiznala, že ji nejvíce zajímá, jestli budeme
mít stejné otázky jako ostatní skupiny. Snad
jsme zde uspěli. Ovšem když jsme byli vpuštěni
do sálu, kde právě zasedali europoslanci, začala
se již více či méně projevovat únava po probdělé
noci.
Asi kolem jedné hodiny odpoledne se oddělila naše čtyřčlenná skupina a vydala se do Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique na Rubenso-

Diskuse a společné foto v Evropském parlamentu s poslankyní MUDr. Zuzanou Roithovou
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JAN FIKÁČEK (NAHOŘE)
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vu výstavu a výstavu moderního umění. Později,
cestou do muzea krajky, jsme se zastavili v nějakém kostele, kavárně, nakoupili pralinky, prošli
velmi úzkou, nepříjemně páchnoucí uličkou,
abychom zjistili, že muzeum před pěti minutami
zavřelo. Alespoň jsme viděli čurajícího chlapečka
(sošku). Do odjezdu autobusu zbývalo asi 75 min.
Bylo demokraticky odhlasováno dostavit se dříve,
jenže chrám St. Michael byl ještě otevřen, a když
se rozeznějí zdejší varhany, je to opravdu nezapomenutelný zážitek. Komu by se chtělo odejít?
Před hotelem jsme se konečně dozvěděli rozdělení pokojů. Primárně podle pohlaví, sekundárně podle našich požadavků. A šlo se spát (alespoň v některých případech).
Druhý den bylo v plánu Atomium, Evropská
komise, kde se mimochodem báječně vaří, což
ovšem nepoznali ti, kteří dali přednost muzeím
před obědem. Dále pak Canal du Centre a setkání s Mensou Belgie.
Třetí den Bruggy, kde jsem viděla neuvěřitelné množství kostelů, např. Katedrálu St. Salvator nebo kostel Panny Marie. Abych se přiznala,
více mě zaujala jedna velmi kreativní dopravní
značka, poněkud kontrastující s okolím. Opět
jsem se držela naší, řekla bych, už tradiční skupiny. Tentokrát jsme svojí přítomností poctili
Choco-Story neboli muzeum čokolády. Okusovat exponáty dovoleno nebylo.
Hurá do Antverp. Já jsem jen bezcílně bloumala nejrůznějšími uličkami. Nemám nejmenší
tušení, jak se jmenovaly památky, které jsem na-

Evropský parlament
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vštívila, zato ale vím, že v Antverpách se můžete ztratit, i když víte, kde jste.
Večer jsme se vydali na průzkum nočních
krás Bruselu a myslím, že já i Petra jsme byly
Kristýně opravdu vděčné za její vynikající francouzštinu. Po návratu k hotelu jsme se mohly
všechny tři přesvědčit o jeho velmi důkladném
oplocení.
Ráno se nám podařilo, kupodivu bez větších
obtíží, i vstát a sbalit. Následovala cesta do Lucemburku, kde jsme potkali Terezku, ale to už
znáte.
Pro mě byly z celé exkurze nejnezapomenutelnější cesty autobusem, vždyť kdo by si nepamatoval třeba couvání. Chtěla bych moc poděkovat organizátorům i účastníkům a dodatečně se
rozloučit se všemi, se kterými jsem to nestihla.
Zejména s těmi, kteří vědí, co to znamená mít
své vlastní svědomí.

Výlet za zábavou alebo ako
to vyzerá, keď sa nejde
kolektívne do hotela spať
ADÉLKA MASARYKOVÁ,

ADELKA@MENSA.SK

Po náročnom dni plnom bohatých zážitkov
z mestečiek Bruggy a Antverpy sa veľká časť
z nás, účastníkov zájazdu, pripravovala na kľudný večer a noc v hoteli. Popravde, ja som bola
medzi nimi – predstava dopravy do hotela po
vlastnej osi ma absolútne nelákala. Avšak v duchu hesla ,,Človek mieni a niekto mení“, som
zmenila názor a našlo sa nás zopár, ktorí sme sa
rozhodli vystúpiť a cestu do hotela risknúť neskôr na vlastnú päsť. Večerný Brusel bol proste
neskutočným lákadlom, ktorému sme nedokázali odolať.
Našu prechádzku sme začali na hlavnej stanici, zistením spoja do hotela. Natešení, že
máme dostatok času, vybrali sme sa prechádzať
po uličkách starého centra Bruselu, a vychutnávali sme si pokojnú večernú atmosféru a obchody plné čokolád, hľadajúc nejaký typický belgický podnik, kam by sme mohli zapadnúť.
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Reportáže z exkurze do Bruselu
líte? Alebo sme ju my tri tým,
Nakoľko nás bolo sedem,
čo sme si objednali, tak vya koľko ľudí, toľko chutí,
plašili?
a tým pádom samozrejme aj
Pomaly sme klábosili, ponázorov, prvý podnik, na
píjali, dopíjali a rozmýšľali,
ktorom sme sa dokázali
že by asi bolo vzhľadom na
kolektívne dohodnúť, bola
skutočnosti vhodné zmeniť
paradoxne írska krčma. Nalokál. Stalo sa. Tentokrát
šťastie tento podnik žil priapadla voľba na zvonku nie
mym prenosom športového
moc nápadnú reštauráciu,
zápasu, takže nech sme akoale pre zmenu návšteva tohto
koľvek rýchlo vošli dnu, podpodniku stála za to. Veľmi
statne rýchlejšie sme boli von
milý ujo čašník, príjemné
a hľadali opäť.
prostredie, milí ľudkovia za
Čas pomaly plynul, zima
stolom. To všetko sa podpípomaly bola cítiť viac a viac
salo pod neskutočne úžasnú
a naše prvotne hodne veľké
atmosféru tohto večera. Vynároky na belgický podnik,
skúšali sme rôzne belgické
začali konečne naberať reálne kontúry z ponuky, a tak sa Bruselská ulice FOTO TOMÁŠ KUBEŠ pivá, a pivo Kasteel môžem
naozaj srdečne doporučit,
čas nájdenia toho správneho
podniku ku všeobecnej spokojnosti krátil. Nako- jednoznačne bolo to najlepšie, čo som v daný
niec padla voľba na jednu kaviarničku, ktorá ale večer pila. Keďže sme mali so sebou v partii
mala zopár chybičiek krásy, na čo sme prišli troš- Richarda, ktorý celý večer rozprával iba o tom,
ku neskôr. Pani čašníčka totiž asi nedokázala ako chce skúsiť miestnu špecialitu – slávky, tak
pochopiť, ako je možné, že si ženy objednajú 0,5l neostalo iba o rozprávaní a naozaj sme si celý hrpivo. Keď si ho objednala ako prvá Evka, zvraš- niec aj objednali. Boli úžasné, varené so zeletila obočie. Keď som si dala 0,4 l ja, trošku pre- rom, a všetkým nám moc chutili. Ale nepobili
kvapene pokývala hlavou. Ale keď si 0,5l pivo sme sa, pekne svorne sme papkali siedmi z jedobjednala aj Pavlínka, teta čašníčka to evidentne ného veľkého hrnca. Dodalo nám to taký ten milý
nemohla rozchodiť a pre istotu nám povedala, že pocit spolupatričnosti.
Zábava bola skvelá, len… Skúsili ste sa niekeo hodinu a pol zatvárajú! Divný prístup, nemysdy zabávať a pozerať sa popri tom na hodinky???
Ono to moc dokopy nejde, a tak, tak sa nemožno
diviť, že nám ušiel pred nosom náš vláčik do hotela… Ako osoba zodpovedná za miniskupinku
v Antverpách som mala z toho mierne zlý pocit,
že som opomenula takúto dôležitú vec, no našťastie, keďže každý si myslel, že vlaky pôjdu minimálne do polnoci, mi to nik nevyčítal a všetci
to brali športovo. Ba čo viac, brali to pozitívne,
aspoň mali možnosť vyskúšať bruselské taxíky.
Ten nás pohodlne a bezpečne doviezol až
pred hotel ešte pred polnocou, a tak sme mali
dostatok času na nazbieranie síl spánkom na
ďalší deň, kedy nás čakal Lucemburk…
Noční Brusel
FOTO TOMÁŠ KUBEŠ
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Významnější akce Mensy
v roce 2007
LUCIE KUČEROVÁ

A

TOMÁŠ BLUMENSTEIN

Vážení členové, přinášíme slovníkový přehled významnějších akcí, které Mensa pořádala
v roce 2007. Myslím si, že to byl opravdu bohatý a zajímavý rok. Pokud Vás nějaká proběhlá
akce zaujala a smutníte, že jste ji zmeškali, nesmutněte, napište organizátorovi, nebo ji případně zkuste zorganizovat sami. Opravdu se
není čeho bát. Podrobné reportáže z proběhlých
akcí najdete v časopisech nebo na webu Mensy:
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/akce/
reakce/archiv.html.
Leden
6.–13. 1. – Lyžování v Itálii, Tomáš Hladík
Únor
2.–4. 2. – Pragocon, Václav Fořtík a SFK Terminus
Už 11. ročník setkání příznivců vědecké fantastiky, fantasy, hororů, záhad všeho druhu, japonské kultury a her na hrdiny. Dění a atmosféru přiblížila Veronika Anor Partiková v březnovém čísle časopisu.
Březen
SIG lyžování v Itálii, Aleš Vencko (květnový
časopis)
12. a 26. 3. – Exkurze do jaderné elektrárny
Jaslovské Bohunice, Adélka Masaryková
Exkurze měla pro velký zájem tři turnusy, co
účastníci viděli, se můžete dočíst v květnovém
čísle.
26. 3. – Maturitní ples OGB a ples Mensy ČR
(květnový časopis)
Dvě exkurze do CERNu, Tomáš Kubeš
Jedinečná možnost podívat se, jak se částicová fyzika zkoumá v továrním provedení. Dvě recenze v květnovém časopise.
Duben
3. 4. – Curling v Brně, Roman Podlena a Tomáš Blumenstein (květnový časopis)
Květen
4.–8. 5. – Jarní celostátní setkání Mensy –
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Bílý Potok, Ladislav Nádvorník, Petra Frumarová a tým
Tradiční celostátní setkání, tentokrát v Jizerských horách. Program byl opět plný soutěží
a exkurzí. Výsledky soutěží stejně jako ohlasy na
setkání vyšly v červencovém časopise.
17. 5. – Přednáška Jana Fikáčka v Ostravě
Přednáška bývalého předsedy o institucích
Evropské unie. (červencový časopis)
26. 5. – Brněnská sedmadvacítka – Hledání
slavkovského pokladu, Pavel Terber (červencový
časopis)
Červen
2. 6. – Valná hromada a zasedání Rady Mensy ČR (červencový časopis)
13. 6. – Den s Jiřím Hynkem, Alena Novotná
a Tomáš Blumenstein
Návštěva Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, Leteckého muzea a beseda s Jiřím
Hynkem, prezidentem Asociace obranného průmyslu, recenze v červencovém časopise.
27. 6. – Brněnská sedmadvacítka – frisbee,
Ondřej Přidal
Červenec
Červenec a srpen – letní campy, Václav Fořtík
a další
Letos se konal jeden pobytový camp a dva
příměstské, každý měl několik programových
sekcí – jazykovou, pro rozvoj logiky, Japonsko +
manga, dramatickou, literárně tvůrčí, LARP/
RPG atd. (zářijový časopis)
4.–8. 7. – Celostátní setkání rodin s nadanými
dětmi
4. 7. – Cyklovýlet 2007, Zdenka Pániková
Rozsáhlá reportáž z akce byla otištěna v zářijovém čísle časopisu.
6.–8. 7. – Zahrada, akvapark, zahrada, Tomáš Blumenstein
Návštěva folkového festivalu Zahrada, prostějovského akvaparku a Prostějova vůbec.
21.–22. 7. – Sportovní víkend ve Zbraslavi
u Brna, Vladimír Kolegar a Roman Podlena (zářijový časopis)
26.–29. 7. – Anime Dance víkend, Petr Žalud,
Michal Bezvoda a další
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Srpen
18. 8. – Minigolf v Ostravě, Hana Svobodová
(zářijový časopis)
25. 8. – Brněnská sedmadvacítka – prohlídka
podzemí slavkovského zámku, Pavel Terber
30. 8.–2. 9. – 2. Celostátní setkání rodin
s nadanými dětmi, Václav Fořtík
Září
7.–11. 9. – Voda (Vltava), Jindřich Poskočil
Sjíždění Vltavy od Vyššího Brodu po Boršov.
(listopadový časopis)
26. 9.–30. 9. – Podzimní celostátní setkání
Mensy (Praha), Řeháčci, Erbsovi, Kovářovi,
Kubeš
Největším zážitkem tohoto setkání byla celodenní bojovka Fantom, o které několik účastníků píše v listopadovém čísle časopisu.
30. 9. – Konference Mensa 2007, Tomáš Blumenstein (listopadový časopis)
Říjen
5. 10. – Exkurze do ČNB + přednáška viceguvernéra Singera, Markéta Erbsová a Tomáš
Blumenstein
O návštěvu trezorů ČNB a přednášku o zavedení eura byl dvojnásobný zájem než kapacita
akce. Recenzi najdete v listopadovém časopise.
6. 10. – Křest knihy Nadané dítě a rozvoj jeho
schopností, Václav a Jitka Fořtíkovi (listopadový
časopis)
11. 10. – Podzimní sraz Jihočechů, Lenka
Malechová (listopadový časopis)
16. 10. – Prohlídka Dolní oblasti Vítkovic,
Hana Svobodová
Prohlídka národní kulturní památky, která
aspiruje na zapsání do seznamů UNESCO. (listopadový časopis)
19.–21. 10. – Výšlap na Javorový, Richard
Klimecký (v tomto časopisu)
20.–21. 10. – Výlet na jižní Moravu, Tomáš
Blumenstein
Návštěva Lednicko-valtického areálu a dalších památek, večer posezení ve vinném sklípku.
(v tomto časopisu)
27. 10. – Brněnská sedmadvacítka – Hledání
slavkovského pokladu (druhý pokus), Pavel Terber
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Listopad
7.–11. 11. – Exkurze do orgánů Evropské unie
v Bruselu, Hana Svobodová, Jan Fikáček a Tomáš Blumenstein
Návštěva Evropského parlamentu a Evropské komise, prohlídka Bruselu a zajímavých míst
v okolí, setkání s Mensou Belgie, zastavení v Lucemburku. Hned několik recenzí najdete v tomto
čísle časopisu.
24. 11. – Hrdinové 2007, Martin Hladík
Již šesté dobrodružství ve světě plném magie
a hrdinství, ke kterému potřebujete jen tužku,
hrací kostku a chytrou hlavu.
Prosinec
Na prosinec je plánována soutěž Miss Mensa,
vánoční besídka MS Prostějov a Brno a Vánoce.

