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Co je Mensa
Mensa je celosvětová nezisková organizace založená v roce
1946 v Oxfordu. Nyní má ve
více než 100 zemích světa přes
104 000 členů. Členem se může
stát každý, kdo dosáhne v testu
inteligence schváleném mezinárodním dozorčím
psychologem výsledku mezi horními dvěma procenty populace. Mensa na území ČR byla založena na jaře 1989 PhDr. Hanou Drábkovou (oficiální registrace proběhla v březnu 1991). Mensa ČR
je občanským sdružením a k 22. 9. 2010 registruje
2 053 členy (z toho 516 v Dětské Mense).
Cílem Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum
vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet
stimulující intelektuální, přátelské a společenské
prostředí pro své členy. Podrobnější informace naleznete na adrese: http://www.mensa.cz/.

Jak přispívat
do časopisu?
Přispívat mohou všichni členové
a v opodstatněných případech i nečlenové Mensy. Příspěvky, prosím, zasílejte
na adresu redakce@mensa.cz. Za kvalitní příspěvky nabízí redakce drobnou
odměnu. Rádi uvítáme nové členy! Podrobné informace naleznete na adrese:

http://casopis.mensa.cz/o_
casopisu/vkladani_prispevku.html

Na titulní straně
Na pozadí Listy, foto Evans1551, zdroj:
Wikimedia Commons
Pohled doručený jako poděkování organizátorům EMAGu

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník. Číslo 5/2010 (říjen) vychází 10. 10. 2010
v nákladu 3 300 výtisků. Uzávěrka výročního prosincového čísla je 3. 11. 2010.
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Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů Mensy ČR, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě připomínek se obracejte v první řadě na jednotlivé autory. Obsah tohoto
časopisu může být volně přebírán všemi ostatními publikacemi Mensy za předpokladu uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak. Obsah publikovaný na http://casopis.mensa.cz/
přebíraný z tohoto časopisu je šířen pod licencí Creative Commons. Pokud jako autor příspěvku nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím, informujte redakci.
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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tentokrát jsme
pro Vás připravili časopis odlišný od těch předchozích. Změna
se odehrála především v jeho obsahu a složení rubrik – více se věnujeme aktuálnímu dění v Mense, snažili jsme
se však články vybírat tak, aby byly zajímavé
a čtivé, nikoliv pouze informativní. Kromě klasické rubriky Reakce na akce přinášíme ještě
velké ohlédnutí za Výročním setkáním evropských Mens (EMAG), které do Prahy přilákalo 418 mensanů ze všech koutů světa. Mimo to
jsme výrazně rozšířili Bystřílnu, která nyní obsahuje oproti předcházejícím číslům trojnásobek úloh.
Při snaze zachovat rozumný počet stran to
však nevyhnutelně vedlo k tomu, že jsme museli některé rubriky z tohoto čísla vypustit nebo
je zkrátit.

Inzerce
v časopise Mensa
• Řádková inzerce členů Mensy ČR je
zdarma. Podrobná pravidla naleznete na adrese: http://casopis.mensa.cz/o_casopisu/
radkova_inzerce.html.
• Aktuální ceník placené inzerce naleznete na adrese: http://casopis.mensa.cz/o_
casopisu/klicove_informace_pro_inzerenty.
html.
S dotazy se, prosím, obracejte na šéfredaktora Tomáše Kubeše: tomas.kubes@
mensa.cz, 603 737 333
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Motivem pro tuto změnu byly dva faktory. Za prvé na mensovní události velmi bohaté léto přineslo mnoho hezkých zážitků, a tudíž i reportáží. Za druhé jsem v rámci Leadership Exchange Programu několikrát prezentoval své zkušenosti s přípravou časopisu, což mě
přivedlo k zamyšlení nad tím, kam by časopis
měl směřovat a co by měl pro Mensu znamenat.
Tyto faktory by se však daly charakterizovat jako vnější, nepocházející přímo od čtenářů, kterým je časopis především určen. Proto
bych se Vás chtěl nyní zeptat na Váš názor – co
očekáváte od našeho časopisu, co Vás motivuje
k tomu jej zvednout ze stolu a začíst se v jeho
stránkách? Prosím, napište mi!
Ve svém zamyšlení nad tím, co pro mne znamená Mensa, započatém v předchozím úvodníku, nyní pokračuji v rubrice SIGHT.
S přáním příjemného
čtení a krásného
podzimu
Tomáš Kubeš
šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz
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Poděkování
Redakce upřímně děkuje všem přispěvatelům, kteří pomohli svými články vytvořit toto
číslo.
Za redakci časopisu Mensa
Tomáš Kubeš, šéfredaktor
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Prosincové číslo bude
číslem výročním
Pod vánoční stromeček pro Vás připravujeme speciální číslo našeho časopisu. Krom klasického obsahu v něm naleznete přehled dění
v Mense za uplynulý rok, tváře jednotlivých
místních skupin i SIGů a plány Mensy na rok
2011. Pro koordinátory SIGů a předsedy místních skupin to však znamená, doufám, milou
povinnost tyto zprávy napsat. Rovněž budeme
připravovat podrobný kalendář pravidelných akcí. Pokud nějakou mensovní akci
na další rok plánujete, určitě se zamyslete nad konkrétním
datem a dejte nám
vědět.
Tomáš Kubeš
redakce@mensa.cz

Využijte zvýhodněné reklamy
ve výročním prosincovém čísle
Prosincové číslo časopisu Mensa vyjde 1. prosince 2010 v nákladu 4 000 výtisků
a bude zasláno všem aktuálním členům a zároveň vybraným bývalým členům Mensy. Inzerce
v tomto čísle Vám tak nabídne možnost oslovit
svojí zprávou až 4 000 inteligentních lidí v době
před vánočními svátky.
Pokud inzerci objednáte do 1. 11. 2010,
budeme Vám za ni účtovat cenu odpovídající inzerci v běžném čísle – například plocha
6 x 6 cm vás vyjde na lidových 300 Kč a vnitřní strana na 2 000 Kč (kompletní ceník naleznete na adrese: http://casopis.mensa.cz/download.
php?idx=164). Ceny po tomto datu budou dvojnásobné.

S dotazy a zájmem o inzerci se, prosím,
obracejte na šéfredaktora Tomáše Kubeše:
tomas.kubes@mensa.cz, 603 737 333.

Slovo předsedy
Odešlo léto a s ním
dozněly i velmi úspěšné akce jako tábor LO,
letní kempy DM, cyklovýlet, Advík, EMAG
a další. Ba i jihočeské
podzimní celostátní setkání je v tuto chvíli už
za námi. Ovšem smutnit netřeba, čeká nás opět mensovně velmi aktivní podzim.
Velká série podzimních aktivit je zaměřena na nadané děti. Máte-li chuť zapojit se do
Logické olympiády, pak si nenechte ujít krajská kola 22. října ani finále v Praze 22. listopadu. S počátkem školního roku se opět rozjíždí školení učitelek mateřských školek v Mensa
NTC metodě zvyšující počet neuronových synapsí v mozku. Také se spouští několik nových
Klubů nadaných dětí a na 12. listopadu je připravována konference Mensa pro školy. Na počátku listopadu bude také setkání rodin s nadanými dětmi a průběžně také probíhají testování
dětí na školách. Chcete-li se zapojit, neváhejte.
Ovšem ani nadaní dospělí se nudit nebudou.
Čeká na ně hned několik přednášek a exkurzí.
V polovině listopadu můžete s Mensou zavítat
do Říma a v prosinci na lyže do Dolomitů. Nabídku jako obvykle doplňují akce místních skupin a SIGů.
Pokud patříte mezi spící členy, neostýchejte
se a na nějakou akci se vypravte – budete překvapeni příjemnou atmosférou, která tu zpravidla vládne. A máte-li sami nápad na uspořádání nějaké aktivity, rádi Vám pomůžeme myšlenku realizovat.
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Zlaté roční členství a doživotní členství
Na svém zasedání 21. 8. 2010 Rada Mensy schválila dva typy členství pro ty, kteří chtějí aktivně podpořit Mensu a její projekty.

Zlaté roční členství
Zlaté roční členství je určeno pro ty z Vás, kteří chtějí aktivně podpořit Mensu a její projekty
především v oblasti nadaných dětí. Většina projektů pracuje s rozpočty v řádu tisíců korun, a proto
volbou tohoto typu členství dáte Mense možnost významně posílit své aktivity. Toto členství může
být též netradičním dárkem. Zlaté členství stojí 5 000 Kč ročně a obsahuje:
• Rodinný členský příspěvek (tj. pro všechny členy v přímé příbuzenské linii, kteří
bydlí na stejné adrese).
• V případě první registrace nebo obnovení
členství odpuštění zápisného, popř. reregistračního poplatku.
• Poděkování Mensy ČR vyjádřené formou
originálního ručně vyrobeného pamětního listu určeného výhradně pro sponzory Mensy ČR.
• Vaše jméno bude uvedeno v seznamu sponzorů/partnerů Mensy ČR.

Členské příspěvky na
rok 2011 bude možné
zaplatit i přes internet
platební kartou.
Výše příspěvků zůstává
nezměněna.

• Budete mít možnost bezplatně získat 100 ks mensovních vizitek.
• Budete moci požádat o zřízení e-mailu cokoliv(s výjimkou mravům nebo zákonům odporujících a matoucích výrazů a již existujících/rezervovaných výrazů)@mensa.cz s kapacitou
schránky 100 MB.
• Budete moci požádat o dva lístky na Valnou hromadu Mensy zdarma.

Doživotní členství
Pokud je pro Vás Mensa opravdu důležitá, můžete to vyjádřit unikátním způsobem a stát se členy na celý život. Krom toho, že se nebudete muset už nikdy starat o to, jak zaplatit členský příspěvek, a navždy získáte speciální místo v naší historii, dáte Mense ČR možnost výrazně investovat
do svého rozvoje a budoucnosti nadaných dětí. Výše tohoto příspěvku představuje například třetinu rozpočtu celonárodní Logické olympiády nebo trojnásobek částky vynaložené v roce 2010 na
zakládání herních klubů. Doživotní členství stojí 100 000 Kč na osobu.
Mensa ČR samozřejmě vždy srdečně ocení dary a příspěvky na konkrétní projekty. Pokud byste
chtěli naše aktivity podpořit, prosím obraťte se na Tomáše Blumensteina (tblumen@mensa.cz) nebo
Alenu Novotnou (alena.novotna@mensa.cz). Viz http://www.mensa.cz/mensa/pro-sponzory/.
Za Radu Mensy ČR Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

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

Zápis ze zasedání Rady Mensy 21. 8. 2010 je dostupný na
intranetu v sekci Dokumenty Mensy -> Zápisy z RM
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Výsledky ankety
Na jarním mensovním setkání jsme se
formou ankety ptali účastníků na jejich názory na časopis Mensa a ostatní mensovní média. Rád bych všem 42 respondentům za jejich odpovědi poděkoval. Vaše
komentáře pro nás byly cennou zpětnou
vazbou a podněty pro zlepšení. Stejně tak
bych velmi rád poděkoval Zuzaně Šimkové za přípravu ankety a Lucii Svitákové za
zpracování získaných dat. V následujících
třech grafech přinášíme shrnutí Vašich odpovědí.
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

Sledovanost mensovních
médií celkem (bez MIJ)

Sledovanost mensovních médií dle typu
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20 let Mensy

Pomozte nám připravovat časopis Mensa!

V březnu 2011 bude Mensa
ČR slavit 20 let od své oficiální
registrace. Chtěli byste se ponořit
do historie Mensy? Redakce hledá pomocníky na projekt „20 let
Mensy v českých zemích“, jehož cílem je zdokumentovat vývoj Mensy v ČSSR, ČSFR a následně ČR.
Rádi uvítáme zájemce, kteří pomohou projít staré časopisy, sestavit seznam článků týkajících se historie Mensy a z nich vycházející seznam událostí,
a také pamětníky, kteří pomohou časovou osu ověřit a okomentovat. Prosím,
přihlaste
se
na redakce@
mensa.cz.

Pokud se nebojíte programu MS-Word či
OpenOffice a jazyka českého, prosím, pojďte nám pomoci připravovat mensovní časopis!
Redakce hledá dobrovolníky, kteří si jednou za
dva měsíce naleznou pár volných chvil (několik hodin), aby pomohli s kontrolou a přípravou článků k tisku. Stejně tak velmi oceníme
pomocnou ruku při hledání obsahu rubrik a psaní článků. Rozhodně se nebojte přihlásit na redakce@mensa.cz, určitě pro Vás najdeme práci,
která bude zábavná a zajímavá. Nepotřebujete
žádné speciální vybavení, stačí počítač s připojením k internetu.
Odměnou Vám
bude
zajímavá
práce, nové zkušenosti, přátelští kolegové a občas nějaký drobný dáreček nebo hezké
překvapení.

Tomáš Kubeš
tomas.kubes
@mensa.cz

Tomáš Kubeš
redakce@
mensa.cz

Obálka nultého čísla časopisu Mensy Československo z dubna 1990

Hodnocení kvality časopisu

MMENSAMMENSAM

M
MMMENSAM

M
MMMENSAM

Zprávy Mensy

MENSAMMENSAMM

MENSAMMENSAM

6

Zprávy Mensy

ENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

M
MMMENSAMM

MMENSAMMENSAM

M
MMMENSAMM

AMMENSAMMENSA

Obálka sborníku povídek, který doprovázel časopis
Mensa 5/2008 (září)

Nebojte se být aktivní!
Pokud Vám přijde, že se některé věci v Mense, Vaší místní skupině nebo SIGu nedějí tak, jak
byste si přáli – pořádá se málo akcí nebo se pořádají akce, které Vás nepřitahují – nebojte se sami
aktivně zapojit! Lepší než čekat nebo se domáhat nápravy shůry je nebát se a pustit se do organizace akce tak, jak by se Vám líbila. Mensa Vám nabízí mnoho nástrojů od možnosti oslovit spřízněné
členy až po příspěvek na úhradu nákladů (přesné podmínky vyšly v minulém čísle časopisu nebo
jsou ke stažení na intranetu). Organizace menší akce rozhodně není složitá, stačí napsat pár e-mailových zpráv; určitě není důvod se obávat!
Stejně tak se nebojte podílet na životě Vaší místní skupiny. Ve volbách do jejich vedení sbírají
kandidáti kolem deseti hlasů, a je proto velice snadné jejich směřování aktivně ovlivnit podporou
svého kandidáta nebo vlastní kandidaturou.
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
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RNDr. Jiří Grygar, CSc. převzal Čestné
uznání Mensy ČR
Dne 16. 9. 2010 se v konferenčním sálu Hotelu Astra v Praze uskutečnila přednáška a beseda s astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem,
CSc. na téma Vznik fyziky, chemie a biologie
aneb Velký třesk za všechno může. Přednášejícího si s velkým zájmem vyslechlo více než
60 mensanů a hostů. RNDr. Jiřímu Grygarovi,
CSc. udělila Mensa České republiky na základě
intranetového hlasování svých členů výběrem
z pěti nominovaných osobností historicky prvRNDr. Jiří Grygar, CSc., foto: Luděk Kovář
ní ocenění Čestné uznání. Vyhlášení výsledků
proběhlo na Valné hromadě Mensy ČR v Pra- tury a šíření dobrého jména České republiky ve
ze v červnu 2010 (shodou okolností na stejném světě. Více informací naleznete na http://www.
místě jako přednáška), ale J. Grygar se vzhle- mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.
dem ke svému mimořádnému pracovnímu vyS informacemi o organizaci ročníku 2011,
tížení zúčastnit nemohl. Domluvili jsme tedy nejprve tedy s prosbou o zasílání nominací, vás
náhradní termín předávání a konaná přednáška oslovím mailem v lednu 2011.
byla zahájena právě předáním Čestného uznáDoufám, že i vás bude projekt i nadále osloní. Laureát ceny obdržel pamětní list s grafi- vovat, těším se na reakce od vás, na další nomikou akademického malíře Karla Šafáře s mo- nace pozoruhodných osobností v příštím ročnítivy symbolizujícími myšku, na to, že se ještě o hodlení a inteligenci.
ně víc z vás zapojí do hlaOcenění převzal z rusování, a obecně se těším na
kou Ing. Tomáše Blumendalší ročník udělování Čeststeina, předsedy Mensy
ného uznání, protože je ješČR, který vzápětí prohlátě mnoho výjimečných myšsil letošní ročník Čestného
lenek, prací z různých kulturuznání za uzavřený a vyjáních a společenských oblastí,
dřil naději, že stejně jako
duševních produktů a přínov letošním i v příštím roce
sů, které by Mensa a potažmo
toto ocenění osloví hodně
my, mensané, mohli ocenit.
členů.
Čestným uznáním bude
Zuzana Šimková
Mensa ČR každoročně
koordinátorka
oceňovat osobnosti ze
Čestného uznání
všech oblastí společenzuzana.simkova@volny.cz
ského života za významný přínos inteligenci náro- Jiří Grygar přebírá Čestné uznání
Podpis Jiřího Grygara zísda, propagaci duševní kul- Foto: Pavel Celba
kal a připravil Luděk Kovář

Pred viac ako rokom ma oslovili z Kuul TV
s víziou, vytvoriť súťažnú show, v ktorej by pred
kamerami súťažili medzi sebou nadpriemerne
inteligentní ľudia, pričom kritériom pre úspech
by primárne neboli vedomosti, ale inteligencia.
Pri prvom stretnutí to bol len nápad, nápad vytvoriť niečo nové, niečo, čo tu ešte nebolo.
Spočiatku sa veci hýbali pomaly a bolo to
skôr v teoretickej rovine, spravili sme nejaké návrhy úloh, v produkčnej TV spravili prezentačné materiály a na dlhšiu dobu, aspoň pre
mňa nastalo ticho. Keď som už na tieto prípravné práce pomaly aj zabudol, Kuul TV sa ozvala
znova a zrazu sme od teórie prešli k praxi. Bol
známy termín natáčania a prakticky aj termín
vysielania. Prišla na rad tvrdá práca, vymýšľa-
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nie úloh a ich testovanie. Ako
najbližšieho spolupracovníka som si prizval Vaška Fořtíka, bývalého predsedu Mensy
ČR, odborníka na logické úlohy. Na testovanie úloh sme si
prizvali aj zopár členov Mensy SR. Ďalšie skvelé mozgy našich členov sme
využili pri generálke, keď sme už reálne testovali, ako to celé bude vyzerať pred kamerami.
Na tomto mieste sa im chcem všetkým poďakovať za ich čas a vecné pripomienky. Aj vďaka
nim je dnes už na svete prvá séria pôvodnej televíznej súťaže Fenomén. V 10 dieloch sa tam
stretne 10 skvelých hláv s IQ nad 130. Každý týždeň jeden vypadne, až na koniec zostane
iba jeden – Fenomén. :-) Show by sa mala vysielať od 4. 10. každý týždeň na STV2 o 20:00
a všetkých vás pozývam sledovať a riešiť naše
úlohy, verím, že vás pobavia rovnako ako celý
program.
Miro Macko
miro@mensa.sk

Jak se bude vybírat Fenomén
V dubnu tohoto roku mě oslovil Miro Macko s žádostí o spolupráci na originální televizní
soutěži Fenomén. Od té doby se testovalo nejen
na Slovensku, ale v rámci letních mládežnických pobytových i příměstských campů a setkání rodin s dětmi i v České republice. Konečná podoba soutěže, která má v případě úspěchu
na Slovensku ambice licenčního prodeje do zahraničí, vypadá takto:
I. kolo – 4 krátké úlohy (na 30 s) s možnostmi, při správné odpovědi 2 body, při nesprávné -1 bod.
II. a III. kolo – těžší úlohy (na 60 – 300 s) bez
možností, při správné odpovědi 3 body, při
nesprávné -3 body.
IV. kolo – vyřazovací mezi dvěma nejméně
úspěšnými soutěžícími.
Menší část úloh byla použita z vnějších zdrojů (knižní publikace, internet), větší část jsou originální úlohy vytvořené přímo pro soutěž.

