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Co je Mensa
Mensa je svìtová organizace zaloená v roce
1946 v Oxfordu. Ve více ne 100 zemích svìta má
nyní okolo sto tisíc èlenù. Èlenem se mùe stát
kadý, kdo dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorèím psychologem
Mensy International Ltd. (MIL), výsledku mezi
horními dvìma procenty celkové populace. Pro
èlenství nejsou nutné ádné jiné pøedpoklady.
Mensa na území ÈR byla zaloena na jaøe
1989 Dr. Hanou Drábkovou (oficiální registrace
následovala v bøeznu 1991). Mensa ÈR má statut národní Mensy, k 9. 12. 2006 má 2172 èlenù.

Obsah
Redakèní informace
2
Mensovní zprávy
4
Jak zaplatit èlenské pøíspìvky na rok 2007;
Jak pøispívat do èasopisu; Výsledky projektù
Dìtské Mensy 2006; Vyhláená témata projektù
na rok 2007; Poøádání akcí na gymnáziu
Buïánka; Výzva  navrhujte kandidáty do
orgánù Mensy; Jak být volen; Intranet Mensy;
Rozpoèet na rok 2007
Pozvánky na akce a soutìe
10
Kalendáø akcí 2007; PRAGOCON 2007;
Jarní setkání  Bílý Potok; Fotografická soutì
Convergence; Koutek zahranièních akcí
Ohlédnutí za rokem 2006
13
Úvod; SIGy; Místní skupiny
Reakce na akce
16
Hrdinové 2006; Setkání mensanù a setkání
trubek; 2. roèník vodáckého výletu  Z Ohøe na
Berounku  22.23. 7. 06; Návtìva Jaderné
elektrárny Temelín; Exkurze do Poslanecké
snìmovny Parlamentu ÈR
Koutek Osmiletého gymnázia Buïánka
a vzdìlávání nadaných dìtí obecnì
22
Co je Osmileté gymnázium Buïánka;
Situace na OGB oèima èlena správní rady;
koly zamìøující se na intelektovì nadané dìti
a mláde
Mensa v zahranièí
26
Mensa v kraji palem a samby
Hry
27
Civilizace  staòte se pány národù
Tvorba (ne)mensanù
27
Aforismy
Èasopis Mensy International
28

Tiráž
Èasopis Mensy ÈR je dvoumìsíèník. Èíslo
1/2007 (leden) vychází 3. 1. 2007 v nákladu
2400 výtiskù. Uzávìrka bøeznového èísla je
16. 2. 2007, toto èíslo pravdìpodobnì vyjde
s drobným zpodìním, protoe budeme muset
èekat na proslovy kandidátù. Èasopis pøipravuje redakce èasopisu Mensy ÈR, za zveøejnìní
nebo nezveøejnìní a kvalitu jednotlivých pøíspìvkù odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik,
za sestavení èasopisu a ostatní èlánky éfredaktor Tomá Kube. Redakce si vyhrazuje právo
pøíspìvky v pøípadì potøeby upravit nebo zkrátit.
Pøispívat mohou vichni èlenové a v opodstatnìných pøípadech i neèlenové Mensy. Vekeré
pøíspìvky pro papírový i webový èasopis prosím
posílejte na adresu redakce@mensa.cz. Jiné ne
elektronické podání pøíspìvku není moné. ádáme autory, aby u svých pøíspìvkù uvádìli celé
jméno a celou adresu a aby je zasílali pøed datem
uzávìrky. Podrobné poadavky na zasílané èlánky a pravidla pro podání inzerce naleznete na
stránkách webového èasopisu: http://casopis.
mensa.cz.
Èasopis v elektronické podobì (PDF) je k dispozici: aktuální èíslo volnì na vstupní stránce
mensovního webu; archiv vech èísel (vèetnì èasopisù MIL a nìkterých slovenských) pro aktuální èleny na intranetu (http://intranet.mensa.cz).
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Redakční informace
nìjakou rubriku, urèitì se nebojte a pøihlaste se
 napite na adresu redakce@mensa.cz.
Závìrem bych chtìl jetì velice podìkovat
pøedchozímu éfredaktorovi Luïkovi Kováøovi
za péèi a úsilí, které èasopisu vìnoval mnoho
pøedchozích let.
S pøáním mnoha úspìchù, lásky a tìstí v roce 2007, za redakci èasopisu Mensy ÈR

Redakce
Lenka Brzusková
Tomá Kube
Lucie Kuèerová
Veronika Partiková
Lech Przeczek

Erika Daòková
Ludìk Kováø
Pavel Oplt
Jiøí T. Pelech
Vilém Vácha

TOMÁŠ KUBEŠ

Tisková oprava
V minulém èísle èasopisu byla nesprávnì
uvedena výe rodinného èlenského pøíspìvku.
Správná výe rodinného pøíspìvku pro rok
2007 je 650 Kè. Za chybu se omlouváme.

Úvodník
VÁCLAV FOŘTÍK
Váení mensané,
byl jsem povìøen Radou Mensy, abych popsal dùvody zvýení
èlenských pøíspìvkù na
tento rok. Dle rozpoètu, který je zveøejnìn
na jiném místì, to na
první pohled vypadá,
e dùvodem je znovuobnovení titìné verze èasopisu. Titìná verze
èasopisu, rozesílaná vem èlenùm, je jen jedním
z faktorù.
Hlavním dùvodem je pravidelný zhruba
200.000 Kè schodek mezi vybranými èlenskými
pøíspìvky a bìnými náklady Mensy jako organizace. Mensa je v úèetním/reálném pøebytku
(roènì kolem sto tisíc) pouze díky aktivitám typu
testování, objednávání certifikátù, prodeji
loga a dalí drobným pøíjmùm. Tyto pøíjmy stojí a padají víceménì s aktivitami dvou osob  testování v hromadném mìøítku provádí Kateøina
Havlíèková a já. Své aktivity musím z rodinných
i pracovních dùvodù omezit  mùete se tedy na
zvýení pøíspìvkù dívat ze dvou úhlù pohledu
a nechám na Vás, který si zvolíte J.
1. Je mou chybou/zavinìním, e se pøíspìvky
budou zvyovat, nebo ji nebudu tolik v Mense
aktivní.
2. Bylo mou zásluhou, e se èlenské pøíspìvky do Mensy drely tak dlouho na nízké úrovni.

Slovo šéfredaktora
Váené èlenky, váení èlenové, dostává
se Vám do ruky lednové èíslo èasopisu Mensy ÈR. Èasopis by mìl
nyní po drobných technických problémech
opìt vycházet pravidelnì v nové periodì jednou za dva mìsíce.
Aè se mùe v dnení pøekotnì se mìnící
a uspìchané elektronické dobì zdát papírové
médium jako pomalé a redundantní, byl bych velice rád a je mojí nejvìtí snahou, aby Vás tento
èasopis pøesvìdèil o opaku. Cílem èasopisu je
stát se Vaím pøíjemným spoleèníkem pro klidné chvíle, který Vás informuje o dìní v Mense,
nabídne zajímavé ètení a materiály k zamylení.
Vzhledem k nové periodì se v nìm ji nebudete setkávat s pozvánkami na vechny probíhající akce Mensy, protoe zvlátì mení akce
nejsou plánovány s dostateèným pøedstihem.
Proto nezapomínejte navtìvovat i rozrùstající
se web mensy ÈR: www.mensa.cz
Velice rád bych pøivítal v redakci èasopisu
nové spolupracovníky. Máte-li zájem napsat èlánek na zajímavé téma, a ji je to probìhlá akce,
nejnovìjí vìdecký objev nebo rovnou spravovat
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Platit pøíspìvky mùete tìmito zpùsoby:
1. Bankovním pøevodem na úèet Mensy
u eBanky (preferováno)
èíslo úètu: 44400444/2400
konstatní symbol (KS): 0308
variabilní symbol (VS): Vae èlenské èíslo
Èlenské èíslo najdete je na pøední stranì èlenského prùkazu, pøípadnì Vám je v databázi najde mensovní sekretáøka. Pøi placení za více osob
najednou nebo rodinného pøíspìvku pouijte
jako VS èlenské èíslo jedné osoby a èlenská èísla
dalích osob uveïte ve zprávì pro pøíjemce, pøípadnì v e-mailu zaslaném sekretáøce.
2. Potovní poukázkou typu A
(platba na úèet)
Adresa majitele úètu:
Mensa ÈR, P. O. Box 20,
Moravská 9, 120 00 Praha 2
Èíslo úètu: 44400444/2400
KS: 0308 (je pøedtitìn)
VS: Vae èlenské èíslo
Kopii této sloenky Mensa nedostává, plátce
je identifikován pøedevím podle VS, tzn. podle
èlenského èísla, dalí osobní údaje bývají èasto
neúplné èi zkreslené. Pøi placení za více osob
najednou nebo rodinného pøíspìvku pouijte
jako VS èlenské èíslo jedné osoby a èlenská èísla
dalích osob uveïte ve zprávì pro pøíjemce, pøípadnì v e-mailu zaslaném sekretáøce.
3. Potovní poukázkou typu C
(platba na adresu)
Je k dostání na kadé potì, je zbyteèné si o ni
psát.
Adresát: Mensa ÈR, P. O. Box 20, Moravská 9,
120 00 Praha 2
Pøi placení za více osob najednou nebo rodinného pøíspìvku uveïte èlenská èísla vech osob
ve zprávì pro adresáta, pøípadnì v e-mailu zaslaném sekretáøce.
4. V hotovosti na akcích Mensy
Pouze nìkomu z èlenù Rady Mensy nebo sekretáøce.
Originály platebních dokladù nám v ádném
pøípadì neposílejte! E-mail pro dotazy a zjitìní
èlenských èísel je sekretarka@mensa.cz.

Komu pøipadá 250 Kè pro studenty a dùchodce a 500 Kè pro ostatní jako nepøekonatelná bariéra, je mi to líto, ale pøi pohledu na výi
èlenských pøíspìvkù u jiných organizací u nás
nebo u Mens v zahranièí jsme stále jetì levní
a je otázkou pro nové vedení, jak se k problému
èlenských pøíspìvkù postaví.
Nevím, zda na jiném místì èasopisu je zdùvodnìno znovuzavedení titìné verze èasopisu,
tak jen krátce. Po nìkolika letech pouze elektronické verze èasopisu se ukázalo z poètu staených èísel, e mnozí èlenové toto neèiní, co je pro
fungování organizace nedobré. Od titìné verze
si slibujeme, e se zvýí ètenost èasopisu pøedevím mezi èleny a jejich rodinnými pøísluníky. Vzhledem k souèasné pozici Mensy je pravdìpodobné, e náklady na titìný èasopis budou
z velké èásti saturovány inzercí a sponzory.
Tento úvodník je z mé strany posledním
úvodníkem, a to nejen z dùvodù mého dalího
nepøedsednictví, ale pøedevím proto, e úvodníky by mìl psát éfredaktor nebo jeho zástupce,
(místo)pøedseda Mensy asi jen v pøípadì výjimeèném.

Jak zaplatit členské
příspěvky na rok 2007
Rada Mensy ÈR schválila èlenské pøíspìvky
na rok 2007 v následující výi:
500 Kè základní èlenský pøíspìvek
250 Kè sníený èlenský pøíspìvek pro
studenty do 26 let a seniory
150 Kè èlenové Dìtské Mensy
650 Kè rodinný èlenský pøíspìvek
V èlenském pøíspìvku je zahrnut titìný èasopis, který bude zasílán vem èlenùm 6× roènì.
Rodinný èlenský pøíspìvek mohou uplatnit
èlenové v pøímé pøíbuzenské linii, kteøí bydlí na
stejné adrese. V pøípadì, e nìkdo z více èlenù
v rodinì, která nevyuívá rodinný èlenský pøíspìvek, nechce dostávat èasopis, je tøeba o tom vèas
informovat sekretáøku, nejlépe e-mailem. Toté
platí i pro èleny Dìtské Mensy.
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Termín pøihláení projektu: do 28. února 07
Termín odevzdání projektu: do 30. èervna 07
Termín vyhláení výsledkù: prosinec 2007
Kontaktní osoba:

Jak přispívat do časopisu
TOMÁŠ KUBEŠ
Pokud máte nìjaký zajímavý èlánek, o který
byste se rádi podìlili s dalími mensany, zalete
jej prosím na adresu redakce@mensa.cz. Vechen
materiál docházející na tuto adresu bude zveøejnìn dle uváení redakce nebo pøání autora ve
webové, papírové nebo obou formách èasopisu.
Redakce také stále hledá nové èleny. Máte-li
zájem pravidelnì pøispívat na konkrétní téma,
spravovat rubriku nebo pomáhat s technickým
chodem redakce, prosím napite éfredaktorovi
(tomas.kubes@mensa.cz). Za èlánky a pøíspìvky není standardnì vyplácena ádná odmìna, za
technické práce nabízí redakce drobný honoráø.