Přehled aktivit
místních skupin
Přehled místních skupin a aktuální kontakty
naleznete na http://ms.mensa.cz.

MS Brno
PAVEL TERBER (PŘEDSEDA),
PAVEL.TERBER@MENSA.CZ
Setkáváme se každé
třetí pondělí v měsíci
od 19.00, v Brně, v restauraci Kanibal. Kromě toho pořádáme
akce pod označením
,,Brněnská sedmadvacítka“. Jde o akci, kterou si připraví některý
člen skupiny a uskuteční se v termínu co nejbližším 27. dne v měsíci.
V letošním roce se pořádalo: soutěž v curlingu, celodenní bojová hra „Hledání slavkovského
pokladu“, soutěž ve frisbee, sportovní víkend ve
Zbraslavi, prohlídka podzemí slavkovského
zámku.
Plánované akce: setkání v Miroslavi spojené
s oslavami (narozeniny, nový rok, výročí svatby)
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Setkání Místní skupiny Brno 19. 11. 2007
a s hraním her (celodenní bojovka, Cash flow…),
další ročník curlingu, návštěva akvaparku, dohledání pokladu, celostátní setkání a určitě i další akce.
MS se dále především prostřednictvím Dany
Havlové zaměřuje na akce pro nadané děti. Ve
spolupráci se ZŠ Křídlovická (která je nakloněna integraci nadaných dětí a pracuje s nimi na
základě individuálních plánů) plánuje založit
SIG Nadané děti, kde budeme hrát hry, dělat
dětem i rodičům přednášky na různá témata
a máme v plánu 1× za dva měsíce připravit i nějakou větší akci.
FOTO AUTOR

MS České Budějovice (v přípravě)
LUCIE MALECHOVÁ (KONTAKTNÍ OSOBA),
LUCIE.MALECHOVA@MENSA.CZ
Od zahájení mého
členství v Mense ČR se
pro mě nic zvláštního
nezměnilo. Pročítala
jsem si občas nějaké
články v časopisu nebo
na netu. Občas mi na
mensovní e-mail přišla
pozvánka na akce, kterých jsem se stejně nemohla zúčastnit, protože byly buď daleko, nebo
v nevhodnou dobu.
Až letos, někdy během května nebo začátkem
června, přišla výzva pro Jihočechy a žádost o setkání. Protože se ráda seznamuji s novými lidmi, zareagovala jsem a se mnou i několik dalších
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lidiček a 14. června 2007 se uskutečnilo první setkání mensanů na jihu Čech.
Setkání nebylo sice nijak početné (ze 6 ohlášených přišlo 5), ale už to byl docela zajímavý
základ. Hlavním bodem bylo naše společné seznámení a pak tlachání o všem možném.
Vzhledem k tomu, že jsme velice zajímavá skupinka lidí různých zájmů, různého věku a hlavně
různých povinností, druhé setkání na sebe nechalo chvilku čekat. Mezitím se nám přihlásil
nový člen, což mě velice potěšilo, a bylo nás 7.
Bohužel, toto šťastné číslo se nezdařilo naplnit ani na druhém setkání 11. října. V tento den
jsme se z nenadálých důvodů pracovních, osobních a zdravotních sešli už pouze 4. Doufám jen,
že tato úměra nebude pokračovat i pro další plánovaná setkání. Ale ani to nás neotrávilo od řešení plánovaného programu. Tím byla tvorba našich vlastních stránek.
Myslím, že je zde nejvhodnější okamžik představit je: www.jihocesi.tym.cz. Zároveň bych tím
chtěla poděkovat hlavně Pepovi, který se do toho
pustil s opravdu velikým nasazením. Stránky
jsou zatím obsahově velice stručné, ale určitě to
brzo napravíme.
To by bylo asi tak vše, ke shrnutí za tento rok.
Není toho mnoho, ale také to není nic. Doufám,
že příští rok to bude lepší. Pak bychom mohli už
začít i plánovat nějaké zajímavější akce, i když
takové posezení v příjemné hospůdce je také příjemnou relaxací.
V plánech na příští rok máme určitě další setkávání se, pokud možno v kratších intervalech,
společné zvelebování našich internetových stránek a určitě se, k radosti a užitku všech členů,
najdou i nějaké společné aktivity. Také se nebráníme vzniku oficiální MS České Budějovice, který v současné době není možný.
Ale to nejdůležitější. Hlavně bychom chtěli
získat další členy do naší malé skupinky. Protože víc hlav víc ví, víc toho udělá a může toho i více podniknout. Proto se opět (už po xté) obracím
hlavně na jihočeské mensany, aby se nám přihlásili a připojili se k nám. My nikoho neukousneme!
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MS Hradec Králové
Konaly se první dvě schůzky. Další jsou
v plánu. Kontaktujte prosím Veroniku Růžičkovou (veronika.ruzickova@mensa.cz).

MS Karlovy Vary
RONALD NĚMEC (PŘEDSEDA),
NEMEC@MENSA.CZ
Po mnohaleté přestávce se scházíme od
září 2007, a to pravidelně jednou za měsíc.
Hrajeme různé hry a
povídáme o všem možném. Schůzky jsou vždy
u někoho v domě/bytě,
a to každé poslední
pondělí v měsíci. Budeme rádi, když zavítáte i další mezi nás.
Napište mi!

MS Ostrava
HANA SVOBODOVÁ (PŘEDSEDKYNĚ),
HANA.SVOBODOVA@MENSA.CZ
Místní skupina Ostrava má již dlouho tradici, i když občas zanikala, a pak zase vznikala. Naštěstí rok 2007
byl ve jménu rozkvětu.
Na jaře proběhlo velké
testování IQ a zaktivovalo se pár nových členů. Na konci prázdnin
jsme si zahráli minigolf a zase přivítali pár nováčků. Na podzim jsme si vyrazili na Javorový,
prohlédli Dolní oblast Vítkovic a uspořádali
snad první (co vím) valnou hromadu.
Pro rok 2008 plánujeme v lednu jízdu v závodním bobu, v červnu paragliding, v září si vyrazíme na houby a určitě ještě spoustu dalších
akcí, které ale vymyslíme až během roku.
Pravidelné schůzky Místní skupiny Ostrava
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FOTO

RICHARD KLIMECKÝ

se konají každé první úterý v měsíci v Čajovně
u Sýkorova mostu. Máme rezervovaný ten úplně
nejzadnější a největší box, takže můžete jít na
jistotu, a pokud navíc přijdete na vyhlášených
18.00, tak budete možná i první. S sebou si vezměte třeba svou oblíbenou deskovou hru. Rádi
uvidíme nové tváře, stejně tak jako staré známé.
A nakonec ještě upozornění. Jelikož první
úterý v lednu 2008 vychází na 1. ledna a shodli
jsme se, že tento den není zrovna ten nejvhodnější na pravidelnou schůzku, tak se tato bude
konat výjimečně až druhé úterý, tzn. 8. 1. 2008.

MS Pardubice
JAN MAZÁNEK (PŘEDSEDA),
JAN.MAZANEK@MENSA.CZ
Naše místní skupina v tomto roce pořádala testování IQ na
Pardubických městských
slavnostech,
účastnila se keltské
svatby našeho člena,
podívala se na Veselý
Kopec, pomáhala s přípravou jarního setkání
a uspořádala svoji valnou hromadu.
Na příští rok krom pravidelných schůzek
plánujeme výlet na Krkonošské pivní slavnosti
a velké testování IQ na Pardubických městských
slavnostech 2008.
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MS Plzeň
JANA HESOVÁ
Činnost MS Plzeň
byla v roce 2007 založena především na pravidelných měsíčních
schůzkách, kterých se
účastnilo kolem pěti
členů. Konkurenční
a vlastně doplňující aktivitou je činnost SIGu
plzeň, který se schází
také jednou měsíčně
Jindřich Poskočil
(předseda MS Plzeň) v mezidobí.
V prosinci 2007
došlo ke změně termínu schůzek, a to tak, že
schůzka MS Plzeň bude každý 3. pátek v měsíci
a schůzka SIGu plzeň bude každou 1. středu
v měsíci. Změnu schůzek na páteční termín
jsme, mimo jiné, volili proto, abychom vyšli
vstříc členům Mensy z Plzeňského kraje, kteří
musí do Plzně dojíždět z větší dálky.
Náplní schůzek v zimních a jarních měsících
bude bezpochyby příprava programu celostátního jarního setkání v Bezdružicích, které organizuje Jan Vaněček s MS Plzeň.
Dále si budeme, jako vždy, povídat o všem
možném či hrát různé deskové i karetní hry,
mimo jiné Osadníky z Katanu a Bang.