Budu velmi rád, pokud máte možnost
a STV2 chytáte, když se na pořad budete dívat a případně pošlete mně nebo Miro Mackovi
své připomínky, nápady a náměty. Jak píši výše,
doufáme v licenční prodej do zahraničí a mírným úpravám se v této fázi ještě nebráníme.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz

Natáčení soutěže Fenomén, foto: STV2
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Mensa a inteligence v médiích
Pokud nechcete opisovat celou adresu, prosím, stáhněte si časopis elektronicky v PDF z https://
intranet.mensa.cz/ (záložka Časopis) a naleznete v něm prokliknutelné odkazy na články.
• Radio Praha, 30. 7. 2010: Česká Mensa má jako jediná na světě vlastní gymnázium:
http://www.radio.cz/cz/clanek/130314
• Topzine.cz, 14. 8. 2010: Mensa: Jak se využívá inteligence ve prospěch lidstva?:
http://www.topzine.cz/mensa-jak-se-vyuziva-inteligence-ve-prospech-lidstva/
• Topzine.cz, 22. 8. 2010: Vysoké IQ může být i na obtíž:
http://www.topzine.cz/vysoke-iq-muze-byt-i-na-obtiz/
• Topzine.cz, 13. 9. 2010: Mensa: Logická olympiáda startuje druhý celorepublikový ročník:
http://www.topzine.cz/logicka-olympiada-startuje-druhy-celorepublikovy-rocnik/
• idnes.cz, 16. 9. 2010: Olympiáda, kde může zkusit štěstí každý: http://alik.idnes.cz/olympiada
-kde-muze-zkusit-stesti-kazdy-d9x-/alik-alikoviny.asp?c=A100916_115310_alik-alikoviny_mrk
• sokolovsky.denik.cz, 20. 9. 2010: Deskové hry mohou zásadně rozšířit logické myšlení dětí:
http://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/slavov_inteligence20100920.html
• Rodina21, 20. 9. 2010: Mensa. Víc než si myslíte:
http://rodina21.cz/prace-slechti/mensa-vic-nez-si-myslite
• HNonline.sk, 21. 9. 2010: V STV si zmerajú sily najinteligentnejší Slováci:
http://hnonline.sk/slovensko/c1-46520780-v-stv-si-zmeraju-sily-najinteligentnejsi-slovaci
• webnoviny.sk, 21. 9. 2010: Súťaž Fenomén s nadpriemerne inteligentnými ľuďmi:
http://www.webnoviny.sk/slovensko/sutaz-fenomen-s-nadpriemerne-intelig/222598-clanok.html
• akuality.sk, 22. 9. 2010: Mišo Hudák: Uhádol hádanku a dostal reláciu!
http://www.aktuality.sk/clanok/172756/miso-hudak-uhadol-hadanku-a-dostal-relaciu/
• ČT24, 22. 9. 2010: Hyde park ČT24 – Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058080922-hyde-park-ct24/

EMAG
• Pražský deník.cz, 16. 7. 2010: Praha dá na kulturu dalších 15,5 milionu:
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-da-na-kulturu-dalsich--milionu20100716.html
• Prague Daily Monitor, 30. 7. 2010: Prague hosts European Mensa meeting:
http://www.praguemonitor.com/2010/07/30/prague-hosts-european-meeting-mensa
• Topzine.cz, 26. 7. 2010: Kromě organizování Advíku si najdu čas i na střílení z luku, tvrdí
hlavní organizátor Michal Bezvoda: http://www.topzine.cz/advik-krome-organizovani-adviku
-si-najdu-cas-i-na-strileni-z-luku-tvrdi-hlavni-organizator-michal-bezvoda/
• ČRo 1 – Radiožurnál, 30. 7. 2010: Host Radiožurnálu – Rozhovor s Tomášem Blumensteinem:
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3175
• Rozhlas.cz, 29. 7. 2010: Hostem Radiožurnálu bude v pátek dopoledne Tomáš Blumenstein,
předseda společnosti Mensa ČR: http://www.rozhlas.cz/press/promo/_zprava/764976
• idnes.cz, 30. 7. 2010: Do Prahy se sjeli géniové z celého světa, lámali si hlavu s češtinou:
http://zpravy.idnes.cz/do-prahy-se-sjeli-geniove-z-celeho-sveta-lamali-si-hlavu-s-cestinou
-1cy-/domaci.asp?c=A100729_210956_domaci_vel
• novinky.cz, 30. 7. 2010: Praha hostí čtyři stovky géniů – členů národních organizací Mensa:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/207274-praha-hosti-ctyri-stovky-geniu-clenu-narodnich
-organizaci-mensa.html
• ct24.cz, 29. 7. 2010: Do Prahy se sjeli „géniové“ z celého světa:
http://www.ct24.cz/domaci/97144-do-prahy-se-sjeli-geniove-z-celeho-sveta/
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• ČT1, 29. 7. 2010: Setkání lidí s nadprůměrným IQ: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
210411000100729-udalosti/obsah/121006-setkani-lidi-s-nadprumernym-iq/
Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci, prosím, zašlete odkaz na adresu: redakce@
mensa.cz. Rád bych poděkoval všem, kteří svými odkazy přispěli.
Čestmír Kalus, cestmir.kalus@gmail.com, Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Manifesto SIGurmán
Cílem SIGurmán je pořádat návštěvy restaurací, které jsou zajímavé a jejichž návštěva vám nabídne něco nového – jejichž návštěva bude zážitek, který vybočí z šedi všedního
stravování.
Nemusí to být restaurace, kam byste zašli
každý den, možná právě naopak, SIGurmán by
vám měl nabídnout možnost podívat se do míst,
kam byste rodinu nebo konzervativní kolegy raději nebrali, ale kam byste sami rádi nahlédli a
přivoněli si.
SIGurmán určitě není o hledání drahých restaurací. Ano, často se stane, že dobré jídlo stojí více nežli jídlo normální, protože kvalitní suroviny nelze nakoupit v diskontním supermarketu, který kolem svých provozoven kácí stromy, a nelze jej připravovat po tisících ve stavební míchačce a zmrazit na rok
dopředu. Dobré jídlo musí
být připraveno citlivě, s péčí
a láskou kuchařem, který ví,
co dělá, a přemýšlí u toho.

O adresy restaurací, kde dobře vaří, se rádi podělíme mezi sebou a s ostatními, ale cílem návštěv
by měla být místa, která nabídnou něco více.
Z realizovaných aktivit vybírám namátkově pár, jejichž návštěva vystihla záměr tohoto
SIGu: Na Kopci a Ichnusa (omlouvám se ostravské pobočce, protože jsem nikdy nebyl na
vaší akci, nemohu z nich vybrat ukázku).
Zároveň bych se rád zeptal, zda se nenajde
někdo, kdo by měl kuráž a pozvedl ležící rukavici v době, kdy se nenacházím v Praze. Není to
nic těžkého, stačí vybrat restauraci, rozeslat pozvánku, vytvořit na intranetu událost s registrací a rezervovat potřebná místa.
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

Hledáme dobrovolníka
Hledáme dobrovolníka, který by měl chuť spolupracovat na nově vytvářeném portálu pro
Školy spolupracující s Mensou, Kluby nadaných dětí, Mensa NTC školek a herních klubů, komunikoval by s nimi a pomáhal by jim s publikováním aktivit pro nadané děti na webu.
Požadavky: -

základní znalost html tagů (nehledáme programátora, ale správce),
nadšení a chuť do pravidelné práce,
schopnost komunikovat s pedagogickými pracovníky,
stálý přístup k internetu.

Pokud byste se chtěli přidat anebo se na cokoliv zeptat, neváhejte mne kontaktovat.
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030, skype: tblumen
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Notice of International Election 2011
Zpráva je v angličtině, protože je relevantní
pouze pro anglicky mluvící členy.
In accordance with Article X of the Constitution of Mensa, the International Election
Committee (IEC) invites nominations for the
following internationally elected offices:
- INTERNATIONAL CHAIRMAN,
- INTERNATIONAL DIRECTOR
-ADMINISTRATION,
- INTERNATIONAL DIRECTOR
-DEVELOPMENT,
- INTERNATIONAL TREASURER.
Nomination by National Mensas
National Mensa committees may nominate a candidate or a slate of candidates for any
or all offices by submitting the name(s) of such
candidate(s).
A national Mensa group may nominate more
than one individual for each office.
Nominations should be made on the National Mensa Committee nomination form available from the IEC (see rules and documents
below).
The identities of all nominating national
Mensa groups shall be made public to all voters
with the candidate material.
Nomination by members
Members may nominate a candidate or a slate of candidates for any or all offices by submitting:
1) the name(s) of such candidate(s);
2) petition signed by at least 200 members
who are in good standing as of January 1st, 2011;
3) verification of such good standing.
Petition signatures must be submitted on
a form which can be obtained from the IEC (see
rules and documents below)
Requirements for nominees
Each candidate must:
1) be a member in good standing as of the
date of nomination and continue to remain

a member in good standing throughout the
election period until May 31st, 2011;
2) have not served in the post they are nominated for in the previous two consecutive terms;
3) submit written acceptance of his or her
nomination (using form available from
the IEC);
4) state his or her willingness to serve if
elected; and
5) agree to abide by the rulings of the IEC
and the International Ombudsman in the
matter of complaints and conflicts arising from the elections.
All nominations including petitions and acceptances must be sent in hard copy to the MIL
office in time to ensure its arrival no later than
January 28th, 2011 at the following address:
Mensa International Ltd.
Slate Barn
Church Lane
Caythorpe,
Lincolnshire
NG32 3EL
UNITED KINGDOM
Rules and documents
Detailed rules for completion and submission of nominations, and for copies of forms
for nominators and nominees may be obtained
from November 1st, 2010 from the IEC by contacting mensaiec@brom.cix.co.uk.
All questions should also be addressed there. If for any reason Email communication is
impossible, please contact directly the IEC
Chair:
Bronagh Miskelly, Chair
International Election Committee
7 Tedder House
Hillcrest
Highgate
London
N6 4HB
United Kingdom
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Intranet Mensy USA
Zpráva je v angličtině, protože je relevantní
pouze pro anglicky mluvící členy.
In case any of you would like to access
American Mensa‘s members website please
follow the Instructions for International Members at http://www.us.mensa.org/intlmembers
for „Request site access.“ After your membership is confirmed, you will be provided access
to all areas except financials, the member directory and local groups‘ newsletters.
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

SIG Psychologie
a komunikace
Chci Vám sdělit, že jsme ve Vsetíně založili SIG zaměřený na psychologii a komunikaci, jehož náplní budou zejména semináře, besedy, exkurze a školení zaměřená na výše uvedené oblasti. Koordinátorem činnosti tohoto SIGu
bude Eva Stejskalová: stejskalovaeva@seznam.
cz, 602 458 217.
Karel Kostka
cubeca@seznam.cz

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

Vydavatelství Computer Press,
a. s. nabízí všem členům Mensy
slevu 30 % na publikace zakoupené v elektronickém obchodě
http://knihy.cpress.cz/.
Při vyplňování objednávky stačí
zadat kód slevového kupónu
DVGW-PM5D-1VYF.

Otevíráme
MensaShop
Pokud hledáte místo, kde byste současně
mohli koupit knížku o rozvoji nadaných dětí,
dalekohled, mensovní tričko, hru Abalone, měřič UV záření, knížku detektivních příběhů pro
děti, mensovní skleničku, Aktivity, hlavolamy, nafukovací zeměkouli, jojo s logem Mensy
anebo hodiny poháněné vodou, neváhejte a navštivte nově spuštěný www.mensashop.cz.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz

Chcete pomoci s nově vznikajícím společenstvím vlastníků
Vašeho domu?
Pro naše zákazníky zdarma také právní pomoc při získávání státních dotací
a úvěrů na zateplení, výměnu oken a střechy a revitalizace domů!
Reklamace a odstranění vad při přebírání Vašeho domu od developera.
Komplexní technická a ekonomická správa a údržba budov.

OptimCare ... Optimální péče o Váš dům ... www.optimcare.cz
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Internetový obchod BioMamma.cz nabízí především
potřeby pro miminka a malé děti – pratelné pleny, ergonomická
nosítka, biooblečení, pro starší děti např. rostoucí židle a jiné
české výrobky, pro všechny pak ekologickou drogerii atd.
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Výsledky fotografické soutěže Convergence 2010
Tento rok se soutěže zúčastnilo 40 snímků. Vítězem v intranetovém hlasování se stal snímek
Dva světy autora Vojtěcha Indráčka, druhé a třetí místo obsadily společně fotografie Skogafoss Tomáše Kubeše a Low Tide Ivana Indráčka. Všem autorům srdečně gratulujeme. Zmíněné snímky
postupují do mezinárodního kola soutěže. Pro vítěze máme připravenu drobnou cenu.
Pavel Terber, pavel.terber@mensa.cz

Pořádáme i bezplatné prezentační akce (případně poradenství po
emailu – s většinou sortimentu máme osobní zkušenost).
Anna Bräunerová Velátová

Hledáme dobrovolníky pro Logickou olympiádu 2010
Po úspěšném loňském prvním celorepublikovém ročníku Logické olympiády nás letos čeká ročník druhý a ani letos se neobejdeme bez dobrovolníků. Pro zdárný průběh krajských kol i finále jsou vítáni všichni, kdo mají
chuť být u soutěže, ve které nerozhodují znalosti ani sportovní výkony, ale klíčové jsou logické uvažování, představivost, pohotovost a rychlost úsudku.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, kdy
v první soutěží žáci 1. – 5. tříd základních škol
a v druhé studenti 1. – 4. ročníku středních škol.
Od 6. září do 4. října 2010 se mohli soutěžící a školy do soutěže zaregistrovat. Od 5. do 9.
října 2010 proběhlo nominační kolo, kdy sou-

těžící vyplňovali krátký on-line test a na základě jeho výsledků postoupili nejlepší řešitelé do
krajských kol. Krajská kola proběhnou prezenční formou 22. října a nejúspěšnější řešitelé postoupí do celostátního finále, které se bude konat 22. listopadu 2010 v poslanecké sněmovně.
Pokud byste i letos rádi pomohli, pište prosím na alenka@mensa.cz.
Alena Novotná, alenka@mensa.cz
Jitka Markesová, jitka.markesova
@centrum.cz, redakčně upraveno

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA
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Projekt Kariérní podpora
Vážení členové Mensy ČR, účastníci projektu Kariérní podpora,
velmi mě těší Váš zájem o projekt, který je vzhledem k faktu, že v současné chvíli je v projektu zaregistrováno 123 členů, skutečně nebývalý. Celkem devíti členům jsme pomohli při hledání
jejich stávající práce, a to jak přímo, kdy jsme pomohli s nalezením vhodné pracovní pozice, tak
prostřednictvím poskytovaného poradenství a konzultací. Věřím, že toto číslo bude postupem času
stále narůstat.
Novinkou v rámci projektu, kterou bych Vám tentokrát velmi ráda představila, je „Index trhu
práce“. Jedná se o dokument, který je čtvrtletně vypracováván naší partnerskou agenturou práce
Manpower. Naleznete v něm mnoho zajímavých výsledků průzkumu trhu práce v rámci ČR, regionální porovnání těchto výsledků i porovnání dle odvětví v rámci republiky. Součástí je i globální index trhu práce, takže máte možnost získat informace o situaci ve světě a porovnávat stávající
podmínky a trendy. Podařilo se nám získat souhlas k distribuci tohoto dokumentu mezi registrované členy Kariérní podpory, můžete se na něj tedy těšit každý první měsíc nového čtvrtletí. Pokud
byste tento dokument rádi dostávali i Vy, kteří nejste členy projektu, neváhejte se zaregistrovat na
intranetu v sekci Kariéra, kde vyplníte svůj osobní list, a pokud jste ve své stávající práci spokojeni, stačí jen označit kolonku, že „aktuálně práci nehledáte a přejete si pouze být informováni“.
Současně vzhledem k velkému počtu registrovaných členů a svému poměrně velkému časovému vytížení bych Vás, kteří práci aktuálně hledáte, ráda požádala, abyste mě v případě potřeby
kontaktovali e-mailem. Nespoléhejte prosím pouze na registraci. Pokud práci aktuálně hledáte, neváhejte napsat a společně se pokusíme situaci řešit.
Průběžně také můžete sledovat nabídky práce pro svůj region na webových stránkách naší spolupracující agentury http://www.manpower.jobs.cz/. Pokud by Vás některá z pracovních pozic zaujala, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji hodně pracovních úspěchů a příjemné prožití babího léta.
Alena Oudová, alena.oudova@mensa.cz

Kouzlo životopisu
Tak jako je při osobním kontaktu první
dojem velmi důležitým, i když vždy ne zcela směrodatným faktorem, podle kterého se
odvíjí další vzájemná interakce, tak i životopis je z pohledu představení sebe sama společnosti, pro kterou má člověk zájem pracovat, významný. Je to první kontakt s personalistou, popřípadě manažerem. Životopis není
pouhým obrazem a jistým souhrnem vaší dosavadní profesní dráhy, zkušeností, vzdělání
a dalších dovedností. Je současně významným
faktorem, který slouží jako prostředek předvýběru. Čím více životopisů personalista obdrží,
tím méně bude mít času věnovat se každému
z nich. Více než 50 % životopisů bývá pro svo-

ji nízkou kvalitu důvodem pro to, aby uchazeč
nebyl pozván na pohovor.
Jak tedy napsat zajímavý životopis? Tak
jako všude, ani zde neexistuje žádný osvědčený
postup. Je však několik skutečností, které je při
jeho tvorbě dobré znát. Mnozí personalisté, čehož jsem i já sama zářným příkladem, pro nedostatek času přistupují k tzv. negativnímu hodnocení životopisu. To znamená, že po prvním dojmu, který v nich zanechá celkové zpracování
dokumentu po formální i obsahové stránce, se
zaměří na otázku „proč nejste pro danou pozici vhodným kandidátem“. Jedná se o rychlejší
a efektivnější způsob, jak odhalit, zda má (nebo
v tomto případě zda nemá) kandidát požado-

vané zkušenosti, praxi i dovedosti. Tímto způsobem je vždy vyřazena velká část životopisů.
Mnoho kandidátů dnes bezmyšlenkovitě odpovídá na nabídky na pozice, kde je vyžadována
pokročilá znalost cizího jazyka, přičemž sami
jsou jen slabými začátečníky (na druhou stranu proč to nezkusit). Z toho je tedy jasné, že životopis musí zaujmout. Vyplatí se jej modifikovat vždy pro každou novou pozici, vždy je třeba zvážit, jaké přednosti je u dané pozice nutno
vyzdvihnout a jaké pro výběrově řízení pravděpodobně nebudou mít příslušnou váhu. Obecně
se tvrdí, že životopis by měl být stručný, v rozsahu maximálně dvou stran. Dovolím si nesouhlasit. Pokud mi životopis přinese potřebné informace, nepovažuji za nedostatek, že má namísto dvou strany čtyři (nicméně všeho s mírou, jedná se o životopis, nikoli o autobiografii).
U životopisů jakéhokoli rozsahu však platí, že
stručné a výstižně formulované věty dodávají
životopisu na přitažlivosti. Nemá smysl se snažit vyjádřit zcela vše, naopak. Doporučuji pokusit se vyjadřovat jednoduše a vyzdvihovat jen
ty skutečnosti, které by vás zajímaly, kdybyste
byli na opačné straně, na straně zaměstnavatele
hledajícího posilu svého týmu. Na chybějící informace se vás doptá personalista na pohovoru.
V praxi rozlišujeme čtyři základní druhy životopisů: strukturovaný, beletrizovaný, europass
a úřední. Strukturovaný životopis je dnes nejčastěji používanou formou, žádáte-li o nové pracovní místo. Je přehledný, uspořádaný do bloků a personalista v něm může rychle dohledávat informace, kterým přikládá jistou váhu. Rady a doporučení, které naleznete níže, uvádím právě v souvislosti s touto formou. Naproti tomu beletrizovaný
životopis není v případě hledání zaměstnání doporučován jakožto nejvhodnější forma. Ztrácí se zde
přehlednost a málokterý náborový pracovník má
tolik času, aby tento typ životopisu pročítal slovo
od slova. Europass je určitou formou strukturovaného životopisu a bývá často využíván v zahraničí (nicméně i v ČR se s tímto typem setkávám relativně často). Za úřední životopis se pak považuje takový, pro který je stanoven závazný formulář,
kam uchazeč vyplní své údaje. Tento typ zpravidla používají úřední instituce.
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Nabídka
pracovních míst
Facility Manager – Brno
Máte manažerské a organizační schopnosti? Hledáte novou výzvu a další možnost rozvoje své osobnosti? Chcete využít svých zkušeností z obdobné vedoucí pozice v oblasti Facility Managementu? Máte chuť pracovat pro jednu z „NEJ“ společností v oblasti strojírenství?
V tom případě hledáme právě Vás!
Manažer logistiky – Hradec Králové
Hledáte samostatnou manažerskou pozici v logistice? Máte zájem podílet se na strategii společnosti a vést zkušený tým zaměstnanců
logistiky? Je anglický nebo německý jazyk Vaším koníčkem? Vhodný kandidát bude mít zodpovědnost za celý úsek logistiky, tj. zajištění dodávek materiálu, plánování výroby, tok materiálu ve společnosti, komunikaci s dodavateli a zákazníky a samozřejmě podporu a motivaci týmu.
Zaujala Vás některá z výše uvedených pracovních pozic? Pro více informací si neváhejte
napsat na e-mail alena.oudova@mensa.cz