VÁCLAV FOŘTÍK

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,

Pořádání akcí na gymnáziu
Buďánka
PAVEL OPLT, KOORDINATOR@BUDANKA.CZ
Je nový rok a s ním i nové monosti. Jednou
takovou je uspoøádání akce na Mensovním gymnáziu Buïánka. Ji po nìkolik let se zde konají
akce pro veøejnost, kurzy, semináøe, ale i turnaje a hraní veho druhu. V novém roce bychom
rádi navázali na bohatou historii a opìt pro vás
pøipravili pøíjemnì strávené víkendy èi odpoledne, ze kterých si odnesete nìco moudrosti
a úsmìvù na rtech.
Díky úzké spolupráci mezi Mensou a vedením gymnázia se vám tak také naskýtá ance
kvalitních prostor pro poøádání semináøù, kurzù
èi volnoèasových aktivit pro mláde i dospìlé.
Podmínkou je èlenství v Mense a chu nìco pro
ostatní pøipravit. O akcích se vdy dopøedu dozvíte, jak prostøednictvím èasopisu, tak i intranetu a webových stránek Mensy. Máte tedy monost se zúèastnit, nebo dokonce i zkusit, jaké to
je zrealizovat svùj nápad. Pro zjednoduení jsem
se stal koordinátorem akcí na OGB, díky èemu
vám mohu pomoci pøi zajiování nezbytností,
oznámení prostøednictvím Mensy a samozøejmì
i pøípadnou radou a osobní úèastí.
Ale aby to nebylo jen na vás, pøipravujeme
program volnoèasových aktivit pro vechny mladé i dospìlé, kteøí mají chu se dobøe bavit a poznat nìco nového. Z chystaného programu nastíním napøíklad zaloení klubu, jeho náplní je
rozvíjení psychiky a inteligence zábavnou formou. Co to znamená? Hraní her, interaktivní
semináøe, diskuse a ve, co se do standardních
vyuèovacích hodin nevejde. No a protoe nejen
hlavou zabaven je èlovìk, vyzkouíme si také

Výsledky projektů Dětské
Mensy 2006
VÁCLAV FOŘTÍK
1. místo: Michaela Nehodová
(3.000 Kè + 2.000 Kè v dárcích)
2. místo: Tomá Kadavý a Soòa Váleková
(1.500 Kè + 2.000 Kè v dárcích)
3. místo: Jakub Zvoníèek, Mirek Olák, Joel
Janèaøík a Vojtìch Niòanský
(500 Kè + 1.000 Kè v dárcích)

Vyhlášená témata projektů
na rok 2007
VÁCLAV FOŘTÍK
1.
2.
3.
4.
5.

Desková, spoleèenská, RPG hra
Detektivní povídka
Webový/softwarový projekt
Umìlecký projekt (nutno pøedem projednat)
Vlastní projekt (nutno pøedem projednat)
Okruh øeitelù: èlenové i neèlenové Mensy
ÈR do 19 let (resp. max. støedokoláci)
Vyèlenìné prostøedky na odmìny: 30.000 Kè,
z toho min. 10.000 Kè v hotovosti
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rùzné manuální dovednosti jako korálkování èi
drátkování.
Kontaktní mail je koordinator@budanka.cz,
kde vám rád zodpovím vae dotazy. Pøíjemné
dny a inteligentní zábavì zdar!

Návrh musí obsahovat celé jméno navrhovaného èlena a také údaj, do kterého orgánu Mensy
jej navrhujete. Návrh musí být zaslán nejpozdìji
do 26. 1. 2007 elektronickou potou na adresu
petr@olsak.net nebo klasickou potou na adresu Petr Olák, Fantova 1790, Praha 5, 155 00.
Volební komise si vyádá od navrhovaných
kandidátù písemný souhlas s kandidaturou do
urèeného data, zároveò je informuje o monosti
odevzdat volební proslov èl. VI odst. 5 Toto provede volební komise hned poté, co budou shromádìny vechny návrhy. Podrobnìji o prùbìhu
této fáze voleb je pojednáno v èlánku Jak být
volen, který je pøístupný na www adrese týkající
se voleb volby.mensa.cz v souboru jak-bytvolen-2007.pdf a spoleènì s tímto oznámením
vyjde v lednovém èísle èasopisu Mensy.
Vlastní volby probìhnou stejným zpùsobem,
jako v minulých letech. Tj. èlenové budou moci
hlasovat na valné hromadì, nebo elektronicky
nebo klasickou potou. Výsledky voleb vyhlauje
pøedseda volební komise pøímo na valné hromadì. èl. VI odst. 11 Víme zatím jenom, e valná hromada se koná nejpozdìji do 15. èervna, èl. V odst. 1,
ale pøesný termín není znám. Harmonogram voleb a dalí podrobnosti týkající se voleb budou
tedy zveøejòovány prùbìnì na adrese volby.
mensa.cz a vyjdou v dalích èíslech èasopisu
Mensa.

Výzva – navrhujte kandidáty
do orgánů Mensy
ZA VOLEBNÍ KOMISI

PETR OLŠÁK

Rok 2007 bude
(jako ostatnì kadý
druhý rok) v naí
organizaci rokem
volebním. Budeme
volit
pøedsedu
Mensy, èleny Rady Mensy a èleny kontrolní komise. Dovolím si v této souvislosti citovat nejdùleitìjí partie stanov týkající se voleb.
Funkèní období Rady je dvouleté a zaèíná vdy
1. èervence v roce voleb. èl. V odst. 2 Protoe funkèní období souèasné Rady zaèalo 1. èervence
2005, vyplývá nám z toho, e rok 2007 je rokem
voleb. Kromì Rady Mensy volíme také pøedsedu
Mensy a èleny kontrolní komise.
Nejpozdìji 10. prosince roku pøed rokem konání voleb jmenuje Rada pøedsedu a ètyøi èleny volební komise. èl. VI odst. 1 To se stalo na posledních
dvou zasedáních Rady. Byl zvolen pøedseda volební komise (Petr Olák) a ètyøi èlenové (Hana
Heømanová, Petr Jeníèek, Zdenka Pániková, Jaroslav Zavadil). Námìty, pøipomínky a dotazy
k volbám mùete psát volební komisi na adresu
vk@mensa.cz.
Volební komise vyzve nejpozdìji do konce roku
pøedcházejícího volbám èleny Mensy, aby písemnì navrhli kandidáty na funkce pøedsedy, èlenù
Rady a èlenù kontrolní komise. èl. VI odst. 3 Toto
bylo splnìno rozesláním e-mailové výzvy a zveøejnìním tohoto textu. Vyzýváme vechny èleny
Mensy ÈR starí 18 let, aby navrhli své kandidáty
do výe zmínìných orgánù Mensy. Èlenové Mensy mohou navrhnout k volbì kteréhokoliv øádného
èlena èi èleny Mensy vèetnì sama sebe. èl. VI odst. 4

’07
OLBY

MENSA

Jak být volen
VOLEBNÍ KOMISE, VK@MENSA.CZ

Jakýkoliv øádný èlen Mensy ÈR (dále jen
Mensy) mùe navrhnout jakéhokoliv øádného
èlena Mensy vèetnì sama sebe na kandidáta do
Rady Mensy, na pøedsedu Mensy nebo do kontrolní komise Mensy. Návrhy je moné zaslat
pøedsedovi volební komise elektronickou nebo
klasickou potou na adresu petr@olsak.net
nebo Petr Olák, Fantova 1790, Praha 5, 155 00
nejpozdìji do 26. 1. 2007.
Navrení kandidáti musejí zaslat souhlas se
svojí kandidaturou. Budou k tomu vyzváni vo-
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lební komisí zprávou na webu Mensy a elektronickou potou nebo normální potou na adresu
uvedenou v databázi èlenù. Neodeslání souhlasu se bude chápat jako nesouhlas s kandidaturou.
Souhlas s kandidaturou musí být poslán písemnì (mono v elektronické podobì) na adresu pøedsedy volební komise (adresa je uvedena
v tomto textu výe). Musí obsahovat tyto náleitosti: celé jméno kandidáta vèetnì titulù, jeho
èlenské èíslo, kontaktní údaje (elektronická adresa, telefon, potovní adresa a adresa osobních
www stránek, má-li kandidát nìjaké), souhlas
s uveøejnìním proslovù a informací o kandidátovi v èasopise Mensy a na volebních internetových stránkách Mensy a jeho podpis. Souhlas by
mìl nadále obsahovat i pøípadná dalí prohláení kandidáta vztahující se k volbám a musí pøijít
nejpozdìji do 23. 2. 2007.
Na elektronickou adresu odesílatele, uvedl-li
ji, bude kandidátovi potvrzeno pøijetí souhlasu.
Odesláním souhlasu s kandidaturou kandidát
zároveò vyjadøuje souhlas a seznámení se s volebním systémem. Do 23. 2. 2007 musí kandidát
také zaslat pøípadný volební proslov a fotografie.
Pro tyto volby budou zøízeny volební stránky
Mensy: volby.mensa.cz. Na nich naleznete
vechny dokumenty týkající se voleb a informace o kandidátech. Dne 23. 2. 2007 bude ovìøeno
èlenství navrených kandidátù. Nebude-li nìkterý kandidát do 23. 2. 2007 øádným èlenem Mensy pro rok 2007 (rozhoduje zaplacení pøíspìvku
 jeho pøipsání na úèet Mensy nebo zanesení
údaje o zaplacení do databáze èlenù) a nebo nebude-li splòovat kritéria na kandidáta na danou
funkci (napøíklad bude èlenem volební komise),
bude vykrtnut ze seznamu kandidátù bez monosti odvolání.

mínejte ho! Pøikládám struèný pøehled moností, které Vám intranet Mensy ÈR nyní nabízí.
 Akce: rozhraní pro organizátory akcí, které
nabízí elektronické nahlíení a správu pøihláek zaslaných z webu Mensy.
 Ankety: zeptejte se ostatních na cokoliv, vánì i nevánì. Slídilové si mohou prohlédnout
výsledky pøedelých anket, nìkteré jsou
opravdu zajímavé.
 Diskusní fórum: stálice a nyní jediné diskusní fórum Mensy.
 Dokumenty Mensy: rozpoèty a pøehledy jejich plnìní.
 Èasopis: archiv naeho èasopisu, mezinárodního èasopisu a nìkterých slovenských èasopisù.
 Èlenové: vyhledávání mezi èleny.
 Fotogalerie: novinka  galerie pro vae fotografie z akcí Mensy, bude integrována i do veøejného webu.
 Objednávka: monost objednat si mensovní
pøedmìty.
 Uivatelský profil: nastavení  zde si mùete
krom jiného zvolit, které e-maily od Mensy si
pøejete dostávat.
 Volby: výsledky voleb a volební rozhraní.
 Zápisy z Rady Mensy: elektronické verze zápisù ze zasedání Rady.
 Zprávy: toto rozhraní vám umoní poslat
hromadný mail ostatním èlenùm. Pøed pouitím si vak prostudujte podmínky, zneuití
je velmi tvrdì a nekompromisnì trestáno!