MS Praha
EVA VOPÁLKOVÁ (PŘEDSEDKYNĚ),
EVA@MENSA.CZ
MS Praha jsme založili začátkem roku
2007. Scházíme se každé čtvrté úterý v měsíci
od 19.00 v kavárně 3+1
(Plaská 10, Praha 5)
a předmětem našich
setkání je nezávazná
konverzace, hraní deskových her a čas od
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času i nějaká speciální akce, jako byl například
kulečník nebo společná návštěva kina. Bližší
informace naleznete na stránce http://praha.
mensa.cz, případné dotazy pište na praha@
mensa.cz a na obrazovou dokumentaci z již proběhlých akcí se můžete také podívat ve fotogalerii na webu Mensy.
FOTO AUTORKA

MS Prostějov
JAREK ZAVADIL (PŘEDSEDA),
JAROSLAV.ZAVADIL@MENSA.CZ
Jako nově zvolenému předsedovi Místní
skupiny Prostějov mi
připadlo povinností informovat o aktivitách
naší skupiny v uplynulém roce. Začnu však
více zeširoka.
Historie: Prostějovská skupina byla založena před zhruba 12 lety a od té doby se scházíme (až na výjimky jako Vánoce, celostátní setkání apod.) pravidelně skoro každý pátek. Za tu
dobu jsme vystřídali několik restauračních zařízení, až jsme nakonec zakotvili u Tomáše, Danky a Haničky, tímto jim, jménem všech, děkuji za
vstřícnost a pohostinnost. Dle mých hrubých
propočtů proběhlo v Prostějově od založení
skupiny přes 500 (slovy pět set) schůzek MS
a v současné době to rozhodně nevypadá, že by
to bylo konečné číslo. Během let, prostějovská
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skupina pořádala mnoho akcí, ať celostátních setkání či akcí místního charakteru. Vzhledem
k jejich množství doporučuji případným zájemcům o podrobnější popis, prohledání starších čísel časopisů. Tady musím přiznat, že
v posledních (mnoha) letech je hnacím motorem
pořádání akcí Tomáš Blumenstein, který nás
nenechá usnout na vavřínech a neustále nás
žene k dalším metám. Ale dosti historie.
2007: V uplynulém roce jsme se v březnu vypravili do Švýcarska na obhlídku CERNu. Koncem března připravil Laďa Frankl šifrovanou hru
po městě. V hojném počtu jsme si nenechali ujít
ani jarní a podzimní celostátní setkání. V červenci jsme se setkali na dvoudenní akci bowling
+ folkový festival Zahrada. Přes léto jsme si párkrát zagrilovali, občas navštívíme brněnskou
sedmadvacítku a naopak setkání naší místní
skupiny jsou tak vyhlášená, že tu často vítáme
hosty odjinud. V říjnu proběhla v Prostějově, po
cca 12 letech, 2. valná hromada, kde (spíše formou evoluce než revoluce) došlo k menší obměně ve vedení. V polovině prosince pak nebude
v našem programu chybět tradiční vánoční besídka, spojená s ochutnáváním cukroví, vánočním gulášem, rozličnými hrami a především
losováním dárečků z vánočního pytle. A nejdůležitější na konec. Na světě jsme přivítali další dva
občánky, Haničku a Karolínku.
Pevně věřím, že pokud se Hanička potatí, tak
jsme současně přivítali budoucí předsedkyni
Mensy ČR (tak si to u ní nerozházejte hned od
začátku).

2008: Pro přicházející rok v žádném případě
nepočítáme s poklesem činnosti. Tedy krom výše
uvedeného, plánujeme exkurzi do Prostějovské
Starorežné, nějaké výlety, venkovní i vnitřní setkání a současně připravujeme kandidaturu na
pořádání jarního celostátního setkání 2009.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
prostějovské MS, ať bývalým nebo současným,
za jejich dlouholetou činnost. Bez vás by jedna
z nejaktivnějších MS v ČR dávno zanikla.

MS Ústí nad Labem
IVA BERČÍKOVÁ (POVĚŘENÁ VEDENÍM MS),
IVA.BERCIKOVA@MENSA.CZ
Členové místní skupiny se minulý rok
scházeli jednou za měsíc v restauraci, avšak
další setkávání nebyla
na rok 2008 plánována. Původní předseda
Vilém Vácha na svoji
funkci rezignoval a svoláním valné hromady
byla pověřena Iva Berčíková. Bohužel, nízká
účast neumožnila zvolit předsedu nového.
Je plánováno svolání náhradní valné hromady na 25. 1. 2008 spojené s bowlingem. Případná další setkávání zatím nejsou domluvena, dosavadní termíny totiž většině členů již nevyhovují. Věřím, že v lednu se nás sejde víc, a že si
domluvíme nejen pravidelná setkávání, ale přijdou nápady na další akce pro nás, ale
i pro ostatní.

Vlevo: setkání Místní
skupiny Prostějov
23. 11. 2007
FOTO TOMÁŠ
BLUMENSTEIN
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Přehled aktivit SIGů
Business Club
ALEŠ HODINA, MAIL@HODINA.CZ
VLADIMÍR SOUČEK,
VLADIMIR.SOUCEK@MENSA.CZ
Po roční přestávce byla opět obnovena činnost. První akcí bylo setkání s panem doktorem
Mackem. Více se dočtete v tomto čísle.

Centrum nadání a Dětská Mensa
VÁCLAV FOŘTÍK,

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,

603 234 368

Centrum nadání a Dětská Mensa fungují
a svými aktivitami a publikační činností podporují vyhledávání a rozvoj nadaných dětí a péči
o ně. O konkrétních aktivitách se dočtete v tomto čísle. Kancelář a klubovnu naleznete v ulici
Zavadilova 3, Praha 6.

SFK Terminus
VÁCLAV FOŘTÍK,

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,

603 234 368

Sci-fi klub funguje. Mezi jeho tradiční akce
patří mimo jiné například Pragocon, více se
o něm dočtete v rubrice Pozvánky na akce.

SIG Cyklistika
ZDENKA PÁNIKOVÁ,

ZDENKA@MENSA.CZ,

777 100 023, 737 154 078

Ačkoli jsem měla pro rok 2006 rozsáhlé plány na několik akcí, nakonec vlivem nepřízně osudu dopadl jenom jeden. Nicméně i tak jsem byla
nadmíru spokojena s tím, jak obliba našeho velice liberálního SIGu roste a s ní i příjemná atmosféra akcí. Za toto bych chtěla všem příznivcům
poděkovat. V roce 2006 byl uskutečněna jediná
několikadenní velmi zdařená akce na Českomoravské vrchovině a pod záštitou našeho SIGu
uspořádali Tomáš Hladík s Carlou týdenní lyžařský výlet do italského Bormia.

MENSA

Tomáš v této tradici – již potřetí – hodlá
i v příštím roce pokračovat, a to v termínu
12.–19. 1. 2008 do švýcarského Davosu.
Moje plány na cyklistické akce v roce 2008
jsou opět velkolepé, avšak tentokrát nebudu nic
pro jistotu slibovat, jenom trošku nastíním svoje plány. V létě určitě uskutečním tradiční několikadenní výlet, tentokrát do jižních Čech (tam
jsme ještě nebyli). Pak bych chtěla uspořádat
víkendový výlet podhůřím Orlických hor (přes
4 hrady – Lanšperk, Žampach, Litice a Potštejn)
s ubytováním v České Třebové s tím, že druhý
den by se mohlo jít do lanového centra.
Ještě jeden výlet bych ráda během roku uspořádala, a to do okolí Českého Šternberka (moje
posedlost hrady a zámky a přírodními zajímavostmi je určitě zřejmá). Takže se máte na co těšit. A já na vás taky.

SIG Dračí doupě
PAVEL OPLT, P.OPLT@SEZNAM.CZ
SIG jako takový se spíše aktivně věnuje pořádání Hrdinů, akce, která se koná jednou ročně na
OGB. Každý týden pravidelně hrajeme, ale již
jsme přesedlali z DrD na mnoho dalších prostředí i herních systémů. Jako přátelé se setkáváme
ve větším na akcích buď v úloze pořadatelů, nebo
jako účastníci. Přesto se vždy rádi vidíme a já
mohu být jen a jen rád, že jsem kdysi sebral odvahu a vešel do klubovny na Zlíchově a poznal
tyto lidi, kteří mi tak úžasně obohatili můj život.
Díky vám za to!

SIG K3 – Klub konštruktívnej kritiky
ADÉLKA MASARYKOVÁ,

ADELKA@MENSA.SK

Nenechajte sa zmiasť názvom, a ani tým tichom, čo je aktuálne trošku okolo nás. Existujeme, žijeme, a na sviatok práce oslávime prvé výročie vzniku!!! Zaoberáme sa jemným frfľaním
do viacerých vecí, bez ohľadu na to, ako moc sa
nás týkajú. V konečnom dôsledku ale náš SIG (aj
keď sa to tak na prvý pohľad nezdá) tvoria veľmi
milé a vtipné osôbky.

32

1/2008

Ohlédnutí za rokem 2007
SIG Senioři

Komunikáciu medzi sebou máme vyriešenú
e-mailovou konferenciou, v prípade záujmu o zaradenie pošlite mailik na adelka@mensa.sk. Radi
spoznáme niekoho nového ☺. A občas sa podarí
pravidelne nepravidelné stretnutie, aj keď popravde, všetci členovia K3 sme sa ešte nestretli ☺.

Koncem roku vznikl SIG Senioři pro všechny, kteří se nebojí být aktivní.

SIG Jazyky

SIG Strategické hry

LUDĚK KOVÁŘ

PAVEL OPLT, P.OPLT@SEZNAM.CZ

SIG existuje, členové zatím nevyvíjejí aktivitu, ale pozvolna se začíná publikování článků na
adrese http://jazyky.mensa.cz – další přispěvatelé jsou vítáni.

K založení tohoto SIGu mě vedla touha spojit lidi, kteří mají rádi strategické deskové hry
a stejně jako já mají problém sem tam se sejít
koordinovaně. Doufal jsem, že tím, že nás bude
víc, nebude problém uspořádat hraní tak, aby
každému vyhovovalo. Momentálně jsem koupil
díky grantu Mensy novou hru Shogun, kterou
hodláme v co nejbližší době vyzkoušet a následně poslat dál, aby si ji mohli zahrát lidé po celé
republice, nejen v Praze. A to byl cíl, udělat seznam lidí a dát jim příležitost se navzájem potkat, pobavit se, zahrát si a probrat taje umných
tahů a jemných diplomatických jednávání.

SIG Lyžování
ALEŠ VENCKO,

VENCKO@SEZNAM.CZ

Druhý březnový víkend roku 2007 jsme
v prostředí italských Alp založili SIG Lyžování.
Dali jsme si za úkol oslovit nejen náročné a vášnivé lyžaře, ale také začátečníky a ty, kteří rádi
lyže vyzkoušejí, ale nemusejí lyžovat každý den
od rozednění do poslední jízdy lanovek, a po večerech se rádi baví po vzoru mensovních setkání – namísto toho, aby jen znaveni po celodenním lyžování upadli do spánku. Během jara až
podzimu se konalo několik nelyžařských akcí.
Na následující jaro jsme připravili velikonoční týdenní pobyt v italských Dolomitech, podrobnosti jsou na webu lyze.mensa.cz
(Poznámka redakce: máme ještě lyžování
v Davosu, které není dílem tohoto SIGu.)

SIG plzeň
JAN VANĚČEK,

JAN.VANECEK@MENSA.CZ

SIG plzeň se pravidelně schází každou třetí
středu v měsíci. Na každém večeru se sešlo průměrně šest členů, povídalo se a konzumovalo se
plzeňské, a jelikož SIG zakoupil i deskové hry,
bylo možné si i příjemně zahrát. Od prosince
dochází ke změně a SIG se bude scházet každou
první středu v měsíci v restauraci „U Wallise“
(www.wallis.cz).
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NATALIE FAITLOVÁ,

NATALIEKF@GMAIL.COM,

777 249 492

SIG Vita Ludus
MARTINA FRIMLOVÁ ALIAS SPARKLE,
MARTINA.FRIMLOVA@MENSA.CZ
SIG Vita Ludus se v průběhu celého roku věnoval získávání nových příznivců společenských
her. Uspořádali jsme několik desítek méně i více
formálních „předváděček“ konkrétních společenských her.
Vrcholnou akcí byla naše účast na akci CVVZ
v Třešti u Jihlavy 16. až 18. listopadu, kde jsme
předváděli a učili především hru na hrdiny
World of Darkness, karetní hry Vampire a World
of Warcraft a hry deskové; kromě toho jsme seznamovali návštěvníky s aktivitami Mensy. Naší
další činností v tomto roce byla výroba „demoverzí“ a zjednodušených verzí některých složitějších her, aby se s nimi mohli začátečníci lépe
seznamovat. Dále jsme pro Mensu získali do inventáře notebook, dataprojektor a přenosné
plátno.
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V příštím roce chceme pokračovat spoluprací s herními distributory na výrobě demoverzí
her, abychom jich měli tolik, že bude možné je
zdarma rozdávat zájemcům. Okruh předváděných a propagovaných her chceme rozšířit o figurkové hry, LARPy a hlavolamy.

