ensa
M
Časopis Mensy ČR

TOMÁŠ KUBEŠ

1–2, ročník XIV. • leden–únor 2006

FOTO:

Z obsahu:
Pragocon 2006
Číselné křížovky
Seminární práce
Dětské Mensy
Kalendář akcí
na celý rok
Zaměstnanci
versus OSVČ

PF 2006

Kalendář akcí Mensy a DM (10. 2. – 20. 3. 2006)
VŠECHNY MENSOVNÍ AKCE JSOU PŘÍSTUPNÉ I NEČLENŮM MENSY.
O PRÁZDNINÁCH A SVÁTCÍCH SE VĚTŠINA PRAVIDELNÝCH AKCÍ NEKONÁ – KONTAKTUJTE ORGANIZÁTORY.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O AKCÍCH, O DNECH PLNÝCH HER, O PROGRAMU HERNÍCH KLUBŮ & LIGY HER
A O MALÝCH VSTUPNÍCH TESTOVÁNÍCH NALEZNETE NA WWW.MENSA.CZ.
PRAHA + celostátní akce
10.12. 2. páne Pragocon 2006 (V. Foøtík), Z Benita Juáreze, Bílá ul. 1, Praha 6-Dejvice  vizte str. 4
(v sobotu od 10.00 probìhne Vstupní testování IQ od 9 let za sníenou cenu)
14. 2. út 19.00 Setkání DepreSIGu (E. Vopálková, eva@mensa.cz), Vrchlického 22, Praha 5 (na zvonku je
Bugelovi-Dontovi) (pravidelnì kadé úterý, dále tedy 21. 2., 28. 2., 7. 3. a 14. 3.)
19.00 Business Club (A. Hodina), v salonku v prvním patøe restaurace Na Schùdkách, Zlatnická 11, Praha 1
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci)  pozor, zmìna místa konání!
15. 2. st 10.00 Den otevøených dveøí, Osmileté gymnázium Buïánka, Pod vahovem 463, P 5-Hluboèepy
14.00 Vstupní testování IQ od 9 let, tamté  vizte http://www.budanka.cz
16. 2. èt 19.00 Malé vstupní testování IQ od 14 let (T. Kocman)  pouze po pøedchozí domluvì
Filmový klub (T. Kocman, J. lemenda)  vizte str. 12
obì akce se konají v klubu Neosféra, Chvalova 3, Praha 3-ikov
(pravidelnì kadý ètvrtek, dále tedy 23. 2., 2. 3., 9. 3. a 16. 3.)
18. 2. so 9.0017.00 Diagnostický den s testováním pro dìti ji od 2,5 let (V. Foøtík)
10.00 Vstupní testování IQ od 9 let (V. Foøtík)
12.00 Zasedání Rady Mensy ÈR (V. Foøtík)
vechny akce se konají na Osmiletém gymnáziu Buïánka, Pod vahovem 463, P 5-Hluboèepy
21. 2. út 18.00 Uzávìrka bøeznového èasopisu (uzávìrka èísla na duben bude 24. 3.)
BRNO
15. 2. st 17.00 Brnìnská skupina Èerné Luny  vybarvování mandal (L. Rogoanová), Literární èajovna na Sklenìné
louce, Kounicova ul. (pravidelnì kadou 1. a 3. støedu v mìsíci, dále tedy 1. 3. a 15. 3.)
20. 2. po 19.00 Setkání brnìnské skupiny (P. Terber)  místo se æexibilnì mìní, ovìøte si je na terber@post.cz
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci, v bøeznu tedy 20. 3.)
8. 3. st 16.00, 17.00 Vstupní testování IQ od 14 let (D. Havlová, dana.havlova@mensa.cz), DDM Junior, Dornych 2
(budova pøed OD Tesco u Hlavního nádraí) (pravidelnì kadou 2. støedu v mìsíci)
HRADEC KRÁLOVÉ
13. 2. po 10.00 Vstupní testování IQ od 14 let (M. Lebeda, hradec@mensa.cz)  pouze po pøedchozí domluvì
Chelèického 328 (ulice mezi Teskem a bývalým Meinlem)
(pravidelnì kadé pondìlí, dále tedy 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3. a 20. 3.)
PARDUBICE
3. 3. pá 18.00 Setkání pardubické skupiny spojené se vstupním testováním IQ od 14 let (J. Mazánek),
Evropský spolkový dùm, Perntýnské námìstí 5455  sraz pøed vchodem do kavárny Evropa
(pravidelnì kadý 1. pátek v mìsíci)
PLZEŇ
27. 2. po 17.00 Vstupní testování IQ od 14 let (J. Hesová), M-klub, Obvodní knihovna Skvròany, Macháèkova 28
2. 3. èt 19.00 Setkání plzeòské skupiny (J. Hesová), restaurace Saloon, Kollárova 18  pozor, zmìna místa konání!
(pravidelnì kadý 1. ètvrtek v mìsíci)
PROSTĚJOV
10. 2. pá 19.00 Setkání prostìjovské skupiny (T. Blumenstein), restaurace U Chmelù, Kostelecká ul.,
pøípadnì u nìkterých èlenù doma  místo se mùe æexibilnì mìnit, ovìøte si je na tel. 603 726 030
(pravidelnì kadý pátek, dále tedy 17. 2., 24. 2., 3. 3. a 10. 3.)
ÚSTÍ N. LABEM
13. 2. po 17.00 Setkání ústeckých mensanù v restauraci Fírova bata
(pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v bøeznu tedy 13. 3.)
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Co je Mensa

Slovo úvodem

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 (oÁciální registrace
následovala v bøeznu 1991). Mensa ÈR má statut národní Mensy (co ji mj. zavazuje k zveøejòování èasopisu MIL), k 17. 1. 2006 má 1114
èlenù (z toho Dìtská Mensa 669).
Mensa (to, na co se díváte) je mìsíèník Mensy Èeské republiky. Za uveøejnìní a neuveøejnìní
èlánkù odpovídá redakèní rada, která také zpìtnì vybírá konkrétní pøíspìvky, jejich autoøi obdrí honoráø z rozpoètu Mensy ÈR.
Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky v pøípadì potøeby upravit èi zkrátit. ádáme autory,
aby u svých èlánkù uvádìli celé jméno, celou adresu a aktuální bankovní spojení a aby je zasílali
do data uzávìrky. Pøíspìvky v angliètinì a sloventinì neprocházejí jazykovou kontrolou.
Podrobné instrukce o poadovaném formátu
pøíspìvkù, pravidla pro uveøejòování inzerce
v èasopise a dalí informace jsou na mensovním
webu (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) pouze
pro aktuální èleny na intranetu (http://intranet.
mensa.cz), kde je té moné nastavit si pravidelné zasílání e-mailem.
Toto èíslo (na leden a únor) vychází 10. 2.
2006. Uzávìrka (i e-mailová) bøeznového èasopisu je v úterý 21. 2. 2006 v 18.00, uzávìrka dalích èísel pravidelnì kadý 8. den pøed koncem
pøedchozího mìsíce.
© Mensa Èeské republiky, 2006
ISSN 1211-8877