Rozpočet na rok 2007
ZA

Komentáø k rozpoètu na rok 2007
Mensa ÈR a Dìtská Mensa hospodaøí víceménì jako oddìlené celky a jejich pøíjmy i výdaje
jsou nezávislé. V rozpoètu se objevují spoleènì,
protoe z oficiálního hlediska se jedná o jeden
celek. Díky tomu je ovem faktický rozpoèet dospìlé Mensy jen 905 000 Kè na rok.

Intranet Mensy
TOMÁŠ KUBEŠ
Zatímco spíte, iRada bdí a stále pracuje na
roziøování a zdokonalování intranetu. Neopo-
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RADU MENSY TOMÁŠ BLUMENSTEIN,
KOMENTÁŘ TOMÁŠ KUBEŠ
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Mensovní zprávy
Bystrý ètenáø si jistì pamatuje, e Václav Foøtík hovoøí o velkém pøínosu testování do rozpoètu a pøitom vidí, e sekce testování je prakticky
na nule. To je dáno dvìma dùvody. 50 000 Kè
z testování je pøímo poukázáno místním skupinám a SIGùm v rámci této kapitoly a pøitom tyto
peníze jdou pøímo na podporu èlenù  napøíklad

MENSA

MS Plzeò a SIG plzeò mohou díky pøíjmùm
z testování hradit svým èlenùm návtìvu divadla
a útratu pøi pravidelném setkání. Dále je v této
sekci naplánován výdaj 80 000 Kè na nákup nových testù. (O rozhodnutí Mensy International
o zruení testu Raven II a nahrazení testem
novým Vás budeme informovat.) Fakticky je
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Mensovní zprávy
tedy plánovaný pøínos testování do rozpoètu
+135 000 Kè, které jsou vìtinou pouívány na
aktivity èlenù.
Pøíjmy za reklamu v èasopise chybí, protoe
èasopis delí dobu nevycházel a tyto nelze tím

1/2007

pádem spolehlivì odhadnout. Proto byl rozpoèet
èasopisu navren bez nich, abychom pøedeli
pøípadné ztrátì. Peníze uetøené získáním reklamy do èasopisu budou vìnovány na podporu celostátních aktivit.
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Pozvánky na akce a soutěže
Kalendář akcí 2007
TOMÁŠ BLUMENSTEIN, TBLUMEN@MENSA.CZ,
603726030
Na rok 2007 se chystá celá øada zajímavých
akcí a urèitì se bìhem roku objeví dalí. Pokusil
jsem se sestavit výèet tìch, o kterých u nyní
víme.
 Leden
Lyování v Itálii, Tomá Hladík
 Únor
Pragocon, Praha, Václav Foøtík
 Bøezen Exkurze do Èeské národní banky,
Praha, Tomá Blumenstein
 Bøezen Exkurze do CERNu, eneva, výcarsko, Tomá Kube (domluvit osobnì na
tomas.kubes@mensa.cz)
 Dubenkvìten Èeskosaské výcarsko pìky
i na kole, Zdenka Pániková, Petr Koèka
 Jaro
Hledání slavkovského pokladu,
Pavel Terber
 Duben
Beseda s prezidentem Asociace
obranného prùmyslu, Tomá Blumenstein
 Kvìten Jarní celostátní setkání Bílý Potok,
Severní Èechy, Ladislav Bimbo Nádvorník
 Èerven Valná hromada + volby, Praha
 Èerven Souboj mozkù, Praha, Václav Foøtík
 Èervenec Exkurze Zapomenuté mosty D1 +
elivka, Tomá Blumenstein
 Èervenec Celostátní setkání rodin s nadanými dìtmi, Václav Foøtík
 Èervenec Týdenní vodácký výlet, Jindøich
Poskoèil, Jana Hesová
 Èervenecsrpen Campy Dìtské Mensy, Václav Foøtík
 Záøí
Cykloakce v Orlických horách,
Zdenka Pániková
 Øíjen
Podzimní celostátní setkání, Øeháèkovi, Erbsovi
Dále budou po celé republice probíhat testování IQ, setkání místních skupin a SIGù a Dny
s Mensou.
Pokud se chystáte uspoøádat nìjakou akci,
nezapomeòte ji zadat do kalendáøe akcí na webu
(napite na webmaster@mensa.cz). Chcete-li
s organizací jakkoli pomoci èi poradit, neváhej-

MENSA

te se na mne obrátit a budete-li ádat Mensu ÈR
o finanèní pøíspìvek na celomensovní akci, napite mi na e-mail název akce, pøedpokládaný
poèet úèastníkù èlenù Mensy ÈR a celkem, termín a náplò a samozøejmì kontakt na Vás.
Na akcích, které jsou poøádány s finanèní
podporou Mensy, je rozliován registraèní poplatek pro èleny a neèleny tak, aby se aktivním
mensanùm jejich èlenství vyplatilo.

PRAGOCON 2007
VÁCLAV FOŘTÍK
Na zaèátku února se bude konat 11.
roèník setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy, hororù, záhad veho
druhu, japonské kultury a her na hrdiny,
poøádaný Václavem
Foøtíkem a SFK Terminus.
Kde (ne jako loni  JINDE): Z Trávníèkova,
Praha 13, stanice metra LUKA
Kdy: pátek (cca 13.00) 2. 2.  nedìle 4. 2.
2007 (cca 12.00)

Bloky programu
Hlavní program  výbìr toho nejlepího
z kadého bloku programu a rùzných smìrù fantastiky. Program sestavuje Václav Foøtík.
SCI-FI  SF klasika, ST, SW, Babylon 5,
SG  pøipravuje tým kolem Tomáe Jee.
Turkovci Benjaminovci  soubor pøednáek
o SFFH a jiné pakái. A divadlo BUDE!  pøipravuje tým kolem Turkovcù pro vedením Verèi
Partikové.
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Pozvánky na akce a soutěže
Harry Potter  sérii pøednáek, her, diskusí
a soutìí pøipravuje tým kolem http://hogwarts.
czechzone.net
Manga  program pøipravuje Manga klub
kolem Michala Wokouna spolu s Èesko-japonskou spoleèností  www.manga.cz
Futurologický kongres  pøednáky o blízké
i vzdálenìjí budoucnosti; www.futurologie.cz 
program sestavuje JITA Splítková.
Literární blok  rozbor povídek, autorské
ètení, info o workshopových projektech pod vedením Lucky Lukaèovièové.
RPG blok  Hry na hrdiny, pøednáky, diskuse, pøedvádìní i samotné hraní pod vedením
Petry Lukaèovièové.
Klubové místnosti  stává se tradicí, e aktivní kluby pùsobící pøes internet po celé republice mají v rámci Pragoconu k dispozici svou
místnost, kde se prezentují. Nejinak to bude i letos  Prague by N., Maelström, Andor, Dracidoupe.cz, a mnozí dalí.
Hry  Pragocon je tradiènì spojen s hraním
her veho druhu: prezentovat a hrát se budou
hry firem Altar, Corfix, Blackfire Entertainment,
Albi, Piatnik, DINO Toys.
Pragocon je nerozluènì spjat s vyhláením
vítìzù literární soutìe pro autory do 19 let O cenu barda Marigolda, soutìe O døevìného Turka, stejnì jako soutìe o nejbizarnìjí osobu èeské spoleènosti  Mimozeman roku. Máte-li
vhodné kandidáty i s vtipným komentáøem, proè
právì vámi vybraní mají mít titul Emzák roku,
neváhejte a zalete nám vá návrh. K dalím kratochvílím bude patøit videoprojekce (SF&F pecky, Simpsonovi, Southpark ), bufet, draba
knih a artefaktù, testy IQ, tombola.
Registraèní poplatek 300 Kè, pro pøedem
pøihláené (pøes web, internet) èleny Mensy je
150 Kè.
Na conu bude mono pøespat  spacák s sebou. Poplatek za pøespání bude úètován 30 Kè/
noc.
Blií informace, pøihláky a dotazy:

Jarní setkání – Bílý Potok
Ahoj lidi, nastal èas k tomu, bych podal alespoò struènou informaci o výhledu, plánech
a dalích podrobnostech Jarního setkání 2007,
které  nezasáhne-li nìjaká vyí moc  bude
konat v termínu od 4. kvìtna do 8. kvìtna 2007
v krásném kraji Jizerských hor, konkrétnì v Bílém Potoce, kteráto obec nachází se prakticky
na úpatí hory Smrk.
Celá oblast je velmi atraktivní z hlediska turistiky, v duchu úsloví, e vechno zlé je k nìèemu dobré, nebo kdy v 80 letech dolo k praktický úplnému znièení jehliènatých porostù v této
lokalitì, byli lesníci postaveni pøed nutnost napadené døevo vytìit, k èemu vyuili v té dobì
ponìkud zanedbanou a zapomenutou hustou
sí lesnických cest, které rekonstruovali, a tyto
komunikace tvoøí dnes základ velmi bohaté sítì
turistických a hlavnì cyklistických tras. Kdo je
ochoten sebou vláèet kola, rozhodnì neprohloupí. Malièké riziko podnikání tkví v kombinaci
hor, poèasí a termínu  byla-li by zima jako letos,
teoreticky mùe být v kvìtnu na høebenech jetì
sníh a pak by nebylo moné se vude dostat, ale
nabídka zajímavých lokalit v dosaitelném okolí je skuteènì bohatá. V nejhorím dáme avízo,
místo kol si vezmete bìky a bude to.
V dosaitelnosti pìí se nachází mnoho pøírodních i spoleèenských zajímavostí a lokalit,
které budeme moci navtívit a podívat se na nì,
nedaleko je jeden nejrozsáhlejích hradù a zámkù  Frýdlant, kombinací auta a pìí chùze, pøípadnì na kole je moné se dostat na protrenou

VÁCLAV FOŘTÍK
VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,

1/2007

603 234 368
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Pozvánky na akce a soutěže
pøehradu v Desné, podívat se na èást bývalého
pohranièního opevnìní, na rozhlednu na Smrku
(není nejvyí horou masivu Jizerek, na polském
území je jetì jedna hora asi o 3 m vyí), Hnojový dùm na Jizerce, do lázní Libverda, slavné
restaurace Obøí sud (dnes ale spíe kasatyk za-

mìøený na nìmecké turisty), na chatu Smìdava,
do poutního chrámu a bývalého klátera v Hejnicích, na pramenitì Jizery, prales na hoøe Jizera
nebo nádherné skalní vyhlídky v okolí Hejnic
a Bílého Potoka a desítky pomníèkù podél cest,
pøipomínajících dávné smutné události. Pouhých 30 km je do Liberce  zde lanovka na Jetìd, bazény, ZOO, botanická zahrada, dále pak
Tesco, Makro a Hypernova.
Míníme  pokud poèasí dovolí  ponechat
hodnì místa pro turistiku a poznání, souèasnì
a samozøejmì vak souèasnì v duchu tradic
setkání ji zaèínáme pracovat na programu,
mozkolamech a záludných soutìích pro týmy
i jednotlivce. Podrobnosti budeme vèas avizovat
obvyklými cestami, nebo si je naopak necháme
do poslední chvíle pro sebe.
K technickým záleitostem  ubytování bude
v rekreaèním areálu Jizerky  Bílý Potok pod
Smrkem buï v budovì , kde jsou pokoje 24místné s pøísluenstvím, nebo v chatkách, kde
jsou vdy pokoje 2 + 3 + pøísluenství a monost
pøitopení. Proti stanùm není námitek, zádrhel
spoèívá ve skuteènosti, e neexistují spoleèné
sociálky, take pøípadným uivatelùm stanù
bych doporuèil pøedem se dohodnout o uívání