Alena Oudová
alena.oudova@mensa.cz
Co se týče samotných údajů v životopisu,
pravidlem je, že se neřadí chronologicky, ale od
nejaktuálnějších po nejvíce časově vzdálené.
Chronologické seřazení je považováno za formální chybu a životopis tím v očích náborového
pracovníka ztrácí. Velmi záleží na tom, zda jste
člověk z praxe, nebo čerstvý absolvent. Člověk
s profesními zkušenostmi se samozřejmě zaměří především na svou praxi a vyzvedne zkušenosti nabyté v průběhu let. Absolvent by měl
naopak více rozvést oblast svého studia, vyplatí se zmínit i praxe absolvované v jeho průběhu.
Samozřejmostí jsou v životopise kontaktní
údaje. Uvést své celé jméno i s titulem, adresu
a kontaktní údaje je základ. Mnohdy se setkávám s životopisy, kdy příslušný kandidát uvede
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před své jméno „pan, paní,
slečna ...“ I to
je
formální
chyba. Pokud
chcete upozornit na svůj
rodinný stav,
přidejte samostatnou kolonku, kterou také mnozí do svého životopisu zařazují. Personalista pak bude vědět, jak vás oslovit.
Protože vzdělání předcházelo profesní zkušenosti u každého z nás, doporučuji ho uvádět
ihned za kontaktní údaje. Opět postupujte od
nejnovějších studijních zkušeností až po ty nejranější. Mnoho kandidátů uvede jen školu a datum složení závěrečné zkoušky. Je však dobré
zmínit také studovaný obor, případně předměty závěrečné zkoušky a téma závěrečné práce.
Základní školu není třeba uvádět, její absolvování je dnes považováno za samozřejmost, ale
chcete-li mít životopis zpracovaný do detailu,
i ji můžete uvést. Její vynechání však není chápáno jako chyba.
U předchozích profesních zkušeností, které potenciálního zaměstnavatele pochopitelně
zajímají nejvíce, je dobré uvést nejen zaměstnavatele a název pozice, kterou jste zastávali,
ale také blíže popsat náplň vaší práce. Sám název pozice, kdy v současném trendu je sekretářce přiřknut honosný titul „office managerka“
a skladníkovi „specialista skladu“, již dnes ztrácí na významu a personalista si neumí a mnohdy ani netroufá odhadovat, co mohlo být náplní vaší práce. Současně je důležité uvést i dobu,
kterou jste strávili u jednotlivých zaměstnavatelů. Co bude zaměstnavatele obzvláště zajímat,
je vaše fluktuace. Proto pokud jste svá zaměstnání měnili častěji, připravte si pro pohovor důvěryhodná odůvodnění těchto změn. Žádný zaměstnavatel totiž nechce investovat kapitál do
zaškolení a rozvoje nového zaměstnance, pokud cítí, že tato investice by se mohla v dohledné době ukázat jako zcela ztrátová. Pokud můžete u svých předchozích pracovních zkušenos-

tí uvést kontaktní osobu, která vám může na vyžádání poskytnout reference, je to samozřejmě
velké plus.
Životopis by měl také odrážet váš osobní rozvoj, především další vzdělávací aktivity, které
jste absolvovali a které můžete případně doložit potvrzením o absolvování nebo osvědčením
z kurzu. Mnohdy je na tuto položku zapomínáno, ale právě ona poukazuje na vaši aktivitu a zájem o vlastní rozvoj a zvyšování kvalifikace.
Nezapomínejte uvádět ani jazyk, kterým
vládnete, a to spolu s úrovní, které vaše aktuální
znalost odpovídá. Stejně tak informace o počítačové gramotnosti je v dnešní době nezbytná.
Do životopisu můžete nakonec zahrnout
i své zájmy, není to však nutné. Osobně je tam
zahrnuji, protože i některé zájmové aktivity
mohou ukazovat na jistý předpoklad výskytu
určité charakterové vlastnosti u daného jedince. Jsou-li tedy zájmy šikovně podány, není na
škodu je zmínit.
Zda do dokumentu vložit i svoji fotografii,
je otázkou názoru. Já osobně jsem jednoznačně pro a jako personalista mám velkou tendenci být více zaujata životopisy, které fotografii
obsahují, a stejný přístup mi potvrzují i mnozí
moji kolegové, a to jak ze společností, tak z personálních agentur. Fotografie životopis dokresluje, bez ní je dokument neúplný a první dojem neurčitý. Životopis s fotografií je skutečné představení se na úrovni a v mnohých inzerátech můžete již dnes vyčíst žádost o zaslání
životopisu s fotografií. Proto sama za sebe její
vložení doporučuji.
V rámci projektu Kariérní podpora vám nabízím zhodnocení a případnou konzultaci k vašemu profesnímu životopisu. Z důvodu velkého množství registrovaných účastníků projektu a svého časového vytížení však v současné
době již chvíli pracuji na dokumentu „Jak na
životopis“, který by měl být v průběhu měsíce září dokončen a rozeslán všem účastníkům
projektu. Současně by měl být tento dokument
také umístěn do nově připravované sekce „Dokumenty“ v kategorii „Kariéra“, která se v současné chvíli připravuje a kde bude tento dokument uveřejněn spolu s dříve připravenými do-

kumenty „Doporučení pro přijímací pohovor“
a „Otázky, se kterými se můžete setkat při přijímacím pohovoru“ tak, aby k těmto materiálům měli přístup i ostatní členové, nejen ti registrovaní v projektu Kariérní podpora. Nově
připravovaný dokument by měl být určitým
rozšířením doporučení pro zpracování životopi-
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su a měl by současně obsahovat vzor formálně
správného a standardizovaného životopisu. Cílem je poskytnout doporučení a návod, jak vytvořit atraktivní životopis, popřípadě aktualizovat a upravit svůj stávající.
Alena Oudová
alena.oudova@mensa.cz

Hledá se programátor
S ohledem na neustále rostoucí počet registrovaných členů a rozšíření působnosti projektu
Kariérní podpora hledáme pro tento projekt šikovného programátora, který by byl ochotný pomoci při programování modulu Kariéra na intranetu Mensy ČR. V případě zájmu o spolupráci
neváhejte kontaktovat koordinátorku projektu Alenu Oudovou – alena.oudova@mensa.cz. Předem velmi děkujeme za Vaši ochotu a zájem.
Realizační tým projektu Kariérní podpora

Má zkušenost s projektem Kariérní podpora
Jsem architektka a delší dobu jsem hledala zaměstnání. Stavebnictví je v naprosto výjimečném útlumu, a tak jsem byla ráda, že jsem
mohla využít nabídku Mensy ČR. Byla jsem
zřejmě jedním z prvních aktivních uživatelů
mensovního programu Kariérní podpora.
Začala jsem tím, že jsem vyplnila mensovní intranetový formulář. Zuzana Šimková mě
sama oslovila a sama mi poslala několik prvních nabídek. Záhy mě převzala Alena Oudová. E-mailem jsem jí poslala životopis a popsala jsem jí, co přesně hledám. Několik měsíců mi
pravidelně, asi jednou za měsíc, posílala výběr
několika pozic, které pro mě vyhledala. Já jsem
jí průběžně dávala vědět, jak to se kterou z jejích nabídek vypadá. Posílala mi nabídky zprostředkované přímo agenturou Manpower, ale
též nabídky jiné. Dařilo se jí najít mnoho pozic, které jsem já sama na serverech práce vůbec nenašla. Tato spolupráce trvala aktivně několik měsíců.
Tímto bych chtěla za vše Zuzaně i Aleně velice poděkovat. Jednak to byla pomoc velice aktivní a praktická a také velice výjimečná. Za tu
dobu jsem spolupracovala s mnoha pracovníky
z mnoha agentur, ale vždy jsem já reagovala na
konkrétní nabídky z jejich webu, i když některé

jsem kontaktovala i opakovaně. Nikdy jindy se
mi nestalo, že by se mi nějaký agent ozval sám
a sám mi poslal konkrétní nabídku. Kromě praktické pomoci je v období zdlouhavého hledání práce velmi povzbudivé vědět, že je ještě někdo další, kdo pro vás hledá. Alena se mnou spolupracovala několik měsíců a věnovala mi mnoho hodin své práce. Kdyby bylo stavebnictví ve
standardní situaci, touto cestou by mi jistě byla
za tu dobu našla několik vhodných pozic.
Právě jsem nastoupila na nové místo, ale to,
že jsem ho našla přes jinou agenturu, je jenom
náhoda. Zrovna tak to mohla být právě mensovní nabídka.
Aby byl systém dokonalý, chybí mu dle
mého jediné – systém odměny pro dobrovolné pracovníky. Já jsem s odměnou za případnou
úspěšnou nabídku počítala, ale dle mého názoru by to mělo být stanoveno jako obecné pravidlo. Nevím, jaký bude o kariérní podporu Mensy zájem v budoucnu, ale mám dobrou představu o pracnosti vyhledávání práce – jako vše, co
má mít dobrou kvalitu, je i kvalitní vyhledávání
práce časově velmi náročné.
Jana Axman Vlková
axmanvlkova@volny.cz
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Beseda o zdravé výživě
Žijete zdravě? Snažíte se také jíst zdravě?
Pokud si chcete poznatky o správné výživě
doplnit, budete mít možnost ve čtvrtek 4. 11.
2010. Přednášet bude MUDr. Jiří Lyer, špičkový odborník v oboru dětské lékařství a gastroenterologie.
MUDr. Jiří Lyer ve své dlouholeté činnosti lékaře využívá nejenom množství odborných i praktických zkušeností, ale čerpá také ze
svých širokých mezioborových znalostí a zájmů.
S pacienty rád diskutuje a povzbudí je kromě medikamentů i dobrým slovem a moudrou
radou. Svou praxi vykonával v různých zdravotnických zařízeních – od venkovské nemocnice přes dětský domov a kojenecký ústav až
po přední dětskou kliniku v Praze a soukromou
polikliniku, na které působí v současnosti. Zabývá se zejména imunologickou problematikou a její aplikací na onemocnění zažívacího
systému a dětským lékařstvím. Aktivně působí
jako pedagog při výuce dětských sester a mediků. Je publikačně činný, publikuje odborné
články. Jeho nejnovější kniha Fit rodinka (edice
ČT, 1. vyd., 2008), kterou vydal společně s Ma-

rií Froydovou, se věnuje problematice správné
výživy, stravování a přípravě jídel v rodinách
s dětmi.
Program besedy:
1. Existuje správná výživa?
2. Principy správné výživy
3. Výživa dítěte
4. Výživa dospělého
5. Diskuse
MUDr. Jiří Lyer je jednou z osobností nominovaných v tomto roce na mensovní cenu Čestné uznání, a vzhledem k tomu, že v době konání letošní valné hromady, kde jsme výsledky hlasování slavnostně vyhlašovali, přednášel na kongresu o výživě v Rakousku, a tudíž
se z účasti na valné hromadě omluvil, rádi bychom mu na úvod besedy v náhradním termínu
předali diplom Mensy ČR.
Sejdeme se v restauraci Austria na Smíchově (Štefánikova 18/25, Praha 5). Začátek
besedy bude v 18.00 hod.
Zuzana Šimková
zuzana.simkova@volny.cz

Mensa English Group – na co se můžete těšit
Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. v Menechibnekonově hrobce
Zdroj: Ladislav Bareš

Prof. PhDr. Ladislav Bareš,
CSc., ředitel Českého egyptologického institutu při Karlově univerzitě, přislíbil přednášku o české egyptologii. Chcete-li se dozvědět něco
o výjimečných úspěších českých
expedic, určitě se přijďte podívat.
Dále plánujeme cyklus přednášek naší členky Mgr. Ing. Jany Štefanikové, která zcestovala mnoho exotických zemí. Jak jsme zažili předloni na exkurzi v Litoměřicích, umí o zajímavých místech velmi poutavě a zevrubně vyprávět.
Jana Axman Vlková
axmanvlkova@volny.cz
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Podzimní setkání rodin s nadanými dětmi
Setkání se tentokrát bude konat 5. – 7. 11.
2010 v krásném prostředí Vysočiny nedaleko rybníka Milovy ve velmi příjemném hotelu Podlesí, Podlesí 15, Svratka. Hotel je dobře vybaven, detaily můžete najít na webových
stránkách http://www.hotelpodlesi.cz/. Po celou dobu pobytu je k dispozici hotelový bazén,
herna s deskovými a karetními hrami a venkovní hřiště hotelu.
V průběhu setkání se seznámíme s NTC
learningem, metodou zvyšování počtu neu-

ronových synapsí v mozku dětí předškolního
a mladšího školního věku, uspořádáme výpravu do přírody s šifrováním a úkoly pro děti i dospělé, pro dospělé bude připravena beseda na
téma specifika vzdělávání nadaných dětí a na
další vybrané téma a pro děti soutěž odvahy.
Přihlášku můžete nalézt na: http://www.centrumnadani.cz/aktivity/rodiny2.html.
Mgr. Dana Havlová
místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu
dana.havlova@mensa.cz, 607 886 874

Hotel Podlesí, zdroj: hotel
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Šachový kroužek pro děti
V září 2010 zahájil v Praze svoji činnost šachový kroužek pod
vedením členky Mensy Ing. Anny Rývové, mezinárodní velmistryně v korespondenčním šachu. Pokud máte děti školního věku, které by měly o šachy zájem (úplní začátečníci i mírně pokročilí, ne
však silnější než III. VT), v kroužku jsou ještě volná místa. Tréninky jsou jedenkrát týdně ve středu od 16.30 do 19 hodin na ZŠ Radlická, cena je díky sponzorům velmi mírná, a to 200 Kč za půl roku.
K dispozici je moderní šachový software. Kroužek je integrovaný
pro děti slyšící i neslyšící.
Pro další informace mne kontaktujte.
Anna Rývová, anna.ryvova@iol.cz

Král
Zdroj: Wikimedia Commons
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Pardubické městské slavnosti
Říjnová schůzka pardubické místní skupiny se bude konat při příležitosti Pardubických
městských slavností v sobotu 9. 10. 2010 od

14.00 hod. v Evropském spolkovém domě na
Pernštýnském náměstí v Pardubicích. V rámci
slavností proběhne velké testování IQ a představení Mensy veřejnosti. Prosím
Vás, abyste se dostavili v hojném
počtu, a také Vás prosím, abyste mi dali vědět, že se hodláte zúčastnit, abych si udělala představu, s jakou podporou mohu počítat.
Zároveň Vám připomínám,
že se blíží krajské kolo Logické
olympiády (22. 10. 2010), při kterém také budu potřebovat Vaši pomoc. I zde prosím dobrovolníky
o zprávu, že jsou ochotni přijít pomoci s organizací, opravováním
testů a podobně. Detaily domluvíme na říjnové schůzce.
Hřebíčková Jana
jana.hrebik@seznam.cz

Exkurze
do Itálie

Poslední soud – Sixtinská kaple, zdroj: Wikimedia Commons

V listopadu se uskuteční mensovní zahraniční exkurze do Itálie,
a to konkrétně od 12. do 17. listopadu 2010. Konečným cílem bude
Řím a jeho hlavní památky, jako
např.
Vatikán a Koloseum, ale cestou se zastavíme také ve Florencii
a v Benátkách.
Podrobnější informace a přihlášku najdete zde: http://www.
mensa.cz/volny-cas/detail-akce?
id_a=2312
Hana Kalusová
hana.kalusova@mensa.cz
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Beseda o kybernetické kriminalitě
V úterý 23. 11. se uskuteční přednáška a beseda s Doc. Ing.
Václavem Jirovským, CSc., uznávaným odborníkem v oblasti kybernetické kriminality, docentem na katedře softwarového inženýrství, autorem vynikajících publikací zabývajících se kybernetickou kriminalitou, nepostradatelných pro všechny, kteří se pohybují v oblasti propojování počítačových sítí a počítačové kriminality a tvůrcem dnes již celosvětově používaného názvu pro kybernetickou kriminalitu – KYBERNALITA® (CYBERNALITY).
Doc. Jirovský bude přednášet na téma virtuálních komunit
v kyberprostoru a akci plánujeme spojit i s exkurzí do síťového
centra, která je zatím v jednání. Všechny informace i přihlašovací formulář naleznete dostatečně včas na stránkách Mensy v sekci Kalendář.
Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz
S prosbou o přednášku pro
členy Mensy na téma etikety a společenského chování jsme oslovili
dr. Ladislava Špačka,
pan doktor zaslal písemnou
omluvu – vzhledem k množství jeho pracovních povinností a závazků se původně
zamýšlená beseda v nejbližší době nemůže uskutečnit.

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.