Zdravím vechny,
zvlátì pak ty, co ji
zaplatili èlenské pøíspìvky. Ti ostatní mají
pøíleitost uèinit tak
v nejblií dobì J.
Zaèátek roku je plný zajímavých mensovních aktivit. Nìkteré se ji uskuteènily,
jiné se teprve chystají.
Poslední víkend v lednu budou v areálu Pod
vahovem RPG hry pod vedením Lucky Lukaèovièové.
Rád bych jetì upozornil, e v èasopise je seznam okruhù seminárních prací pro osoby mladí 20 let. Vypracovat je mohou nejen èlenové, ale
kdokoli splòující vìkovou podmínku. Pro nejlepích pìt prací je pøipravena zajímavá Ánanèní
odmìna, pro dvacet dalích zajímavé vìcné ceny.
Uzávìrka registrování témat je 15. února.
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Vážení členové/rodiče mladších členů,
v poslední dobì se mnohé koly ve svých kolních vzdìlávacích programech zamìøují na intelektovì nadané dìti a mláde, zaèínají vznikat
tøídy pro tyto dìti. Pøestoe zákonnou podmínkou vzniku tìchto tøíd/studijních skupin je spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, Mensa je zajímavých partnerem pro tyto
koly pøi volnoèasových aktivitách a klubové èinnosti ve kole.
Na druhou stranu je dùleité podporovat ty
koly, které o nadané skuteènì peèují a nikoli to
jen deklarují, proto hodlám sestavit, pracovnì
jsem to nazval, Foøtíkùv seznam kol pozitivnì
pracujících s nadanými jedinci. Za spolupráci na
tomto seznamu budu vdìèný, nebo pøes mé èasté návtìvy kol po celé republice nemohu býti
vude. Stále èastìji se na mne obracejí rùzná
média, instituce i Ármy a mají zájem o spolupráci s mou osobou kolem mimoøádnì nadaných
dìtí (obvykle jejich zájem konèí støední kolou,
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tedy zhruba 19 lety), existují i Ánanèní skupiny
odhodlané podporovat vzdìlávání mimoøádnì
nadaných jedincù. Svùj èas hodlám zamìøit na
spolupráci s tìmi èleny Mensy (i s mimoøádnì
intelektovì nadanými neèleny, neb mi jde o to
nadání, a nikoli o èlenskou legitimaci J), kteøí
o hlubí spolupráci projeví zájem. Vzhledem
k tomu, e poèet èlenù Dìtské Mensy i poèet èlenù Mensy mezi 14 a 19 lety je velmi vysoký a nemohu osobnì vechny tyto èleny znát, pøipravil
jsem nìkolik otázek a námìtù pro Vae zamylení. Pokud se rozhodnete nìjak na nì reagovat,
dávám pøednost komunikaci pøes internet nebo
telefonicky, nicménì i potou dolé námìty èasem zpracuji.
1. Mám zájem o více informací o Z/S zamìøených na intelektovì nadané dìti a mláde,
sám jsem ochoten/a sdìlit své poznatky a zkuenosti ze vzdìlávacího procesu.
2. Splòuji vìkovou podmínku do 19 let a
jsem pomìrnì dobrý/á v nìjakém oboru lidské
èinnosti  nemusí jít zrovna o intelektovou oblast, média mají zájem o rùzné zajímavosti 
sportovní, umìlecké Nestydím se to prezentovat/stydím se, ale chtìl/a bych tu stydlivost pøekonat. Jsem schopen/a pøednáet na téma
3. Chci spolupracovat pøi rùzných akcích
v místì mého bydlitì, chci se takových akcí
úèastnit, chci tyto aktivity podporovat jinak
4. Co by mìla Dìtská Mensa dìlat za akce?
5. Jakými zpùsoby by mohla DM rozvíjet
schopnosti Vás/Vaeho potomka.

4. Válka Severu proti Jihu  z rùzných úhlù
pohledu.
5. Atlantida  historické a zemìpisné souvislosti.
6. Porovnání chování/pøístupu státu (ÈR)
k rùzným typùm nadání: sportovnímu, umìleckému, intelektovému.
7. Divadlo  napsat a zrealizovat scénáø.
8. Vesmír pøed èasem 0, v èase 0 a krátce
poté.
9. Vytvoø deskovou, spoleèenskou nebo RPG
hru.
10. Devitalizace  vyhodnotit ekonomické
dopady realizace této metody.
11. Srovnej ideály Francouzské revoluce a
Americké revoluce  co mìly spoleèného a v èem
se liily.
12. Pøijít s vlastním tématem.
Termín nahláení Vaí Seminární práce je
15. února, termín odevzdání/realizace je konec
kvìtna. Vyhláení i rozdìlení cen probìhne
17. èervna v Praze (místo bude upøesnìno do
konce kvìtna).

Aktivity (nejen) Dětské Mensy 2006
V souèasné dobì má Herní klub Mensy po
celém území republiky cca 120 klubù a ty, jak je
moné se pøesvìdèit i webu Mensy, zaèínají vyvíjet nebývalou aktivitu poøádáním místních
Dnù plných her a pravidelnými schùzkami.
V dalí èásti èlánku je nabídka letních campù pro
osoby od 9 do 26 let (nìkde od 0 do 100 let).
Aktivity Mensy ÈR (DM) v roce 2006
Únor
10.12. 2. 2006  se bude konat 10. roèník
setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy,
hororù, záhad veho druhu, japonské kultury
a her na hrdiny, poøádaný SFK Terminus 
PRAGOCON.
Kde: Z Benita Juáreze,
Bílá ul., Praha 6-Dejvice
(jako loni)
Kdy: pátek 10. 2. (cca
18.00)  nedìle 12. 2. 2006
(cca 13.00)

Seznam témat seminárních prací
zadaných Dětskou Mensou
Je pøipraveno 30.000 Kè (minimálnì 10.000
v hotovosti, zbytek v cenách) pro autory nejlepích seminárních prací/dìl.
1. Vytvoøit evropskou ústavu (nejvýe 40
stran).
2. Web Mensy  redakèní systém, graÁka,
dalí monosti.
3. Literární dílko o minimálnì 30 stranách 
mono zorganizovat sborník povídek, román vytvoøený týmem autorù
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dalí akce. Èlenové Mensy mají vstup volný,
ostatní mají vstup za 50 Kè.
Pøíprava na pøijímaèky  celodenní akce pro
zájemce, kteøí budou nuceni podstoupit Scio testy  vzájemná výmìna zkueností, instruktá, jak
na Scio testy i s praktickými ukázkami. Èlenové
Mensy mají pøístup bez poplatku, ostatní za
50 Kè.
Duben
8. 4. Most, Jazykový institut  Den s Mensou
 deskové hry, diskuse, hlavolamy, testy IQ
Kvìten
Jarní celostátní setkání Mensy ÈR T. Blumensteina
Valná hromada Mensy ÈR
26.28. 5. kolení zástupcù herních klubù,
turnaje v ligových deskových hrách, zakládání
herních klubù.
Èerven
17. 6. Souboj Mozkù + Celostátní setkání
DM, vyhláení nejlepích Seminárních prací
Èervenec/srpen
Celé prázdniny budou probíhat Letní campy
Záøí/øíjen
Podzimní celostátní setkání Mensy ÈR Z.
Pánikové
Kromì výe uvedeného:
Spousta víkendovek  herní, divadelní, diskusní.
Dny s Mensou po celé republice  urèitì
v Brnì, Plzni, Pardubicích, H. Králové a moná
i v dalích mìstech.