Turkovci Benjaminovci
VERONIKA PARTIKOVÁ,

PARTI@VOLNY.CZ

Jsme fantasy klub existující od léta 2003.
Naší hlavní náplní je seznamovat fantasáky, spisovatele, milovníky divadla, šermu… Snažíme se
pomoct začínajícím spisovatelům, organizujeme
literární soutěž O dřevěného Turka, programovou linii na Pragoconu a několik srazů a vlastních miniconů ročně. Každý měsíc chodí e-mail
s novinkami a novými SFFH (sci-fi, fantasy, horor), filmy a knihami a e-mail s měsíční soutěží.
Naši členové působí jako praktikanti na Mensa
fantasy campu.
Mezi členy se řadí i lidé důležití pro rozvoj
našich cílů, např. spisovatelé Miroslav Žamboch, Ondřej Jireš, Františka Vrbenská a Petr
Urban, nakladatel Michael Bronec, Václav Fořtík, Jan Vodička, psychologové, archeologové,
knihovníci, další spisovatelé a výborní grafici
a kreslíři, studenti bojových umění, žongléři,
herci, dramaturgové…
Pokud – a to doufám, že ne! – vám tohle přijde málo, věřte mi, že zabavit bezmála 100 hladových krků není jen tak. Musím to vědět jako
jejich předsedkyně. Každý z nás tu nechává něco
ze sebe, já nejspíš nejvíce potu a krve, ale to už se
ode mě asi čeká a já mám radost, že tohle moje
dítě stojí na vlastních nohách. A hodlám mu pomoct co nejvíc, aby se z něj stal dospělý a dobrý
člověk.
• Říjen 2003: V kronice vítězoslavně píšu, že
je nás 15.
• Březen 2004: „Já tomu nevěřím, 50 lidí!“
• Únor 2005: Poprvé máme vlastní blok na
Pragoconu. Zhruba o deseti přednáškách.
• Rok 2006. Mezi Turkovce nenápadně vplul
kněz Jan. A kdo chce, ať se o tom zkusí s Lirou

MENSA

hádat. Vřele nedoporučuju. Mimochodem naše
dobrá Lira ještě prohlásila: „Já myslím, že je to
fajn, název odkazuje k Turecku, stránky budou
japonský a beztak jsou tady všichni medievalisti…“
• Rok 2007. Počet členů: 86. Blok na Pragoconu je tradicí. I literární soutěž O dřevěného
Turka nám zdomácněla. A dále: první společný
a zároveň námi organizovaný výlet na Šumavu.
Plány pro příští léto směřují za hranice…

Aktivity Dětské Mensy
VÁCLAV FOŘTÍK,

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,

603 234 368

Během roku 2007 bylo ve spolupráci s různými institucemi (většinou školy nebo DDM)
založeno více než 20 herních klubů a stejné
množství již existujících klubů získalo od DM
nějakou formu podpory (pomohli jsme s propagací, s organizací, dali jsme hry jako odměny
do turnajů…). Dětská Mensa se podílela na pořádání 5 pobytových letních campů a 1 příměstského. Ve spolupráci se SFK Terminus proběhl
11. ročník literární soutěže O cenu barda Marigolda s vyhlášením výsledků na Pragoconu – setkání příznivců sci-fi, fantasy, mangy a her na
hrdiny.
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DM aktivně podporuje větší péči o intelektově nadané děti a mládež na školách. Ať je to formou volnočasových aktivit, soutěží, vzniku tříd
či skupin nadaných dětí v rámci školy nebo individuální integrací. Při současném tempu změn
v oblasti školství (tak, jak se zvyšuje počet aktivních škol, rodičů i dětí, tak se i zvyšuje odpor na
některých místech státní správy proti péči o intelektově nadané) je naděje, že do cca 8–20 let bude
nabídka pro nastupující děti plně dostačující –
„bez házení klacků pod nohy“ by školám stačilo
tak 2–5 let na vytvoření dostatečně bohaté škály
forem péče o nadané děti po celé republice.
Činnost Dětské Mensy je limitována
• poměrně malým aktivním zájmem ze strany členů „dospělé“ Mensy – oslovení neodmítají pomoci, ale samostatně pomoc při nekonkrétním oslovení nenabízejí. Výzvy typu „kdo je
ochoten pomoci“ přes intranet nebo časopis vyznívají naprázdno.
• financemi – DM zatím není nijak ze strany
Mensy dotována a veškeré prostředky získává
vlastní činností (testování, campy) nebo z grantů. Téměř žádné prostředky nejsou ze strany
sponzorů, mecenášů…
• poměrně rychlou obměnou členů – testují
se nejvíce děti ve věku 10–13 let. Od 14 let se

mohou zdarma přetestovat a od 16 let (nedojde-li
k přetestování) přestávají být evidovány v DM.
• omezenou nabídkou aktivit mimo Prahu –
z důvodů výše uvedených bodů.
• přestože výše naznačuji planost výzev přes
časopis, neodpustím si je – i jen jedna pozitivní
nabídka spolupráce z řad čtenářů za těch pár písmen stojí a já jsem v mnoha směrech optimista.
Co potřebujeme
• osoby z řad dětí, rodičů, sourozenců ochotné jednou za čas uspořádat pro děti a mládež nějakou aktivitu s přidanou inteligenční hodnotou –
týmovku, turnaj v nějaké deskovce, besedu…
• osoby, firmy ochotné takovou aktivitu materiálně podpořit (vlastními prostory, cenami
pro vítěze, finančně…)
• osoby ochotné a schopné zprostředkovat
kontakt na školy/instituce hodlající se více zabývat péčí o nadané
• osoby schopné a ochotné pomoci v nějaké
konkrétní odborné práci – právníci, grafici, novináři, pedagogové…
Jsem přesvědčen, že péče o intelektově nadané děti a mládež by měla být skutečnou prioritou
celé společnosti. Budu rád, pokud o tom přesvědčím i některé z Vás do té míry, že se pokusí
dle svých možností pomoci.

INZERCE

Provoz internetových služeb
pro Mensu ČR a její členy
zajišťuje společnost
PoweredBy, spol. s r. o.
Informujte se na e-mailu
info@poweredby.cz,
jak můžeme pomoci i Vám.

Tel.: +420 775 25 96 33
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SIGHT
SIGHT spojuje mensany
VÍCE AUTORŮ

SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers) je
mezinárodní aktivita Mensy, díky které jsou poskytovány informace a kontakty na mensany
v zahraničí, ale i v České republice. SIGHT je
vlastně síť mensanů pro mensany, jejímž hlavním cílem je spojit hostitele a cestovatele ze všech
koutů světa, a to prostřednictvím národních
a regionálních SIGHT koordinátorů. SIGHT je
hlavní mechanismus, jak mezinárodně propojit
členy Mensy, neboť tato služba je realizována ve
všech zemích, kde existuje Mensa, a je dostupná
i přímým členům Mensy International.
Koordinátoři informují cestovatele o tom, jak
se nejlépe dostat z jednoho místa na druhé, kde
lze přespat, popřípadě je také možné získat levný či bezplatný nocleh u hostitele. Tento program umožňuje také získat informace o místních
zajímavostech, popřípadě je můžete spolu s hostitelem navštívit. Velmi atraktivní je možnost návštěvy schůzek místní skupiny, což vám umožní
zejména seznámit se s dalšími mensany, poznávat místní kulturu a různé pohledy na svět.
Samozřejmě lze podniknout i spoustu dalších
věcí, které si účastníci dohodnou.
Základem celého programu jsou koordinátoři, kteří jsou připraveni vám v dané zemi pomoci – například vás provést městem, uspořádat setkání s dalšími mensany anebo vás přivítat
u sebe doma. Navíc mohou být hostiteli i cestovateli a vedou evidenci o potenciálních hostitelích a řeší dotazy přijíždějících mensovních cestovatelů. Úkolem SIGHT a potažmo SIGHT koordinátora je zprostředkovat první kontakt, pak už
vše záleží na domluvě samotných mensanů.
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Úplný seznam zemí, kde jsou národní koordinátoři, naleznete na www.mensa.org v heslem
chráněné členské zóně (přihlašovací jméno je
IntMensaMem, heslo 1nt). Služba SIGHT není
ovšem limitovaná na země, kde existuje národní
Mensa – v mnohých zemích jsou národní koordinátoři, kteří jsou přímými členy Mensy International anebo jiných národních Mens. Zde
SIGHT funguje na stejných principech.
Shrnutí role SIGHT programu
• poskytuje hostitelům informace o případných návštěvách mensanů
• poskytuje informace cestujícím mensanům
o případných hostitelích
• napomáhá k co nejlepším zážitkům a předchází nedorozuměním
SIGHT také může:
• podat informace a rady o daném místě (co se
dá dělat, vidět, kam jít, kde přenocovat)
• podat informace o nadcházejícím setkání
místních mensanů
• vybrat vhodného průvodce, který je schopen
hosta provést po městě nebo ukázat danou
oblast
Více informací o programu SIGHT naleznete na webu Mensy ČR (www.mensa.cz) v části
„O Mense“ nebo v angličtině na adrese www.
mensa.org v části pro členy (heslo viz výše).
Chcete-li se zapojit do SIGHT programu, ať
už jako hostitelé anebo při svých cestách do zahraničí, nebo máte jiné dotazy, nebojte se obrátit na adresu sight@mensa.cz.

Se SIGHTem po Evropě
ALENA KUDLÁKOVÁ
Díky tomu, že jsem se stala členkou Mensy
(tehdy Czechoslovakia), mohla jsem rozvíjet dva
ze svých koníčků – sbírání zeměpisných pohlednic a cestování. Jak to spolu souvisí? Vstoupila
jsem do mezinárodního SIGu sběratelů pohlednic. Základní povinností člena je, pokud dostane
pohled, pohledem odpovědět. Termín není ur-
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čen, ale neměl by přesáhnout více měsíců. Jednou z možností, jak se setkat osobně s ostatními
členy, je zúčastnit se tzv. divanu (mezinárodního setkání) nebo sám divan zorganizovat.
Po krátkém sbírání odvahy jsem tedy zaslala do věstníku tohoto SIGu nabídku na konání
divanu v mém rodném městě – Rožnově pod
Radhoštěm. Účast byla opravdu mezinárodní –
manželský pár z Rakouska, Dán, Američan, další Rakušan, manželé z Anglie a Němec žijící ve
Francii. Většina spala u nás, někteří dali přednost hotelu. Večer jsme poseděli při cimbálu ve
stylové restauraci, druhý den jsme navštívili
skanzen, kde právě probíhal Den řemesel, a poslední den jsme jeli do Kroměříže na zámek a do
Květné zahrady. Všem se víkend u nás moc líbil.
Udělalo mi proto radost, když jsem další rok
dostala od onoho Dána pozvání do Kodaně na
oslavu jeho narozenin. V bytě se nás pak sešlo
asi 20, převážně členů dánské Mensy, ale taky
členů SIGu ze Švédska a Norska. Večer jsme si
prošli Kodaň a zašli do zábavního parku Tivoli.
Druhý den většina odjela a já jsem využila nabídnutého azylu a během pár dnů navštívila i Roskilde, Helsingor a další zajímavá místa. Díky
dánskému SIGHT koordinátorovi se mi ozvala
rodina z venkova, u které jsem pobyla další tři
dny. Spala jsem v zahradním domku, přes den
jsem na vypůjčeném kole objížděla okolí, prohlížela památky, koupala se v moři. Celkem jsem
v Dánsku strávila jeden skvělý týden.
Další rok jsem jela na setkání do Francie do
města Orleans. Další rok na narozeninovou party do Rakouska. Loni zase přijela do Rožnova
Američanka, která krátce studovala v Praze,
nebo Němec, který byl pracovně v Krakově.
Je úžasné poznávat osobně ty, se kterými
jsem se dosud znala jen přes pár řádek na pohlednici, a díky nim se seznámit s běžným životem, který klasický turista v cizí zemi nepozná.
Asi jsem měla štěstí, ale všichni mensané,
s kterými jsem se setkala, byli vstřícní a přátelští.
Někteří z nich ovšem dosti svérázní, ale to mě
u členů Mensy nepřekvapuje. Musím ovšem podotknout, že kromě oné dánské rodiny se jedna-
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lo o členy SIGu, s kterými jsem si kratší či delší
dobu dopisovala. Nebýt Mensy, byla bych o tato
setkání a poznávání chudší.
Nebojte se proto přihlásit českému SIGHT
koordinátorovi. Poznáte nové lidi, procvičíte si
cizí jazyk (v menších městech, jako je to naše,
tolik příležitostí není) a můžete se spřátelit natolik, že se budete navštěvovat i nadále. Co nabídnete, je na vás, nikdo vás do ničeho nenutí a k ničemu nezavazuje. Já rozhodně nelituji.