Exkurze u hasičů v Brně
Na jaře jsem slíbil, že na podzim se opět pokusím zařídit exkurzi v operačním středisku Hasičského záchranného sboru v Brně. Pokud se zúčastníte, kromě výkladu budete mít také možnost prohlédnout si hasičskou techniku. Termín jsem tentokrát domluvil na úterý 26. října 2010
od 16.00 hod. Exkurze se může (jako posledně) zúčastnit maximálně 20 lidí, takže neváhejte a včas se přihlaste:
http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=2386.
Kamil Sedláček
kiminator@seznam.cz, 777 596 741

Setkání členů německé Mensy 6. – 10. 4. 2011
Výroční setkání německé Mensy (Mensa in
Deutschland, MinD) v roce 2011 se velmi přiblíží k hranicím České republiky: koná se totiž
v Pasově. A organizační tým v Pasově je pevně
přesvědčen o tom, že se tím naskýtá skvělá příležitost k tomu, aby se členové české i německé Mensy navzájem setkali a seznámili – všichni členové Mensy ČR jsou tedy srdečně zváni
na výroční setkání, které se koná od 6. do 10.
dubna 2011!
První členové MinD si dokonce již rezervovali své hotelové pokoje. Kdo tedy chce mít
volný výběr mezi různými možnostmi přenocování, měl by si své lůžko zajistit raději dříve

nežli později. Informace o hotelech a vše další
zajímavé o výročním setkání najdete na internetové stránce jt2011.mensa.de.
Rezervovat lze pouze kompletně obsazené
pokoje – organizační tým by chtěl, aby si město
Pasov užilo co nejvíce členů Mensy. Spolubydlícího do vícelůžkových pokojů si můžete najít
na jt2011.mensa.de pod heslem „Unterkunft“.
A kdo chce z Pasova vidět ještě více, nesčetné
hotely nabízejí hned po výročním setkání výhodné příležitosti k dovolené.
Karin Polz, MinD Passau
přeložil Marek Vaclavik, marek@vaclavik.de
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Osmileté gymnázium Buďánka mění název i sídlo
Osmileté gymnázium Buďánka začátkem tohoto školního roku změnilo své sídlo. Získali
jsme ve výběrovém řízení do pronájmu pavilon
B1 v rozsáhlém areálu ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici v Praze-Řepích.
Kdo to nezažil, asi si nedokáže představit,
co všechno obnáší stěhování školy, navíc ještě
spojené se změnou názvu, a to na Mensa gymnázium. Navíc jsme se
ocitli v nepříjemné časové tísni, jelikož nájemní
smlouva byla podepsána až 30. 7. 2010 a my
jsme věděli, že 1. září
musí být vše připraveno k zahájení školního
roku. Během jednoho
měsíce bylo nutné nejen
přestěhovat veškeré zařízení a vybavení školy,
ale i provést drobné stavební úpravy, položit nová lina a koberce, do
tříd nainstalovat umyvadla, zrekonstruovat toalety, odpady, elektroinstalaci, zavést a zprovoznit datové sítě, vymalovat, natřít radiátory
a dveře, zapojit telefony, počítače a interaktivní
tabule, namontovat veškeré zabezpečovací zařízení, zajistit odvoz odpadu, veškeré revize a povolení, vyjádření hygieny, hasičů, zprovoznit

výdejnu obědů (to se bohužel zatím nepodařilo) a mnoho dalšího. Dále se musely řešit i běžné organizační záležitosti spojené se zahájením
školního roku. Když jsme 1. 9. v 0:15 ráno někteří opouštěli po finálním úklidu budovu, uvědomovali jsme si, že ještě není konec. Čeká nás
minimálně náročné září, kdy musíme ještě zapracovat na odborných učebnách a klubovně,
a pak celý školní
rok, neboť stěhování a vše s ním spojené bylo velmi nákladné, a proto se
budeme muset letos trochu uskrovnit.
Nicméně všechny útrapy a starosti
jsou vyváženy tím,
že máme po několika letech nejistoty a hledání konečně stabilní zázemí, které nám
umožní více se věnovat rozvoji školy, vytvářet lepší podmínky pro studenty a učitele a získat tak ve spolupráci s Mensou škole ještě větší prestiž v konkurenci ostatních středních škol
a víceletých gymnázií.
A jaké jsou naše plány do budoucna, především pro tento školní rok? Hodláme ještě zvýšit
úsilí v péči o mimořádně nadané studenty formou individuálních vzdělávacích
plánů, účastí na soutěžích, olympiádách
a SOČ, tvorbou seminárních a ročníkových prací, studiem některých předmětů na VŠ, přípravou studentů na jazykové certifikáty, nabídkou studijních pobytů v zahraničí aj. Zároveň chceme zintenzivnit získávání financí z nejrůznějších
zdrojů, jako jsou např. granty, sponzorské
dary aj. Také zapracujeme na PR školy,
abychom vešli do povědomí nejen okolních obyvatel jako škola, která může jejich nadaným dětem nabídnout odpovídající studijní program a péči, ale i mnoho
zážitků z akcí, které doplňují výuku a na
které budou jistě i po letech vzpomínat.

Nová adresa

Mensa gymnázium, o.p.s.
Španielova 1111/19
163 00 Praha 6 – Řepy
tel.: 257 328 786

Foto: autorka
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Koutek nadaných dětí
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Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na stěhování, ať již vlastními silami nebo sponzorsky. Zvláště děkujeme studentům kvinty, obou sext,
septimy a oktávy, všem učitelům a rodičům – zvláště manželům Svobodovým
za sponzorský dar – poskytnutí stěhovacího auta a pomoc při stěhování, paní Kočové a p. Hrnčiříkovi – poskytnutí osobního automobilu a pomoc se stěhováním,
JUDr. Sladké – poskytnutí svého osobního automobilu, pomoc se stěhováním
a právní služby, manželům Vojtěchovým
– darování nové kožené 5dílné sedací soupravy, p. Kosíkovi – zpracování projekto- Foto: autorka
vé dokumentace zdarma a dalším.
Závěrem bych ráda pozvala všechny
které se budou konat 24. 11. 2010 od 10 hodin
příznivce gymnázia na prohlídku nových pro- a 19. 1. 2011 od 10 hodin.
stor. Navštívit nás můžete kdykoli po předchoMgr. Marcela Fatrová
zí domluvě nebo ve dnech otevřených dveří,
zástupkyně ředitelky, fatrova@budanka.cz

Zamyšlení nad smyslem programu SIGHT
Po pozitivních ohlasech na úvodník z časopisu 4/2010, za které velice děkuji, bych velmi
rád doplnil své zamyšlení na téma, co pro mě
znamená Mensa, drobným komentářem k programu SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers), který si
myslím nešťastně zůstává stranou zájmu, ačkoliv může být jedním ze způsobů, jak z Mensy
získat to nejlepší.
Z článků o SIGHT se může zdát, že se jedná
především o možnost získat na svých cestách
zdarma ubytování. Mně osobně však přijde, že
to je ten nejméně zajímavý benefit. Obávám se
také, že jeho snadná popsatelnost vede k jeho
vyzdvihování nad pravý, avšak hůře uchopitelný hlavní smysl programu.
SIGHT je stejně jak Mensa sama především
o možnosti obohatit svůj život a své cestování o možnost setkávání s přátelsky naladěnými
lidmi, se kterými si budete moci otevřeně popovídat a kteří s Vámi budou sdílet onu „esenci Mensy“ – především otevřenost a toleranci. SIGHT je o tom, že se v cizině můžete se-

tkat s někým, s kým budete mít větší šanci najít
společnou řeč (to, že ji najdete, však zaručit nelze) a kdo Vám umožní podívat se na svět místníma očima. Nemusí se jednat o vyvážený pohled, ale určitě to bude pohled autentický – a to
je možná ještě důležitější.
Sám jsem program využil několikrát, a dokonce jsem se záměrně vyhýbal možnosti získat jeho prostřednictvím ubytování. Mnohem
více jsem si vážil toho, že jsem si měl s kým
projít kousek jeho města, všimnout si míst, kam
se turisté nevodí, a dozvědět se pár věcí o místním životě. Několikrát jsem se tak ocitl na místech, kam bych se sám asi nepodíval.
To nejlepší, co Vám Mensa může nabídnout, je možnost potkat nové zajímavé lidi.
Všechno ostatní jsou pouze prostředky k dosažení tohoto cíle. Nedovolte, aby Vám prostředky cíl zakryly, a nebojte si sami vzít. Mensa
Vám nic vnucovat nebude, je čistě na Vás,
abyste si „vzali“.
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz
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Biocyklovýlet
Rok se s rokem sešel a přišel čas dalšího
cyklovýletu. Tentokrát zájemci o pohyb na čerstvém vzduchu putovali do obce Hostětín na
pomezí Valašska a Slovácka poblíž Luhačovic.
Zde jsou některé postřehy účastníků této
akce:
Jana: Přestože to na začátku vypadalo, že
budeme spát v postelích po dvou, těsně před
zahájením cyklovýletu několik přihlášených
svou účast vzdalo, a tak jsme se do domečku v Hostětíně vešli zcela pohodlně my i naše
kola. Prodloužený víkend jsme hned po příjezdu na místo zahájili bojovkou na téma „Najděte tu paní z obecního úřadu a dostaňte z ní klíče
od domu“. Naštěstí nám ochotní obyvatelé vesničky poskytli dostatečné informace a nakonec
i potřebné klíče od našeho dočasného útočiště.
Jarek: Stravovali jsme se v pasivním ekodomě Veronica. Musím dodat, že tolik zdravého biojídla jsem nikdy předtím na svém talíři
neviděl (a doufám, že už ani nikdy neuvidím).
Maja: Dostali sme aj také netradičné jedlo
ako nátierku zo šošovice, ale aj párky a guláš,
takže si každý prišiel na svoje.
Jarek: Ve čtvrtek se naše skupina rozdělila
na dvě části – cyklistickou a turistickou, zatím
s převahou kolomilných mensanů.
Jana: Vedení cyklistické sekce se ujal Marián (v minulých letech věrný člen sekce zvané sado-maso), a tak jsme všichni měli možnost poznat, jak se naše kola vyrovnají s lesními
nástrahami v podobě bažin, kořenů a padlých
stromů. Co do vzdálenosti jsme toho moc nenajeli, ale dobrodružství to bylo. Mělo však za
následek únik několika členů cyklistické sekce
do sekce pěší.
Maja: Nebudem sa tu moc rozširovať
o „metrákoch“ blata, ktoré si cyklisti zo svojich výletov takmer vždy doniesli na bicykloch
aj na sebe.
Naše pešie túry boli prispôsobené výkonnosti aj najslabšieho z účastníkov, čo mimoriadne oceňujem, lebo tým dostali naše výlety
okrem fyzického aj kultúrny a spoločenský roz-

mer. Zastavenia v ľudských sídlach nám umožnili ochutnať miestne produkty, najmä tekutého skupenstva a náležite sa posilniť v miestnych
reštauráciách.
Jarek: Čtvrteční výlet byl kratší, neboť nás
odpoledne čekala prohlídka obce Hostětín. Na
několika domech jsou nainstalovány sluneční
kolektory a v místní moštárně se vyrábí i jablečný mošt.
Jana: Jako nejchutnější jsme vyhodnotili
jablečnou klasiku (příchuť červená řepa nás vůbec nezaujala).
Maja: Už dve desaťročia sa tu realizujú
ekologické projekty zaoberajúce sa využitím
miestnych zdrojov (napr. muštáreň, biomasy),
úsporami energie (napr. koreňová čistiareň odpadových vôd) a obnoviteľnými zdrojmi energie (napr. solárne kolektory). Pri návšteve britského korunného princa Charlesa, veľkého zástancu ekológie, aj táto obec mu bola ukázaná – ako sme sa dozvedeli pri prehliadke tu realizovaných ekologických počinov. Prehliadku eko-dediny s nami absolvovala skupina návštevníkov na čele s predsedom českej Mensy Tomášom, ktorej časť tvoril naozaj životaschopný dorast Mensy.
Večer sme si zahrali naše tradičné a mimoriadne obľúbené „Aktivity“. Venovali sme sa aj
pozorovaniu perseíd, úspešnosť bola rôzna, ale
zážitok úžasný – také nebo v meste nevidíme!
Jarek: V pátek ráno se dvě přibližně stejně početné skupiny vydaly vstříc svým cílům.
Pěší se rozhodli pro výlet do městečka Bojkovice. Po prozkoumání místních pamětihodností
jsme se vydali zpět.
Jana: V cyklistické sekci došlo ke vzbouření (s lidskou tváří) části výpravy používající
jiná než horská kola, takže jsme zvolili styčné
body na trase, kde jsme se vždy setkávali, ale
cestu absolvovali někteří lesem a někteří po silnici.
Maja: My sme putovali cez Pitín do Bojkovíc. Tam sme pomohli Zdenke pohľadať geocacheku na kopci pod práve rekonštruovaným
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zámkom, nakúpiť špekáčiky na večerný „táboJana: Z původně plánované krátké exkurze
rák“ a autobusom sme jeli domov. Tí zdatnejší na vesnickou tancovačku se vyklubal téměř cesi dali peši aj spiatočku.
lonoční program. Parket byl náš. Zatančili jsme
Jarek: Večer jsme měli možnost zajít na zá- si a taky jsme si zazpívali.
bavu s dechovkou a místními důchodci, toho
Jarek: Hned po probuzení v neděli ráno
však nikdo z přítomných nevyužil.
jsme poobědvali společnými silami vytvořený
Maja: Okrem opekania pri ohníku na záhra- „snídaňoběd“.
de v príjemnom večernom tichu sme sa venoMaja: Tú praženicu, vďaka Alenke, Marte,
vali aj hraniu (podaktorí iba učeniu) kartovej Jirkovi a ďalším.
hry UNO, až kým neprepukla búrka sprevádzaJarek: ... a nastal čas loučení. Co dodat na
ná takým hromobitím a bleskami, akoby chce- závěr? Snad jen to, že se mi velmi těžko odjížla zahlušiť všetko navôkol. Našťastie aj nasle- dělo a už se těším na další ročník. Chtěl bych
dujúce vykúpané sobotné ráno
bolo krásne a slnečné ako každý
z tých štyroch dní nášho pobytu.
Jarek: Třetí den ráno se ukázalo, že pěší sekce co do počtu členů jasně zvítězila. Všichni jsme se vydali na výlet do Luhačovic.
Marian: Cestu do Luhačovíc
sme si s Vítom užívali asi na najkrajšom cyklovýlete v tomto roku.
Jarek: Ostatní dali přednost
motorovým vozidlům.
Maja: Z Luhačovic pochádza známa minerálka Vincentka, je veľmi chutná a „podáva“
sa bezplatne na konci kolonády. Cyklistická sekce, foto: Jaroslav Zavadil
Ochutnali sme aj Ottovku – prameň je krytý okrúhlym altánkom, takým foto- všem účastníkům poděkovat za skvělou atmogenickým, že sme neodolali sa pod ním zvečniť. sféru a zejména Zdence s Janou za krásný zážiJarek: Na zpáteční cestě jsme ještě navštívi- tek, na který budu dlouho vzpomínat.
li Pivečkův lesopark ve Slavičíně, který skrývá
Jana: Chtěla bych poděkovat všem účastkolem dvaceti dřevěných soch znázorňujících níkům letošního cyklovýletu za báječnou atpřevážně zvířata.
mosféru a Zdeně za organizaci a těším se na
Maja: Naša skupina sa na spiatočnej ceste příště.
do Hostětína zastavila nazbierať hríby, na miesMaja: Ťažko sa mi lúčilo s každým odte kde ich Tom lokalizoval dva dni predtým chádzajúcim účastníkom cyklovýletu, asi aj
a bolo ich tam neuveriteľne veľa – predstavte si vďaka kompaktnému ubytovaniu a priestohustotu a veľkosť hríbov ako keď sa hubári vy- rom na spoločenské hry a prekáračky bola náťahujú – napriek tomu, že polovica z hríbov už lada veľmi družná a pohodová, spoločenská
bola nepoužiteľná, postačili na nedeľnú praženi- s dostatkom miesta pre individuálno každého
cu s hríbmi pre asi 10 ľudí.
z nás.
Aj okolie Hostětína je posiate drevenými soZdenka: Co k tomuto dodat? Mám radost,
chami a niektorí šikovnejší stihli aj ich prehli- že se letošní cyklovýlet líbil, i mně se líbil. Počasí nám vyšlo, prostě co víc si přát? Děkuadku kým sa zotmelo.
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ji všem zúčastněným za skvělou přátelskou atmosféru, za vynikající houbovou smaženici,
za opravené kolo, za příkladnou disciplínu, za
úžasnou toleranci, za skvěle uklizený penzion
a prostě za to, že jen díky vám to všechno klaplo jako na drátku. A už teď se těším na příští
rok na náš další letní cyklo-pěšo-geocachingový mensovní výlet do Lázní Libverda ve Frýdlantském výběžku.
ZP, JZ, JH, MS, MZ

Z kapacitních důvodů musela být provedena kompilace a příspěvky účastníků musely být
hodně hodně zestručněny. Originály reportáží
včetně odkazů na fotovideodokumentace najdete na stránce SIGu: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/cyklistika/
Poznámka redakce: K výletu se sešlo nebývalé množství velice povedených příspěvků. Za
redakci se upřímně omlouvám, že jsme je nemohli otisknout všechny v plné délce.

Muzeum řemesel, zámek
a Muzeum Járy Cimrmana v Letohradě
Těšili jsme se do lanového centra v České
Třebové, ale nepříznivé počasí nás přimělo plány pozměnit a zvolit náhradní program. Volba
padla na Letohrad, jelikož není daleko a všechny vybrané cíle se nacházejí pod střechou. Po
příjezdu do Letohradu nás vlákala do svých
útrob útulná restaurace ve Dvoře. Zde jsme
si po chvíli uvědomili, že chceme-li navštívit
všechna naplánovaná místa, budeme sebou muset trochu hodit. Po konzultaci se slečnou u pokladny v Muzeu řemesel jsme se rozhodli, že
první na řadě bude letohradský zámek a přilehlé
muzeum se světničkou Járy Cimrmana. V zámku nás nejvíce zaujala výstava výtvarných prací žáků zdejší základní umělecké školy a historická hrací skříň se sadou kovových „gramode-

sek“. V Muzeu Járy Cimrmana jsme pak obdivovali obrazy génia kreslené neviditelným inkoustem a nepodařilo se nám rozluštit záhadu,
kterou autoři výstavy vyvolali nápisem „vnímavý pozorovatel jistě přijde na to, kde se stala
chyba“. Nátlakem jsme donutili průvodce k přiznání, že žádná záhada vlastně neexistuje. Následnou prohlídku Muzea řemesel jsme stihli
na poslední chvíli, ale rozhodně stála za to. Na
třech podlažích jsou zde vystaveny nejrůznější předměty i výrobky z mnoha oblastí řemesel.
Akci jsme zhodnotili a úspěšně zakončili v kavárně U Tygra v České Třebové.
Jana Hřebíčková
jana.hrebickova@mensa.cz

Zpráva ze setkání MS Karlovy Vary
MS Karlovy Vary stále žije! Žije svým životem, a přestože nemáme pravidelné schůzky, scházíme se dle možností poměrně často.
Náplní našich schůzek je především povídání, pití dobrých archivních vín a hraní her. Občas
se k tomu přidává grilování na zahradách našich členů či sledování filmů, ale hlavně nikdy nechybí legrace.
Přijde vám jako klišé stále zdůrazňovat legraci? To je ale chyba. Pro někoho je život hodně vážný. Naše MS však není spolek, který by řešil jen Platóna či matematicko-astrální permutace. Jsme
spolek lidí, kteří se postupným scházením dostali do fáze přátelství, kde je legrace zásadní esencí. A rádi tuto esenci nabídneme i dalším. Tedy přijďte! Jako bonbonek pro nalákání: na našem posledním zasedání jsme založili pokerový klub a budeme se scházet „pravidelně“.
JUDr. Ronald Němec, ronald.nemec@mensa.cz
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Get ready, the battle begins! aneb Jak se hraje po americku
Slunce vychází jako každý den. Pomalu se
posunuje po obloze sledováno ostřížím zrakem
čekajících zápasníků. Jejich těla se v předzvěsti bitvy zaplavují adrenalinem, mysl se upíná
k vítězství. Dnes proběhne to nejlepší z celého týdne – zápas po boku cizinců v nové aréně.
Přípravy vrcholí a schyluje se k odjezdu. Obětiny byly darovány, svaly posilněny a mysl – ta je
napjatá k prasknutí. Až se slunce skloní k západu, prolije se první krev.
Tak takhle nějak začalo anglické hraní deskovek v Benešově. Po nezbytném „hi“ a představování se dostáváme k vysvětlování pravidel. Konečně originální pravidla dávají smysl a značně dotvářejí pocit ze hry. Po rozehřívacím kole Citadely nás
čeká pořádná akce, Twilight Imperium, právem
opěvovaná hra z prostředí budoucnosti. Nováčci Foto: Tomáš Kubeš
se snaží vnímat rozsáhlá
pravidla a vstřebat co nejvíc. Kontroluji jejich
pozornost úmyslnými chybami a zákeřnými
příklady. Bohužel, všichni dávají pozor. Konečně je hra připravená, každý má svou rasu
a závod o vítězství může začít. Hraní, komentáře, dokonce i dotazy jsou v angličtině. Připadám si jak ve filmu a hra má nádherné kouzlo. Nikoho nemusíme nutit do cizího jazyka,
a i když někdo sem tam klopýtne, tohle není
škola. Tady se neplatí za gramatické hrubky,
ale za nevhodnou agresi, podlou diplomacii či
příliš velké úspěchy. Výhodou je samozřejmě
i fakt, že když se člověk zasekne, někdo mu se
slovíčky pomůže.
Uběhlo několik hodin, hranice se posouvají
ve zběsilém tempu a aliance a smlouvy se pružně mění. Pro některé až příliš pružně. Spojený útok čtyř hráčů drtí nejlepší dva, přesto se
výherci drží v popředí. Záblesky laserové palby oslepují oči a trosky bitevních flotil vytvářejí nové měsíce u obléhaných planet. Pozemní
jednotky umírají po tisících, ale vládci národů