Program:
Sci-Á  SF klasika, STARTREK, SW, Babylon 5, SG
Meè & Magie  klasická fantasy, LoTR, záhady, mýty
Harry Potter  sérii pøednáek, her, diskusí
a soutìí pøipravuje Anseiola Ravenclaw s týmem kolem http://hogwarts.czechzone.net/.
Manga  program pøipravuje Manga klub
kolem www.manga.cz spolu s Èesko-japonskou
spoleèností
Futurologický kongres  pøednáky o blízké
budoucnosti
Literární blok  rozbor povídek, autorské ètení, info o workshopových projektech
Hry  Pragocon je tradiènì spojen s hraním
her veho druhu: Da Vinci Code, Sankt Petersburg, Cech Zlodìjù, Bluff, Draèí hrad, Cink,
Osadníci z Katanu, Proroctví a mnohé dalí.
Pragocon je nerozluènì spjat s vyhláením
vítìzù literární soutìe pro autory do 19 let O cenu barda Marigolda, stejnì jako soutìe o nejbizarnìjí osobu èeské spoleènosti  Mimozeman roku. 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 èleny Mensy
(PØES WEB, internet) JE 150 Kè SLEVA.
Úèastníci literární soutìe mají vstup volný
na vyhláení, na celou akci mají vstup za 100 Kè.
Na conu bude mono pøespat  spacák s sebou. Poplatek za pøespání bude 25 Kè/noc.
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/
skupiny/terminus.html
Bøezen
24.26. 3. Praha  kolení zástupcù herních
klubù, turnaje v ligových deskových hrách, zakládání herních klubù.
25. 3. DMenscon  jednodenní pøednáková a diskusní akce mylená pøevánì nevánì:
Jak to bylo doopravdy se Zlatovláskou, Harry
Potter a jeho vztah k Mense, Hra POLITIKA patøiènì upravená do veselejí podoby a mnohé
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Seznam letních campů
Mensa Èeské republiky  Dìtská Mensa si
Vám dovoluje nabídnout zábavnì-výukové jednotýdenní campy pro nadané dìti a mláde ve
vìku 0100 let.
POBYTOVÉ CAMPY  Hotel Renospond
1. 7.9. 7. 2006 Rodièe s dìtmi
 Odborný garant: pøedseda Mensy Václav
Foøtík, Jitka Foøtíková  odborný pracovník
IPPP ÈR
 Cena: 400 Kè/noc
9. 7.16. 7. 2006 Rodièe s dìtmi + VLK
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 Odborný garant: místopøedseda Dìtské
Mensy Jan Vodièka
 Cena: 3690 Kè
16. 7.23. 7. 2006 Rozvoj logiky, Literárnì
tvùrèí, RPG
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík, Lucie Lukaèovièová  pedagoka a spisovatelka
 Cena: 3690 Kè
23. 7.30. 7. 2006 RPG, Rozvoj logiky,
Literárnì tvùrèí
 Odborní garanti: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík, Lucie Lukaèovièová  pedagoka a spisovatelka.
 Cena: 3690 Kè
30. 7.6. 8. 2006 Dramatika
 Odborný garant: herec Divadla Rozmanitostí Zdenìk Turek, Silva ustrová a studenti
DAMU
 Cena: 3690 Kè

14. 8.18. 8. 2006 Rozvoj logiky, Literárnì
tvùrèí, RPG
 Místo: Brno
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík, Veronika Partiková  organizátorka LARPù; akce se koná ve spolupráci
s psychology z pedagogicko-psychologických
poraden zamìøenými na mimoøádnì nadané dìti
 Cena: 990 Kè
21. 8.25. 8. 2006 Rozvoj logiky, Literárnì
tvùrèí, RPG, Jazykový (AJ), Harry Potter,
Sportovní, Japonsko  Manga + Anime
 Místo: Praha 5, sídlo Mensy ÈR, Pod vahovem 463
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík; akce se koná ve spolupráci s psychology z pedagogicko-psychologických
poraden zamìøenými na mimoøádnì nadané dìti
 Cena: 990 Kè
28. 8.1. 9. 2006 Seznamka nejen s primou
dle Dìtské Mensy  hry, pøednáky, diskuse
24 hodin, celých pìt dní
 Místo: Praha 5, sídlo Mensy ÈR, Pod vahovem 463
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík; akce se koná ve spolupráci s psychology z pedagogicko-psychologických
poraden zamìøenými na mimoøádnì nadané dìti
 Cena: 990 Kè

MÌSTSKÉ CAMPY
10. 7.14. 7. 2006 Rozvoj logiky, Jazykový
(AJ), Literárnì tvùrèí, RPG
 Místo: Jazykový institut Most
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík; akce se koná ve spolupráci s psychology z pedagogicko-psychologických
poraden zamìøenými na mimoøádnì nadané dìti
 Cena: 990 Kè
31. 7.4. 8. 2006 Rozvoj logiky, Literárnì
tvùrèí, RPG
 Místo: DDM Karviná
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík, Petr Miik  autor deskových her a lektor
 Cena: 990 Kè
7. 8.11. 8. 2006 Rozvoj logiky, Literárnì
tvùrèí, RPG
 Místo: Olomouc
 Odborný garant: pøedseda Mensy a Dìtské
Mensy Václav Foøtík; akce se koná ve spolupráci s psychology z pedagogicko-psychologických
poraden zamìøenými na mimoøádnì nadané dìti
 Cena: 990 Kè