MENSA

WC a koupelny s nìkým v chatce èi budovì. Souèástí areálu jsou dvì jídelny (cca 55 + 20 míst),
v pøípadì vyí úèasti by se musela øeit nìjaká
blíe nespecifikovaná varianta smìnnosti batìní (ale to je jen technicko-organizaèní problém),
a dalí spoleèenské místnosti, høitì na volejbal,
nohejbal a minigolf, pøièem toto vechno nám
bude k dispozici (ze snìhu si to ale asi budeme
muset vyhrabat sami). Zvíøecí miláèkové sem
mohou rovnì bez jakéhokoli omezení (mám na
mysli psy, ne krokodýly nebo hady).
V dobì podávání jídla a pokud bude zájem 
bude do cca 24 hodin k slubám fungující výèep,
po dohodì by bylo moné zaøídit jedno jídlo
v úpravì pro vegetariány.
Na závìr jetì jedna vìc, pøípravný tým je
(zatím) cca 57èlenný, co je asi zvládnutelné,
ale pokud nìkdo cítí chu èi potøebu se aktivnì
na pøípravì podílet, bude vítán. Centrum pøípravy je umístìno nìkde poblí Mladé Boleslavi, ale
pøi dneních monostech komunikace nevidím
problém s úèastí kohokoli a odkudkoli. Ocenil
bych  a osvìdèilo se  kdyby majitelé mobilní
výpoèetní techniky, fotoaparátù a dalích technických vymoeností umonili vyuití tohoto

alespoò pro pøípadnou výrobu ji tradièního informaèního plátku nevalné úrovnì. Rovnì kdokoli má námìt na tøeba i velmi krátkou soutì,
hru èi test, nech si toto duchovní bohatství nenechává jen pro sebe.
Mechanizmus pøihláek, registrace a dalích
nutností spojených pøedpokládáme rozpohybo-
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Pozvánky na akce… / Ohlédnutí…
vati na webu Mensy v prvních mìsících pøítího
roku.
Cena
170,/lùko a noc + 110, polopenze
Doprava
S ohledem na ponìkud odlehlou lokalitu je
asi nejlepí auto  parkování v areálu bez problémù. Moný je autobus  zastávka Bílý potok,
kola, pak cca 10001200 m nebo vlak  zastávka Bílý Potok, cca 22,5 km.
Tìíme se a doufáme, e vyuijete monost
zajet s Mensou zase nìkam jinam.
Za organizaèní tým Jarního setkání 2007

LADISLAV BIMBO NÁDVORNÍK
FOTO AUTOR

Fotogra¤cká soutěž
Convergence

Koutek zahraničních akcí
TOMÁŠ KUBEŠ
Mensa výcarsko
Celostátní setkání: 16.18. bøezna 2007,
Lausanne, v plánu jsou noèní exkurze, poznávací soutìe, hry a podobné  více na:
www.mensa.ch
Mensa Rakousko
Celostátní setkání  Charming 2007, Salzburg, 25.28. kvìtna 2007, program zahrnuje
uvítací recepci a koncert na hradì Hellbrunn
a dále kombinovatelné vìtve z oblastí kultura,
poznávání, turistika a pivo. Kadý si zvolí své aktivity z nabídky rùzných blokù  více informací:
charming2007@gmx.at

Ohlédnutí za rokem 2006

MIREK JINDŘIŠEK, MIREK@MENSA.CZ

Úvod

V minulém národním kole soutìe Convergence na téma Celebration ná mensan Dalibor
Konopáè z Mariánských Lázní obsadil krásné
tøetí místo s fotografií New Year in New York
(NY in NY, je vidìt na titulní stránce èasopisu).
Mezinárodní finalisty najdete na stránce
http://mensaworldphotocup.blogspot.com/.
I v pøítím roce se koná tato soutì, nejprve
na národní úrovni a nejlepí 3 fotky se posílají do
Srbska, kde porota vybere nejlepí, které mimo
popularity nejen na platformì Mensy získají
hodnotné ceny. Téma bude opìt obecnìjí: My
country, tudí od nás se oèekává, e zaleme fotografie poøízené v ÈR.
Protoe mnì se nedostává èasu, hledám nìkoho, kdo by se ujal organizace národního kola,
co obsahuje: zveøejnìní podmínek, pøíjem fotografií (vìtinou v el. podobì), organizace vybrání tøech nejlepích a odeslání do mezinárodního
kola. Hlaste se, kdo má èas tuto pozici zastat
(mùe to být i fotograf, který se soutìe úèastní,
protoe fotografie budou vybírat hlasováním na
Intranetu vichni èlenové Mensy ÈR) a hlavnì
fote, aby bylo vybírat z èeho.

Váení mensané, kromì reakcí na velké akce
shrnutých v rubrice Reakce na akce vám pøináíme jetì pøehled vech drobnìjích akcí a aktivit poøádaných SIGy a místními skupinami. Pokud ve výètu nìjaká akce chybí, omlouváme se.
Bohuel není v silách redakce pøinutit vechny
skupiny k odpovìdi.
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SIGy
Business Club
ALEŠ HODINA
9. 5. 2006 Ing. Ivan SOUÈEK na téma:
Perspektivy ropného prùmyslu. Beseda o obchodu s ropou, naich nejvìtích rafinériích
a situaci na svìtovém trhu.
11. 4. 2006 Ing. Miloslav ÈERNÝ a Kpt.
Ing. Jindøich VODIÈKA na téma: Voda 
dobrý sluha a zlý pán. Zajímavá debata o podnikání ve vodní dopravì a o vyuití pozemkù
okolo øek.
14. 3. 2006 Ing. Vladimír SOUÈEK na
téma: Máme anci si naspoøit na stáøí? Poví-
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Ohlédnutí za rokem 2006
dali jsem si o tom, jak hospodaøí s naimi penìzi banky, pojiovny a fondy a jak se rozhodovat
mezi tìmito spoleènostmi.
14. 2. 2006 Ing. Jan MACH a Ing. Libor
BUÈEK na téma: Kapitálový trh od kuponové
privatizace po souèasnost. Beseda o tom, jak se
obchodovalo a obchoduje s cennými papíry,
podle èeho vybírat akcie
10. 1. 2006 Ing. Antonín FOLLER na téma:
Vývoj a smìøování internetu a internetových
technologií. Zajímavé povídání o internetu
a lidské spoleènosti.
V dalím období byla èinnost SIGu pozastavena.

Fotbalový tým Mensy ČR
MARTIN PAULUS, ROBOTMARVIN@CENTRUM.CZ
Bohuel jsme za celý letoní rok neuskuteènili jedinou akci. SIG je momentálnì neaktivní
a hledá nového koordinátora.

Vzhledem k tomu, e mi stále chodí ádosti
o zaøazení do SIGu a o informace o èinnosti, bylo
by dobré, kdyby SIG Astronomie mohl v èinnosti
pokraèovat. Proto se chci obrátit na èleny Mensy, kteøí mají zájem o astronomii, fyziku, kosmonautiku a dalí spøíznìné vìdy, zda by chtìl nìkdo pøevzít vedení SIGu. Mohu mu poskytnout
adresáø èlenù a pøíznivcù SIGu, který obsahuje
témìø ètyøicet kontaktù.
SIG jsem vedla od ledna 2000 do prosince
2005. Za dobu èinnosti jsme s kolegyní z Brna
publikovaly pøes tøicet pøíspìvkù v èasopise,
uskuteènily se dva cykly pøednáek, jedna soutì, tøi exkurze a èlenové SIGu se zúèastnili øady
programù a pøednáek poøádaných Èeskou astronomickou spoleèností a Jednotou èeských
matematikù a fyzikù (naposled to byla v èervenci 2005 pøednáka Dr. Nagin Cox v Planetáriu
Praha). Pokraèovatelé by v SIGu tedy mìli na co
navazovat.
Pøípadní zájemci o pøevzetí SIGu
se mohou ozvat na
mùj e-mail:
elize@volny.cz

SIG Cyklistika
ZDENKA PÁNIKOVÁ, ZDENKA@MENSA.CZ

SIG Astronomie
ELIŠKA A. KUBIČKOVÁ, ELIZE@VOLNY.CZ
Vzhledem k mnoha dalím povinnostem
jsem na konci roku 2005 oznámila, e konèím
s vedením SIGu Astronomie, co jsem e-mailem
napsala stávajícím èlenùm a vloila na stránky
SIGu.

MENSA

14.21. 1. 2006 lyování Val di Sol, Itálie 
hlavní organizátor Tomá Hladík
2.6. 8. 2006 Tajný výlet  cyklistická a pìí
sekce prozkoumávaly dalí zákoutí Èeského Ráje
Z dùvodu mé nemoci èinnost SIGu v tomto
roce malièko stagnovala, leè plánujeme na pøítí rok polepit se.
leden 2007  Lyování Bormio, Itálie, Tomá
Hladík
dubenkvìten  Èeskosaské výcarsko ve
spolupráci s P. Koèkou
léto  pùltýdenní cyklovýlet  ve spolupráci
s pìí sekcí  prozkoumávání dalích zákoutí naí republiky, ubytování opìt pod stanem
záøí  cyklo Orlické hory
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SIGu. Kadý, kdo má zájem, je vítán na naí
schùzce. Pøípadné informace u pøedsedy SIGu
plzeò Jana Vanìèka.

SIG DrD
PAVEL OPLT
V roce 2006 jsme pomáhali, jako kadoroènì,
s turnajem v DrD na Pragoconu a dále uspoøádali akci Hrdinové 2006, na které se objevilo celkem kolem 30 lidí a vichni se dobøe bavili. Pravidelnì se scházíme kadý týden a souèasnou
základnu tvoøí 4 aktivní èlenové, se kterými jsme
pøesedlali z minulosti a fantasy na zkouku do
vesmíru a budoucnosti, do svìta Star Wars. Stále nabíráme nové zájemce, pøípadnì poradíme
jak hru vést, organizovat a vùbec ve okolo.
V pøítím roce budeme poøádat asi dvì akce
cca pro 30 lidí, nejspíe jeden vìtí turnaj a pravidelnì se scházet a existovat jako doposud.

SIG Jazyky
LUDĚK KOVÁŘ
SIG existuje, ale v souèasnosti èlenové nevyvíjejí aktivitu. Do budoucna nezamýlí poøádat
akce (maximálnì testy na mensovních setkáních), ale publikovat èlánky a komunikovat
e-mailem nebo pøes mensovní webové stránky.

Místní skupiny
MS Pardubice
JAN MAZÁNEK, HTTP://MAZANEK.MENSA.CZ
Místní skupina v Pardubicích se pravidelnì
schází kadý první pátek v mìsíci. Vzhledem
k pravidelnému testování v tento den se scházíme v kavárnì Evropa na Perntýnském námìstí,
poté se místo schùzek odvíjí od momentální nálady (kavárna Evropa, pizzerie  vìtinou stolní
hry, Hramat  ipky, kuleèník, pøíp. bowling).
Scházíme se v poètu cca 7 èlenù, obèas se pøidají
dalí (zatím) neèlenové.
Krom tohoto poøádáme kadoroènì vánoèní
akci, která se nese ve znamení sportovnì-spoleèenského druení se s poboèkou naí místní
skupiny v Èeské Tøebové. Zde vìtinou zhodnotíme uplynulý rok a dohodneme plány na rok
pøítí. A o prázdninách se u stává tradicí výlet
na Krkonoské pivní slavnosti do Vrchlabí.

MS Plzeň

SIG plzeň

JAN VANĚČEK, JAN.VANECEK@MENSA.CZ

JAN VANĚČEK, JAN.VANECEK@MENSA.CZ

Místní skupina Plzeò byla obnovena v únoru
2005 a od té doby vyvíjí pravidelnou aktivitu, jejím základem jsou pravidelné mìsíèní schùzky.
Nyní se plzeòtí èlenové Mensy schází kadý
první ètvrtek v mìsíci v restauraci U Wallise,
Palackého námìstí 11, Plzeò. Pravidelnì se nás
schází pìt a osm èlenù a diskutujeme na rùzná
témata, hrají se deskové hry a pøipravují se dalí akce. Jednou z nich bylo poøádání celostátního mensovního podzimního setkání na pøelomu
záøí a øíjna na umavì v Srní, které se velmi povedlo. Z dalích bych jmenoval zahradní setkání
spojené s grilováním, kvìtnové testování v Klatovech èi prosincovou návtìvu divadelního
pøedstavení.