Se SIGHTem na cony
DARTH ZIRA
Abych byla zcela upřímná, jedním z hlavních
důvodů pro vstup do Mensy byl pro mě právě
program SIGHT. Dospěla jsem totiž k názoru,
nač omezovat svou účast pouze na české a slovenské cony, když v zahraničí se děje tolik zajímavého a já se tam bez problémů domluvím.
Jako zpravodajka specializovaného časopisu
Pevnost navíc ani kolikrát nemusím platit žádné
vstupné (jo, jo, pořád ještě platí, že tisk je respektován coby sedmá velmoc), různé nízkonákladové společnosti si tak konkurují dumpingovými
cenami, že letenku do většiny evropských velkoměst člověk pořídí levněji než jízdenku na vlak
do Košic, a díky současné ekonomické situaci už
ani ty potraviny v zahraničí nejsou zas o tolik
dražší než u nás. Pouze ceny ubytování jsou
zkrátka a dobře nastaveny na minimálně 5× vyšší průměrné platy, a tudíž pro našince přece jen
poněkud těžko únosné. A právě tento problém se
zdálo, že úspěšně řeší SIGHT.
Napoprvé (cesta na Star Wars Celebration
do Londýna loni v červenci) to úplně podle mých
představ nevyšlo, protože nápor britských fanoušků Hvězdných válek (mezi nimiž bylo dost
možná i velké množství členů britské Mensy)
nocleh přes SIGHT neumožnil. Díky tomu ale
mohu poskytnout všem, kteří se chystají Londýn
navštívit, jednu dobrou radu téměř k nezaplacení: Centrum „Velehrad“, vybudované československými emigranty, které se nachází nedaleko

37

MENSA

SIGHT
od stanice metra Notting Hill Gate, nabízí krátkodobé ubytování pro Čechy a Slováky za ceny
od 8 do 12 liber na osobu a noc, což je na takřka
centrální Londýn prakticky zadarmo. Více informací na stránkách http://www.velehrad.org/
index.php.
Září v Kodani, kde jsme s mým přítelem
Richiem navštívili letošní Eurocon, však velmi
příjemně překvapilo. Dánský koordinátor SIGHT
nás původně chtěl ubytovat přímo u sebe, ale
posléze zjistil, že ve stejnou dobu má nějakou
celostátní dánskou mensovní akci, takže nám
sehnal hostitele jiného, jistého Henrika Hornemanna (foto dole), o kterém nám bylo sděleno,
že je taky scifista a na Eurocon se dokonce sám
chystá. Tedy jinými slovy nejen, že jsme bydleli
v Kodani zadarmo (když teda nepočítáme výpravnou obrazovou publikaci o pražských památkách a nějaké to české pivo, kterým jsme mu
udělali radost ještě větší než tou knihou), ale navíc u člověka shodné krevní skupiny.
To jsme zaznamenali hned po příchodu do
jeho příbytku, který všudypřítomnými knihami,
videokazetami a dývídýčky (převážně žánru fantastiky) silně připomínal náš vlastní pražský
vigvam. Taktéž jsme rychle zjistili, že i zálibu
v mírném leč kvalitním pití máme shodnou (byť
my jsme fajnšmekři spíš na víno a Henrik především na whisky) a vůbec že si máme dost co říct.
Hned večer toho dne, co jsme dorazili, nás vzal
s sebou do jedné místní hospůdky, kde se pravi-
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delně pořádá týmové vědomostní klání. Jelikož
kvízové otázky byly anglicky, mohli jsme jeho
týmu i malinko pomoci (nebylo to teda nic moc,
ale lepší než nic). Další dny už byl Eurocon,
ovšem my jsme si v pátek chtěli aspoň trochu
prohlédnout Kodaň, zatímco Henrik musel ještě dopoledne do práce, tak nám aspoň velmi podrobně vysvětlil cestu do kulturního domu ve
Valby, kde se mělo vše odehrávat (ono to tedy
nebylo nic až tak komplikovaného, protože náš
hostitel bydlí na konečné autobusu, co jezdí do
toho nejcentrovanějšího centra).
Na Euroconu jsme se spolu samozřejmě
mnohokrát potkali, naneštěstí v sobotu večer ale
zmizel dřív, než jsme ho stihli pozvat na ruskou
„Vodka party“, kde by se mu určitě moc líbilo.
No nevadí, holt bude muset dojet koncem prázdnin na Parcon do Plzně, který má statut eurokonference, a kde si bude moci užít piva víc, než si asi
dokáže představit. Případně se ještě někdy před
tím sejdeme v Praze, protože členové dánské
Mensy údajně mají v plánu letos na jaře nebo v létě ve větší skupině naše hlavní město navštívit.
Tato veskrze sympatická zkušenost mě pak
pohnula k tomu, že když se na podzim hledal nástupce Jana Tomáše na místo českého SIGHT
koordinátora, přihlásila jsem se o tuto práci. Tudíž od této chvíle budu čas od času elektronicky
otravovat ty z Vás, kteří jste ochotní své pohostinství nabízet cestovatelům z cizích zemí. Pár se
nás jich navštívit chystá, takže se máte (máme)
na co těšit.
FOTO AUTORKA
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Hry
Písmenkové hlavolamy

Šifrová liga

AUTORKA IVA DURDILOVÁ
PŘIPRAVILA HANA SVOBODOVÁ

TOMÁŠ BLUMENSTEIN,

V každém z příkladů nahraďte písmena číslicemi, tak aby vycházely součty. Pozor! Ne vždy
existuje jen jedno řešení. CH v posledním příkladu je jedno písmeno. Správné výsledky najdete
na straně 49. Příjemné luštění!
MIREK
U
ENKU
MRKAL
NA
----LENKU

JIRKA
LONI
FOTIL
JAK
KRTKA
-----KROTIL

PATRIK
ÈILOU
OPIÈKU
UÈIL
LAPAT
------KULIÈKU

JARDA
U
HRADU
HLEDAL
-----ÍALU

DUAN
PO
DNEKU
KOUPE
-----ANEKU

PEPA
ROPUCHU
SCHOVAL
V
-----LOPUCHU

TBLUMEN@MENSA.CZ

Na mensovním webu můžete už rok soutěžit
v Šifrové lize. Na začátku každého měsíce tam
najdete nové zadání, na jehož vyřešení máte čas
do konce měsíce. V každém kole můžete vyhrát
některou z drobných cen a Vaše výsledky z jednotlivých kol se sčítají. Kompletní pravidla, proběhlá kola a hlavně formulář pro odeslání Vašeho řešení najdete na www.mensa.cz.
Při šifrování mohou být použity posuny písmen, převody písmen na čísla, matematika,
Morseova abeceda, různé uspořádání písmen,
ale taky cokoliv jiného, co může vést k zakódování původní informace. Nepoužíváme háčky
a čárky a CH není písmeno.
Zadání prosincového kola
V prosincovém čísle Šifrové ligy hledáte vánoční cukroví.
1. 1 bod
260 g hladké mouky, 220 g másla, 50 g vanilkového cukru, 70 g mletých ořechů, 1 vejce, směs
moučkového a vanilkového cukru na obalení.
2. 1,5 bodu
E-8 K-13914

L-11

O-246

Y-15

3. 2 body
Součty: 15, 30, 25, 23, 18, 33, 14
Rozdíly: 9, –12, 3, –13, –12, –11, –4
4. 2,5 bodu
– tabulka dole
FOTO
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TOMÁŠ KUBEŠ

5. 3 body
Osle! U Evy je. Íá tiše tam písk.
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Koutek Osmiletého gymnázia Buďánka…
Vzdělávání nadaných dětí
v Koreji
IN SUE KIM, LUCKYCOIN777@HANMAIL.NET;
VYŠLO V MENSA WORLD 2007, ČÍSLO 2,
STR. 18, PŘELOŽILA BARBORA ADLEROVÁ
Junga, středoškolského génia s vysokým
IQ, posílali ze školy
do školy. Podle učitelů
a žáků to bylo kvůli
jeho „zvláštním“ a nezodpověditelným otázkám. Po všem tom
stěhování z města do
města se Jungovi celé
školství znechutilo a nakonec se rozhodl přestěhovat se na venkov, kde by ho ostatní neobtěžovali.
Korejská vláda a veřejnost v poslední době
konečně zaregistrovaly důležitost vzdělávání talentovaných dětí. V roce 2002 vláda vydala návrh
zákona zahrnující podporu nadaných dětí. Výsledek nebyl příliš příznivý. Pouze 35 % korejských nadaných dětí se zapojilo do programu
a z nich 83 % upřednostnilo přírodní vědy a matematiku před jazyky, které v Koreji již tak dominují nad vzděláním humanitního směru. To jenom zvýraznilo již existující nerovnováhu a potřeba reformy celého systému. Ozvaly se hlasy
volající po změně základní myšlenky a zavedení
vzdělávání mimořádně nadaných dětí.
V mnoha rozvinutých zemích jsou nadané
děti podporovány v rozličných oblastech. Objevené talenty požívají různé výhody a mohou zdokonalovat své dovednosti a později přispět celé
společnosti. Oproti tomu v Koreji je kladen důraz na získání možnosti přijetí na univerzitu, což
většinou popírá nebo překrucuje motiv vzdělávání malých géniů. Pro korejské rodiče se zdá být
program podpory nadaných dětí pouze prostředkem k usnadnění přijetí dítěte na prestižní vysoké školy a university. Tato deformace konceptu
některé zmýlila natolik, že jej chápou jen jako
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další akademický předpis – „trénovat chytré
děti, aby se dostaly na dobré školy“, ačkoliv pravý a základní cíl je od tohoto nedorozumění daleko.
Stovky nadaných dětí v Koreji vyrostou, aniž
by byly objeveny nebo zaznamenány ostatními.
Přitom potřebujeme tyto talenty objevit a rozvíjet je, a to především v oborech jako jsou jazyky
a umění. Korea totiž stejně tak jako ostatní asijské
země zatím klade ve vzdělání větší důraz na přírodní vědy a matematiku. Vzdělávání talentovaných v mnoha studijních oborech potřebuje opatrnou strategii a vhodné základy, abychom mohli
přivést na svět budoucí intelektuální vůdce.