MENSA

FilosoÂe campù Dìtské Mensy
Mými základními cíli (tedy dùvody, proè
jsem chtìl poøádat tyto campy) byly:
1. Vzájemné seznámení nadaných jedincù
z celé republiky (i za hranicemi).
2. Poskytnutí prostoru pro seznámení se se
zajímavými hrami, hlavolamy, knihami, Álmy
a obecnì èinnostmi, které rozvíjejí vae duevní
schopnosti.
3. Obsah kurzù je volitelný právì z dùvodù,
aby mohli úèastníci zvolit tu èinnost, kterou
chtìjí, bude je bavit a zároveò nìèemu pøiuèí.
4. Jeden z dùleitých prvkù campu je dùraz
na týmovou spolupráci  nauèit se spolupracovat s lidmi jiné vìkové kategorie, jiné povahy,
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pohlaví i preferencí. Ohodnoceny jsou nejen
strohé výsledky soutìí, ale také zpùsob øeení
a chování týmu navenek i mezi sebou.
5. Otevøenost k názorùm na prùbìh a obsah
campu  uvítáme jakékoli konstruktivní pøipomínky a jsme ochotni v rámci moností program
pozmìnit a pøizpùsobit poadavkùm úèastníkù.
6. Z dlouhodobé práce s nadanými lidmi se
ukazuje, e mnozí mívají problémy s komunikací a projevem na veøejnosti. Snaíme se proto,
aby v rámci programu a týmu dostal kadý prostor pro vlastní seberealizaci a projev.
7. V programu je hodnì prostoru pro vedení
diskusí, aneb inteligence/talent nestaèí, pokud
je neumíte vyuít.
8. Pro ty, kteøí se chtìjí zdokonalovat v duevních èinnostech, máme i návazné uplatnìní
v bìné praxi:
 umoníme jim publikovat èlánky, úvahy,
povídky v èasopisech, na internetu, v námi vydávaném sborníku.
 spolupracovat na webu Mensy
 spolupracovat na mensovním èasopise
 navázat kontakty se zajímavými osobnostmi.
Výe uvedené (i mnohem více) budeme nabízet tìm, co o to budou mít zájem  vnucovat to
tìm, co zájem nemají, nebo ho jen kvùli rodièùm/pøátelùm pøedstírají, nemíníme, nebo je to
ztráta èasu (ovìøeno minulostí).
S mylenkou poøádat campy pro dìti a mláde
výe uvedenou formou jsem pøiel pøed více ne
tøemi lety. Systém campù i jejich obsah jsem bral
jako doplnìní kály letních aktivit, které se u nás
pro dìti a mláde poøádají. Zatím se ukazuje, e
o tento zpùsob trávení volného èasu je sluný
zájem a poèet campù se bude roziøovat  moná ne campy pobytové, ale urèitì budeme roziøovat poèet campù tzv. pøímìstských  nyní jednám o mìstských letních campech se èleny Mensy v nìkolika dalích mìstech a pokud by nìkdo
z Vás mìl zájem se zúèastnit takového pøímìstského campu ve vaem okolí, nebo naopak se na
podobné akci podílet, dejte mi co nejdøíve vìdìt.

VÁCLAV FOŘTÍK,

MGR. JAN VODIČKA
Rád bych vem ètenáøùm èasopisu pøedstavil
dva campy, na nich budu pùsobit jako hlavní
vedoucí.
Prvním je v termínu 9. 7.16. 7. 2006 pobyt,
který spojuje dvì témata  VýtJ rnì-logický
camp, jeho náplò je následující:
 standardní výtvarné techniky (malba na
sklo, dekupá, malba na døevo, keramické kachle )
 po loòském úspìchu znovu zaøazujeme
a rozíøíme základy olejomalby
 objeví se i semináøe základù technik kresby
a perokresby
 jako kadý rok nás navtíví hedvábáøi,
tentokrát se zamìøíme na klasickou malbu hedvábí na rámech, pro zájemce jsou samozøejmì
k dispozici i vitráe a poltáøky (nebojte, na koho
se vloni nedostalo, tentokrát urèitì nepøijde
zkrátka)
 pokud bude zájem, je moné zaøadit i výrobu keramiky (hotové, vypálené práce by pak byly
k vyzvednutí po skonèení campù na Osmiletém
gymnáziu Buïánka)
 savo trika
 drátkování, korálkování
 samozøejmì velká nabídka stolních deskových her, vèetnì úplných novinek na trhu
 bojovky v terénu, výlety, hledání pokladu ve
skalách
 politika, backgroundovky a mnohé dalí.
Soubìnì probìhne v termínu 9. 7.16. 7.
2006 Rodinný camp, jeho hlavními tématy
jsou:
 setkání a vzájemná výmìna zkueností rodin s nadanými dìtmi
 semináøe na témata zvolená úèastníky (øeení krizových situací, graf rozhodování, jak spolu co nejlépe tvoøit, ít a uívat si )
 rodinná klání, která ukáí, schopnost spolupracovat, jak se jeden na druhého spolehnout
a pomoci si v nestandardních situacích

MENSY ČR
603 234 368

PŘEDSEDA

VACLAV.FORTIK@MENSA.CZ,
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vdy zpùsobem naprosto volitelným, paralelnì pobìí vdy nìkolik aktivit a úèastníci si vyberou to, o co mají zájem.
Cena campu 3690 Kè zahrnuje:
ubytování s plnou penzí (strava 5×
dennì, snídanì formou bufetu),
pitný reim po celou dobu akce,
dopravu autobusem, úrazové
pojitìní pro cesty a pobyt, program zajitìný pièkovými odborníky, výtvarnický materiál,
campovní noviny, odmìny
do soutìí, péèi zdravotníka. Pøihlásit se lze na
www.campy.cz, pøi
pøihlaování zatrhnìte slevy, na nì máte
nárok.
Blií informace
rád podá: Honza Vodièka (místopøedseda
Dìtské Mensy ÈR),
e-mail: vodicka@
nidm.cz, mobil: 728
21 31 80.

 monost výletù, vyuití slueb maséra, perlièkové koupele
 velká nabídka stolních deskových her, rozvíjejících rùzné formy
intelektu (vechny hry budou uèit
lektoøi).
V minulých letech se nám osvìdèilo, e spojení tìchto skupin v jednom pobytu je pøínosem pro obì
strany, protoe si èasto najdou zajímavý program z druhého bloku.
Druhý camp, Historicko-dramatický, který se bude
konat 30. 7.6. 8. 2006, je
urèen pro pøíznivce divadla, historie, døeváren
a vech pøíbuzných
záleitostí
 základy historického a scénického ermu
 øada semináøù
a pøednáek na téma
døevárny  napø.
teorie i praxe výroby
kostýmù, zbraní ap.
 základní principy
martial arts
 dramatika s Jamáky a Zdeòkem Turkem
 základy herectví,
tvorba divadelní hry
 Turkovecké aktivity
 samozøejmì velká nabídka stolních deskových
her, vèetnì úplných novinek
na trhu
 bojovky v terénu, výlety, hledání pokladu ve skalách
 politika, backgroundovky a mnohé dalí.
Následující platí pro
oba termíny pobytù:
Program probíhá jako

MENSA

FOTO:

JAN VUČKA

Charming
2006
PŘEKLAD REDAKCE

Mensa Rakousko opìt poøádá pravidelné výroèní setkání
 Charming (s tradicí mezinárodní úèasti, a to i èeských a slovenských mensanù), v klasickém termínu na svatoduní svátky neboli
letnice. Tentokrát je organizátorem tyrolská skupina Mensy Rakousko, která vás zve od pátku 2. do
pondìlí 5. èervna 2006 (pondìlí je
v nìmecky mluvících zemích státním svátkem) do Iglsu u Innsbrucku
(http://www.innsbruck-igls.at).
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Petr Chalupa má vechny informace na stánce
http://gamebox-plzen.webpark.cz/.
Nae herní kluby v Plzni: Kadé pondìlí od
15.00 do 18.00 je v M-klubu v knihovnì na Skvròanech, Macháèkova 28, otevøen herní klub pod
vedením Honzy Albrechta. Informace najdete na
stránce http://skvrnany.wz.cz/hklub.html. Já
sama vedu herní klub v D klubu na Doubravce,
Zábìlská 54B, kadý ètvrtek kromì prázdnin od
15.00 do 18.00. Více se dozvíte na http://plzen.
mensa.cz.