SIG plzeò byl zaloen v øíjnu 2006. Schùzky
se konají vdy kadou tøetí støedu v mìsíci v restauraci U Wallise, Palackého námìstí 11, Plzeò.
Cílem SIGu je roziøovat znalosti mensanù
i v oblasti pivní kultury. Na schùzkách místní
skupiny bylo toti zjitìno, e jedno èi dvì plzeòské zvyují mozkovou aktivitu, schopnost
diskutovat a rozvíjet mylenky a hlavnì snahu
k dosaení kompromisu. Kadý èlen SIGu plzeò
má na schùzce nárok na plzeòské zdarma.
SIG má v souèasné dobì 5 aktivních èlenù
a jejich poèet se urèitì bude kadý mìsíc zvyovat. Uvítali bychom vznik poboèek naeho
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Informace o setkání MS organizátor Jan Vanìèek, nebo pøedsedkynì MS Jana Hesová (jana.
hesova@mensa.cz).

MS Ústí nad Labem
VILÉM VÁCHA
Kromì pravidelných setkání ádné jiné aktivity nejsou. Sejdeme se kadé 2. pondìlí v mìsíci po 17.00 hod ve Fírovì batì v Ústí nad Labem. Nad dobrým nápojem i skvìlým jídlem si
pøátelsky popovídáme. V naí mení skupinì
probereme aktuální strategicko-logické hry a plni euforických dojmù po cca 3 hodinách odcházíme spokojenì domù.

MS Brno

MS Prostějov
TOMÁŠ BLUMENSTEIN
V roce 2006 jsme krom pravidelných setkání
témìø kadý pátek, na kterých se vìnujeme deskovým hrám, veobecné diskusi, ale nìkdy také
ping-pongu èi filmu, zrealizovali nìkolik vìtích
akcí. V první polovinì roku jsme pøipravovali
kvìtnové jarní celostátní setkání v Kromìøíi.
K dalím akcím patøil curling v Brnì, nìkolik grilování u nás na zahradì, SIGHT setkání se èleny
Mensy Chorvatsko a tento víkend vydaøená vánoèní besídka u Brzuskù. Naich akcí se pravidelnì zúèastòují nejen èlenové místních skupin
Prostìjov a Brno, ale také pratí mensané.
I v roce 2007 chceme v tìchto aktivitách pokraèovat, pøipravujeme také exkurze a snad i nìjaké sportování.

PAVEL TERBER, TERBER@SKY.CZ
Na zaèátku jara se konalo klání v curlingu.
Mìsíèní setkání bylo 8×, scházíme se kadé tøetí
pondìlí v mìsíci ve stylové restauraci Kanibal
(ulice Vídeòská). Setkání zahrnuje posezení
a popovídání si nad výborným jídlem. Setkání by
mìla být pravidelná, nicménì je lepí, pokud si
konání ovìøíte na mojí adrese. Na jaro se pøipravuje celodenní akce Hledání slavkovského pokladu.
FOTO AUTOR
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Hrdinové 2006 (11. 11.)
IVA BERČÍKOVÁ
V sobotu 11. 11. 2006 se uskuteènil dalí roèník hry Hrdinové. Seli jsme se v prostorách
OGB. Usadili jsme se v jedné tøídì a èekali na
pokyny. S pravidly nás seznámil hlavní organizátor Martin Hladík. Pro vìtinu zúèastnìných
lo jen o pøipomenutí ji známého.
Svou protøelost dali najevo tím, e se
pøevlékli do sluivých hábitù.
Z proslovu jsme se dozvìdìli, e
hra bude probíhat v nìkolika lokacích
umístìných do tøíd ve tøech patrech.
lo tøeba o zøícený Chrám vìdy, Panonskou níinu, Pou, Modrý les
a hlavnì o Mìsto, které bylo bezpeènou zónou, kde se nezabíjelo. Také
jsme byli vybídnuti k výbìru své postavy. K dispozici byl kouzelník, lovec, obchodník, voják a rolník.
O vlastní èinnosti jsme se moc
nedozvìdìli. Jen to, e se jdeme
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k místnímu alchymistovi Brodinovi ucházet
o práci. Ani tato informace nám ale dlouho nevydrela, nebo nám vzápìtí jeho sluha sdìlil, e
mistr Brodin byl zavradìn. Dál to bylo na nápaditosti a zkuenostech jednotlivých zúèastnìných.
Já jsem si vybrala postavu obchodníka. Spolu
s dalími dvìma jsme vytvoøili alianci, jí éfoval
zkuený Lokýtek. V jednotlivých lokacích jsme
zjiovali nabídku a poptávku po zboí. Docela
se nám zaplnil mìec, ale nedozvìdìla jsem se nic
o mistru Brodinovi. Nikdo mì na mých cestách
nezabil, to vìtina ostatních mìla mení tìstí.
Po své smrti se museli na deset minut uchýlit do
Mìsta a teprve poté opìt obivnout. Smrtí ale
pøili o èást pracnì získaného vybavení.
Moje dcera Adéla zvolila dráhu kouzelníka.
Procházela jednotlivé lokace a vyptávala se. Obèas si informace zjiovala z knih. Odmítala mi
øíct, co se zatím dozvìdìla. Svùj názor zmìnila,
a kdy jí doly peníze a nevìdìla, jak si vydìlat
dalí. Pár obchodù, do kterých se pustila bylo
prodìleèných a moc si nevydìlala ani lutìním
sudoku, za které universita vyplácela tìdré odmìny (podle jeho obtínosti). V lutìní jsem byla
zato úspìná já, vylutila jsem postupnì nìkolik
úrovní a nakonec i desátou, èím jsem se stala
profesorem s øadou výhod.
Kdy Adéla vidìla, e se i jiní spojují do skupin, které si pomáhají, pøistoupila na spolupráci
se mnou. Já dodávala peníze, ona informace.
Napøíklad tu, jak se nauèit nahlíet do svìta stínù. Byla k tomu tøeba kapka kobøího jedu (ten mi
dala), a pak urèitého zasvìcení v Chrámu vìdy,
vèetnì slibu, e za úplòku odevzdám vlastní hlavu.
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Jak se zaèal blíit konec èasového limitu, zaèalo stále více lidí spolupracovat. Zjistili, e Brodin chtìl získat kámen mudrcù a e byl mylnì
informován o jeho pøísadách. Kdy se blíil odhalení, byl zabit a jeho tìlo posléze odstranìno.
Nakonec se k jádru problému propracovala
dívèí úèastnice, které pomáhali dalí dva. Vítìzství dosáhla díky peèlivému studiu knih, kde zjistila, e k cíli mùe dojít jen v helmì ze speciálního
kouzelného materiálu. Musela tedy získat hodnì
pøedmìtù, které z nìho byly vyrobeny, a nechat
si je pøetavit v potøebnou ochrannou helmu.
Úèast na této akci byl velkým záitkem a rádi
se nìèeho podobného opìt zúèastníme.
FOTO

TOMÁŠ ZELLERIN

Setkání mensanů a setkání trubek
(27. 9.–1. 10.)
PETR OLŠÁK
Jak moná víte a jak moná je patrno z jiných
èlánkù v minulém èasopise, probìhlo ve dnech
27. záøí a 1. øíjna podzimní setkání Mensy na
umavì v chatì Povydøí u vesnice Srní. Aèkoli se
jedná o pravidelnou akci konanou dvakrát roènì,
osobnì jsem byl na podobném setkání naposledy dost dávno. Tehdy se to konalo v Jedovnici.
Tím chci øíci, e setkání vnímám asi jinak ne
90 % ostatních úèastníkù, kteøí jezdí pravidelnì
a vzájemnì se velmi dobøe znají. Ano, chvílemi
jsem si mezi nimi pøipadal jako èerná ovce. Napøíklad, kdy si vedoucí drustev rozdìlovali
ostatní úèastníky do svých drustev tak, e se
porvali o jejich vizitky, moje vizitka zùstala plonková. Nikdo o mì nemìl zájem.
Tyto drobné nepøíjemnosti ale pøeváil hodnì dobrý program. Docela jsem nechápal, kam
organizátoøi na ty nápady chodí. Chtìl bych tedy
podìkovat vem spolumensanùm, kteøí pøipravili program, vybrali místo a zaøídili ubytování.
Prý je to poprvé, kdy se tohoto úkolu ujala jiná
skupina lidí, ne obvyklý organizaèní tým. Tentokrát to pøipravili kolegové z Plznì. Povedlo se
jim to na jednièku.
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Ukázalo se, e mé osobní výsledky v soutìích jsou realizací náhodné velièiny s rozdìlením
spí inklinujícím k extrémùm. Zatímco minule
v Jedovnici jsem byl druhý, letos jsem obsadil
èestné pøedposlední místo. Udruji tedy od okraje výsledkového seznamu jednotlivcù konstantní vzdálenost. Potvrzuje to skuteènost, e ty výsledky není tøeba brát pøíli vánì.
Ve volných chvílích, kdy u nebylo nutné øeit soutìní hlavolamy, dola øeè na vechno
moné. Rád bych z toho vypíchnul jedno téma,
které diskutéøi u jednoho stolu a u jedné veèeøe
zarputile øeili moná delí dobu, ne by si problém zaslouil. Alespoò to jsem si zprvu myslel.
Nakonec jsem ale zmìnil názor a píu o tom tento èlánek.
U nevím, kdo s tím první pøiel a zda byl
ovlivnìn faktem, e nìkde v podzemí poblí nás
procházela trubka s metrovým prùmìrem, která
odebírá vodu z Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu a ústí u turbín elektrárny Vydra. Problém se dá øíci lidovì takto: jak vypadá místo,
kde se potkají dvì na sebe kolmé trubky stejnì
iroké? Problém se dá ale øíci i pøesnìji: popite
prùnik dvou nekoneènì vysokých válcù se stejným polomìrem za situace, kdy se osy tìchto
válcù protínají a svírají pravý úhel.
Bylo zajímavé sledovat, jak rùzní diskutující
si o tom tìlese utváøejí svùj názor a pøitom pouívají rùzný náhled na vìc a, samozøejmì, rozliènou terminologii. Rozumný mi pøipadal tøeba
tento popis: pøedstavme si dvì stejné elipsy
z drátu. íøka elipsy je odmocnina ze dvou krát
její výka. Ty elipsy se protínají ve vrcholech jejich kratí výky a roviny elips svírají pravý úhel.
Tím máme pøipravenu drátìnou konstrukci, kterou nyní potáhneme pruným suknem a vytvoøíme plá zkoumaného tìlesa.
Byli tam tací, kteøí si poøád nedovedli tìleso
poøádnì pøedstavit. Napøíklad problematická
byla pøedstava vrcholu, do kterého se sbíhají
ètyøi hrany toho tìlesa (èásti zmínìných elips).
Ten vrchol toti z tìlesa vùbec nevystupuje, tj.
nemùeme ho nahmatat na povrchu tìlesa prstem. Èím více se toti blííme podél hrany k vr-
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cholu, tím více se ta hrana ztrácí a se (ve vrcholu) ztratí docela.
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Vzhledem k problémùm s pøedstavou toho
tìlesa jsme u zmínìného stolu dospìli k nápadu,
e si udìláme model z papíru. Hned se díky tomu
zrodil dalí problém: jaké tvary máme z toho papíru vystøihnout? Ukázalo se, e se jedná o ètyøi
stejnì velké kapky, které mají místo jednoho
dva hroty na protilehlých koncích. Obrysové
køivky kapek, které se setkávají v hrotu, mají
v tomto hrotu teèny svírající pravý úhel. Vzdálenost hrotù je pí-pùlkrát vìtí ne nejvìtí íøka
kapky. Pak nìkdo pøiel na to, e ty kapky vymezují funkce sinus a minus sinus. Joj, jaké to je
pøekvapení, kdy na poèátku máme válce, které
na sobì ádný sinus nemají. Kdy jsem si to
podrobnìji rozmyslel, uvìdomil jsem si, e to zas
takové pøekvapení není. Staèí si vzpomenout, e
bod na krunici o polomìru jedna má kartézské
souøadnice cosinus a sinus.
Jak to byla vánivá diskuse se moná mùete
pøesvìdèit z fotodokumentace nebo z videa, protoe se na vystøiené papírové tìleso el podívat
jeden kolega se zapnutou malou pøíruèní kamerkou s velkým (nepouitelným) zoomem.
Pro ètenáøe, kteøí si stále nedokáí diskutované tìleso pøedstavit, pøikládám obrázek v programu Mathematica (obrázek 1). Faktem je, e
postupnì se s tvarem tìlesa snad smíøili vichni
diskutující, take jsme si okamitì vymysleli dal-
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í problém. Jak vypadá prùnik tøí na sebe kolmých válcù? Zatímco pøedchozí tìleso mìlo dva
vrcholy/nevrcholy (ke kterým se sbíhaly ètyøi
hrany), prùnik tøí válcù jich bude mít est.
A k tomu pøibude jetì osm skuteèných vrcholù
tj. takových, které lze na povrchu tìlesa nahmatat. K nim se sbíhají vdy tøi hrany. Pro ètenáøe
s problémem si takové tìleso pøedstavit pøikládám druhý obrázek, rovnì poøízený v programu
Mathematica.
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Na závìr si dovolím pøipojit nìkolik nezodpovìzených otázek nebo úkolù. Kdo bude chtít potrápit své mozkové závity, mùe se pokusit najít
odpovìï. Oznaème prùnik dvou válcù jako tìleso T2 a prùnik tøí válcù bude tìleso T3. Oznaème
jetì písmenem r polomìr tìch válcù.
1) Proè se do T2 i do T3 kompletnì vejde koule
o polomìru r?
2) Jak vypadají místa dotyku koule vepsané do
tìlesa s povrchem tìlesa T2 a T3?
3) Vystøihnìte si z papíru model tìlesa T2.
4) Popite funkcemi obrys papírových èástí, které poslouí ke sloení tìlesa T3.
5) Vypoèítejte povrch T2 a T3.
6) Vypoèítejte objem T2 a T3.
7) Jak se zmìní parametry T2, pokud úhel os
válcù nebude na sebe kolmý?
8) Jak vypadá tìleso, které je prùnikem dvou
válcù s nestejnými polomìry? Jakými funkcemi popíeme vystøihovánku pro toto tìleso?
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9) Jaký má tìleso z úlohy 8 objem a povrch?
10) Jak vypadá tìleso, které je prùnikem dvou
válcù, jejich osy se neprotínají?