Osmileté gymnázium
Buďánka
MGR. M. FATROVÁ,
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že je již za námi každoroční hektický začátek školního roku, dovolte mi,
abych vás stručně seznámila s tím, co je nového
na Osmiletém gymnáziu Buďánka.
Jak možná někteří víte, škola změnila ředitele, po odchodu Mgr. Václava Řešátka se novou
ředitelkou stala jeho zástupkyně Mgr. Magda
Kindlová. V souvislosti s tím dochází na gymnáziu k některým změnám.
Jedním z prvních kroků, které jsme učinili,
byla snaha o prohloubení a upevnění spolupráce
se společností Mensa. Již během září proběhla
setkání jak s novým předsedou Mensy panem
Tomášem Blumensteinem, tak s panem Václavem Fořtíkem. Naplánovali jsme společné akce,
např. Den plný her v rámci Dne otevřených dveří, společný ples třídy oktávy OGB a Mensy.
Také se snažíme otevřít dveře školy i dalším
mensovním akcím a v neposlední řadě diskutujeme společně o koncepci školy.
Dalším krokem je péče o neustálé zvyšování
kvalifikace našich pedagogů pro práci s nadanými dětmi, v rámci projektu Inkluzivní škola pro-
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…a vzdělávání nadaných dětí obecně
bíhají přednášky, semináře
a pracovní dílny pod vedením PhDr. E. Vondrákové
a Mgr. Tomáše Houšky. Při
pracovních dílnách se budou vyučující zdokonalovat
zvláště v metodice výuky
a projektovém vyučování.
Rádi bychom v letošním
školním roce zrealizovali
projekt Den Země, který by
prostupoval výukou několika předmětů, a výuka
by se tak stala zajímavější a přitažlivější.
Škola se snaží maximálně vyjít vstříc potřebám a požadavkům studentů v rámci profilace
jejich talentu a nadání; v nabídce školy je přes 30
povinně volitelných předmětů a 10 volnočasových aktivit (kroužků). Škola spolupracuje s vědeckými kapacitami z VŠ či jiných institucí, kteří
zajišťují výuku celé třídy nebo jednotlivce v rámci
IVP přímo na svém pracovišti. Ve výjimečných
případech škola umožňuje souběžné studium 2
ročníků najednou. Studenti s výrazným talentem
se mohou v některém předmětu vzdělávat individuálně v rámci IVP. Pro vyučující je naprostou
samozřejmostí individuální přístup ke studentům a poskytování konzultačních hodin. V rámci
zkvalitnění výuky jsme v září letošního školního
roku vybudovali novou počítačovou laboratoř.
Protože nadprůměrné nadání s sebou také
někdy přináší nejrůznější handicapy, jsou naši
pedagogové zvyklí i na práci se studenty integrovanými. Pro ty se snažíme kromě speciálních
metod a postupů při výuce zajistit i některé kompenzační pomůcky. Na škole působí několik asistentů pedagoga.
Během 1. pololetí jsme uskutečnili několik
zajímavých akcí pro studenty – v říjnu proběhla
beseda s prof. RNDr. Michalem Sukem, DrSc.
a RNDr. Jiřím Dolejším, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK,v listopadu se uskutečnil studijně poznávací zájezd do Anglie,
v průběhu listopadu a prosince soutěž o nejlépe
uklizenou třídu, na konci prosince jazykové dny,
vánoční akademie a vánoční spaní ve škole. Pro-
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gram a organizaci těchto
akcí si zajišťují z větší části
sami studenti. Kromě toho
jsou každoročně uskutečňovány akce jako prima
seznamka, školy v přírodě,
lyžařské soustředění, návštěvy divadelních a filmových představení, sportovní
dny, exkurze, návštěvy výstav, muzeí, galerií a knihoven, besedy s významnými osobnostmi, charitativní akce atd. Do budoucna plánujeme další
zajímavé aktivity – výměnný pobyt ve Španělsku
pro studenty ŠJ, návštěva švýcarského CERNu,
navázání spolupráce s partnerskou školou v Izraeli aj.
Naši studenti se pravidelně účastní různých
soutěží a olympiád a často obsazují nejvyšší posty. Kromě toho si také vedou výborně ve srovnávacích testech Scio. Výuka některých předmětů
probíhá na netradičních místech – čajovna, galerie, příroda aj.
V tomto nastoleném trendu výuky bychom
rádi pokračovali i nadále. Bohužel často narážíme na překážku v podobě nedostatku finančních
prostředků. Uvítali bychom materiální či finanční pomoc při rozšíření sbírky pomůcek na biologii, chemii či fyziku, školní knihovny aj. Pokud
můžete jakkoli pomoci, kontaktujte nás.
Pokud máte čas a zájem, přijďte se o všem
přesvědčit na vlastní oči. Dne 23. 1. 2008 se
koná Den otevřených dveří, při kterém bychom
vám rádi představili naši školu. Od 10 hodin
bude možno navštívit výuku, ve 12 hodin si můžete zahrát různé hry na rozvoj inteligence, logického myšlení či kombinačních schopností
pod vedením zástupců Mensy a ve 14 hodin začne testování IQ, které je určeno především pro
potencionální uchazeče o studium na naší škole.
Věříme, že se nám do budoucna podaří vybudovat ještě lepší materiální i duchovní zázemí
pro naše studenty a školu budou opouštět pro
život dobře připravené, zralé a samostatné osobnosti.
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O zdravotnictví, mýtech
a bludech
MUDR. TOMÁŠ NOVOTNÝ,
TEXT JE PŘEVZAT Z MEDICAL TRIBUNE
Reforma českého zdravotnictví je v poslední
době aktuální téma, ke kterému se při různých
příležitostech vyjadřují různí odborníci i „odborníci“. Od politiků přes zástupce zřizovatelů
a zdravotníků až po představitele pacientských
organizací. O tom, kde je pravda a jaké bludy se
prezentují v souvislosti s reformou českého zdravotnictví, přišel mezi členy společnosti Mensa diskutovat MUDr. Miroslav Macek, člověk, který
ačkoli nikdy nezastával žádné významné postavení ve zdravotnické exekutivě, zná zákulisí tohoto
odvětví velmi dobře.
V úvodu besedy hovořil MUDr. Macek o některých omylech, které jsou v souvislosti ve zdravotnictvím na veřejnosti i v některých médiích
často zmiňovány. Jedním z nich je, že zdravotnictví je od toho, aby lidi léčilo, ať chtějí, nebo
nechtějí, což znamená, že je nezbytné léčit
všechny zdravotní potíže všem. Při této medicinizaci společnosti pak nepřekvapí, že nemalá
část pacientů, kteří čekají v přeplněných čekárnách, především praktických lékařů, by své potíže „zvládla“ i za pomoci volně prodejných léků
a dodržování zásad zdravého životního stylu.
Pokud bychom se na tuto problematiku podívali jiným úhlem pohledu, zjistíme, že v praxi je
také často problém rozhodnout, kdy ještě provádět „vítěznou medicínu“, a kdy už se soustředit
na péči paliativní. V této souvislosti jsou občas
slyšet námitky lékařů, že jim Hippokratova přísaha například nedovoluje rozhodnout o tom,
kdy ukončit léčbu pacienta, který je udržován při
životě pouze díky sofistikované přístrojové podpoře. Pravidla by podle nich měli stanovit politici. „Myslím, že toto rozhodnutí je naopak úkolem lékaře, který může nejlépe individuálně zvá-
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žit stav pacienta a jeho další prognózu,“ říká
M. Macek. Také rozšíření oblasti levnější následné a paliativní péče je vzhledem ke stárnutí populace nezbytnost, bez které nebude možné do
budoucna zdravotnictví ufinancovat.
O změnách a volbách
Dalším mýtem, ve který podle MUDr. Macka
věří většina politiků, je, že reformu zdravotnictví
je potřeba provést ihned po vyhraných volbách,
protože během následujících tří let si lidé zvyknou na její následky a nebudou mít příliš tendenci to vládnoucí straně „spočítat“ při volbách.
„Pravda je taková, že nejlepší čas na reformu
zdravotnictví není nikdy. Ať ji uděláte kdykoli,
nikdy se nevyhnete nepopulárním, leč potřebným opatřením a vždy se najde nějaký politik,
který toho dokáže zneužít ve volební kampani,“
míní Miroslav Macek a dodává: „Také platí, že
žádná politická strana nemůže mít v šuplíku napsanou dokonalou reformu zdravotnictví, kterou by bezprostředně po volbách začala realizovat. Společnost se totiž neustále vyvíjí, přicházejí
nové technologie, nové terapeutické postupy
a na ně je potřeba reagovat bezodkladně, a ne až
v následujícím volebním období.“
O spotřebě a nadspotřebě
Několik dogmat panuje také v souvislosti
s úhradou a spotřebou stále narůstajícího počtu
léků. Polypragmazie, zvláště u starších nemocných, je velmi častým jevem. To má dva dopady:
nastává potřeba řešit otázku, z jakých zdrojů
hradit potřebné léky, a na druhé straně mají některé léky takové nežádoucí účinky, které si vyžádají následně další terapii. Úvahy o větší spoluúčasti pacientů při hrazení některých levnějších
léků odmítají odpůrci tohoto postupu s odkazem
na množství starších pacientů, které by vzhledem k vysokému počtu užívaných léků toto opatření neúměrně finančně zatížilo. Podle Miroslava Macka však existuje i další varianta, o níž se
moc nemluví – snížení spotřeby léků. Navíc by
měla tu výhodu, že by se tak do jisté míry omezil
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i výskyt nežádoucích účinků farmak. Kromě zvýšení spoluúčasti pacienta při hrazení levných
léků typu paralenu a ibuprofenu by to však vyžadovalo mimo jiné důslednější kontrolu a uplatňování individuálních regulací ze strany zdravotních pojišťoven. „Měla by se týkat například
mladších lékařů v primární péči, kteří díky svým
neuspokojeným ambicím po specializaci v některém oboru mají snahu léčit své nemocné s příslušnými diagnózami pomocí drahých léků druhé či třetí volby. Zdravotní pojišťovny by se měly
lékařů ptát, proč léčí některé diagnózy několikrát
dráž než ostatní kolegové v daném regionu,“
radí MUDr. Macek a uvádí příklad z USA. Zde si
jedna velká společnost, jež ekonomicky spravovala asi 450 nemocnic (regulovala investice, obstarávala nákup materiálu od velkododavatelů,
vedla účetnictví a zároveň zpracovávala statistiku
různých parametrů léčby) nechala udělat analýzu pěti nejdražších diagnóz z pohledu celkových nákladů a 200 nejdražších případů pacientů, kteří byli v těchto nemocnicích léčeni. Zjistila, že nejdražší jsou samozřejmě chronická
onemocnění typů asthma bronchiale či diabetes
mellitus. První z nich si vzala jako modelový příklad, na kterém se snažila odhalit, zda je péče
o astmatiky skutečně tak drahá a zda neexistují
nějaké rezervy. „Vyplynuly z toho dva závěry:
péče je příliš drahá v případě, že je pacient léčen
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správně, ale v nevhodnou dobu, nebo sice ve
správnou dobu, ale
chybně. Zástupci této
společnosti proto sestavili podrobnou ,kuchařku‘, jak léčit astmatiky, a vyžadovali
po lékařích její dodržování. Výsledkem bylo, že během 1,5 roku
poklesly náklady na
tuto diagnózu o 60 % a
zdravotní stav nemocných se přitom zlepFOTO TOMÁŠ KUBEŠ
šil,“ uvádí M. Macek.
O lékařích a managerech
Předchozí případ souvisí s dalším rozšířeným mýtem, podle něhož by primář nebo ředitel
nemocnice měl hledět především na odbornou
stránku poskytované péče. Podle Miroslava
Macka však s sebou každá managerská funkce
nutně přináší i povinnost zohledňovat ekonomické možnosti daného pracoviště. Názory některých primářů a ředitelů nemocnic, kteří říkají, že jsou především lékaři a jejich hlavním úkolem je poskytnout pacientům co nejlepší péči,
protože zajištění financování je v kompetenci
někoho jiného, jsou chybné. „Přitom však platí,
že všichni, kteří se pohybují ve zdravotním systému, se chovají tak, aby stoprocentně využili
‚dojivosti‘ systému. Jinými slovy, české zdravotnictví je nastaveno tak, že finanční prostředky,
která do něj budou směřovat v jakékoli výši, budou bezezbytku utraceny. S tím je potřeba se
smířit, jde jen o to, aby té ‚dojivosti‘ odpovídala
určitá kvalita poskytnutých služeb,“ konstatuje
MUDr. Macek. Podle něj však existuje princip,
který velmi snadno dokáže zvýšit efektivitu vynaložených prostředků. Stačí jen zaměstnance
zdravotnického zařízení zainteresovat na ekonomických výsledcích celého zařízení. Plat každého zaměstnance by měl tři složky: 40 % by byla
fixní položka, 40 % by se odvíjelo od ekonomických výsledků daného oddělení a 20 % od hospo-
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dářského výsledku celé nemocnice. „Lidé by si
pak rychle ohlídali, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, protože by věděli, že to jde z jejich kapsy. Plýtvání ‚z cizího‘ totiž zaměstnance
tolik nebolí. Pak už stačí jen zajistit, aby úspory
neměly vliv na kvalitu péče a aby se nepodléčovalo,“ radí M. Macek.
O trhu ve zdravotnictví
Uvedený postup je ilustrací dalšího mýtu,
podle něhož tržní mechanismy ve zdravotnictví
nefungují. „Opak je pravdou a pokud se nemohou prosadit legální cestou, začnou fungovat
v nelegální oblasti,“ tvrdí Miroslav Macek. S tím
souvisí také otázka formy vlastnictví zdravotnických zařízení, což je ale podle M. Macka z pohledu pacienta zcela lhostejné. Toho zajímá pouze kvalita poskytované péče. Stát by měl však
dohlédnout na to, aby všechny subjekty měly
stejné podmínky a dodržovaly stejná pravidla
hry, která by mimo jiné zajistila, aby nedocházelo k podhodnocování některých oborů.
O neuskutečnitelné reformě
V závěru besedy ještě Miroslav Macek obecně
komentoval předkládanou reformu zdravotnictví. Podle něj se nejedná o skutečnou reformu,
ale pouze o soubor dílčích opatření, z nichž některá fungují lépe, jiná hůře. Aktuální koncept
reformy není optimální mimo jiné proto, že původní návrh doznal kompromisních změn nejprve na úrovni oponentury uvnitř ODS, posléze
byly zapracovány další kompromisní koaliční
návrhy na úrovni vlády a pokud ministerstvo
uvažuje realisticky, musí zohlednit i požadavky
opozice, aby návrh mohl projít v parlamentu.
„S vědomím nutnosti provádění těchto kompromisů a s ohledem na momentální rozložení politických sil nás zavedení skutečné reformy zdravotnictví v nejbližší době patrně nečeká. Jedním
z nepřímých důsledků současného návrhu reformy je bohužel skutečnost, že se samotný pojem
reforma velmi zprofanuje. O to obtížněji budou
v budoucnu politici hledat pro skutečnou reformu zdravotnictví podporu veřejnosti. Je podstatné, aby ministerstvo na vytváření případné
další reformy zdravotnictví spolupracovalo se
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zdravotními pojišťovnami a vycházelo z jejich
statistických údajů o fungování celého systému
a hlavně chování jednotlivých subjektů, uzavírá
MUDr. Miroslav Macek.