Program je rùznorodý a nabízí pro kadého
nìco.
Pátek 2. èervna: Úvodní setkání a veèeøe
Sobota 3. èervna: Výlet do okolí, vyjíïka
nejstarí ozubnicovou eleznicí svìta a vycházka
kolem jezera Achensee, pøípadnì prohlídka historického centra Innsbrucku. Veèer bude spoleèná veèeøe (tyrolská kuchynì) s doprovodem tradièní tyrolské lidové kapely.
Nedìle 4. èervna: Po valné hromadì navtívíme innsbruckou zoologickou zahradu, která se
zamìøuje na chov místní alpské zvíøeny. Veèer je
zasvìcen prohlídce pozdnì gotického hradu
Tratzberg. Poté se v historickém hostinci u hradu bude podávat veèeøe.
Pondìlí 5. èervna: Odjezd
Ubytování bude k dispozici ve dvou prvotøídních hotelích v jedno-, dvou- nebo tøílùkových
pokojích. Dìti do 2 let zdarma, úèastníci do 13 let
mají slevu.
Registraèní poplatek pro èleny je 8  pøi zaplacení do konce února, pozdìji 15 . Za neèleny pøipoètìte 4 . Na dìti do 6 let se registraèní
poplatek nevztahuje. Výdaje, napø. sobotní veèeøi, si úèastníci hradí sami.
Podrobnosti, ceny ubytování a registraèní
formuláø najdete na stránce

Report z IBD 2005
(Cambrils, Španělsko)
MIREK JINDŘIŠEK
Dvacáté deváté zasedání mezinárodního
pøedstavenstva Mensy International se konalo
7.10. 10. 2005 v hotelu Hesperia Centurion ve
panìlském letovisku Cambrils. Zúèastnilo se ho
40 delegátù a pøes 40 dalích hostù ze vech koutù svìta.
Díky èlenské základnì stabilnì vyí ne 1000
lidí, i tentokrát Mensa ÈR patøila mezi 10 zemí,
které mají 2 hlasy z celkových 54. Více hlasù mají
jen USA (11) a Velká Británie (6).
Po sumarizaci a pøipomínkování programu
zasedání jsme byli informování o schválení zápisu z pøedchozího IBD v Oslu 2004 a o tìchto návrzích, které byli schváleny bìhem roku pomocí
elektronického hlasování:
1. Mensa Makedonie splnila vechny podmínky a stala se prozatimní národní Mensou.
2. Do mailling listu IBD bude pøidána asistentka výkonného øeditele MIL.
3. Mezinárodním dozorèím psychologem
(ISP) se s okamitou platností stane Sara Henrysson Eidvall (védsko).
4. Seznam dokumentù, které musí dostat
kadý èlen Mensy pøed hlasováním o zmìnì Stanov MIL.
5. IBD odsouhlasilo zápis z IBD z Osla 2004.
6. ExComm obdrelo povìøení jednat s LMCA
a mùe uzavøít s nimi licenèní smlouvu na uití

HTTP://CHARMING2006.GMXHOME.DE

Novinky z MS Plzeň
JANA HESOVÁ
Po roce obnovené èinnosti místní skupiny
jsme domluvili zmìnu místa a s platností od
února se budeme scházet v lokálu Saloon v Kollárovì ulici 18 v Plzni. Termín zùstává  1. ètvrtek v mìsíci od 19 hodin. Kadý ètvrtek od 18
hodin se v tomto zaøízení schází také herní klub
Bedna, se kterým jsme v prosinci navázali kontakty, a tedy jsou vichni zájemci o deskové hry
zváni na jejich pravidelná setkání. Klub Bedna
nepatøí do sítì mensovních herních klubù, ale
v zájmu propagace stolních her s ním spolupracujeme na poøádání turnajù. Jeho vedoucí
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jména Mensy ve spojení s brainstormingovými
slubami, které mají najít nový výrobek, slubu
èi strategické pøíleitostí rùzných druhù podnikání.
7. Zmìnu dokumentu zvaném ASIE (Actions
Still In Effect).
Dále následovaly referáty o èinnosti vech
funkcionáøù MIL, zástupcù komisí a výborù
a delegátù národních Mens a povìøencù. A pak
ji následovalo vlastní pøijímání nových usnesení, kterých bylo vèetnì diskusí a prezentací celkem 57:
1. Návrh: aby Mensa pouívala jako pravidlo
k rozeznání národní Mensy rozdìlení zemí dle
Mezinárodního olympijského výboru.
PØIJAT
2. Návrh: aby Mensa Hong Kong byla uznána jako Plná národní Mensa.
PØIJAT
3. Návrh: aby Mensa Korea byla uznána jako
Plná národní Mensa.
PØIJAT
4. Návrh: aby IBD odsouhlasilo auditovanou
Ánanèní uzávìrku Mensy International Ltd. za
Ánanèní rok konèící 31. bøeznem 2005.
PØIJAT
5. Návrh: aby IBD jmenovalo spoleènost
Henry Bach & Co. jako auditory pro Ánanèní rok
konèící 31. bøeznem 2006.
PØIJAT
6. Návrh: aby IBD ustanovilo odvody z èlenských poplatkù pro Ánanèní rok konèící 31. bøeznem 2007 na hranici osmi procent.
PØIJAT
7. Návrh: aby IBD schválilo návrh rozpoètu
pro Ánanèní rok konèící 31. bøeznem 2007 a zkorigovaný rozpoèet pro Ánanèní rok konèící
31. bøeznem 2006 tak, jak byl pøedloen.
PØIJAT
8. Diskuse: volební náklady
Diskutovalo se o tom, jaké náklady spojené
s mezinárodními volbami by mìla proplácet MIL,
zda by se nemìlo pøejít na elektronické hlasování, proè z nìkterých zemí nechodí ádné platné
hlasy apod. Hospodáø MIL pøipraví jednotné