si toho již nevšímají. Teď jde totiž už jen o čas,
každý ví, že Martin v příštím kole vyhraje. Konečně sice alianční lodě zajišťují Martinův domovský sektor, ale dobrou náladu kazí fakt, že
zbývá pouze jedna pozemní jednotka. Přesto se
pouští do boje proti masivní převaze, vyzbrojena jen zvýšenou morálkou. Koaliční partneři vše sledují na svých obrazovkách, ale šance
na výhru je mizivá a všichni to vědí. Srdnatá
jednotka sice dokáže porazit dvojnásobný počet
nepřátel, ale Federace Slunce má v zásobě ještě několik dalších. Zklamaný povzdech zpečetí jistotu, prohráli jsme.
Poslední voják padá mrtev k zemi a obránci jásají, jejich vládce se stane novým imperátorem.
Na druhé straně galaxie
sice flotila Hacanského
obchodního impéria likviduje poslední obranu
druhého nejlepšího hráče, ale to již na výsledku
nic nezmění. Všichni tak
vědí, že následující tisíce let budou žít pod okovanou botou mariňáků Federace.
Gratulace stíhají rozbory hry a diskuze nad
tím, co by kdyby ... Vzhledem k tomu, že jsou
čtyři hodiny ráno, dohodneme se, že spát už
nemá význam. Na stůl se pokládá Battlestar
Galactica a na další čtyři hodiny se zabavíme
touto skvělou hrou. Po svítání vyrážíme ospalí, ale spokojení do svých domovů. Myslím, že
se akce vydařila a že hraní v angličtině má svůj
půvab. Dokonalé spojení nadšené konverzace
se zábavnou hrou přitom zajišťuje, že se nestydíte mluvit. Je tedy jisté, že si akci zopakujeme, tentokrát již přes den a nejspíše také v Praze. Máte-li chuť si hraní v angličtině vyzkoušet nebo si chcete o víkendu užít několik hodin
zábavy s přáteli, nezapomeňte se přihlásit do
SIGu Strategické hry, který díky grantu Mensy
může podobné akce pořádat. See you at map of
the galaxy next time.
Pavel Oplt
p.oplt@seznam.cz
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Tábor Logické olympiády
Letní prázdniny již patří mezi
krásné vzpomínky, vystřídala je zadumaná melancholie podzimu. Tu bych
ráda prosvětlila připomenutím jedné velice vydařené akce a tou je tábor
Logické olympiády. Omezený prostor
časopisu mě bohužel vede ke stručnému shrnutí namísto obsáhlého vyprávění, které by zasloužil každý z táborových dnů i účastníků.
Na chatu Vega v Krkonoších dorazila mimořádná sestava 27 dětí
z celé ČR a jednoho od protinožců,
aby zde prožily poslední dva červencové týdny v jiném světě i čase – na
expedici Amalthea. Rozděleny do
výzkumných týmů se děti s nesku- Valná hromada, foto: organizátoři tábora
tečným elánem a nasazením vypořádaly s množstvím intelektově i fyzicsí. Nutno podotknout, že pro značnou část dětí
ky náročných her a úkolů. Jejich nadšení a zá- šlo o první tábor, kterého se kdy zúčastnily.
jem o přednášky z nejrůznějších oborů byly O příjemnou atmosféru se samozřejmě svým
obdivuhodné, stejně jako šikovnost a vytrva- přístupem k nováčkům zasloužili i zkušení tálost. Všichni se velmi rychle sžili a spolupra- borníci z loňska.
covali bez ohledu na únavu či nepřízeň počaDěti byly zkrátka úžasné. Nemenší obdiv
a ohromný dík však patří také
lidem, kteří „expedici“ pro děti
připravili a prožívali s nimi.
Jmenovitě Alče, Jindrovi a Jurajovi. A úplně nejvíc Pavle Procházkové a Martinu Motlovi –
tato dvojice celý tábor vymyslela a programově, organizačně
i personálně zajistila. Díky, že
jste mě vzali mezi sebe. :-)
Tábor Logické olympiády
2010 byl pro mne osobně akcí,
z níž budu ještě dlouho čerpat
pozitivní energii. A pokud by
někoho tahle ochutnávka zlákala
k hlubšímu pohledu pod pokličku, stačí nahlédnout na stránky
Logické olympiády.
Pyramida, foto: organizátoři tábora

Jitka Markesová
jitka.markesova@centrum.cz
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Tandemový seskok
Po několika letech zvažování jsem se nakonec rozhoupal k absolvování tandemového seskoku. Pro seskok jsem určil místo snadno dostupné z celé ČR, Kolín – ano, i tam pořádá
MS Brno své akce. Přesto se přihlásilo jen pár
lidí. V den D se udělalo nezvykle krásně a teplo
a zdálo se, že nic nebrání, aby se dvě auta, jedno z Velkých Pavlovic a druhé z Plzně, potkala u Kolína. Ale bohužel, bránilo. Jedna pneumatika se rozhodla na dálnici ve 120kilometrové rychlosti opustit ráfek. Posádka to přežila,
ale byla tím diskvalifikovaná ze seskoku. Bude
skákat jindy.
Náš tým dorazil s dostatečnou rezervou. Navnadili jsme se instruktážním videem. Podepsali nezbytná prohlášení o zdraví a poučenosti. Oblékli jsme si slušivé kombinézy a čekali.
A čekali. A čekali. Konečně se nás ujali „skokani“ a kameramani. Rychle nám zopakovali
instrukce. Kameraman připomněl, že se mám
smát do kamery, jinak budu skákat ještě jednou.
(Bohužel tato výhružka nebyla nakonec splněna.) A už jsme v letadle, které roluje na dráhu,
zastavuje, túruje motory, řve a … start! Stoupáme do 1 500 metrů, vyskakují první skokani,
učni se samootvíracími padáky. Ve výšce 2 500
metrů skáče další skupinka. Ve 4 000 metrech
další jednotlivci a po nich my, tandemisti.
Pověšený jako zavazadlo nevěřícně zírám
do hlubiny a úplně zapomínám dívat se na bok

na kameramana. „Násilně“ mi otáčí hlavou a za
chvíli padám do hlubiny ... Šílený vítr mi čechrá vlasy, kašlu na kameramana, no spíše jsem
na něj opět zapomněl, a oddávám se pádu. Stav
beztíže jsem nezažil, ale i tak to byly impozantní pocity. Krátká minuta je pryč a otevírá se padák. Účastnil jsem se již paraglidingu, a tak dostávám opratě padáku a učím se řídit. Kochám
se krajinou, ale kolega byl netrpělivý, takže
si záhy užívám vývrtky a dosedáme rozesmátí před kameramanem. To je vše? Bohužel ano.
Celkem zklamání ... za ty prachy? ... čekáme
na fotky a video a pak jedeme domů. Až druhý
den při prohlížení fotek oživuji vzpomínky a říkám si, že to přece jen stálo za to!
Vladimír Kutálek
vlk@mensa.cz

Zaujala vás reportáž?
Chcete něco podobného zkusit?
Pak tu pro vás mám tyto
pozvánky:
• Brno – skákání na
sedmimílových botách
• Brno – zorbing
• okolí Prahy – let balonem
Přihlášení budou mít šanci
ovlivnit termín těchto akcí.

Foto: archiv autora
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MEG v Kanadě se Stanislavem Benešem
Po letní přestávce jsme se opět sešli v restauraci Austria. Tentokrát byl čestným hostem náš
člen Stanislav Beneš, jenž byl pět let obchodním radou na velvyslanectví České republiky
v kanadské Ottawě. Mluvili jsme s ním o jeho
pracovních zkušenostech a poslouchali jeho vyprávění o Kanadě, která je mu velice blízká.
Víte, že je Kanada zřejmě jedinou zemí,
kde se v moderních městech hloubí katakomby? Na celém území Kanady jsou dlouhé tuhé
zimy, a tak si obyvatelé velkých měst staví hustou síť tunelů, kterými mohou přecházet mezi budovami. Tunely propojují administrativní budovy, městskou dopravu, obchody i služby. Tuhé zimy ovlivňují i módu. Kdybyste si někdy v Kanadě kupovali kabát nebo
zimní boty, nezapomeňte se podívat, do jaké
teploty jsou určeny, bývá to uvedeno na štítku. Nedoporučuje se chodit ve dvacetistupňovém mrazu v botách určených do minus čtyřiceti a naopak. Dlouhá zima má i své výhody – kolik obchodních radů může občas pro
změnu zajet do práce na bruslích po sedmikilometrovém městském kanále? Jestli to nevíte,
tak bruslení vůbec a hlavně hokej je hlavním
kanadským náboženstvím. Není divu, že 60 %
hráčů NHL pochází z Kanady.

Stanislav Beneš, foto: archiv hosta

V Kanadě žije asi 34 milionů obyvatel,
z toho 90 % najdete do dvou hodin jízdy od
amerických hranic. Dál už je jen pár velkoměst.
Většinu území tvoří zemědělská krajina a neobydlená volná příroda. Severní území obývají
už jen Eskymáci.
Nejkrásnější místa najdete v Rocky Mountains, nejdeštivěji je kolem Vancouveru, nejevropštější města jsou v Quebecu, nejteskněji
hučí Niagara, nejvíce Čechů potkáte v Torontě,
nejvíce automobilových továren najdete v jeho
okolí a nejvíce kajakářů uvidíte na drobných
Quebeckých jezerech.
Není divu, že se Čechům v Kanadě zpravidla líbí. Také Kanaďanům se prý líbí v Čechách,
a to nejen proto, že tu máme několikanásobně
levnější a chutnější pivo.
Pokud máte nyní chuť zažít osobně něco typicky kanadského, zkuste sehnat javorový sirup a dejte si ho s palačinkami. Nevím, jestli
ho v Praze prodávají, ale rozhodně se po něm
podívám.
Jana Axman Vlková
axmanvlkova@volny.cz
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Výlet za historií Pardubického kraje
Poslední červencový den jsem uspořádala
pod hlavičkou pardubické MS akci nazvanou
„Za historií Pardubického kraje“. O akce pardubické skupiny zatím moc velký zájem není,
přihlásila se mi jen jedna členka, Věrka. Ta se
asi trošku bála a pár dní před akcí se ujišťovala,
jestli se opravdu uskuteční. Její obavy byly samozřejmě zbytečné. Když se něco koná, tak to
bude, i kdybych tam měla být sama. Ještě jsem
přesvědčila Pavla ze Slavkova u Brna, že to
bude v podstatě tajný geovýlet. Věrka přesvědčila ještě Martu z hradecké skupiny, takže se
vlastně jednalo o akci celostátního charakteru.
Ráno jsem vyzvedla Pavla na nádraží a jeli
jsme pro děvčata do Chocně. Cestou na Vraclav
jsme marně hledali několik keší. Děvčata začala propadat panice. Ve Vraclavi nás už čekala
Klárka s Hankou a Viktorkem. Ve Vraclavi jsme
si prohlédli barokní poutní kostel s expozicí restaurovaných barokních plastik z křížové cesty, poustevnu a muzeum s vojenskou expozicí,
kde si Věrka vyzkoušela opravdové rytířské brnění. Pak jsme zamířili k památníku vyvraždění
Vršovců. Tam byl první úspěšný lov toho dne.
Naše další cesta vedla do Vysokého Mýta,
kde jsme potkali další geolovce a byli jsme už
podstatně úspěšnější. Z nedostatku času jsme

Společná fotografie z Vraclavi, foto: archiv autorky

dobrovolně vypustili prohlídku vysokomýtského muzea a raději jsme vystoupali na Pražskou
věž. Dalším bodem programu byla prohlídka
dobříkovského dřevěného kostelíka. Paní průvodkyně nám udělala opravdu velmi zajímavou
přednášku o historii i současnosti tohoto unikátu. Dokonce jsme v jeho okolí našli i jeden
poklad.
Odpoledne uteklo jako voda a děvčata musela na vlak. Cestou zpátky do České Třebové
jsme ještě udělali několik odlovů, takže se Pavel ten den mohl pochlubit rekordními 19 úlovky.
Zdenka Pániková
zdenka@mensa.cz

Hornické slavnosti
Stejně jako minulý rok se i letos Mensa prostřednictvím místní skupiny Ostrava zúčastnila hornických slavností OKD, které se konaly
4. září v Karviné.
Nadace OKD nám pro prezentaci Mensy propůjčila velmi praktický zastřešený stánek, což jsme vzhledem k velké nepřízni počasí opravdu ocenili. Kromě prezentace mensovních aktivit jsme nabídli návštěvníkům, zvláště
těm malým, úlohy, kterými si mohli trochu potrápit hlavy.
Hana Kalusová
hana.kalusova@mensa.cz

Stánek Mensy, foto: archiv autorky

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Mensa, číslo 5, ročník XVIII, říjen 2010, casopis.mensa.cz

MENSAMMENSAM

Grilování v Prostějově
Předseda pořádá grilování. Co je to za trik?
To na to nemá lidi? Musím zjistit, jak to v Prostějově vlastně chodí ...
Ale nenápadně! A tak
jsem pro zakrytí už týden předem zapomněl
v prostějovské likérce brašnu od foťáku (se
všemi fotkami z EMAGu). Tomáš, který takové situace zvládá s bravurou a rychlostí světla, měl hned dvě řešení:
Přijeď si pro to na grilování, nebo to vezmu
do Prahy. Protože jsem
chtěl také přispět k řeše- Grilováni, foto: autor
ní schodku státního rozpočtu zvýšenou platbou spotřebních daní, zvolil
jsem z obou lokalit vzdálenější Prostějov.
GPSka mne neomylně navedla k vilce s netradičně řešeným krytým bazénem, na nádvo-

ří před hlavním vchodem už
parkovalo šest limuzín. Rozsáhlé zahrady skryté za vysokými zdmi a plotem skýtaly dostatek soukromí. Všude skotačily děti a posedávali mensané, jen ten gril nebylo nikde vidět. Ale to vůbec navadí, pingpongová hala
v domě a beach volejbalový
kurt v sousedství to plně nahradily ...
Ono to vlastně bylo trochu
jinak, i ten gril se nakonec
objevil, chcete-li znát pravdu, přijeďte příště také nebo
aspoň nahlédněte do galerie
na intranetu. Pražská skupina
děkuje za dovezené okurky
(těch bylo na Moravě opravdu hodně). A mne tak napadá, nedlužím náhodou něco za ten volejbálek?
Pavel Celba
pavel@celba.cz

Mensan si vždy
poradí!

Milada Pytelová
milada.pytelova@sanvet.cz

Danka Blumensteinová, foto: Zdeněk Pytela
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NePohádka aneb Jak jsem pro
EMAG zajišťoval exkurzi v TPCA
Bylo nebylo, dávno tomu bylo.
Za devatero dálnicemi s devatero benzinovými pumpami a devatero parkovišti stála hala
a z ní každou minutu vyjelo autíčko. Byli takoví, kteří těm autíčkům natahovali setrvačníky.
A byli takoví, kterým vrtalo hlavou, jak se to
dělá. A tak slovo dalo slovo.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až
se ucho utrhne.
Dlouho předlouho chodil jsem se ptát.
A dlouho předlouho slýchal: „Ještě je brzo.“ Až
jednou jsem se dočkal. „Už je plno.“ Tak se to
do mě zařízlo, že by se ve mně krve nedořezal.
Ani van Gogh. Temnota přede mnou, temnota
za mnou. Temnota ve mně. A takový krásný to
mohl být slunečný den!
Naděje neumírá. A když, tak poslední.
Já už měl flintu v žitě. A telefon v ruce.
„Haló, profesor Chocholoušek? Já se z toho
po…“ Nikdy neukazujte řitě, když brod je ještě daleko. Zvlášť ten Havlíčkův. „Lituji, ale to je
pro kolegu. A sanitka nahání Koudelku.“ Smůla
ve smůle. Naražen na kůle. Ztratil jsem řeč. Tanec je křeč. Hle, slepče, jen pohlédni, tam v garáži umírá poslední. Žádné mýty, žádné chýry
– kdo zklame, dá si harakiri …
Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.
A tehdy zželelo se dívce oněmělého muže:
„Hej, chlape, za to, žes nekoukal mi na kozy, ten
termín pro tě volný býti může, ať tví lidé zhlédnou naše p(r)ovozy!“ V tu ránu z rány po uchu vytryskla mi krev. A smísila se s mlékem a strdím
vůkol. Také bere vás zpěv, když splníte svůj úkol?

Letní noc s grilováním naplánovaná na
27. 8. 2010 nakonec proběhla velmi úspěšně
přímo doma v kuchyni u Pytelů.
Sešlo se nás 24, z toho asi polovina byly
děti. Protože hustě pršelo, grilovali jsme nakonec v elektrické troubě. Děti se vydováděly na
skluzavce, stavěly věž a hrály si s legem, velcí
mensani svedli boj ve hře Vlajky. Pěkně jsme si
popovídali a poslední účastníci opouštěli Pravlov až v sobotu po obědě.
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Zápletka místo happy endu
A tím to mohlo skončit. Jenže … Labe není
Temže. Na svatou Martu pozval jsem partu.
Všechny jsem zpravil o čtvrtku, jenom sobě
vsugeroval pátek. Všichni se schystali na čtvrtek, jen já se upnul k pátku. Všichni se dočkali čtvrtka, jen já měl teprve čtvrtek. Všichni už
byli v tom, jen já měl času dost ...

Den D
Pět minut před hodinou H mi zazvonil služební telefon. Pět minut mi trvalo, než jsem pochopil, že den D je čtvrtek. Že den D už nastal.
Pět minut jako solný sloup. Takže je to přece
jen v řiti! Všechno dohodnuté, vymodlené, a já
to takhle pohřbím. Trapně si popletu dny. S hrůzou reaguji na další zvonění telefonu. Studený
pot mne oblévá. Děs a hrůza v očích malují apokalypsu. „Máte tady tu exkurzi.“ Cože?!?!
Konec dobrý, všechno dobré.
Jsem sice popleta, ale naštěstí jsem popletl jenom sebe. Znáte to, člověk se na něco
upne … Takže pár bleskových telefonů a zmatečná mračna jsou za námi. Pár lidí si ťuká na
čelo, ale evropská intelektuální elita se už prohání mezi montážními linkami. Zbývá jen zodpovědět dotazy. Dokonce jsem se i usmál, když
mi v palbě otázek špitnul pan řidič z mašinky,
co prováží návštěvníky: „Co je to za lidi? Takovejch dotazů nepamatuju.“
A kdyby neměli další program, tak se tam ptají dodnes …
V Kolíně nad Labem s Borisem v náručí.
Ivan Chocenský
yvvan@seznam.cz

Informační nástěnka, foto: Arjen van der Lely
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EMAG in Prague: A triumph!
Ano, musím přiznat, že titulek tohoto článku jsem si (a s velkou radostí) vypůjčila z článku již zveřejněného v magazínu Mensy International, ale vzhledem k tomu, kolik času a úsilí jsme všichni v organizačním týmu i dobrovolníci na místě věnovali organizaci EMAGu
(European Mensas Annual Gathering = Výroční setkání evropských Mens), jsem moc ráda,
že se účastníci této dosud největší akce pořádané Mensou České republiky cítili dobře a že reakce, které od účastníků přichází, jsou vesměs
pochvalné – oceňují pečlivou práci organizátorů, zaujaly je všechny programové linie, užívali si výborné atmosféry celé akce, místa konání přímo v historickém centru našeho hlavního města, chutné české kuchyně, piva, výletů ...
Poděkování organizátorům přišla i od dodavatelů a partnerských společností.
V historii evropských setkání se píše již třetí ročník – první setkání se konalo v roce 2008
v Kolíně, pak v roce 2009 v Utrechtu a Tomáši
Blumensteinovi se povedlo získat pořádání této
prestižní události na mezinárodním mensovním
poli pro rok 2010 právě pro Mensu České republiky.
Pro čtenáře, kteří mají rádi přesná čísla –
přihlášených účastníků bylo 468 z 27 zemí, do
Prahy nakonec dorazilo a zaregistrovalo se 418
účastníků a dobrovolníků/organizátorů. Akcí
(events) v programu bylo (v 7 hlavních programových liniích Všeobecné přednášky, Mensovní přednášky, Přednášky na téma nadaných dětí,
Zábava a hry, Bussines Networking, Local program Praha, Exkurze) přesně 117. U mnohých
z nich zájem převyšoval původně naplánované
kapacity, proto proběhly několikrát v různých
časech, takže celkový počet eventů se vyšplhal
na 141, z toho např. 52 přednášek, 17 typů prohlídek Prahy, 24 exkurzí či 24 akcí z oblasti zábavy. Velký zájem posluchačů vzbudily např.
přednášky věnované nadaným dětem za účasti Ranka Rajoviće, autora metody NTC pro
rozvoj neuronových synapsí. Z doprovodných
akcí účastníky zaujaly mezinárodní šampionát

v hraní kuliček i Advík, festival příznivců japonské kultury. Největšími hromadnými akcemi byly Icebreaker Party s počtem 250 přihlášených účastníků, Opening Session v historií
dýchajícím prostředí Tyršova domu na pražské
Malé Straně s počtem 160 přihlášených účastníků a Gala Dinner v krásných sálech Mánesu
se světly nočního města na hladině Vltavy a výborným jídlem, které si vychutnalo 264 přihlášených účastníků. Týdenního Afterbusu po
dalších městech a památkách České republiky
a setkání s místními skupinami se zúčastnilo
sedm účastníků EMAGu, které za Mensu skvěle provázeli Tomáš Blumenstein a Pavel Celba.
Na akci s Mensou ČR spolupracovali jako
partneři Mezinárodní visegrádský fond podporující spolupráci krajin V4 na poli kultury, vědy
a vzdělávání, společnost Pražské věže, provozovatel sedmi významných pražských památek, Smaltum, výrobce a prodejce smaltovaného zboží, a Caribissimo, cestovní kancelář specializující se na poskytování turistických služeb
v oblasti Dominikánské republiky. Část akcí
jsme otevřeli i pro české mensany jinak nepřihlášené na EMAG a vzhledem ke speciálním
cenám vstupenek domluveným s pořádajícími
partnery byl o ně velký zájem.
Členy organizačního týmu jsme poprosili
o napsání obecných informací, veselých historek z natáčení apod. za oblasti, které na EMAGu zajišťovali. Dejme jim tedy slovo.