Čtyřikrát na kole na těžko
po Evropě – 22 zemí
MARTIN ADÁMEK (REDAKČNĚ

UPRAVENO)

Koncem září jsem úspěšně dokončil letošní
cestu na jízdním kole. Jel jsem sám, na těžko
s brašnami, nezávisle (bez doprovodu, vše potřebné jsem si vezl s sebou). Bez využití vlaků či
jiných dopravních prostředků, pouze po vlastní
ose (kromě přívozu přes řeku). Spal jsem převážně nadivoko v přírodě, vezl jsem si výbavu pro
spaní a vaření i mimo místa k tomu upravená.
Touto cestou jsem završil čtyřletou sérii systematicky navazujících cest na kole po Evropě.
Letošní cesta – základní informace
Doba: Na cestě jsem byl 12. 8. 13:25 až 30. 9.
2007 15:45 („matematicky“: délka cesty 49,1 dní
(49,1 × 24 hod.); „úřednicky“: cesta trvala 50 započatých dní).
Trasa: Náchod –
Hodonín – Slovensko –
Maďarsko – Rumunsko – lehce
Bulharsko –
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Srbsko – Bosna a Hercegovina – Chorvatsko –
Slovinsko – Rakousko – Znojmo – Náchod. Navštívil jsem 10 států. Z toho 7 pro mne bylo nových (v ČR, SK a A jsem už byl dříve). Rukama
mi prošlo 9 měn. Najel jsem 3564,8 km. Podle
úhlu pohledu to tedy je buď 71,3, nebo 72,6 km
za den. Tj. 72 km za den.
Při cestách v předešlých letech jsem sice denně najel více, ale při cestování je hlavní se občas
někam podívat, něco si prohlédnout, někde se
zastavit, něco poznat. Kdybych chtěl jen nahánět
kilometry, tak můžu jezdit okolo Náchoda, a nemusím kvůli tomu ani vytahovat ze skříně spacák a cestovní pas. A pak mi dost času zabírá
focení, natáčení videa, psaní SMSek na web,
psaní deníku… A oproti jednodenním výletům
musím navíc stihnout i nákup, přípravu jídla, vybalování a balení a občas nějaký internet nebo
jiné zařizování.
Další údaje: Letošní cesta navazovala na
předchozí 3 cesty, uskutečněné v letech 2004 až
2006. Při první cestě jsem byl účastník vícečlenné výpravy a od r. 2005 jezdím sám (sedm lidí se
ukázalo být moc, tak jsem skočil do druhého extrému).
Další informace naleznete na http://www.
adamek.cz/kolo/.
FOTO AUTOR

Milenina marota (vrtoch)
EVA TOBIÁŠOVÁ
Modrookou Milenu mamelucká mánie, mámivá manýra, megalomanie magnetizovala. Měla monotónně mučivou mluvu. Myslela – mluviti
možno mnoho na „m“.
Magickou moc měla myšlenka Milenina.
Matkou mdloby mávaly, Milka mužně míjela
mdloby máminy, mermomocí mlela a mlela a
mlela… Magořila, malátněla, meditovala, mentorovala, mrzutě monotónní monolog mívala.
Manévrovala mezi mámivými mantinely. Mluvu
mateřskou mocně masakrovala.
Matička mínila: „Mizérie mizerná, musím
Milenčinu manifestační mluvu měchačkou myd-
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lit.“ Myšlenka mžikem mocně matku motivovala. Míla marně maminu mystifikovala. Manévr
malé mudrlantky malicherný. Mátla matku marně. Maskovala, mámila, mektala, malomyslněla.
Měchačka mrštný mág mocnější morfia.
Moldánky mříže mělní, mříže měkčí marcipánu.
Milunka se mění. Mžikem máchnutí měchačkou
mluví moravštinou malebnou, milou, melodickou.

Venušina věštírna
(výstřední vyprávěnka)
EVA TOBIÁŠOVÁ
Vnadná výtečně vyvinutá vědma Venuše věštila všem ve velké vkusné vytříbeně vyzdobené,
však velmi vlhké věštírně, vybudované ve vysoké
věži. Venušina vypelichaná, výborně vycepovaná
vrána Vanda ve vratké vyviklané vrzavé voliéře
vykrákávala velmi veselý vaudeville. Vandin virvál vábil všechny věštbám vášnivě věřící.
Ve velikánských věžních vratech vyčkávala
vědma, vítala vás vonným vavřínovým věncem.
Verandou vedla ve věštírnu vizí vláčené vynikající vojevůdce, vystrašené vojíny, vzdělané volnomyšlenkáře, vysloužilé vrchní, věhlasné věrozvěsty, vydírané vrtáky, vzpupné vrahy, vydržované výlupky, vyhoštěné vyhnance, vpravdě všeliký významný výkvět.
Vyslyšíc vzdechy, vysněné výtvory i výplody
vadného vědomí, věštila ve výparech vroucí vody
vychrlované vřídlem vprostřed věže. Vsypala ve
vřídlo vybrané věci – vysušené vážky, včely, vosy,
všekazy, vemínka, vílí vlasy, veverčí vousy, vorvaní vnitřnosti, váček vačice, vlkodlačí vytí, vůni
vřesu, vědomosti vševěda, večerní vánek, vášeň,
vztek, vábení…
Vše vbrzku vykypělo, vzlínalo. Venuše se vzrušeně vnořovala ve vzniklé vzory a vzorce. Vzývala veškeré vyhlášené vazaly, vybírala velkolepé
varianty – věrohodné verze. Všem vdechovala
velkou víru ve vyřčené vidiny.
Ve věštírnu vcházely vegetující věchýtky, vycházeli vnějším vzezřením vévodové, vnitřně
však vězni vlastního vyšinutí.
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Nebezpečné nahlédnutí
EVA TOBIÁŠOVÁ
Nádherně narostlá necudně nadměrná ňadra
Niny nalákala na nižborské návsi nezkušeného,
nezkaženého, neposkvrněného, neviňoučkého,
nic netušícího naivku, nekňubu Nikolu na nebezpečné nahlédnutí na ně.
Nakoukl – neodolal. Nazíral naléhavě na nezkrotně se nadouvající nátělník, načež nečekaný
následek nastal.
Nina nablízku něho se náhle nalézala, Nikolovo nabité a nabobtnalé náčiní nebojácně našmátrala. Nikola se nenahněval. Nebyl nepříjemně naladěn. Nina nepřestávala ňadry na něj
naléhat, nacílené nájezdy na nohavice neustávaly. Nikola nikdy nepoznanému náporu neodolal.
Nečekal nástrahu.
Ninuška najednou nezájem nasadila. Nenávratně nebyla. Nikola napálen. Nebylo nic, ni
naditá „náprska“. Narazil na nenechavou nezbednici.