2. ročník vodáckého výletu – Z Ohře
na Berounku (22.–23. 7.)
JANA A PAVEL HESOVI
Velkolepì vymylený vodácký výlet na jednu
z nejkrásnìjích øek, Ohøi, se po poèáteèním nízkém zájmu z øad mensanù pøesunul na Berounku. Pøedevím proto, e valná vìtina úèastníkù
byla z Plznì èi Prahy, a tak Berounka tvoøí kompromis. Berounka je taky krásná øeka, pøedevím svým okolím, jene kvùli velkému mnoství
vodních elektráren je na øece hodnì jezù a tak je
to volej. Ale i na tomto voleji jsme se pìknì
vyøádili, nebo poèasí pøálo a mohli jsme se do
sytosti koupat.
3 pratí vodáci se rozhodli pøedejít brzkému
sobotnímu vstávání a pøijali moji nabídku monosti pøespání u nás doma a pøijeli do Plznì u
v pátek veèer. Na zahradì jsem se pøi konzumování pizzy seznámili s pro mì novými tváøemi,
Pavlem Oplem a Tomáem Kabelkou. Spoleènì
s nimi pøijela i Evièka Vopálková.
Na sobotu v pùl osmé byl plánovaný odjezd
vodákù na místo zaèátku plavby. Jirka Karban
dorazil poctivì u krátce po sedmé hodinì. Nastal zato problém s nejvzdálenìjími úèastníky
z Èeské Tøebové, Zdenkou Pánikovou a jejím
pøítelem Pavlem, kteøí v Praze pøibírali jetì Sau Wendrinskou a Janu Kluiberovou. Trochu se
jim vaøilo auto, a tak jsme na nì u nemohli èekat a vyrazili s loïmi napøed. Na táboøiti pod
Dolanským mostem jsme sloili lodì a bagá a
èekali jsme, a dorazí polouvaøený favorit. Pøed
devátou hodinou jsme se setkali, a tak jsme po
chvíli seznamování a domlouvání vyrazili na lodièkách. Na pìt lodí bylo právì pìt chlapù a pìt
enských, a tak jsme se pìknì spárovali. Dokonce tak pìknì, e je nadìjný nový mensovní pár.
Chvíli po odraení od bøehu vichni konstatovali, e tato øeka fakt moc neteèe. Poèáteèní
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rozladìní se ale pomalu rozplývalo, kdy se ukázala jedna pøíjemná pøednost Berounky a sice, e
je tu hospùdka èi kiosek skoro za kadou zatáèkou. Skoro v kadé osvìovnì jsme ochutnávali,
jak dobrý Gambrinus zde toèí. K tomu se vude
daly koupit páreèky, sekaná nebo jiná svaèinka.
A v tomto pøíjemném duchu jsme zdolávali øeku
i s nepøíjemnými jezy, které se musejí pøenáet
a pøed nimi se tvoøí docela dlouhé netekoucí
voleje. Pøíleitostí ke koupání bylo také dost,
a tak jsme si pomalu pluli po øece.
Do místa naeho nocování jsme dorazili a
kolem osmé hodiny. Azyl jsme si domluvili ve
skautském táboøe u mých známých na soutoku
Berounky se Støelou. Hned veèer, kdy jsme se
vydali do hospùdky v Liblínì, jsme si museli odpracovat svùj nocleh. U kuchynì nás odchytila
paní vedoucí a dostali jsme od ní pìt velkých misek plných kouskù melounu, které zbyly od veèeøe. Vechno jsme museli sníst a pak jsme se
mohli vzdálit.
V Liblínì jsme nali jednu docela drahou restauraci a pak takovou hospodu, kde ohøívali
klobásu, mìli bramboráèky a utopence. A tak
jsme zùstali v této a personálu pøivodili problémy, protoe jsme si stále do kola objednávali
bramboráèky. Docela brzy jsme se ospalí vydali
zpátky do tábora a spát.
Ráno jsme byli probuzeni i s dìtmi v pùl
osmé. Ne jsme se vyhrabali a uklidili vìci, chvíli
to trvalo. Ale to u dìti byly po snídani a paní
kuchaøka nám pøinesla zbylé chleby se sýrem
a také jsme dostali teplý èaj. S chleby jsme zabojovali výbornì, ale bohuel jsme poslední krajíc
dojedli a po nástupu, tedy jsme pøili o vyslove-
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ní pochvaly pøed nastoupeným táborem. Skoro
se u blíila doba svaèiny, ke které se dávala suenka, a dìlali jsme si nadìje, e tøeba i od svaèiny nìco zbude. Bylo nám vak naznaèeno, e
nae nadìje jsou marné, a tak jsme se odhodlali
pokraèovat v cestì po vodì, abychom si v nejblií hospodì mohli tu suenku koupit.
Druhý den byla trasa velmi krátká, proto
jsme se jetì více poflakovali a popíjeli. V restauraci na Rybárnì jsme zùstali skoro 3 hodiny. Pak
jsme asi po hodinì dorazili na konec naí trasy ke
Kraovskému mlýnu. Na závìr cesty u zaèalo
poprchávat, ale natìstí brzy pøestalo. Ty dvì
hodiny, co jsme èekali na odvoz, jsme se tie
modlili, aby nezaèalo pret z tìch oklivì èerných
mrakù, které se nám honily nad hlavami.
FOTO

PAVEL HES

Návštěva Jaderné elektrárny
Temelín (21. 5.)
TOMÁŠ KUBEŠ
Po pøekonání devatera øek a øíèek, devatera
kopcù, nesèíslného mnoství jam a pastí na mamuty na èeských silnicích, detektoru kovù, dálkovì ovládaného møíového turniketu, radiaèního rámu (a pro podezøele vypadající pány zkouky na alkohol) jsme byli vputìni do prostoru
ohrazeného trojstìnným plotem z ostnatého drátu  areálu jaderné elektrárny.
Hlavní a nejzajímavìjí èástí prohlídky byla
návtìva strojovny 1. výrobního bloku s mohutnou parní turbínou a generátorem v danou chvíli
dodávajícím úctyhodných 981 MW do elektrické
sítì. Návtìvníci mohli vidìt skuteènì ohromné
a pùsobivé soustrojí a dokonce si na nì proti pøedpisùm sáhnout. Prohlídka byla doplnìna zajímavým výkladem a slièné prùvodkynì byly schopné
zodpovìdìt i nìkteré více záludné otázky.
Do prostoru reaktoru nám vak byl pøístup
odepøen. Tam nesmí ani vìtina zamìstnancù,
a tak nám jej bylo umonìno vidìt pouze zprostøedkovanì pomocí 3D filmu a poèítaèové animace nebo zmeneného modelu.
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V expozicích v informaèním centru jsme si
mohli prohlédnout modely èástí elektrárny a dozvìdìt se mnoho dalích informací jak o elektrárnì samotné, tak i o jaderné energetice a jaderné fyzice obecnì.
Proto si myslím, e exkurze byla velmi zajímavá, èlovìk se mohl na vlastní oèi pøesvìdèit
o umu inenýrù a odnést si skuteènì opodstatnìný pocit bezpeèí a jistoty, e od spoutaného jádra
nám nebezpeèí nehrozí.
FOTO AUTOR

Exkurze do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (24. 3.)
JANA HESOVÁ
V pátek 24.bøezna odpoledne jsme s dalími
mensany dostali monost podívat se do prostor
Poslanecké snìmovny. Tomá Blumenstein tuto
návtìvu vyjednal díky své osobní známosti
s poslancem za ODS Petrem Tluchoøem, který je
také èlenem Mensy a v loòských volbách kandidoval do Rady Mensy. O exkurzi do PS byl velký zájem, ale anci dostalo pouze 30 nejrychlejích. O to smutnìjí byl Tomá, protoe se nás
selo jen 25, chybìjící pìt zájemcù prostì zapomnìlo.
Exkurze zaèala prùchodem bezpeènostním
rámem a poté jsme byli naím prùvodcem pøivítáni u busty T. G. Masaryka, kde jsme se seznámili s jedním ze zákonù: T. G. Masaryk se zaslouil o stát. Nae prohlídka pokraèovala prohlíením zajímavých historických dokumentù,
které ná prùvodce komentoval rùznými zajímavostmi. Dále jsme si proli historickou barokní
budovu, li jsme okolo povìstného poslaneckého
bufetu a koneènì jsme dostali na galerii nad snì-
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movním sálem. Zde nám pan prùvodce ukázal,
kde má svá místa pravice, kde levice a dozvìdìli
jsme se zasedací poøádek tøí øad v èele, kde nejvýe má své køeslo pøedseda PS. Dozvìdìli jsme
se, jak se mìní árovky ve velkém lustru, který
visí nìkolik metrù nad podlahou, a u také víme,
do jaké výky jsou stìny pouze pozlacené. Vidìli
jsme, jak na nepohodlných pùvodních døevìných køeslech mají komunistiètí poslanci poloené mìkké poltáøky, a také nám pan prùvodce
ukázal, které køeslo bývalý poslanec Miroslav
Sládek pøi bouølivém projevu rozmlátil.
S plnou hlavou nových informací jsme se pøesunuli do jedné ze zasedacích místností, kde na
nás ji èekal pan poslanec Tluchoø. Velmi mile
nás pøivítal a vyzval nás k debatì o èemkoliv. Jeliko je pan poslanec ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, nejvíce naich dotazù následující diskuze se týkalo v souèasnosti v médiích velmi diskutovaného zdravotnictví a nového
ministra. Dozvìdìli jsme se také nìco ze zákulisních jednání v poslanecké snìmovnì, jakým zpùsobem se schvalují zákony a podávají pozmìòovací návrhy. Vzhledem k blíícím se volbám bylo
zajímavé slyet názory na pøedpokládané výsledky voleb a monosti sestavení koalice. Nae setkání bylo po runých témìø 3 hodinách pro zaneprázdnìnost pana poslance ukonèeno.
Dìkujeme Tomáovi za zorganizování zajímavé akce, která mìla pro velký zájem jetì jedno opakování. A pokud i nìkdo jiný by mìl monost zaøídit exkurzi do zajímavých prostor èi výroby, a neváhá a umoní ostatním mensanùm
nahlédnout do neznámých míst.
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Koutek Osmiletého gymnázia Buďánka…
Co je Osmileté
gymnázium Buďánka
HTTP://WWW.BUDANKA.CZ/

Osmileté gymnázium Buïánka,
o.p.s., vzniklo v roce 1993 z podnìtu rodièù, vìtinou èlenù Mensy
ÈR. Jejich snahou bylo zajistit
vzdìlání dìtem, které se díky svým
schopnostem vymykají bìnému standardu
a které potøebují vìtí péèi. Posláním koly je
tedy poskytovat úplné veobecné støedokolské
vzdìlání gymnaziálního typu intelektovì nadprùmìrným dìtem s pøihlédnutím k jejich zvlátnostem a handicapùm.
Jednou z hlavních zásad gymnázia je respektování individuálních potøeb a pøedpokladù kadého studenta. Studentùm je umonìna vysoká
profilace pomocí volitelných pøedmìtù, zejména
v septimì a oktávì (povinnì mají SVP), které
jsou chápány jako pøíprava na maturitu a dalí
studium. Výuka øady pøedmìtù probíhá ve smíených skupinách podle vyspìlosti studentù tak,
aby student vdy pracoval ve skupinì, její tempo a úroveò nejlépe odpovídá jeho schopnostem.
Nìkteré obory jsou vyuèovány pøímo na katedrách vysokých kol vysokokolskými profesory
nebo vìdeckými pracovníky na jejich pracovitích. Zøizovatelem koly je pøímo Mensa ÈR, která tímto èinem drí prim mezi vemi svìtovými
Mensami.