EMAG
= European Mensas
Annual Gathering
= Výroční setkání
evropských Mens

Organizační tým, foto: Tomáš Kubeš

Tomáš Blumenstein
(hlavní koordinátor, Afterbus)
Když jsem před rokem a půl přišel s myšlenkou organizace EMAGu v Praze, našlo se několik škarohlídů a zlých proroků. O to větší radost
jsem měl ze spolupráce se 70 nadšenými dobrovolníky, kteří stáli za přípravou a průběhem celé
akce. Můj největší dík ovšem patří koordinátorům jednotlivých sekcí a dalším nejaktivnějším
organizátorům, jejichž zodpovědnost a pracovitost byla klíčem k úspěchu EMAGu. A že to
bylo úspěšné setkání, ukazují nejen četná poděkování účastníků (představitele MI nevyjímaje), zvýšený zájem českých médií o Mensu
a mensovní aktivity, ale rovněž dobrá atmosféra
v týmu, která nám vydržela po celou dobu. Ještě jednou děkuji všem organizátorům, bylo mi
ctí a potěšením s Vámi spolupracovat.

Hana Kalusová
(hlavní koordinátorka financí)
EMAG pro mě byla akce příjemných překvapení – nejenže téměř všichni zaregistrovaní
účastníci, a že jich bylo opravdu hodně, přijeli,

zaplatili, co si objednali, ale navíc si ještě začali přímo na místě přikupovat další a další věci.
Naopak dobrovolníci, také v ohromujícím počtu, se usilovně po celou dobu akce, každý den
od rána do večera, tvářili, že je práce děsně baví
a samotná je tím pádem nejlepší odměnou.
Chci proto ještě jednou poděkovat všem,
účastníkům i dobrovolníkům, za tuto úžasnou
akci a báječnou atmosféru!

Hana Studenská
(hlavní koordinátorka programu,
dále odpovědná za koordinaci
místností v konferenčním centru)
K EMAGu (ostatně stejně jako k celé Mense) jsem se dostala jen náhodou. Na Leadership
Day jsem kývla, že možná s něčím pomůžu, ale
v té době jsem měla v hlavě krajské kolo Logické olympiády. Po finále LO mě Tomáš Blumenstein vzal autem přiblížit k Ostravě a během
cesty se ptal, co bych na EMAGu chtěla dělat.
Odpověděla jsem, že by mě možná bavilo zkoordinovat čas a prostor programu. V té chvíli
jsem netušila, co všechno to bude obnášet. Ale
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zpětně si říkám, že to byla skvělá volba a velice
cenná zkušenost. Zařadit přednášku byl někdy
docela problém, zvláště u přednášejících cizinců – nekrýt se časově s jejich již naplánovanými
events a zároveň vyhovět celkovému schématu
programu nebylo snadné, ale vždy se podařilo
najít čas vyhovující oběma stranám. Díky perfektní spolupráci v přípravné fázi už byla práce
během EMAGu v podstatě zábavou.

Gu extrémně bavilo poznávat lidi, se kterými
jsem si psala. Přímo na EMAGu jsem měla na
starosti infostánek, kde bylo od brzkého rána do
pozdního večera vždy co dělat. Neustálý proud
dotazů o Praze, programu EMAGu i Mense ČR zaměstnával mnoho dobrovolníků, kteří také doprodávali poukázky na ještě nenaplněné akce. Často jsme také museli řešit, kde si
opozdilci najdou svou skupinu s průvodcem.“

Zuzana Poláková
(hlavní koordinátorka pro komunikaci, odpovědná za komunikaci vůči
účastníkům i vůči Mense International)

Pavel Celba
(hlavní koordinátor technického zabezpečení, dále průvodce Afterbusu)

Já jsem si dobrovolně vybrala, že budu denně psát spousty emailů. Hitparádu dotazů vyhrál tento dotaz od účastníka z USA: „Co je to
SIM karta? Psala jsi mi o telefonních a vodafonních kartách – na co jsou používané? Máte
u vás internetové kavárny, abych se mohl podívat na své emaily?“ Musím říct, že mě na EMA-

Krásně se koordinuje technika, když je téměř vše v konferenčním centru k dispozici.
Předseda přinese tiskárnu, další člověk pécéčko z práce a všichni ostatní mají své notebooky,
které jsou ochotni i zapůjčit ... Ale to už bylo
„jenom“ finále. I přípravy byly velmi zajímavé a v mnohém poučné. Třeba Zuzka (Poláková – pozn. aut.) předvedla, jak se dá dobrovol-

Pavel Celba
Pocházím z tak malé vesničky, že se tu statisticky ani nemůže najít dostatek mensanů pro založení místní skupiny, a proto rád cestuji a potkávám nové lidi, dokud to ještě jde. Zatím to jde, ale od jisté doby pěkně z kopce ... Ten, kdo na mne po ránu civí, obvykle vypadá jako z opačného konce Gaussovy křivky, vzdělání už nesčetněkrát uplynul poločas rozpadu, ať dělám, co dělám, vždy se najde někdo, kdo umí všechno lépe nebo rychleji, a nezodpovězených otázek
neubývá. V Mense jsem vlastně jen díky tomu, že jsem test udělal kdysi dávno, tedy ještě včas
(a byl za pouhých 30,- Kčs). Nejsem nijak vzorným členem, protože mi v průkazce za posledních pět let chybí dvě známky.
Původně jsem měl být chemikem, ale už ve škole jsem víc času trávil ve výpočetním centru než v laboratoři, takže je ze mne programátor, a pokud nedojde k nějakému třesku, zůstane to tak i nadále. Jako introverta mne k činnosti dokáže přinutit jen ostřílený manažer (s jehož
kvalitou stoupá i můj výkon, často násobně), takže je celkem zřejmé, co dělám právě teď, kdy
žádného šéfa nemám. Na druhou stranu mám spoustu času věnovat se takovým akcím, jako je
třeba EMAG, což byla opravdu dobrá škola. Myslím si, že nelitoval nikdo, kdo se byť i jen na
chvíli zúčastnil a pomohl s organizací.
Občas si rád zasportuji, i když poležení na gauči taky není k zahození. Poznáte mne tak, že
stále po něčem pošilhávám, občas něco vyfotím, někde něco zapomenu, nepochopím složitější
vtip, všude jsem pozdě a správná otázka mne napadne, až když se není koho zeptat.
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nická práce pro Mensu
skloubit s rodinou, když
lezoucí po čtyřech, na zádech svou malou Kamilku, předčítala 27 připomínek k zatím asi desetibodovému seznamu úkolů.
A to nám ještě stihla uvařit oběd. Opravdu nevím,
jestli ji takovou službu
budu vůbec někdy moci
oplatit.
Dalším velkým přínosem pro EMAG byla určitě webová prezentace, jejíž základ je z dílny u Brzusků a na ostatní
zbylo už jen naplnění po- Opening Session v Tyršově domě, foto: Tomáš Kubeš
třebnými daty, informacemi a obrázky. Takový redoly, kutnohorskou kostnici i katedrálu, velkogistrační a informační systém nám pochválili bílovický vinný sklípek, prostějovskou likéri účastníci z USA, a to už je co říci. Ale i ta- ku (jako řidiči mi bylo dovoleno pouze přičichková drobnost jako web dokázala překvapit ... nout), Macochu a mnoho dalších míst (viz proNejvíc zábavy jsem měl, když jsem si stáhl data gram na EMAG webu), se mi už jen tak brzy
pro další zpracování. Poučky o krásném univer- nepodaří. Škoda jen, že jsme kvůli dešti vynezálním kódování UTF-8, na které jsem byl při- chali Prachovské skály.
praven, hned vzaly za své, protože se data zkonBylo by toho ještě mnoho co říci, ale nebudu
vertovala (nejméně) dvakrát a jen obyčejná po- si uzurpovat tolik prostoru. Pracovat s lidmi, jemlčka vypadala asi takto: „Ã¢â‚¬â€œ“. Nako- jichž nápady mají hlavu i patu, jsou promyšlenec však každý dostal svou jmenovku i osob- né a není jim co vytknout, bylo a bude pro mne
ní program, který si na webu předem připravil. vždy potěšením.
Musím konstatovat, že i přes mé veškeré sna(Pozn. aut. – Pavel Celba a Tomáš Kubeš požení web stále funguje, a předpokládám, že to řídili také krásné fotografie z akce. Linky na fotak zůstane nejméně do příštího evropského se- togalerie najdete na http://emag.mensa.cz/news/
tkání.
a http://www.mensa.cz/volny-cas/fotogalerie/)
Afterbus se nakonec uskrovnil do dvou aut
a díky tomu jsem se vešel i já ... Jak tenhle vý- Alena Novotná
let nejlépe popsat? Česká republika v jednom (PR, tisková konference)
týdnu. Kulturně sportovní stíhací jízda za místJsem ráda, že EMAG přinesl Mense mnoními skupinami. Myšlenka i příprava něčeho ta- ho pozitivního PR a pomohl informovat o aktikového zaslouží obdiv a zvlášť musím poděko- vitách Mensy ve prospěch šíření duševní kultuvat Věře Čepkové (určitě na to nebyla sama, ale ry i těch zaměřených na podporu vzdělávání či
na další „hledače“ trasy si teď nevzpomenu), že volnočasových činností nadaných dětí. O setkáopravdu navrhla skvělá místa, z nichž mnohá ní i o Mense obecně vyšlo několik článků v méjsem ještě neviděl. A rozmanitost zážitků byla diích s celostátní působností, naleznete je na
opravdu velká, protože navštívit během něko- http://emag.mensa.cz/press/ a na http://www.
lika dní Karlštejn, lednický zámek, ostravské mensa.cz/mensa/v-mediich/. Během EMAGu
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Registrace, foto: Pavel Celba

se uskutečnila také tisková konference se zástupci národních Mens a Mensy International.
O akci informovala tištěná i elektronická média, Tomáš Blumenstein Mensu reprezentoval
v rozhovorech v rozhlase a v televizi. Publikované články vyznívaly pozitivně, a proto snad
lze říci, že všechny tyto PR aktivity přispěly
k šíření dobrého jména Mensy ČR a povědomí
společnosti o tom, čím se zabývá. Velkou zásluhu na tom má nová posila PR týmu Eva Stejskalová, proto bych jí ráda tímto poděkovala.

Markéta Erbsová
(koordinátorka programové linie
exkurze)
Poprvé jsem se ve svém městě cítila jako cizinec-turista a to je jeden z nejsilnějších a nejhezčích zážitků, které mi EMAG přinesl. Nepředpokládám, že ještě někdy půjdu po Národní třídě s milým pocitem, kdy nahlížím na Prahu tak trochu jinak. Celá atmosféra se mi moc
líbila. Začalo to docela nevinně malou Tour de
Pub po Podskalí. Kdyby mě někdo nyní poprosil, abych uskutečnila ochutnávky piv pro 170
lidí, šla bych do toho znovu i se svou sestrou
Evou a všemi dobrovolníky, kteří nám nesmírně pomohli. Všechny akce potřebovaly svého
dobrovolníka, a pokud mám napsat něco málo

k exkurzím, ty je potřebovaly o to více. Myslím, že ještě po měsíci bych vyjmenovala všechny exkurze a přiřadila k nim jméno doprovodu, zda platí na pokladně nebo ne, jestli má někoho kontaktovat, zajištěné
tlumočení / vlastní předkladatel, jízdenky ... a to hlavní – v kolik skupinka vyráží z Novotného lávky. Po
návratu skupinky mě vždy
zajímalo, jaké to bylo a co
viděli. Myslím, že všichni
byli spokojeni, a to mě velmi těší. Snad jen – nevíte-li,
kam v Praze zajít, co je v rekonstrukci, zkrátka co s načatým víkendem, napište
mi (marketa.erbsova@mensa.cz), Prahu mám
vcelku dobře zmáklou.
V rámci EMAGu proběhlo 24 exkurzí. Místa jako tunel Blanka, Štefánikova hvězdárna na
Petříně, Česká národní banka, elektrárna Temelín, automobilka TPCA, Národní muzeum, sídlo
senátu, botanická i zoologická zahrada, ale i exkurze v pivovaru u Fleků spojená s ochutnávkou
a obědem ve zdejší vyhlášené restauraci nenechaly účastníky chladnými. Zájem o exkurze byl
obrovský, většinou bohužel z provozních důvodů
limitovaný tím, kolik účastníků jsme na ně mohli vzít. Počet účastníků se tedy většinou pohyboval kolem 30. Speciální péči průvodkyně, kterou
měl pouze sám pro sebe, si užil jediný účastník
exkurze do Náprstkova muzea.
V programové linii soutěží, kterou měla na
starosti Patricie Řeháčková a která zahrnovala
9 testů a 1 hru, si účastníci změřili síly např.
ve vědomostním testu, testu matematických
schopností, testu obecných znalostí nebo testu
ze zeměpisu. Nejrozsáhlejší soutěží co do počtu přihlášených, místa konání i délky trvání
byla čtyři hodiny trvající hra „Fantom“, zkrácená a cizincům přizpůsobená verze Fantoma,
který se hrál na podzimním celostátním setkání
Mensy v Praze v roce 2007.

Soutěžící si při plnění úkolů měli možnost prohlédnout a vychutnat atmosféru uliček Starého Města. Celkový vítěz programové linie soutěží získal zájezd do Dominikánské republiky sponzorovaný firmou Caribissimo. Patricie k soutěžím řekla: „Do poslední
chvíle byli v soutěžní části dva favorité, a to
Daria (Německo) a Jayram (Malajsie), před
jejichž znalostmi smekám. Bylo to dost napínavé, zvlášť například okamžiky, kdy soutěžící vyrazili na trasu s mapou, ale bez rozhodujících údajů, takže organizační tým měl vlastní malou bojovku co nejdříve týmy odchytit
a podklady dodat. Také já jsem měla stres do
poslední chvíle, výsledky byly velmi těsné,
a vzhledem k tomu, že 1. místo byl zájezd
do Karibiku a 2. místo tričko, musela jsem se
snažit, aby hodnocení bylo co nejspravedlivější.“ K vítězství blahopřejeme Darii-Maret
Geller z Německa.
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Petr Mazal
(koordinátor dobrovolníků)
Na slavnostním zahájení EMAGu v Tyršově domě uvedla jedna z amerických delegátek,
že se už po třech měsících členství v Mense dostala k organizování velkého mensovního setkání. Takové věci se stávají. Já jsem se ke svému účinkování na EMAGu dostal po necelých
pěti měsících v Mense. Neznal jsem téměř nikoho – o úrovni mých neznalostí svědčí mj. telefonát p. Kristianu Svobodovi s prosbou o výpomoc na infostánku (p. Svoboda mě zdvořile vyslechnul a vysvětlil mi, že na infostánku
zřejmě ne) – a měl jsem pouze matnou představu o tom, co mě očekává. Byl jsem ujišťován, že atmosféra na podobných mensovních
akcích bývá báječná, že všichni jsou ochotní,
přesto jsem však na EMAG přijížděl s pocitem
nejistoty – šlo o moje první velké mensovní se-

Petr Mazal
Vím jistě, že ať sem napíšu cokoli, stane se to předmětem neobyčejně vtipných a trefných komentářů mých dcer (18, 14).
Pro příznivce MBTI (Myers-Briggs) jsem ISTJ, podle diplomu
pak učitel. Vystudoval jsem matematiku a fyziku na Přírodovědecké
fakultě UJEP / MU v Brně a po studiu jsem dokonce měsíc učil. Těšil jsem se na vojnu. Proč? – Odpovím (možná) individuálně. Můj
další profesionální život je spojen s informatikou. Po devíti letech
práce pro firmu Gillette jsem od žiletek přešel na čepelky a k IT přidal systémy řízení.
Kolonka mých zájmů obsahuje historii – WW2, cyklistiku, občas lyžování, hudbu od rockových muzikálů (spíše ty klasické od A. L. Weber, T. Rice) po třeba No name, mám rád knihy
o Kaplanovi, Monty Python a MASH.
Na testování mě letos v zimě vyštvala manželka, impulsem byly kvízy v MF Dnes. Každý je rád s těmi, kteří jsou nějakým způsobem „kompatibilní“, se kterými si rozumí, má o čem
mluvit, kteří sdílejí podobné hodnoty. V Mense je podíl těchto kompatibilních neobvykle vysoký; možná jsem je ještě nestihl odradit svými rýpavými komentáři. Mám pocit, že veřejností je Mensa brána jako elitářská organizace „těch zvláštních“ lidí, proto pokračování ve snaze
o zviditelnění Mensy považuji za krok správným směrem.
Bydlím na hranici Moravy a Čech, v Jevíčku. Toto město má cca 2 600 obyvatel, tj. dalších
51 potenciálních mensanů. Občas se ptám, kde jsou …?
Úsloví, které se mi líbí a kterým se často řídím, pochází z VKVŠ (vojenské katedry vysoké školy), kde major Barnabáš Marčo říkával: „Súdruhovia, pamätajte si, jak vy k my, tak my
k vy.“
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Odkazy související s EMAGem

Žonglování, foto: Zbyněk Fojtík

AMMENSAMMENSA

tkání – ale i s pocitem naděje, že většina dobrovolníků, které jsem kontaktoval předem, přijede a pomůže. A oni nezklamali. Dobrovolnice
a dobrovolníci zvládli vše. Od úvodního stěhování materiálu na Novotného lávku přes úpravu dvěstěsedmnáctky (hlavní konferenční místnosti) i dalších místností až po přípravu materiálů pro jednotlivé účastníky. Zvládli i úvodní středeční nápor při registraci na infostánku,
jakož i následné hodiny služeb, během kterých
byli (spíše byly) vždy ochotni pomoci delegátům, poradit cestu, najít nejbližší bankomat či
bazén nebo nabídnout něco u stánků You can
take / You can buy. Zvládli vše, hry i průběžné
zásobování účastníků kofeinem, teinem a jiným
občerstvením. Brzy jsem dával zapravdu tvrzení o výborné atmosféře, snad nikdo z dobrovolníků nebral svoji pomoc jako pouhou povinnost; ochota, vystupování, úsměvy a třeba i večerní dotazy, zda mají přijít pomoci ještě další
den, mě přesvědčily, že je tomu jinak, že mensovní dobrovolník má opravdu dobrou vůli pomoci. A v této atmosféře jsme dospěli až do finále – úklid, loučení ... a vzpomínky ... a něco,
co jedna z německých účastnic v následných
ohlasech označila jako „hangover“, taková kocovina z Mensy. Jsem rád, že jsem se mohl
EMAGu zúčastnit, poznat řadu výborných lidí
a být součástí týmu, který celou akci zajišťoval.