Schůze správní rady
DARTH ZIRA
Vědci se občas opravdu nemýlí. Uprostřed
nám známého vesmíru skutečně je obří černá
díra. Vědci (a už vůbec nikdo jiný) ovšem nevědí ba ani netuší, že tato černá díra je mnohadimenzionální a zasahuje do míst, která lze jen
těžko popsat. V některých případech jsou to
paralelní vesmíry, nekonečné množství dalších
a dalších více či méně zdeformovaných verzí naší vlastní reality, ovšem v jiným případech lidská
řeč zkrátka nemá vhodná slova k vyjádření toho,
kam by se taky z této černé díry dalo dostat.
To ale není až tak podstatné. Za prvé i kdyby
člověk náhodou přežil průlet tou černou dírou,
v těchto nepochopitelných místech by stejně
jeho tělo nevydrželo pohromadě ani pikosekundu. Starat se „co to je a jaké to je“ je tudíž naprosto zbytečné.
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Navíc samo zkoumání oné „vstupní brány“,
tedy té černé díry, by bylo neporovnatelně zajímavější. Věřte nebo nevěřte, ale jedná se o sídlo
firmy. Vím, že to zní naprosto šíleně, ale tuto černou díru si pro sebe vybudovala akciová společnost vlastnící a spravující všechny tyto paralelní
vesmíry i další neuvěřitelné reality – či spíše nereality?
Zkusme si teď na moment představit, že bychom se mohli na chvíli podívat do tohoto největšího a zároveň nejpřísněji střeženého firemního ústředí ve všech známých i neznámých,
možných i nemožných vesmírech.
Naše smysly, uzpůsobené pro pouhé tři rozměry a vnímání poměrně úzkého rozsahu elektromagnetického vlnění, by samozřejmě nemohly postřehnout ani zlomek skutečné podoby
tohoto zvláštního místa a jeho obyvatel. Přesto
by vůbec nebylo nezajímavé je vidět.
Takže vzhůru na exkurzi do ústředí Věčnost, a. s.!
•••
Jako první je třeba upozornit na jeden ne až
tak nepodstatný detail. Vzhledem k našemu
omezenému vnímání reality každý pozorovatel
uvidí něco dosti odlišného. Podoba schodišť,
chodeb, sálů, kanceláří i reprezentačních prostor, kterou kdokoli z nás uvidí, bude závislá především na naší představě o tom, jak by takové
sídlo velmi mocné společnosti mělo vypadat.
Staromilci tak budou obdivovat perské koberce, vyřezávaný mahagonový nábytek, plátna
starých holandských mistrů, antické sochy,
vzácné gobelíny, benátská zrcadla a křišťálové
lustry, jiní budou tajit dech nad oslnivě zářící
podlahou z leštěného mramoru a stěnami obloženými malachitem, jantarem, azuritem a dalšími polodrahokamy, fantastové spatří neuvěřitelné futuristické konstrukce ze skla a dosud neznámých slitin, vášniví lovci spatří na stěnách paroží
a na odpočívadlech vycpané lvy, tygry a zebry…
zkrátka každý si přijde na své.
Pokud jste se už dostatečně vynadívali, můžeme pokračovat dále. Už asi nikoho z vás ne-
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překvapí, že i zdejší personál bude nabývat podob dle představ jednoho každého. Ouředníkové v klotových rukávech c. k. monarchie, sexbomby v kostýmcích od Diora, důstojní gentlemani v oblecích a s buřinkami, osoby v tógách,
skafandrech, nejroztodivnějších uniformách
nebo třeba úplně bez šatů – jak je každému libo.
A nyní se otvírají dveře hlavního zasedacího
sálu. Za několik okamžiků zde proběhne schůze
správní rady.
Už přicházejí!
Jako první její předseda, generální ředitel
a majoritní akcionář v jedné osobě, sám Všemohoucí. Usedá do křesla uprostřed stolu. Po jeho
pravici se usazují archandělé Gabriel a Rafael,
nalevo od něj pak zbývající dva členové správní
rady Michael a Uriel.
Je tradicí, že jednání se s hlasem poradním
vždy účastní někdo z dozorčí rady. Ani dnešek
není výjimkou, poněkud neobvyklé je však to, že
je přítomno kompletní trio jejích členů. Zpravidla se totiž na schůze dostavuje pouze předseda
Lucifer. Dnes však křesla naproti Všemohoucímu obsazují i Belial a Semmael.
Může to znamenat pouze dvě věci: Belial
a Semmael zcela mimořádně nemají nic rozumnějšího na práci nebo je tato schůze neuvěřitelně
důležitá…
Počkejme a uvidíme.
„Naše tržby poklesly o 5 % zcela nepochybně
kvůli těm stížnostem na chybu v systému Vesmír7846.2. Už se ji podařilo odstranit, Michaeli?“ zeptal se Všemohoucí a podle hlasu se zdál
být dost rozladěný.
Ono není divu, při objemech obchodů Věčnosti se při 5 % jednalo o ztrátu takových peněz,
které si nikdo z nás nedovede představit.
Pochopitelně, jak věděli už židovští rabíni,
pro Všemohoucího je miliarda dolarů to, co pro
nás jediný cent, jenže dobrý obchodník nerad
zbytečně přichází byť i jen o ten zdánlivě zanedbatelný peníz. A Všemohoucí je velmi dobrý
obchodník. Asi ten úplně nejlepší, jaký jen může
existovat.
„Celá moje a Urielova sekce na tom pilně pra-
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cuje, to se můžete spolehnout. Už brzy to budeme mít,“ snažil se svého šéfa uklidnit.
„Vážený kolego,“ ozval se velmi jízlivým tónem Lucifer. „Vaše analytické oddělení je úplně
k ničemu, to tady ví už dávno úplně každý. A odbor vnitřní bezpečnosti a auditu, kterému vládne zde kolega Uriel, není o nic efektivnější. Jenomže námi navrhovaná reorganizace…“
„Návrh reorganizace, který na minulé schůzi předložil Semmael, byl naprosto nesmyslný,“
vložil se do toho překotně Gabriel, který by sice
za jiných okolností docela rád svému největšímu
soupeři otloukl o hlavu cokoli, ale pány z dozorčí
rady prostě neměl rád. Měl totiž takový nepříjemný dojem, že šéf na jejich rady dá více než na
ty jeho. Což se mu nelíbilo natolik, že byl ochoten se pro tentokrát spojit i se svým úhlavním
sokem.
„Opravdu?“ ironickým tónem položil řečnickou otázku ten, o kterém byla právě řeč. „Všechna oddělení podléhající přímo nám podle těchto
pravidel fungují a výsledky jsou jednoznačné.
Mohu předložit…“
„Pánové!“ ozval se teatrálně unaveným tónem Všemohoucí. „Vaše žabomyší spory nám
s řešením tohoto problému nijak nepomohou.“
„Když dovolíte, pane předsedo…,“ nedal se
Lucifer. Byl šéfův hlavní oblíbenec, a tak si mohl
dovolit o něco více než druzí.
„Kdyby mě kolega Gabriel tak neomaleně nepřerušil –“
Neláska mezi Gabrielem a Luciferem byla
opravdu vzájemná a útoky mezi nimi vždy velmi
osobní.
„Kdyby mne nechal mluvit dál, tak by se toto
shromáždění dozvědělo, že mnou řízená sekce,
byť to vůbec není její povinností,“ neopomněl
zdůraznit, „zjistila, kde došlo k chybě.“
V místnosti to překvapeně zašumělo.
„Ano, pánové, je to tak,“ zamával složkou
naditou papíry. Když dovolíte, objasní vám to
můj zástupce Belial.
„Špatné fungování Vesmíru7846.2 způsobuje drobná chyba v jednom z jejích dílčích podsystémů. Ta chyba je tak nepatrná, že si jí nedo-
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kázali zatím všimnout ani nejlepší odborníci od
pana kolegy Michaela. Otázkou pak je, zda na
jím řízených sekcích pracují opravdu ti praví,“
neodpustil si ani on rýpnutí, ale pokračoval překotně dál, aby mu někdo neskočil do řeči: „Jedná se tady o tohle –“
Položil před sebe papír a ukázal prstem na
nepatrný bod.
„Soustava hvězdy zvané Slunce. Konkrétně
tedy její třetí planeta, ale tu zde neuvidíte, to
bych sem musel donést miliardkrát zvětšené plány chybného sektoru.“
„Není třeba,“ netrpělivě mávl rukou Všemohoucí. „Bez zbytečných detailů – co navrhujete?“
„S Vesmírem7846.2 by za normálních okolností nebylo třeba nic dělat, stačilo by nahradit
chybnou sekci ze záložní kopie.“
„Tak přemažte tu chybu záložní kopií! Takovéhle technické detaily by se přece vůbec na
schůzích vedení neměly řešit,“ rozčílil se Všemohoucí.
„Víte, šéfe,“ vzal si znovu slovo Lucifer.
„Problém je v tom, že někteří podřízení pana kolegy Gabriela nejsou dostatečně vytížení, a tím
pádem se nudí.“
„Kolega“ zněl obzvláště jedovatě a kdyby
archanděl Gabriel mohl, Lucifera by na místě
uškrtil. Jenže tím by Všemohoucího hodně, ale
opravdu hodně naštval, takže si nechal zajít chuť
a svůj vztek si raději vybil na tužce, ze které po
pár vteřinách mnoho nezbylo.
„Dotáhli si do práce tu bezduchou střílečku
Brána do Valhally,“ pokračoval klidně Lucifer
a tvářil se, že pohled kolegy Gabriela neviděl.
„Hrají ji tady po vnitropodnikové síti většinu
pracovní doby. To by ovšem nebylo to největší
neštěstí, ale jako prostředí, ve kterém ji spustili,
použili právě tu záložní kopii Sluneční soustavy,
o kterou nám jde. Máme navíc důvodné podezření, že to stejné udělali i s hrou Olymp ještě před
dokončením Vesmíru7846.2, a právě proto se
systém Sluneční soustavy začal po čase chovat
nestandardně.“
„Tím chcete říct přesně co?“ zeptal se Uriel,
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který byl – jako ostatně většina expertů přes bezpečnost – poněkud natvrdlý.
„Co asi tak?“ obrátil Semmael oči v sloup
nad tou tupostí. „Že zkrátka a dobře nemáme
k dispozici žádnou kopii Sluneční soustavy,
o které bychom mohli zodpovědně říct, že za
budoucí vývoj tohoto subsystému v rámci Vesmíru7846.2 ručíme.“
„Co budeme dělat?“ ozval se zoufale až dosud mlčící Rafael. „Zákazníci žádají odstranění
závady a pokud nechceme, aby příští kvartál poklesly tržby o polovinu, musíme jim servis poskytnout.“
„To vím taky,“ zavrčel Belial.
„Nějaké návrhy, pánové?“ rozhlédl se Všemohoucí po shromážděných.
Nikdo se k odpovědi neměl.
Gabriel měl oči sklopené do klína a přemýšlel,
o kolik procent prémií přijde kvůli poklesku
svých podřízených, a sliboval jim všem v duchu,
že si to šeredně odskáčou, Rafael měl před očima
černé scénáře soudních sporů o náhradu škody,
ale jak jim předejít, ho nenapadalo, Michael se
snažil tvářit, že usilovně přemýšlí, a Uriel se pokoušel o totéž, ale šlo mu to podstatně hůř.
No jistě, zase budu muset něco vymyslet já,
vztekal se v duchu Lucifer, a když z toho bude
průser, tak se budou všichni vozit po mně.
Pochopitelně poněkud přeháněl, protože
i přes množství průšvihů, na nichž měl lví podíl, byl pořád šéfův hlavní oblíbenec. O výši jeho
platu si všichni ostatní mohli leda tak nechat
zdát a málokdo by si dokázal vzpomenout, kdy
mu bylo strženo z mimořádných odměn jediné
promile. Proto se osmělil jako první.
„No, já bych zkrátka riskl zaplátovat to tou
záložní kopií,“ pokrčil rameny.
„Logické, ale poněkud nebezpečné,“ ozval se
vždy opatrný Rafael.
„Tak podívejte,“ vzal si Lucifer znovu slovo.
„Za první nám jiná možnost nezbývá, za druhé
není jisté, že se ta zkopírovaná Sluneční soustava opravdu bude chovat nestandardně, a za třetí i kdyby, tak bude chvíli trvat, než si toho zákazníci všimnou. Do té doby snad naši vývojáři –

48

1/2008

Tvorba mensanů

380261
76594
936714
4765
58380
------1456714

PATRIK
ÈILOU
OPIÈKU
UÈIL
LAPAT
------KULIÈKU

65017
3495
24853
671
10817
-----104853

JIRKA
LONI
FOTIL
JAK
KRTKA
-----KROTIL

31860
4
26504
38079
57
----96504

MIREK
U
ENKU
MRKAL
NA
----LENKU

65017
3895
28453
671
10417
-----108453
31850
4
25604
38079
67
----95604

49

67817
3
48713
409170
-----525703

ČTENÁŘSKÉ ANKETY Z MINULA.
AKTUÁLNÍ ČASOPIS MIJ S HOSPODAŘENÍM
MENSY INTERNATIONAL ZA ROK 2006 JE
ČLENŮM K DIPOZICI NA INTRANETU:
HTTPS://INTRANET.MENSA.CZ

JARDA
U
HRADU
HLEDAL
-----ÍALU

PŘÍŠTÍM ČÍSLE TAKÉ NALEZNETE VÝSLEDKY

1/2008

31948
27
385961
67125
-----485061

V

31945
27
358961
67128
-----458061

TÉMATEM PŘÍŠTÍHO ČASOPISU BUDE:
JAK STRAVA OVLIVŇUJE INTELIGENCI.

DUAN
PO
DNEKU
KOUPE
-----ANEKU

TVORBU MENSANŮ NAJDETE NA

HTTP://CASOPIS.MENSA.CZ

3135
463090
296857
8
-----763090

DALŠÍ

3135
263090
496857
8
-----763090

Povídka získala 3. místo v soutěži Radegast 2k+7

Písmenkové hlavolamy –
řešení ze strany 39
PEPA
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SCHOVAL
V
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když se teda přestanou flákat a pařit hry v pracovní době,“ neodpustil si ještě poslední šťouchanec do kolegy Gabriela, „zvládnout vytvořit
úplně novou verzi Vesmíru a my si můžeme dovolit případným nespokojeným zákazníkům verzi
7846.2 bezplatně vyměnit za verzi 7846.3.“
Všemohoucí na ta slova souhlasně přikývl.
Nikdo jiný už proti tomuto řešení nic nenamítal,
ačkoli Michael a zejména Gabriel by strašně rádi
byli proti, jenže to by museli přijít s nějakým
vlastním řešením. Které neměli.
Hlasování bylo proto pouhou formalitou.
•••
V poledne 14. dubna roku, který pozdější historikové označí za čtyřicátý čtvrtý před Kristem,
do přístavu na Tibeře připlula loď. Na její palubě byl narychlo povolaný osobní lékař egyptské
královny, který přímo z mola pospíchal do jedné
z honosných vil města na sedmi pahorcích. Vznešeného Gaia Iulia Caesara sužovala příšerná bolest zubů, která mu bránila v tom, aby se mohl
zúčastnit zítřejšího jednání Senátu.
Jenže egyptští lékaři jsou mistři nad mistry.
Druhého dne otok zmizel a ten, kterého jednou
budou zvát božským, zamířil na zasedání.
Z hlediska uživatelů Vesmíru7846.2 za pouhých několik vteřin na to se rozezněly zvony v ospalém a ničím nezajímavém maloměstě na řece
Inn. Manželský pár, který již přestával doufat
v potomka, si odnášel z kostela chlapečka, kterému bylo před chvíli při křtu dáno jméno Adolf.
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Jak zaplatit členský příspěvek?

Uveďte Vaše
členské číslo
jako variabilní symbol.
Důležité!

Do zprávy pro příjemce rozepište
platbu, platíte-li
za více osob. Jinak
to není nezbytné.

Informace nejen
o výši příspěvku
naleznete uvnitř
časopisu na straně 8.

Stávajícím členům stačí k zachování členství pouze uhradit příspěvek
v následující výši:
250 Kč – snížený členský příspěvek (pro studenty do 26 let a seniory)
500 Kč – základní členský příspěvek
650 Kč – rodinný členský příspěvek
Nový členové musí nejprve vyplnit přihlášku, která je spolu s návodem
dostupná na http://prihlaska.mensa.cz nebo u sekretářky.
S dotazy se prosím obracejte na sekretářku: sekretarka@mensa.cz