MENSA

pravidla a formuláøe do pøítích voleb na základì
podnìtù z diskuse, která bude pokraèovat i pøes
mailling list.
9. Diskuse: bankovní poplatky z pøevodu odvodù z èlenských poplatkù
Protoe jsou tøi zpùsoby, jak platit bankovní
poplatky pøi mezinárodním pøevodu penìz a
kadá Mensa pouívá jiný, hospodáø MIL pøipraví návrh, dle kterého si bude kadá strana
hradit poplatky své banky.
10. Návrh: aby Mensa USA a MIL darovala
Nadaci Mensy èástku 7500 USD na rozíøení
programu Awards for Excellence mezi irí mezinárodní veøejnost.
STAEN
11. Prezentace: testování
Mensa ISP (mezinárodní psycholoka) seznámila IBD s novým testem Figure Reasoning
Test (FRT) z nìmeckého vydavatelství Harcourt-Brace, kterým by se mìl do roka nahradit zastarávající Ravens Advanced Progressive Matrices
test. Nový test má dvì varianty a otestování trvá
jen 20 minut. Dalím jejím krokem bude seznámení národních mensovních psychologù s novým testem a pøíprava pomoci na pøechod.
12. Návrh: aby dokument ASIE 90-28 (Actions Still In Effect) byl upraven takto: Na kadý
IBD míting bude pozván alespoò jeden pøedseda prozatímní nebo vznikající Mensy jako host,
s úplným nebo èásteèným proplacením nákladù,
co bude záleet na Ánanèní situaci MIL. Náklady na úèast dalích osob mohou být proplaceny
dle uváení ExCommu.
PØIJAT
13. Návrh: aby odkaz na special delivery
v posledním odstavci Jednacího øádu byl upraven tak, aby obsahoval: fax, e-mail, Express Mail,
airmail nebo Árst class mail.
PØIJAT
14. Návrh: aby Jednací øád byl upraven tak,
aby místo ètyø volených hodnostáøù obsahoval
pìt, protoe po posledním referendu pøibyl Director for Smaller Nations
PØIJAT
15. Návrh: aby odkaz na Roberts Rules of
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Order v Jednacím øádu byl zmìnìn na Roberts Rules of Order Newly Revised.
PØIJAT
16. Diskuse: Mezinárodní SIGy
Diskuse o tom, kdy je SIG mezinárodní, právem jakého státu se potom øídí apod.
17. Návrh: aby byla jmenována Gifted Children Commitee a s jakými právy a povinnostmi.
PØIJAT
18. Návrh: aby koordinátor oslav diamantového výroèí Mensy mìl vyjmenována práva a povinnosti.
PØIJAT
19. Návrh: aby mezinárodní archiváø mìl vyjmenována práva a povinnosti.
PØIJAT
20. Návrh: aby Mensa WorldConnect Coordinator mìl vyjmenována práva a povinnosti.
PØIJAT
21. Návrh: aby se výboru Small Nations Commitee podìkovalo za práci a byl zruen.
PØIJAT
22. Návrh: aby Sara Henrysson Eidvall (védsko) byla znovujmenována do funkce International Supervisory Psychologist na období od
10. 10. 2005 a konèící posledním dnem zasedání IBD v roce 2008.
PØIJAT
23. Návrh: aby Frank Parth (USA) byl znovujmenován do pozice Constitutional Review
OfÁcer s asistencí Tima Knightse (JAR) na období od 10. 10. 2005 a konèící posledním dnem
zasedání IBD v roce 2007.
PØIJAT
24. Návrh: aby Stacey Kirsch (USA) byla
znovujmenována do pozice International Webmaster na odbobí od 10. 10. 2005 a konèící posledním dnem zasedání IBD v roce 2007.
PØIJAT
25. Návrh: aby Barbara Lytle (USA) byla
znovujmenována do pozice Mensa WorldConnect Coordinator na období od 10. 10. 2005 a
konèící posledním dnem zasedání IBD v roce
2007.
PØIJAT
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26. Návrh: aby Dave Felt (USA) byl znovujmenován do pozice International Ombudsman
na období od 10. 10. 2005 a konèící posledním
dnem zasedání IBD v roce 2007.
PØIJAT
27. Návrh: aby Mark GrifÁn (UK) jako pøedseda, Mark Levy (USA), Xavier Belles Ross
(panìlsko), Esa Tuominem (Finsko) a Ken
Moore (UK) byli znovujmenováni do License
Committee na období od 10. 10. 2005 a konèící
posledním dnem zasedání IBD v roce 2007.
PØIJAT
28. Návrh: aby Richard Kingston (pøímý
èlen) byl jmenován do pozice SIGHT Coordinator na období od 10. 10. 2005 a konèící posledním dnem zasedání IBD v roce 2007.
PØIJAT
29. Návrh: aby Brian Chappell (UK) byl jmenován do pozice Server Team Coordinator na
období od 10. 10. 2005 a konèící posledním
dnem zasedání IBD v roce 2007.
PØIJAT
30. Návrh: aby Charlotte Hoyng (Nizozemí)
byla jmenována jako pøedseda a Jean Becker
(USA), Richard E. Cadle (USA), Peet Grobler
(JAR), Tina Refning Larsen (Dánsko) a Mike
Roy-Diclemente (Kanada) jako èlenové Gifted
Children Committee na období od 10. 10. 2005
a konèící posledním dnem zasedání IBD v roce
2006.
PØIJAT
DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ

P. S. Tøetí nejvìtí Mensa na svìtì  Nìmecko  poprvé pøekroèila hranici 5000 aktuálních
èlenù. Jím se stala amatérská atletka, o které se
mùete doèíst v prosincovém èísle jejich národního èasopisu, který je ke staení na http://www.
mensa.de. Gratuluji!
INZERCE
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Pro svoji spoleènost s ruèením omezeným
hledám daòového poradce na obèasné
konzultace. Nabídky zasílejte na:
mirek@mensa.cz

MENSA

SIGy / Inzerce
Filmový klub Mensy ČR
JAN ŠLEMENDA
Filmový kluby Mensy ÈR obnovuje 12. 1.
2006 po deseti mìsících svoji pravidelnou èinnost, a to zejména díky Mirkovi Jindøikovi a Michalu Chalupovi, kteøí operativnì vyli potøebám
klubu vstøíc.
Promítání se uskuteèòuje pravidelnì kadý
ètvrtek od 20.00, a na pøedem ohláené výjimky, na adrese Chvalova 3, Praha 3. Je to krátká
ulièka kousek od Sladkovského nám., Mahlerových sadù a paláce Akropolis  viz mapa v informaci o Álmovém klubu na webu. Dopravní spojení: metro  trasa A, stanice Jiøího z Podìbrad,
tramvaje è. 5, 9 a 26  zastávka Lipanská.
Od února promítáme vdy jednou do mìsíce
Âlm na pøání. Pravidla jsou následující: Do konce ledna oèekávám návrhy na uvedení Álmu na
pøání divákù. V prùbìhu února o nìm budeme
hlasovat v anketì na intranetu a vítìzný Álm se
bude pak promítat poslední ètvrtek v daném
mìsíci. Film na bøezen budeme tedy vybírat
v únoru a hlasovat do posledního ètvrtka v bøeznu atd.
Pøipravujeme:
26. 1. 2006 Pan Nalin: Samsára (I mnii z hi-

málájských kláterù obèas zatouí po lásce)
V únoru uvidíte tøi Álmy s Jamesem Deanem:
2. 2. 2006 Gigant (201 min., reie George
Stevens, 1956)
9. 2. 2006 Rebel bez pøíèiny (111 min., reie
Nicholas Ray, 1955)
16. 2. 2006 Na východ od ráje (115 min., reie Elia Kazan, 1955  podle románové pøedlohy Johna Steinbecka)
23. 2. 2006 Film na pøání (návrhy zasílejte
na adresu jan.slemenda@mensa.cz do konce
ledna 2006, hlasování v anketì bude na intranetu od støedy 1. 2. 2006 0.00:00 do støedy 22. 2.
2006 14.59:59)
Vstupné: Jednotné vstupné na Álmová pøedstavení je 50 Kè na osobu, èlenové Mensy s platnou prùkazkou ofrankovanou letoním kuponem zaplatí pouze 20 Kè.
Klub Neosféra (souèasné sídlo MFAC) nabízí pøíjemné posezení ve srovnatelné kvalitì s bývalými prostorami MFAC na Vinohradské tøídì.
V prostorách klubu funguje èajovna a také prodejna knih, èasopisù a hudebních nosièù, dennì
je otevøeno od cca 15.00 do 24.00. Sem mùete
pøijít za zajímavými setkáními nejen s Álmem
a nejen ve ètvrtek.
Pøeji vem pøíznivcùm Álmového umìní ve
krásné do roku 2006.