Mám radost, že mohu dobrovolníkům ještě jednou poděkovat za vše, čím přispěli, a ujistit je,
že s nimi se už organizování případných dalších
EMAGů nebojím.

Zuzana Šimková
(koordinátorka lokálních akcí,
dále odpovědná za komunikaci
s partnery)
O prohlídky Prahy byl dle očekávání velký zájem, do svého programu je zařadil téměř
každý účastník, někteří stihli i více vycházek.
Vypravili jsme celkem 28 skupin po 20 až 35
účastnících, které provázely zkušené paní průvodkyně. Praha potvrdila všechny svoje přívlastky, na které jsme účastníky lákali – srdce
Evropy, Matka měst, Praha stověžatá, romantická, magická, kulturní ... Dle očekávání byli
účastníci z památek města pražského nadšeni;
jediné, na co si stěžovali, byla typická nemoc
turistů, tedy bolavé nohy – všechny prohlídky byly kromě dopravy na místo určení (převážně tramvají) dále již pěší. No, chtěli jsme
účastníkům z Prahy ukázat co nejvíce! Dále
jsem organizovala koncert vážné hudby, který
jsme otevřeli i pro české mensany. Zúčastnilo se 105 posluchačů, kteří naplnili celý kostel
sv. Martina ve zdi s výbornou akustikou a vy-

Odkazy na zprávy v tisku: http://emag.mensa.cz/press/
Mensovní MS v kuličkách: http://kulicky.eu/mensa/
Fotografie Pavla Celby: http://www.mensa.cz/volny-cas/fotogalerie/?album_id=296
Fotografie T. Kubeše: http://www.mensa.cz/volny-cas/fotogalerie/?album_id=291
Fotografie Laury Liems: http://www.facebook.com/album.php?aid=61701&id
=1072094334&l=5120ee392b
slechli díla světových i českých klasiků v podání kvarteta hudebníků České filharmonie. Ve
spolupráci s partnery EMAGu jsme dále nabídli další příznivé ceny a speciální vstupné.
O těchto nabídkách jsme vás průběžně informovali. Práce několik měsíců předem i v průběhu akce samotné bylo hodně, ale to platí asi
pro všechny organizační týmy ze všech pořádajících zemí. Potvrdil mi to i Mathias z pořádajícího týmu z Kolína před dvěma lety, ten si
letošní EMAG, který pořádat nemusel, vyloženě užíval a doporučoval mi to také, takže možná příští rok v Metzu? :-) I když z pohledu organizátora, tlumočníka a účastníka zároveň …
s pusou plnou čokoládových pralinek v „muzeu čokolády“ to byla akce úplně parádní!! :-)
A veselá historka z natáčení? Při jedné z exkurzí jsme hledali ztraceného účastníka, který na nás dle zoufalého telefonátu z centra na
Novotného lávce prý čeká pod orlojem! Takže jsem v davu vyhlížejícím smrťáka a apoštoly v 11 hodin dopoledne měla asi dvě minuty na to, abych ho našla. Nevěděla jsem, jak
vypadá, a ostatní účastníci mezitím již svižně
odcházeli Celetnou. Co se dalo dělat, stoupla
jsem si přímo pod orloj a divoce mávala kartičkou EMAGu, úplně jako blázen ... ale kolegové, s tou bílou šňůrou to byl výborný nápad!!
Účastník si exkurzi nakonec moc užil.
V průběhu EMAGu jsme v rámci krátkých rozhovorů zpovídali účastníky do denního newslettru, který připravovala Jitka Nováková, a moc mne těší pochvala Majky Svoreňové z Mensy Slovensko. Vyjádřila se, že pražský EMAG je dobrou organizací porovnatel-

ný s oslavami 50. výročí Mensy International v roce 1996 v Londýně, kterého se také zúčastnila. Ještě jednou bychom rádi poděkovali
členům Mensy, kteří v přípravách i v průběhu
EMAGu pomáhali.
Pokud byste se rádi zúčastnili dalšího ročníku EMAGu, tak příští léto štafetový kolík
pořádání této velké celoevropské akce přebírá Mensa Francie a organizátoři jako hlavní témata ohlásili jídlo, víno a lidská práva. Setkání
se bude konat od 3. do 7. srpna 2011 v univerzitním areálu městečka Metz proslaveného zejména nádhernou katedrálou, ale i promenádou,
zahradami, prostě francouzským savoir-vivre!
(uměním žít).
Zuzana Šimková
zuzana.simkova@volny.cz

Na tomto místě se může nacházet Vaše sdělení 1888 inteligentním lidem (31. 12. 2009) již za 300 Kč. Více informací:
http://casopis.mensa.cz/o_casopisu/klicove_informace_pro_inzerenty.html

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Mensa, číslo 5, ročník XVIII, říjen 2010, casopis.mensa.cz

MMENSAMMENSAM

M
MMMENSAM

M
MMMENSAM

Ohlédnutí za EMAGem

45

MENSAMMENSAMM

MENSAMMENSAM

44

Ohlédnutí za EMAGem

ENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

M
MMMENSAMM

MMENSAMMENSAM

M
MMMENSAMM

AMMENSAMMENSA

MENSAMMENSAM

EMAG aneb Mensovní guláš
Asi 350 cizinců se na EMAG přihlásilo, aby
viděli Prahu. Já jsem se na EMAG přihlásila,
abych viděla cizince.
Baví mě lidé, baví mě národy. Myslím si, že
vezmete-li skupinu lidí, kteří po staletí žijí na
jednom místě, zjistíte, že mají cosi společného.
V Orlických horách se rodilo mnoho písmáků,
prý to bylo složením půdy. Jižní přímořské národy rády večer pijí a tančí, protože mohou trávit večery venku. O odlišnostech lidí se dá číst,
něco se dá odhadnout, ale nejlepší je to zažít.
Škoda, že nevidíte, jak na mě ten Američan
s pivem a kšiltovkou zčistajasna vysypal: „Jak
se máš? Praha je nádherná, ale s těmi snídaněmi byste měli něco udělat. Místo chleba se sýrem byste měli servírovat slaninu s vajíčky, jako
to dělají ve Vídni.“ Musím mu dát za pravdu,
bylo by to lepší. Ovšem, kus masa je pro Američany důležitá součást života, což jim můžeme
jenom závidět, nám se sem ty stáda holt nevejdou. A ohledně kšiltovek? Nebýt Ameriky, jejich produkce by byla sotva dvacetinová.

Živá diskuse mezi účastníky, foto: Pavel Celba

Několik Poláků a východních Němců velice zajímalo, jaký byl vývoj Československa od
pádu železné opony; máme s nimi mnoho společného. Dány jsem pít vůbec neviděla, a asi
proto vždy soustavně mlčeli, nicméně mlčeli
vždy přívětivě a sympaticky. Byl tam také létající Holanďan – přilétl do Prahy vlastním letadlem. Všichni Holanďané byli štíhlí a vysocí. Německá fanynka geocachingu měla (v Německu) perfektně vychovaného, naprosto klidného psa zvyklého na děti, se kterými geocaching dělá. Blonďatý gentleman Berlíňan toho
o Čechách věděl překvapivě hodně, zajímal se
zvláště o architekturu. Ovšem krásy pražského
panorama se líbily všem stejně, zrovna tak jako
technické muzeum pražských vodovodů v podolské vodárně, kam se kromě Čechů přihlásili
samí mladí hubení dlouháni.
Škoda, že nevím, odkud byl ten spáč. První přednášku o Praze hlučně prochrápal, další dny jsme ho vídali spát různě po učebnách.
Paní provozní na galavečeru jsem musela vysvětlit, že ten vandrák, co
mi ho ukázala, abychom
ho nějak vyhodili, že i ten
k nám patří právem a že je
neškodný. Belgičana, který
se mě dopředu zeptal, jestli bude na galavečeru dost
sladkostí, že jako hlavní
jídlo chce čokoládu a koláče a jako zákusek něco
se šlehačkou, jsem musela
zklamat, že jsme objednali
hlavně masové pokrmy.
Němec, Dán a jedna
Švédka uměli dobře tančit latinské tance, ale zatančit od podlahy valčík, v tom
jsme my Češi zcela nedostižní! Jediný cizinec, který
dobře tančil valčík, byl jeden starší gentleman, možná
Němec nebo Belgičan. Nejhlučnější na galavečeru byli

Italové, seděli venku a přes jejich hovor občas
nebylo slyšet vlastního slova. Bavili se dobře.
Naproti tomu seveřané se vůbec nezdáli chladní, jak se říká.
Seveřané (Švédka, Dán a Belgičan) mi první den řekli, že se s jedním Němcem radili, co si
vzít na galavečer na sebe, a co já na to. Němec
je varoval, aby to s večerní róbou nepřehnali.
Tak jsem je ujistila, že toho se nemusí obávat.
Budou tam jistě džíny, ale i velké večerní, právě
tady v Čechách. Jsem ráda, že vydařený večer
mi dal za pravdu. Ovšem o své místo na žebříčku společenské úrovně mezi národy budeme
ještě pár let muset bojovat. Ještě pár galavečerů bude muset proběhnout, než se dost cizinců přesvědčí o tom, že tu také máme civilizaci.
Poctivě jsem se snažila svými klobouky pomoci držet prapor naší kultury hodně vysoko – na
každý den jiný klobouk. Jeden smutný Švéd mi
na galavečeru řekl, že u nich se klobouky přestaly nosit v šedesátých letech. Sdělila jsem mu
prostou pravdu, že u nás se nosí od středověku
zkrátka dodnes.
Program EMAGu byl neuvěřitelně nabitý.
Kéž by organizátoři některé z exkurzí zopakovali v budoucnosti jen tak pro české účastníky, já sama bych měla zájem například
o Temelín.
Na EMAGu jsem se velmi dobře bavila, za
což skromně děkuji celému týmu včetně mě. :o)

Nejvíce díků patří asi Tomáši Blumensteinovi,
Hance Kalusové, Hance Studenské, Zuzaně Polákové a Pavlu Celbovi – ti na tom dělali průběžně od počátku do konce, a to velmi intenzivně.
Jana Axman Vlková
axmanvlkova@volny.cz

Tabule s bydlišti účastníků, foto: Tomáš Kubeš
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Reakce na článek Zatmění do kin pluje, dívčí srdce se raduje
Ačkoliv jsem převážně člověk introvertní a mírný a svůj názor si nechávám většinou
pro sebe a říkám ho, až když se někdo ptá, výše
zmíněný článek o dalším dílu Twilight ságy
mne inspiroval k reakci.
K uvedené sérii „upířích“ filmů jsem se dostala až nedávno, protože se nerada stávám součástí „davového šílenství“, ať jde o cokoliv.
Nyní mám trochu čas, tak jsem se také trochu
začetla a zakoukala a udělala jsem si na ni jistý názor, který je hodně v rozporu s vyjádřením
autorky článku.
Nebudu tady srovnávat filmy a knihy, ať si
udělá každý názor sám, chtěla bych upozornit
na jednu věc, která možná většině uniká, ale
právě svojí nevlézavostí a podáním je o to nebezpečnější.
Bella je člověk, který nezapadá mezi ostatní, je jiná, není šťastná, je sama ... a hle, kdesi v jistém městečku se najde krásný „upíří
princ“, který jí ukáže jiný svět plný neočekávaných možností ... Je to vlastně pohádka, ale zasazená do přiměřeně běžného života, právě proto nebezpečná, protože může vzbudit dojem, že
to tak ve skutečnosti je.
Za všechno zmiňuji jistou diskusi na internetu, kde se jistí lidé sami začali vydávat za upíry, ve svých reakcích psali o krvi, o tom, jak
a kde žijí, atd. To jsem se už musela opravdu
smát, ale nebyl to šťastný smích, spíš smích
přes strach a slzy, co všechno to může v lidech
vyvolat.

Pro lidi, kteří mají nadhled (a to myslím,
nebo aspoň doufám, většina mensanů má),
je sága rozptýlením, ale pro jistou skupinu
lidí je film nebezpečný, protože jim odpovídá jednoznačně na otázku, zda je v pořádku se připojit ke „skupině jiných lidí“ (doufám, že chápete, kam mířím), jít s nimi jinam, opustit svou rodinu, přátele ... Člověk citlivý a nešťastný ze samoty se ztotožní
s Bellou, která se čím dál víc vzdaluje běžnému životu.
Neviděla jsem druhý film a po vyjádření
známých se k tomu ani nechystám, musím jen
říct, že další díl Eclipse mne moc nezaujal, je
to vyloženě červená knihovna, postavy se nijak nevyvíjejí, vše se točí okolo trojúhelníku
Bella – Edward – Jacob, trochu „pobaví“ potyčka s upíry, ale nic víc.
Takže závěrem – brát s nadhledem nebo radši nekoukat.
Petra Vlková
vlkovapetra@email.cz

Přijde Vám, že v některém
z článků míjíme něco
podstatného?
Prosím, nebojte se nám napsat
svůj názor na adresu
redakce@mensa.cz!

Jsem sice sociální pracovnice zaměřená na seniory,
ale baví mne psaní a jsem nyní na mateřské dovolené.
Proto svoje literární ambice upínám k novému webovému
portálu pro všechny www.rodina21.cz, kde se specializuji
na děti a kulturu, ale lze toho zde nalézt mnohem více.
Přijďte se (nejen) za mnou podívat.
Členka Mensy Tereza Cimburková, trz@centrum.cz
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U Bezručů vypráví o tvrdém životě v měkkých kulisách

V ostravském Divadle Petra Bezruče se již
naplno rozjíždí nová divadelní sezóna, letos s názvem Ostrá. Stále ale máte možnost zhlédnout
„předprázdninový“ repertoár, do něhož patří také
hra s netradičním názvem Tvrdě/Měkce.
Venku zuří krutý mráz. Ženy se vrací po
noční šichtě ve sklárně. Všechny míří do místní
nalévárny. Takto začíná první část hry, ze které
čiší chudoba a tvrdá dřina a jejíž hlavní hrdinkou je mladá a silná Draha. Místní ženy si na
práci nestěžují, jejich jediné neštěstí je, že každá zůstala sama. I Draha je sama, ačkoliv tomu
tak kdysi nebylo.
Do kraje přijíždí bohatý Reichman jakožto zástupce majitele sklárny. Všem oznamuje,
že provoz sklárny je příliš drahý a příjem příliš
malý, tedy že sklárna se s okamžitou platností
uzavírá. Tvrdá rána pro tvrdé ženy.
Druhá část hry je na první pohled jiná. Moderní vila, luxusní nábytek, měkké polštářky –
to vše obklopuje krásnou Andreu. Andrea je televizní hlasatelka a začínající zpěvačka, ale přece není dokonale šťastná. Ve své obrovské vile
žije úplně sama.
Její samotu ale rozptýlí sympatický Jirka, který zoufale hledá práci. Nabídne se, že jí
bude pomáhat v domácnosti. Z Jirky se ale ne-

stane jen obyčejný zaměstnanec, ale opravdový
přítel, který dokáže Andreu rozesmát a rozsvítit světlo naděje i ve chvíli, kdy mu úspěšná televizní hvězda v měkkém župánku řekne, že je
vážně nemocná.
Hra Tvrdě/Měkce je obrazem dvou naprosto jiných světů, kde ale lidé končí stejně. Nejedná se o ryze odpočinkovou podívanou, ačkoliv se dočkáme mnohých odlehčených a opravdu vtipných momentů. Ve vtipných (měkkých)
scénách vyniká Jan Vápeník v roli hodného Jirky. Ve scénách dramatických (tvrdých) exceluje Tereza Vilišová, která má coby Draha tolik
energie jako chrlící sopka.
A na co se můžete těšit v nadcházející Ostré sezóně? Na podzim Divadlo Petra Bezruče představí premiéru muzikálu Pornohvězdy.
Dále uvede hry Nevěsta, Rodinná slavnost či
Pestré vrstvy. Největším letošním lákadlem ale
bude nesmrtelná klasika Romeo a Julie. Divadelní fanoušci se dozajista mají na co těšit.
Lenka Molnárová
lenka.boss@seznam.cz
Režie: Jan Frič
Hrají: Tereza Vilišová, Dušan Urban, Markéta
Haroková, Jan Vápeník, Lukáš Melník
Premiéra: 14. 5. 2010
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Od dubna tohoto roku je na
světě hlavolam nazvaný Tom Ball.
Vypadá jako malinký fotbalový
míč a jmenuje se po Tomášovi,
synovi svého vynálezce Zdeňka
Blažka z Brna. Na rozdíl od Rubikovy kostky je tento hlavolam
koulí a má poněkud více možných
pozic. Vynálezce uvádí tento počet jako 10 na 69. Jak vlastně hlavolam vypadá a jak funguje?
Tom Ball má podobu fotbalového míče. Povrch hlavolamu
je tvořen dvanácti pětiúhelníky
a dvaceti „šestiúhelníky“. Šestiúhelníky jsou vylisovány do prvků ve tvaru trojúhelníků. Trojúhelníky svými vrcholy podplouvají pod pětiúhelníky. Mezi každou dvojicí trojúhelníků se pak
nachází prvky ve tvaru tzv. piškotů, kterých je
celkově 30. Dutá koule je osazena 12 pevnými
pětiúhelníky. Kolem každého pětiúhelníku pak
lze volně otáčet přilehlou pěticí šestiúhelníků.
S každou pěticí šestiúhelníků se pochopitelně
současně otáčí i příslušná pětice piškotů.
Hlavolam je prodáván ve složené podobě,
což vezme vítr z plachet těm nevěřícím Tomá-

Přijďte si zazávodit s celou rodinou

www.ZAVODYslapacichAUT.cz

Kdo si jezdí, nezlobí.
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Svatba mensana …
Asi před měsícem jsme obdrželi poštou podivné psaní. Při bližším zkoumání jsme zjistili, že se
jedná o zcela netradiční pozvánku od syna na jeho vlastní svatbu. A jak se sluší na mensa-na, měla
charakter hlavolamu. Po vyluštění jsme se chtěli podívat pro jistotu i na nápovědu, kde nás ovšem
na internetových stránkách čekalo pouze toto sdělení: „Na nápovědu je ještě brzy, koťata.“ Až asi
týden před termínem obřadu jsme nápovědu skutečně našli. Tedy „nápovědu“, byl to také hlavolam! Jak se ale dostat na svatbu?
Miroslav Moravec, redakčně upraveno

šům, kteří by chtěli prohlásit hlavolam za nesložitelný. Cílem je uvést hlavolam do takového stavu, aby všechny barevné symboly a kruhy na povrchu tohoto „fotbalového míče“ byly
souvislé a uspořádané.
Proč se o Tom Ball máte zajímat? Jednak je
to docela zajímavý a sympatický kamarád pro
dlouhé večery, můžete si na něm tříbit své kombinační schopnosti a konečně skrývá se v něm
možnost vyhrát jeden milion korun českých.
Soutěž ve skládání hlavolamu na čas proběhne
na počátku roku 2011. Soutěžící se musejí zaregistrovat a složit předepsanou kauci 1000 Kč.
Kdo první před porotou složí Tom Ball za dobu
kratší než 3 minuty, vyhraje 1 milion Kč. Na
závěr přijměte jedno malé upozornění: Pokud
v koutku duše toužíte po milionu korun, musíte
si koupit Tom Ball v té podobě, která je označena jako tzv. výherní. S ostatními druhy hlavolamu se nelze soutěže zúčastnit.
O hlavolamu se dozvíte více na jeho domovské stránce na webu www.tom-ball.eu
Zbyšek Bahenský
zbysek.bahensky@gmail.com
redakčně upraveno

Pozn. redakce: Nápověda k hlavolamu obsahuje mnoho barev, které v černobílé tištěné verzi časopisu nevyniknou, a proto
pro řešení této úlohy doporučujeme využít barevnou elektronickou verzi časopisu dostupnou na http://casopis.mensa.cz/.
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Informace z oznámení:
13. Shahrivar 1389, London 13,00
a votom Las Vegas 6,00 UCT-9 – rodina,
Las Vegas 8,30 UCT-9 – kamarádi,
píc info na http://snehulacka.pitris.info
Ano, opravdu jsme vám nic nezapomněli
napsat, ale dobrá tedy …
… malá nápověda :)
Sedlec, Kladruby, Želiv, obrázek kolečko,
Žďár n. S., Zvole, Rajhrad

Nápověda k hlavolamu:
1. Barevné zadání naleznete na http://snehulacka.pitris.info (v časopise uvádíme
čb verzi pouze pro ilustraci, k luštění ji
nelze použít).
2. Rozstříhejte obrazec na čtverečky.
3. Složte je k sobě tak, aby sousední hrany
měly vždy stejnou barvu.
4. Složený obrazec musí mít tvar pláště
krychle v rovině.
5. Složte 3D krychli.
6. Čtěte písmenka od startu do cíle.
7. Šedá šipka značí, že následující písmeno není důležité pro zprávu, jenom udává směr dalšího pohybu.
8. Barevná šipka značí, že následující písmeno je součástí zprávy.
9. Tečka značí průchod krychlí skrz.
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Matrix
Reloaded
Zapište všechna čísla od 1 do 9 do
volných míst v tabulce tak, aby všechny rovnice vycházely. POZOR: Neplatí
zde přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním! Všechny rovnice musí
být počítány v zobrazeném pořadí, například v druhém řádku se tedy nejprve odčítá a až poté se výsledek násobí.