Situace na OGB očima člena
správní rady
PAVEL OPLT, SR OGB
Jak mnozí ji jistì víte, Osmileté gymnázium
Buïánka, jeho zøizovatelem je právì Mensa, se
potýká s problémy okolo budovy Pod vahovem,
do které se minulý rok pøestìhovalo. Situace se
zaèala komplikovat, kdy Taneèní konzervatoø
Praha vypovìdìla podnájemní smlouvu s OGB
na základì jakýchsi neurèených právnických ne-
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dostatkù smlouvy. Tehdy jsme jetì
netuili, jaké problémy nás èekají.
Vzhledem k odhodlanosti øeit
situaci jednáním SR OGB ve spolupráci s právníky  rodièi studentù 
pøila bìhem pùl roku se ètyømi návrhy podnájemní smlouvy mezi
OGB a konzervatoøí. Ani jedna nebyla akceptována, nato jakkoliv
oficiálnì opøipomínkována. Na základì intervence ze strany mìstské èásti Praha 5
jsme se dokonce seli nìkolikrát u jednoho stolu
s nadìjí, e se díky MÈ P5 podaøí situaci stabilizovat, kdy s námi odmítá konzervatoø jednat.
V té dobì jsme netuili, e nejvyí zástupce mìsta, starosta Janèík, je zároveò ve správní radì
konzervatoøe. Situaci se vak nepodaøilo stabilizovat, ba pøímo naopak. Mìsto nás tlaèilo do,
pro nás nevýhodné, smlouvy, která nám ubírala
i na monostech pùvodní nájemní smlouvy.
S jistými rozpaky jsme se snaili mìstu vysvìtlit
svá stanoviska a obhájit svou pùvodní smlouvu.
Mìsto vak razilo svou variantu, která byla výraznì ve prospìch konzervatoøe  napøíklad tím,
e by získala na úkor OGB nadpolovièní vìtinu
prostor, pøestoe má cca o 60 studentù ménì.
V té dobì, pøed prázdninami a slibným letním
odpoèinkem, se pro nás stala nepochopitelná
vìc. Rada MÈ P5 schválila výpovìï bez udání
dùvodu OGB, pokud nepodepíe mìstem navrhovanou smlouvu. V srpnu pak nám byla skuteènì doruèena i výpovìï, ale svìte div se, za hrubé
poruení smlouvy, pøestoe nebylo nijak blíe
specifikováno, èím e jsme se toho dopustili.
Sami jsme si nebyli vìdomi pochybení a tak zaèal nový dialog. Radnice nás informovala o svém
výkladu nájemní smlouvy, my zas o naem a zaèalo nové kolo debat, schùzek a dohadování.
Rozdíl ve výpovìdích je toti èasový. Zatímco
výpovìï bez udání dùvodu nám dává prostor si
do jednoho kolního roku najít jiné prostory,
radnice nás chce bez udání dùvodu na dlabu
vyrazit za tøi mìsíce.
Uskuteènila se tedy schùzka rodièù a pøátel
koly, kde jsme vysvìtlili situaci, vechny infor-
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…a vzdělávání nadaných dětí obecně
movali o plánovaném postupu a poádali o podporu. Na akci bylo i mnoho studentù, kterým
osud jejich koly nebyl lhostejný. Právì tito studenti, nezávisle na vedení koly, se rozhodli zorganizovat demonstrace za úèelem podpory své
koly, otevøením problému veøejnosti a následnì
snad i jasnìjímu a prùhlednìjímu jednání.
My ze správní rady jsme se mezitím stále snaili bojovat na svém kolbiti. Na poli smluv,
kompromisù a plánù ohlednì budoucnosti. MÈ
P5 se toti zasláním výpovìdi OGB vyjádøilo jasnì  v listopadu konèíte, v prosinci a u jste
pryè! Hezký Jeíek. A co pak kola, kam pùjdeme? Ven, na nádraí, do parkù? Ale to nejde,
vdy u je zima! A tak, s novou vervou a v dobì
voleb se ná tým pokouel najít východisko
a smír, který by zajistil nejen pøeití, ale také
monost rozkvìtu a naplnìní pùvodního zámìru, se kterým jsme do budovy Pod vahovem li.
Dnes, kdy vám toto píi, je jasné, e se MÈ
P5 neodhodlala k vyslání policistù, kteøí by studentùm zamezili vstup do koly a e dává pøednost dialogu pøed neuváenou akcí. Snad se pøed
námi tedy objeví východisko z této situace a studenti gymnázia se budou moci trápit zas jen nad
sloitými úkoly, nad strastmi seminárních prací
a zapeklitých písemek a ne nad nejistou budoucností své koly. O vývoji vás budu informovat
v èasopise. Pro podrobnìjí informace navtivte,
prosím, http://starosta.nadubu.net.

FOTO Z JEDNÉ Z DEMONSTRACÍ
ZE STRÁNEK STAROSTA.NADUBU.NET
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Školy zaměřující se na intelektově nadané děti a mládež
VÁCLAV FOŘTÍK
Pøítí záøí ji v naí republice bude ke 20 Z,
které deklarují snahu vìnovat se intelektovì nadaným dìtem. Dle mých zkueností zatím platí
a urèitì øadu let jetì platit bude, e vdy záleí
na tìstí na uèitele  dobrý kantor ve patné kole zmùe víc, ne snaha dobré koly napravit
patného kantora. Pokud jste rodièe èi pøíbuzní
nadaného dítka, pøedkládám vám materiál vypracovaný mou enou jako návod jak pro koly, tak pro ostatní osoby hodlající se nìjakým
zpùsobem angaovat. Situace kolem vzdìlávání
intelektovì nadaných dìtí je podobná jako situace dyslektikù, dysgrafikù pøed 10 lety  sice se
vìdìlo, e nìkdo takový existuje, ale speciální
péèe se jim poskytovala ojedinìle. Dnes je, moná ne dokonale, ji slunì problematika probírána na pedagogických fakultách a i v praxi kol
jsou ji v bìhu programy pro rùzné dysfunkce.
Dá se tedy èekat, e za nìjakou dobu bude v ÈR
sí Z i S zcela nebo èásteènì kvalitnì saturujících potøeby intelektovì nadaných dìtí.
Aby mohla kola získat nejen patøièné prostøedky, ale stát se také skuteèným realizátorem
potenciálu mimoøádnì nadaných ákù, je tøeba
pøipravit a zrealizovat konkrétní kroky, o kterých
bude øeè v následujících øádcích.
0. Nejprve by si mìla kola sestavit plán. Tento plán by mìl být takovým know-how, co ve
bude kola podnikat, aby se pøipravila na vzdìlávání mimoøádnì nadaných ákù. V souèasné
dobì je vhodné, aby takto ujasnìná strategie byla
souèástí kolního vzdìlávacího programu dané
koly, pokud péèe o nadané není jen krátkodobým módním trendem, který pøi prvních úskalích kola opustí a pøeorientuje se na jinou 
ménì nároènou skupinu ákù. Peèovat o mimoøádnì nadané není toti práce jednoduchá, moná je to jeden z dùvodù, proè se o nì nikdy koly
vlastnì patøiènì nestaraly, jen si v minulosti dle
svých kritérií vybíraly tzv. studijní typy. S tím-
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to plánem mùeme pomoci. V rámci plánu by
mìly být vyjasnìny následující oblasti:
1. Strategie výbìru nebo prùbìné
identifikace nadaných ákù
Dle platných zákonù mimoøádnì nadaného
áka musí diagnostikovat pedagogicko-psychologická poradna. Musí jít o poradnu, která je navíc seznámena s problematikou diagnostiky
a podpory nadaných ákù. Takových poraden je
v republice kolem 20. V kadém regionu ÈR je
minimálnì jedna. Tyto poradny také umìjí pomoci se sestavením individuálního vzdìlávacího
plánu.
2. Systém dalího vzdìlávání pedagogù
v péèi o mimoøádnì nadané áky
V republice existuje jen øádka odborníkù, kteøí se touto problematikou skuteènì fundovanì
zabývají ji øadu let. Na druhé stranì existuje
vìtí mnoství tìch, kteøí se za tyto odborníky povaují, nìkdy dokonce aktivnì nabízejí spolupráci kolám, ale jejich práce nemá valné výsledky.
3. Specifikace a úprava vzdìlávacího
programu koly
kola musí mít ujasnìnu metodologii výuky,
musí se pøipravit na to, jak adaptovat akcelerované áky, jaké bude volit metody a strategie výuky (napø. obohacování uèiva atd.).
4. Úprava organizaèních forem výuky
Vzdìlávání mimoøádnì nadaných ákù mùe
vyadovat i organizaèní zmìny v chodu koly 
napø. vytvoøení knihovny nebo laboratoøe, kam
budou áci chodit v rámci samostudia èi pøi práci na projektech, umonit vzdìlávací prostupnost tøíd, vytváøet heterogenní vzdìlávací skupiny apod.
5. Technické vybavení koly
Nadaní áci mohou mít také zvýené nároky
na technické zázemí koly  zvýení poètu poèítaèù s pøístupem na internet, kvalitní a rychlé
pøipojení PC, nová tiskárna apod., scanner, kopírka
6. Nabídka odpoledních kolních aktivit,
spolupráce s organizacemi nabízejícími
vyití nadaným dìtem v rámci víkendových,
popø. letních akcí
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Nadaní áci jsou zvyklí ve kole trávit mnoho
èasu. kola by mìla být pøipravena jim nabídnout kvalitní krouky, které budou kvalitativnì
odliné od sportovní a umìlecké zájmové èinnosti, které bývají na kolách bìnì. Je tøeba jim
nabídnout napø. krouek matematiky (rozvoj logiky), achový krouek nebo klub deskových her,
rozíøit nabídku odpoledních volitelných pøedmìtù (napø. chemie, fyziky, biologie, cizích jazykù apod.). Existují i vzdìlávací letní campy nebo
víkendové akce pro rodiny s nadanými dìtmi.
7. Pøíprava uèitelù pro tvorbu individuálních
vzdìlávacích plánù (IVP)
Pøíprava IVP je nezastupitelnou souèástí práce s nadaným ákem. Navíc je vytvoøení IVP zákonnì pøímo vázáno na finanèní dotaci na integrovanou výuku tìchto ákù. Ze zákona by mìl
mít nadaný ák vypracován IVP do tøí mìsícù po
identifikaci nadání. Uèitelé by mìli vìdìt, jak
plán sestavit, jak jim mùe pomoci poradna
a které kroky jsou v tomto ohledu nezbytné. Opìt
mùeme prokolit v této problematice, mùeme
zaangaovat poradenského pracovníka ve vaem
regionu (popø. spádové mìstské èásti).
8. Plán návaznosti studia tìchto ákù na
II. stupni Z, popø. na jiném typu koly
(S, SO, víceletého gymnázia apod.)
Z naí (moná i z vaí) zkuenosti vyplývá, e
ti ikovní áci èasto po páté tøídì odcházejí ze
Z na víceletá gymnázia. Je moné pøipravit program pro pokraèování péèe o nadaného áka na
kole, nebo pokud toto úsilí kola vzdá, mohlo by
být zajímavé dohodnout se s konkrétním gymnáziem na návazné péèi o tyto áky, kteøí budou
kolu opoutìt. Tato situace je ovem kadopádnì ádoucí, pokud ák bude opoutìt kolu po
9. roèníku.
9. Spolupráce s klíèovými institucemi,
bez kterých nelze nadané integrovat
V první øadì je nutné kontaktovat zøizovatele a posléze i kraj a informovat je o chystaném
projektu koly. Pokud v první øadì není kola
podpoøena tìmito institucemi, není moné oèekávat jakékoliv navýení finanèních prostøedkù
pro kolu. Je vhodné zpracovat projekt (viz zmi-
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…a vzdělávání nadaných dětí obecně / Inzerce
òovaný plán v úvodu textu), který bude tìmto
institucím pøedloen. Není ale rozhodnì vhodné
spoléhat pouze na finanèní zdroje ze státního
rozpoètu, ale vyuít moností finanèních darù od
sponzorských organizací. kola mùe také vyuít finanèních prostøedkù napø. z evropských
fondù (http://www.esfcr.cz/), pokud zpracuje
kvalitní projekt.
Mezi dalí dùleité instituce ke spolupráci
patøí bezesporu pedagogicko-psychologické
poradny, koly vyího typu s odborným zamìøením (S, univerzity, Akademie vìd ÈR a jiná
vzdìlávací centra ). Je vhodné o svém zámìru
(minimálnì pokud jde o zámìr zøízení nové tøídy s navýením celkové kapacity koly) informovat také MMT  v souèasné dobì je koordinací
aktivit MMT v péèi o nadané povìøen Institut
pedagogicko-psychologického poradenství ÈR
(http://www.ippp.cz/).
10. Mechanizmy propagace profilu koly,
resp. zpùsob informování rodièù
o plánované péèi o tyto áky
Je nutné dát o svém zámìru vìdìt veøejnosti!
Pøi zøizování speciální 1. tøídy se nám velmi
osvìdèila propagace v regionálních pøedkolních zaøízeních. Je nutné informovat rodièe
pøedkolákù nejen o pøipravované tøídì èi studijní skupinì, ale také o termínech zápisu, dni ote-