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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SIGy (zájmové skupiny)
Sám sobě zaměstnavatelem,
sám sobě zaměstnancem
KATEŘINA HAVLÍČKOVÁ
Tohle by mohla být charakteristika podnikatelù  fyzických osob. Nakolik tomu odpovídají
jejich nároky a závazky v oblasti daní a pojistného?
Sazby pojistného na zdravotní a sociální pojitìní výe uvedené deÁnici odpovídají  sazby
pro OSVÈ jsou souètem sazeb pro zamìstnavatele a zamìstnance dohromady:
zamìst- zamìstnanec navatel
zdravotní
4,5
9,0
sociální celk.
8,0 26,0
dùchodové
6,5 21,5
nezamìst0,4
1,2
nanost
nemocenské 1,1
3,3

z toho

pojitìní

celkem OSVÈ
13,5
34,0
28,0

13,5
34,0
28,0

1,6

1,6

4,4

4,4

Sazby jsou ovem to jediné, co je shodné.
Rozdílný je vymìøovací základ. U zamìstnancù jím je hrubá mzda. Proè zrovna hrubá
mzda a ne mzda celková (to, co zamìstnavatel
skuteènì na mzdových nákladech vydá) není jasné, nicménì berme to jako fakt. U OSVÈ je to letos (2005) 45 %, v pøítím roce pak 50 % rozdílu
mezi pøíjmy a výdaji. Ovem rozdíl mezi pøíjmy
a výdaji  to je de facto to, co u zamìstnance celková mzda. Na to, aby byl vymìøovací základ zamìstnance a OSVÈ stejný, by tedy OSVÈ musely mít vymìøovací základ cca 74 % rozdílu mezi
pøíjmy a výdaji [(pøíjmy  výdaje)/135*100].
Nikoli tedy 100 %, jak se obèas ozývá.
Proè je vymìøovací základ OSVÈ nií?
Uvádìjí se tøi dùvody:
1. OSVÈ nese vyí míru rizika, ruèí celým
svým majetkem, musí být samostatnìjí a vestrannìjí  je nucena znát a dodrovat spoustu
pøedpisù, vykonávat zdarma státem pøedepsané
úkony (vyplòovat výkazy, podávat daòové pøiznání, strpìt kontroly z rùzných úøadù), nemají
ádnou záruku pøíjmu pøi nedostatku práce
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(prostoje) atd. Nií odvody mají tedy být jakousi kompenzací.
2. Je to nutné pro rozvoj podnikání.
3. Èást pøíjmu nepodléhající odvodùm je
v zásadì urèena na investice. Pokud by vymìøovací základ nií nebyl, platila by OSVÈ z investice po odeètení odpisu sociální a zdravotní pojitìní (na rozdíl od právnických osob).
Nakolik jsou tyto dùvody relevantní?
Ad 1: To je jistì pravda. Proè to ale øeit niími odvody, to u zøejmé není. Nebylo by systémovìjí zvýit daòový odpoèet nebo sníit daòovou sazbu?
Ad 2: Tento argument byl oprávnìný na poèátku 90. let. Dnes u platí pouze pro zaèínající
podnikatele  a i u tìch by systémovìjí byla úleva na daních.
Ad 3: Nedojde-li ke zruení odpoètù, pak by
bylo moné pro stanovení vymìøovacího základu
pro pojistné zapoèítat celou investici. Takhle jsou
zvýhodnìni i podnikatelé, kteøí neinvestují.
Je tøeba se zamyslet nad tím, jestli je to pro
podnikatele skuteènì výhoda. U zdravotního
pojitìní jistì ano. Ovem u sociálního je to na
pováenou  nemocenská, podpora v nezamìstnanosti, invalidní a starobní dùchod  se vypoèítávají z toho niího vymìøovacího základu.
A v pøípadì neèekaného úrazu a následné invalidity by vìtina podnikatelù jistì brala radìji to
nií zdanìní. Jistì, mohou si platit víc. Pak to
ale nemùe být prezentováno jako úleva. To úzce
souvisí s následujícím rozdílem mezi zamìstnanci a OSVÈ, kterým je:
Minimální vymìøovací základ
U zamìstnance je minimálním základem de
facto minimální mzda (jsou výjimky u èásteèných úvazkù  to pomiòme). Letos (2005) je to
7.185 Kè. U OSVÈ jsou dva: polovina prùmìrné
mzdy pro zdravotní pojistné a daò a 22,5 % letos
(25 % v roce 2006) pro sociální pojitìní.
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zdravotní pojitìní
sociální pojitìní
základ danì

minimální vymìø. základ
8.460
4.024
8.942
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Proè existuje rozdíl mezi zdravotním pojitìním a daní z pøíjmu na jedné stranì a sociálním
pojitìním na stranì druhé? Jediným logickým
vysvìtlením je to, e závazky státu, plynoucí ze
zdr. pojitìní a výbìru daní se s výí zaplaceného
pojistného èi danì nemìní, zatímco u sociálního
pojitìní se s výí pojistného zvyují nároky pojitìnce  roste nemocenská, mateøské dávky,
podpora v nezamìstnanosti a  to pøedevím 
dùchody. Starobní, invalidní i pozùstalostní. Po-

kud by minimálním základem bylo dejme tomu
40 % prùmìrné mzdy pro vechny odvody (a pojistné se odeèítalo ze základu danì jako u zamìstnancù), stát by vybral stejnì, ale více by posléze vyplatil na uvedených dávkách. Úsudek
nech si udìlá kadý sám.
Øeknìme, e pøítí rok budou minimální odvody a daò poèítány z prùmìrné mzdy 18 tisíc Kè
mìsíènì, tedy 216 tisíc roènì. Pak by minimální
VZ1) a minimální platby vypadaly takto:

VZ1) podle
souèasných
pravidel
108.000
54.000
108.000

zdravotní pojitìní
sociální pojitìní2)
daò
celkem
1)
VZ = vymìøovací základ

platba
VZ 40 %
platba
v Kè
prùmìrné
v Kè
roènì
mzdy
roènì
14.580
86.400
11.664
18.360
86.400
29.376
10.425
86.400
1.095
43.135
42.135
2)
Vèetnì nemocenského pojitìní

Rozdíl oproti dnenímu stavu by byl: uetøená stokoruna mìsíènì pøi 40 %, vydaných cca
900 Kè mìsíènì navíc v pøípadì 50 % minimálního VZ. Dùsledek si ukáeme na výi starobního dùchodu u èlovìka, který pracoval 40 let a celou dobu mìl minimální vymìøovací základ:
Podle souèasných pravidel by byl jeho dùchod 2.700 Kè + 1.400 základní výmìra, tedy
4.100 Kè. V pøípadì varianty 40 % by mìl dùchod o 1.620 Kè mìsíènì vyí, v pøípadì 50 %
varianty 6.800, tedy o 2.700 Kè mìsíènì vyí.
Je pravda, e si kadý mùe na sociální pojitìní platit víc  ovem pouze ze zdanìných penìz!
V pøípadì minimálního VZ se zaplacené pojistné neodeèítá z daòového základu.
Jistì je moná diskuse, jak vysoký má být minimální vymìøovací základ. (Je moná i diskuse,
jestli má vùbec být, to jen tak na okraj.) Pokud se
ale shodneme, e má být, má být stejný pro
vechny danì a odvody. Ne rùzný podle toho, jak
se to hodí naí vládì. A obèané  OSVÈ  by se
mìli dotazovat svých poslancù a senátorù, kteøí
tento paskvil schválili, jaký k tomu mìli dùvod.
Maximální pojistné
To je dalí rozdíl  jeden ze dvou, který je úpl-
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VZ 50 %
prùmìrné
mzdy
108.000
108.000
108.000

platba
v Kè
roènì
14.580
36.720
2.790
54.090

nì jasným zvýhodnìním OSVÈ. Zatímco OSVÈ
maximální vymìøovací základ pro pojistné mají
 letos (2005) 486.000 Kè (odpovídá pøíjmu
pøes 80 tisíc mìsíènì), u zamìstnancù prozatím
strop neexistuje, aèkoli na nároky na plnìní od
státu u tak vysoké pojistné prakticky nemá vliv
(nemocenská a podpora mají strop, na dùchody
se takový pøíjem redukuje na 10 %). Tady jsou
zamìstnanci s vysokými pøíjmy a jejich zamìstnavatelé znevýhodnìni, zdá se ale, e to je jedna
z mála oblastí, kde dojde k nápravì. Nechme se
pøekvapit.
Nemocenské pojitìní
Je pro zamìstnance povinné, pro OSVÈ dobrovolné (mohou se pojistit u komerèní pojiovny místo u státu). Pokud si ale OSVÈ nemocenské pojitìní u státu platí, má stejnou sazbu  viz
tabulka výe  ale ze stejných zaplacených penìz
nií plnìní ne zamìstnanec. Nemá toti nárok
na dvì z poskytovaných dávek  vyrovnávací pøíspìvek v tìhotenství a mateøství a dávky pøi oetøování dítìte (nebo èlena rodiny). Za stejné peníze ménì muziky, to je patrnì protiústavní a je
spí udivující, e to jetì Ústavní soud nezruil.
Do stejného balíèku nespravedlností patøí i to,
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SIGy / Bystřílna
e mateøskou dostanou OSVÈ i zamìstnanci,
mají-li odpracováno 270 dnù v posledních dvou
letech, ale OSVÈ musí mít jetì 180 odpracovaných dnù v posledním roce. To, e OSVÈ má nárok na nemocenskou a po tøech mìsících, u tak
nespravedlivé není  ono to toti neplatí, pokud
je nemocensky pojitìna  zjednoduenì øeèeno
 od zaèátku podnikání. Je to spí obrana proti
úèelovému zneuívání nemocenské, i kdy pøípady mateøské, vypoèítávané u zamìstnankynì,
která nastoupila do zamìstnání ke kamarádovi mìsíc pøed nástupem na mateøskou za papírovì vysokou mzdu, by také zasluhovaly pozornost.
Spolupráce
Rozdíly mezi spoluprací a spoleèným zdanìním byly popsány v èlánku Spoleèné zdanìní
manelù, nebo spolupráce? Dùleité je, e spolupráce  tedy rozdìlení pøíjmù a tím nií danì
 je moná i v pøípadì, e manelé nemají nezaopatøené dìti. Zamìstnanci toto vyuít nemohou. Jde o druhé zjevné zvýhodnìní OSVÈ.
BeneÂty a odèitatelné poloky
Zamìstnanec mùe od zamìstnavatele získat
rùzná nezdanìná a odvodùm nepodléhající plnìní  pøíspìvek na penzijní a ivotní pojitìní, na
stravování atd. Jestlie platí, e OSVÈ je sama
sobì zamìstnavatelem, mìla by mít monost
stejná plnìní rovnì nedanit. Ve skuteènosti si
napø. penzijní pøipojitìní mùe odeèítat pouze
do výe 12.000 roènì (jako zamìstnanec), ale
vyí pojitìní u si platí z penìz po zaplacení
pojistného a danì, zatímco zamìstnanec mùe
dostat a 3 % mzdy, ani by z nich bylo placeno
pojistné èi daò (a dalí 2 % bez placení pojistného  daò platí zamìstnavatel). A vláda dokonce
uvauje o zvýení tohoto limitu  tedy o prohloubení disproporce.
Závanìjí je znevýhodnìní OSVÈ, které jsou
invalidní. Opìt platí, e mohou uplatnit odeèitatelnou poloku zamìstnaneckou, ale ne zamìstnavatelskou. Namísto toho se pouívají
rùzné nestandardní podpory pro invalidy, kteøí
se odhodlají podnikat, jejich získání je sloité
a není na nì nárok.
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Jeden mýtus:
Podnikatelé si mùou odeèítat od pøíjmù náklady a zamìstnanci nikoli.
Tak to není. Vekeré náklady hradí za
zamìstnance jeho zamìstnavatel. On je platí a on si je odeèítá od pøíjmù. Poukaz na
monost èarování s náklady zapoèítáváním vlastní spotøeby jsou záleitostí pro daòovou kontrolu, nikoli zákonným zvýhodnìním OSVÈ proti zamìstnancùm. (A týká
se to jak fyzických, tak právnických osob,
podnikatelù se zamìstnanci i bez zamìstnancù.)

Kakuro – číselné křížovky
z Norska
LARS ENDRE KJØLSTAD
Hlavolamy na následující dvojstranì jsou
vlastnì èíselné køíovky. Nezitnì nám je zaslal
místopøedseda Mensy Norsko.
Pro nezasvìcené uvádíme struèný návod:
Do jednotlivých políèek je tøeba vyplnit èíslice od
1 do 9, aby souèet pøísluné sekce (ohranièená
èást øádku nebo sloupce) byl èíslo uvedené v pøilehlém èerném trojúhelníkovém políèku. Tedy
pokud je v èerném trojúhelníku napø. 12 a v pøilehlé sekci jsou tøi políèka, je moné do nich vyplnit tøeba èíslice 3, 4 a 5, pøípadnì 1, 5 a 6. Samozøejmì musí vycházet souèty obìma smìry.
Øeení skrývaèek Lecha Przeczka z èasopisu
1112/2005:
1. Roman ( pro manela )
2. Petr ( kope trestné )
3. Libor ( jedli borè )
4. Pavel ( lupa velmi )
5. Tomá ( na to má )
6. Vít ( jeví trochu )
7. Filip ( treÂl i poslepu )
8. Radek ( krade kovový )
9. Lumír ( alkoholu mírnì )
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Reakce na akce obrazem

Setkání Rady Mensy ÈR, správní a dozorèí rady gymnázia Buïánka, vedení OGB a pozvaných hostù
FOTO: MIREK JINDŘIŠEK
6. 1. 2006
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