vøených dveøí nebo termínech pøijímacích zkouek (resp. výbìrového øízení). Mùeme pomoci
vytvoøit letáèky, které budou v okolí koly distribuovány  nìkteré osvìdèené ji máme v databázi.
11. Poøádání pravidelných ploných
testování IQ (volby povolání, struktury
schopností ) pro zájemce z øad ákù
a studentù
Ze strany koly nemusí jít o hrazenou aktivitu, zájemci si jí mohou hradit sami, jde o to zajistit ze strany koly prostor pro zjiování rùzných schopností u jejích ákù a studentù. Ploné
testy mohou být provádìny PPP, psychologem,
Centrem nadání, Mensou nebo jinou dùvìryhodnou institucí nadanými dìtmi se zabývající.
Pokud vás text zaujal a máte zájem o spolupráci osobnì, èi chcete více informací pro kolu
ve vaem okolí, neváhejte mì kontaktovat. Já
bych naopak pøivítal informace od vás, jaké
DOBRÉ (tìch patných je mraky) zkuenosti
máte ve svém okolí. Dále je v jednom bodì výe
zmínìno vyøeení návaznosti studia na støední
kole  pokud jste kantoøi na støedních kolách
(nejlépe gymnaziálního typu), èi máte na nìjakou kolu kontakty, budu rád za jejich zprostøedkování.
PŘEVZATO Z WWW.CENTRUMNADANI.CZ

INZERCE

Provoz internetových slueb
pro Mensu ÈR a její èleny
zajiuje spoleènost
PoweredBy, spol. s r. o.
Informujte se na e-mailu
info@poweredby.cz,
jak mùeme pomoci i Vám.

Tel.: +420 775 25 96 33
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Mensa v zahraničí
Mensa v kraji palem a samby
PETR SIČ
,,Jsme na cestì. Za chvilièku tam budeme!
Jo, jo, blesklo mi hlavou. Tak tohle zní pøesnì
jako to, co øíkali pøed dvaceti minutami. Pokládám telefon a ourám se zpìt do stínu høbitovní
zdi. Je pekelný horko a lepící se koile mi taky
zrovna dvakrát nepøidává na pohodì. Nakonec
je zpodìní jen nìjakých ètyøicet minut. Tady
to ale znamená pøijít vèas, jene toho, kdo jetì
funguje ve støedoevropských pojmech, to celkem
znervózòuje. Kousek ode mì zastavuje moderní
bavorák a v nìm pánové v kravatách. Hm, na to,
e má jít o neformální setkání, jsou tito pánové
obleèení, jako by si odskoèili ze zasedání správní rady Banca Brasil. Narùstá ve mnì pocit, e
v kraasech a sandálech mezi nì asi nezapadnu.
Jetì e mám alespoò tu koili.
S Waldirem, toho èasu pøedsedou Mensy
Bahia, jsem se u seznámil pøes e-mail. Kontakt
na nìj jsem dostal díky SIGHT  mezinárodní
spolupráci v rámci Mensy. Pozdìji jsem zjistil, e
v Brazílii prostøednictvím e-mailových konferencí na Yahoo! probíhá vìtina mensovní komunikace. Pokud se sem chystáte a chcete se
potkat s mensanem, tak staèí, pøihlásíte-li se do
jedné z nich. Z øidièe se vyklubal Ubaldo  lékaø
kombinující klasickou medicínu s akupunkturou
a zároveò amatérský skladatel hudby. Tøetí spolucestující mì udivoval detailními znalostmi
Prahy. Za vojenského reimu byl nìjaký èas kulturním ataé pro východní Evropu.
Pøi pohledu na èíníky ve fraku jsem s úzkostí
pomyslel na svoji kreditní kartu a na svùj denní
desetireálový rozpoèet. Studentské stipendium
není toti zrovna k vyskakování. Vìøili byste
ale, e v Brazílii bude fungovat obyèejná VISA
student? Na chvíli mou pozornost upoutal pøíbor, který výètem dvojnásobnì pøesahoval obvyklý poèet. Lièka, nù, vidlièka, ehm. No,
v tomhle nejsem zrovna pevný v kramflecích, ale
kdy se jeden pozornì kouká, pochopí, co k èemu patøí.

MENSA

Selo se nás tam dvanáct, nanetìstí se obleèení mých spolucestovatelù potvrdilo jako standard. Jetì e nikdo nevidí skrz stùl! A tak nakonec byla koile mojí reprezentativní pièkou ledovce, pøièem sandále jsem se snail utopit
hodnì hluboko.
Úvodní pøedstavování jsem pøeil, ani bych
si zapamatoval jediné jméno. Ne zrovna excelentní slovní zásoba portugaltiny mi sotva staèila na pøikyvování frázím o Praze, rozdìlení
Èeskoslovenska a komentování horka v Salvadoru (na to, e se mi kalendáø snail namluvit právì probíhající období nejtuí zimy, tedy 4. srpna, jsem se podezøele potil).
Snad jediné, co mé kolegy usadilo, byl poèet
èlenù Mensy v ÈR. Bahia se svou padesátkou
aktivních èlenù patøí k jedné z nejproduktivnìjích poboèek Mensy v Brazílii. No, stejnì si myslím, e tìch 1500 èlenù si vysvìtlovali spíe jako
výplod mé nedostateèné slovní zásoby. Z oemetné situace mì vysvobodilo a servírování
pøedkrmu.
Na konci se spoleèný úèet, bez ohledu na to,
kdo co jedl a pil, podìlil poètem úèastníkù. Nad
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Hry / Tvorba (ne)mensanů
sumou 34 reálù jsem sice tie zavzlykal, ale pak
Waldir øekl, e jako host Diky, Waldi! S úsmìvem jsem se tak rozlouèil s tøemi dny hrozícího
ozdravného pùstu. S tímto systémem spoleèného placení jsem se vak pøed tím setkal u nìkolikrát. Nevím, jak v celé Brazílii, ale vypadá to,
e v nìkterých kruzích Salvadoru je to zavedenou zvyklostí. Waldir asi zaznamenal mé pøekvapení nad sumou, jeliko podotkl, e to obvykle nebývá tolik. Ale stejnì, kdy dodal, e normálnì to dìlá nìjakých dvacet, dvacet pìt reálù,
tak jsem v duchu krtl ze svého programu srazy
místní Mensy na nìkolik pøítích mìsícù.
Z prvního setkání jsem byl tedy zklamán.
O Mense v Salvadoru mi zùstal obrázek snobského klubu z vyích tøíd, který své srazy pojímá
jako èajové dýchánky. Moc mi to nesedìlo, ale
i tak, øekl jsem si, e pozvání je tøeba vrátit. Restauraci platit nemùu, co kdybych jim uvaøil
gulá?
Tento studijní pobyt se uskuteènil díky podpoøe Hlávkovy nadace, nadace Sophia a Masarykovy university, za co jim vøele dìkuji.
AUTOR JE STUDENT SOCIOLOGIE

mapì Zemì. Hra trvá v závislosti na zkuenosti
hráèù okolo devíti hodin. Pravidla hry jsou pomìrnì dobøe vysvìtlena a i kdy mají pár nedostatkù, dávají høe, která se opírá o svou poèítaèovou pøedlohu, pøíjemný spád a rozmanitost. Ve
høe si jistojistì vyzkouíte diplomacii, pohotovost mylení, logiku a také schopnost poèítání
svých, nìkdy astronomických ziskù. Osobnì hru
hodnotím velmi kladnì.
V pøípadì zájmu o zkuební hru mì, prosím,
kontaktujte na e-mail koordinator@budanka.cz.
FOTO

FSS MU;

Aforismy

FOTO AUTOR

LECH PRZECZEK

Civilizace – staňte se
pány národů
PAVEL OPLT
Po mnoho tisíciletí vùdcové národù, a ji si
øíkali králové, prezidenti, èi tyrani, vedli svùj lid
k prosperitì, bohatství, èi k totálnímu zániku. Na
cestì èasem udìlali mnoho dobrého, ale také
mnoho chyb. Nyní se vám nabízí monost si zkusit, jaké to je, vést svùj lid kupøedu a obstát v kruté konkurenci mezi ostatními národy svìta.
Staòte se mocnými vládci a dokate, e vá lid je
ten nejlepí. Svìt deskové hry Civilizace na vás
èeká.
Civilizace je spoleèenská hra a pro est osob,
ve které vedete svùj národ od dob starovìku a
po novovìk a kde skrz obchod, výzkum, války, èi
obratnou diplomacii roziøujete svùj vliv po celé
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TOMÁŠ KUBEŠ

 Mìl spoustu výteèných nápadù, které se vak
vùbec nedaly realizovat.
 Nebojte se ztráty ideálù. Brzy si najdete jiné,
jetì lepí!
 Lidem trpícím zatmìním mozku je zbyteèné
nìco vysvìtlovat.
 Miloval dobrodruství, proto se rozhodl oenit.
 Nìkteøí lidé se tváøí kysele, i kdy právì dostali sladkou odmìnu.
 Kdy chtìl vidìt opravdového pøítele, musel
se podívat do zrcadla.
 Tak dlouho se chlubila cizím peøím, a ji úplnì okubali.
 Mìl plná ústa prázdných slov.
 Udìlal vstøícný krok zpìt.
 Bigamista je èlovìk, který se znovu oenil,
ani se pøedtím stihl rozvést.
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