Masyu

Zadání 1
Zadání 2

Zakreslete
do
tabulky
„okružní cestu“, která vede skrz
každé políčko s kruhem. Tato
cesta může zatáčet o devadesát
stupňů. Pravidla pro její zakreslování jsou takováto:
1. V políčku s černým kruhem musí cesta zabočit o devadesát stupňů, přičemž ve vedlejších políčcích v obou směrech
musí vést rovně.
2. Skrz políčko s bílým kruhem musí cesta vést rovně a alespoň v jednom vedlejším políčku zabočit o devadesát stupňů.
Z originálu Masyu,
MinD-Magazin (Mensa
Německo), únor 2008, str. 47
přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

Řešení - příklad

Z originálu Matrix Reloaded, topIQ
(Mensa Rakousko), Nr. 347, str. 50
přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

Pokračování řady
C2 – A1 – A1 – C2 – D2 – G1 – G1 – A1 – B1 – F2 – F2 – E2 – C2 – ? – ? – ? – ?
Jaké další čtyři „písmenko-číselné páry“ budou v této řadě následovat?
Z originálu Buchstaben – und Zahlenreihe, topIQ (Mensa Rakousko),
Nr. 348, str. 50 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Dvanáct tahů :-)
Spojte těchto šestnáct puntíků jednou čarou,
abyste začali bodem A a skončili bodem B.

Pravidla:
1. Čára musí být tvořena přesně dvanácti přímými dílčími „čárkami“ (pokaždé, když
čára změní svůj směr, začíná nová „čárka“).
2. Čára smí jít pouze vodorovně, svisle nebo diagonálně (pod úhlem 45°).
3. Čára musí procházet každým bodem přesně
jednou.
4. Čára se nesmí nikde křížit nebo dotýkat.
Z originálu Zwölf Striche, topIQ
(Mensa Rakousko), Nr. 346, str. 49 přeložila
Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz
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Černé vyhlídky
Zamalujte některá políčka diagramu černě, a sice podle následujících pravidel:
1. Číslo v poli udává, kolik bílých polí je celkově vidět, když se z tohoto pole podíváme nahoru,
dolu, doprava, doleva – dokud pohled nezatarasí další černé pole. Do tohoto počtu započítáváme i pole s číslem.
2. Každé pole s číslem musí zůstat
bílé.
3. Dvě černá pole spolu nesmějí sousedit svisle ani vodorovně, diagonálně však ano.
4. Černá pole nesmějí rozdělit bílá
pole do dvou nebo více jednotlivých částí, tzn. všechna bílá pole
se musí vždy spojovat, a to alespoň přes jednu hranu, nestačí
pouze přes rohy.
Z originálu Schwarzseher, topIQ
(Mensa Rakousko), Nr. 345, str. 51
přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

Co je to?
Když
…M….
je druhá nejmenší a
..Z…..
má příznivé podmínky, co je potom
….J…?
Z originálu Was bin ich?, topIQ
(Mensa Rakousko), Nr. 346, str. 50
přeložila Lucie Svitáková,
lucie.svitakova@mensa.cz

Řešení všech úloh
rozšířené rubriky
Bystřílna naleznete
v tomto čísle
časopisu na straně 60-61!

Rovnice ze sirek
Přemístěte dvě sirky tak, aby nově vytvořená rovnice opět platila.
Z originálu Streichholzgleichung, topIQ
(Mensa Rakousko), Nr. 347, str. 51 přeložila
Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz
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Chrápající
skauti :-)
Skupina 9 skautů (jedním z nich jsi samozřejmě i ty) chce stanovat v lese a najít k tomuto účelu vhodné místečko. Po delším hledání nalezla konečně tuto mýtinu.
Náhodou se zde nachází 9 stromů, tedy
stejně jako vás. Předpověď hlásí pro noc špatné počasí, a protože nikdo samozřejmě nechce zmoknout, musíte si každý postavit svůj
stan přímo vedle stromu – vodorovně nebo
svisle od něho.
Bohužel každý z vás docela hlasitě chrápe. Proto by raději neměly stát stany přímo
vedle sebe – ani vodorovně, ani svisle, ani diagonálně.
Po různých bezvýsledných hádkách a zbytečných úsilích se obrátilo tvých 8 skautských kamarádů na tebe. Protože moc rád řešíš různé úlohy, měl bys každému přidělit místo.
Zvládneš to, než noc skončí? (Jako malou pomoc vidíš vlevo a nahoře, kolik stanů musí stát
v příslušném řádku, resp. sloupci.)
Z originálu Schnarchende Pfadfinder, topIQ (Mensa Rakousko), Nr. 344,
str. 50 přeložila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Od 1 do 8
Umístěte čísla od 1 do 8 do kruhů tak, aby od každého
čísla v kruhu nebyla další čísla v sousedních kruzích (kruzích spojenými čarami) právě o jednu menší či o jednu větší. (Od 5 nesmí být v sousedních kruzích 4 a 6 apod.)
Z originálu Von 1 bis 8, topIQ (Mensa
Rakousko), Nr. 345, str. 52 přeložila
Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz

Řada :-)
Doplňte řadu

0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ?, ?, ?, ?
Vytvořila Lucie Svitáková, lucie.svitakova@mensa.cz
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Z Oxfordu si „znalosti” nepřinesete.
Nejsou důležité
O následující řádky jsem autora explicitně
požádal; jsem přesvědčen o tom, že osobní zkušenost s tím, jak „stejné věci“ dělají jiní, je nesmírně důležitá, ať už proto, aby člověk dokázal
ocenit svoji pozici, nebo proto, aby věděl, jakým způsobem ji může zlepšit. Budu doufat, že
pro Vás text bude jak zdrojem zajímavých informací, tak inspirací.
Tomáš Kubeš, šéfredaktor
Je těžké shrnout všechno, co univerzitní život na Oxfordu nabízí, do jednoho relativně
krátkého článku. Kromě studia je naprosto neoddělitelnou součástí život na koleji, přítomnost spolužáků z celého světa či velice aktivní
studentské spolky. Do časopisu Mensy píšu poprvé, takže bude na místě, abych se soustředil
především na systém studia rozdílný od toho,
se kterým mají své zkušenosti domácí mensané.
Studuji historii na Balliol College v Oxfordu.
Právě jsem ukončil první ročník bakalářského
studia. Samozřejmě se můj náhled na studium
bude lišit od lidí, kteří studují medicínu, anebo
od těch, kteří na Oxfordu dělají svůj PhD. Pokládám za správné, abych na úhel své perspektivy takto upozornil hned v úvodu.
Na úplném začátku musím zdůraznit to, co
považuji za nejdůležitější princip oxfordského studia: není encyklopedicky zaměřené. Pokud bych se měl potkat ve vědomostní soutě-

Ještě bych rád připojil malé
upozornění pro středoškoláky,
kteří by se rádi na Oxford
přihlásili. Uzávěrka přihlášek je
vždy v říjnu rok před nástupem
do školy. Je potřeba začít na
přihlášce pracovat už někdy na
jaře ve třetím ročníku střední
školy. Jinak může být pozdě.

ži s kýmkoli, kdo studuje historii na českých
univerzitách, téměř jistě bych prohrál. Kromě
toho, že se máme postupně naučit, jak pracují a uvažují akademičtí historici, studium nás
učí vyhledávat informace, nezávisle přemýšlet a prezentovat svůj názor – jak písemně, tak
ústně. Moje studium se tak sestává především
z týdenních tutoriálů (konzultačních hodin) se
svým vyučujícím. Mezi tím pracuji na své eseji,
kterou mu/jí každý týden odevzdávám. Skripta neexistují a přednášky jsou v lepším případě
jen nedůležitou pomůckou k širšímu porozumění právě studovaného tématu.
Většinu času svého studia trávím každodenním čtením v nespočetných oxfordských
knihovnách a psaním své týdenní eseje. Eseje
se týkají témat, o kterých mnohdy netuším, že
existují. Navíc jsem často jediný, kdo se na celé
univerzitě tématem zabývá. Například v jarním
trimestru si každý student nejprve vybral ke
studiu jako svůj předmět jedno z období evropské historie – pro mě devatenácté století. Jenže ejhle, předmět obsahoval asi dvacet až třicet
témat, z nichž jsme za trimestr studovali pouze
sedm. V Balliol College jsem měl jedinou spolužačku, Katherine, která si vybrala devatenácté
století stejně jako já. První týden jsme studovali
téma urbanizace. Zadání mé eseje znělo „Způsobila urbanizace revoluce?” a její „Smrt tradičního života a zrození nových společenských
struktur. Do jaké míry je toto realistické shrnutí života ve městech devatenáctého století?” Témata se částečně překrývala, ale každý z nás
studoval něco úplně jiného.
Nikdo nepředepisuje, co všechno musíme
znát. Spolu s tématem esejí dostáváme seznamy doporučené literatury. Jenže jak nám vyučující řekl, list je sestavený z knih, které četl nedávno anebo mu se mu líbily natolik, že si je pořád pamatuje. Nic nám nebrání v tom, abychom
si v knihovnách našli cokoli jiného. Zatímco Katherine ráda využívala informace z Francie a carského Ruska, já zase vyhrabával knihy o české
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části Rakouska-Uherska. Po
nocích jsme si potom předávali nejzajímavější materiál,
na který každý z nás narazil.
Týdenní seznam běžně
obsahuje okolo dvaceti knih
a akademických článků. Při
studiu jsme zcela samostatní.
Jak si jej časově zorganizujeme, je čistě naše záležitost.
Esej, kterou přinášíme na
tutoriály, by měla být přibližně 3 000 slov dlouhá. Odhadem pět stran A4 běžného
textu na počítači. Navzdory
tomu se v žádném případě od
studentů nevyžaduje nashromáždění množství encyklopedických informací. Důleži- Oxford, zdroj: Toby Ord, Wikimedia Commons
té jsou kvalita vlastního argumentu, jeho vyváženost a do jisté míry i pouta- loženě osobní přístup vyučujícího. Pokud nás
vost eseje. Pouhé shrnutí argumentů literatury, něco zajímá, můžeme tomu věnovat více času.
kterou jsme přečetli, nestačí. I etymologickým Pokud chci procvičovat francouzštinu, dostápůvodem slova je esej především „pokus”. Ni- vám články ve francouzštině. Tutoriál může zakdo neočekává, že budeme psát články na úrov- čít i tím, že vyučující vytáhne mapu českých
ni odborných časopisů – ačkoli koncem tříleté- zemí a zeptá se: „Tak kvůli čemu se v roce 1850
ho studia bychom se na tuto úroveň měli dostat. lišil život venkovana u vás doma v Jizerských
Často se mi stalo, že můj vyučující prohlásil, horách od toho v Provence?” Diskuse při tutoriže moje esej byla dobrá a nedá se jí nic vytknout. álu urovnává myšlenky a pomáhá objevit témaZároveň ale prohlásil, že argument byl příliš jas- ta, kterých si za celý týden člověk ani nevšiml.
ný a jednoduchý – pro esej na Oxfordu prostě Tutoriálům napomáhá i neformální vztah mezi
potřebuji víc. Například u zmíněné eseje o ur- studenty a vyučujícím. Vzájemný vztah není libanizaci a revolucích poznamenal: „Je jasné, že mitován pouze na akademickou stránku – vyuurbanizace revoluce nezpůsobila. To je nesmy- čující patří mezi první, s kým studenti řeší nasl, jak sám píšeš. Ale mohl jsi se soustředit na stalé problémy univerzitního života.
to, čemu se věnuješ v posledních odstavcích. ToZkoušky se také drží principu, že logická artiž na způsoby, kterými nové městské uspořádání gumentace, vyváženost a originalita jsou důlepřipravilo půdu pro revolucionáře a kterými nao- žitější než encyklopedické znalosti. Po letošním
pak umožnilo centralizovaným státům, aby revo- roce už mám jedny za sebou. Další mě čekají
lucím efektivně zabránily.” Až do zkoušek jsem až za dva roky na úplném konci studia. Každá
nenašel čas k tomu, abych se k eseji vrátil.
z mých čtyř písemných zkoušek trvala tři hodiStěžejním bodem studia jsou tutoriály. Tu- ny. U každé jsem dostal zadání přibližně dvatoriál je každotýdenní konzultační hodina vět- ceti otázek, z nichž jsem si vybral tři, na ktešinou dvou studentů s vyučujícím. S ním roze- ré jsem napsal své eseje. Vyučující nás rovnou
bíráme téma, které jsme daný týden studovali, varoval, ať se vyhneme zdánlivě jednoduchým
občas diskutujeme o napsaných esejích. Přístu- otázkám, protože na ně dokážeme napsat pouze
py vyučujících se liší. Výhodou tutoriálů je vy- „průměrné” eseje za průměrné hodnocení. Za-
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Podělte se s námi o své zážitky!
Zažili jste nebo zažíváte něco, o čem si myslíte, že by mohlo
ostatní mensany zaujmout? Něco, co není akcí Mensy, ale svojí
esencí nebo náplní s Mensou souvisí?
Prosím, ozvěte se redakci na adresu redakce@mensa.cz.
jímavá byla i příprava na zkoušky. Máme k dispozici zkoušková zadání z minulých let, takže
víme, co přibližně očekávat. Jak jsem ale napsal, skripta ani učebnice neexistují. To, co se
ke zkouškám naučíme, záleží čistě na nás. Pročítal jsem i články o marketingu šicích strojů ve
Francii devatenáctého století.
Samozřejmě, studium na Oxfordu není jen
o čtení v knihovnách a vysedávání na tutoriálech. Říká se, že se studenti pro budoucí život
naučí více účastí ve studentských spolcích než
při akademickém studiu. To už je ale materiál
na úplně jiný článek. Studium na Oxfordu kla-

de důraz na to, aby naučilo studenty přemýšlet,
prezentovat své argumenty a nenechat se zmást
tím, jak problémy vypadají na první pohled. To
vše je okořeněné tím, že přístup ke všem studentům je velice osobní a my si tak můžeme ke
studiu vybírat přesně to, co nás baví nejvíc. Už
kvůli tomu, že neexistují objektivně „nejdůležitější” fakta, nemáme předepsaná žádná skripta,
která bychom se museli zpaměti naučit. Ve vědomostních soutěžích by většina z nás opravdu
rychle prohrála.
Jan Indráček
jan.indracek@balliol.ox.ac.uk

Jan Indráček
Členem Mensy jsem již řadu let. Vlastně už si ani nepamatuji,
kdy přesně jsem udělal vstupní testy. Studoval jsem tenkrát na osmiletém gymnáziu v Tanvaldu a bydlel v Desné v Jizerských horách
takže jsem s Mensou jinak moc společného neměl. Ale hned první
účast na mensovním letním kempu byla z hlediska inspirace jedním
ze zlomových bodů mého života. Mimo to dodnes vedeme s tátou
v Desné mensovní klub deskových her.
Letos na podzim za sebou budu mít už tři roky života ve Velké Británii. Díky středoškolskému stipendiu OSF/HMC jsem strávil poslední dva roky středoškolského studia na Chigwell
School v Essexu. Na podzim 2009 jsem přešel ke studiu historie na Balliol College v Oxfordu. Teprve se uvidí, kam přesně budu směřovat dál. Vedle historie mě momentálně zajímá například vzdělávání či mezinárodní vztahy. Občas napíšu článek do novin. Baví mě deskové hry,
RPG nebo příjemný larp. Rád si odpočinu na celodenním výletě někam do hor, případně spojeném s hledáním geocachí. Při studiu věčně sedím v osmiveslici. Kdysi jsem míval čas na dobré knihy. Na šálek dobrého čaje si ho udělám i teď.
Věřím, že všichni lidé, nehledě na Gaussovy křivky, mají svůj potenciál, který je potřeba rozvíjet. Jsem rád, že se o to Mensa snaží. Neměli bychom ale zapomínat ani na ty ostatní. Vždycky tázavě přimhouřím oči, když někdo začne mluvit o vyvolené skupince „inteligentních“.
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Kyselina listová – vitamin věčného mládí
Někdy se kyselina listová označuje jako ky- či podrážděností, poruchami trávení a nechuselina foolová nebo vitamin B9 a v posledních tenstvím, poruchami spánku, chudokrevností či
letech se stala doslova hitem a připisují se jí té- častými záněty jazyka nebo sliznice rtů, může
měř zázračné účinky. Je to hvězda mezi vše- to být způsobeno nedostatkem kyseliny listové!
mi vitaminy! Dokáže v nás vyvolat pocit štěsChybí-li úplně, nervový systém degeneruje,
tí. S její pomocí totiž vznikají nervově dráždivé dochází k poruchám hybnosti a řeči.
látky serotonin a noradrenalin. Podporuje tak
Měli bychom tedy jíst potravu bohatou na
náš optimismus, který nás brání proti mnoha kyselinu listovou: zelenou i tmavozelenou zelechorobám i předčasnému stárnutí. Optimistič- ninu, mrkev, kvasnice, ořechy, játra a ledvinky,
tí lidé jsou odolnější i proti chřipce a nachlazeluštěniny, pšeniční a lépe jim vše funguje, včetně mozku.
né klíčky a ovoce.
Buďme optimističtí, přinejmenVitamin B4 je rozším proto, že se to vyplapustný ve vodě
tí – pozitivní energie
a tělo ho není
přitahuje pozitiva.
schopno ukládat
Kyselina listodo zásoby v dová je dále nezbytná
statečném množpro vznik a reproství, potřebujedukci nových zdrame ho tedy kažvých buněk a dopradý den. Malou
vuje do buněčného Kyselina listová, zdroj: NEUROtiker, Wikimedia Commons část tohoto vitajádra vitální energii.
minu sice tvoří
Podporuje stavbu zdravého genetického kódu naše střevní bakterie, jejich produkce však čloa brání naše DNA před poškozením vnějšími věku nestačí. Denně bychom ho měli přijmout
vlivy. Je velice důležitá pro správnou činnost 400 mikrogramů, těhotné a kojící matky (stejžaludku a střev, pro odolnost nervů a zdravý ně jako starší lidé) i více. Měli bychom mít také
nervový systém. Je nepostradatelná při vstře- na paměti, že se při tepelné úpravě ztrácí. Takže
bávání tuků, ale i bílkovin a aminokyselin, – jezme více syrové stravy, nemusí být všechtakže vlastně napomáhá i v boji proti otylosti. no uvařené! Je to vlastně i pohodlnější a uspoří
Brání degeneraci buněk. Hraje důležitou roli nám to spoustu času.
A kupujme zeleninu z kvalitních zdrojů,
při prevenci různých druhů rakovin. Nemůže
chybět ani při vývoji a růstu lidského embrya. pokud si ji přímo nepěstujeme na zahrádce.
Potřebujeme ji od narození do stáří: zpomalu- Nemáme-li možnost získat ji z biofarem, můje totiž biologické stárnutí buněk, což se vidi- žeme se spokojit se zeleninou pěstovanou intetelně projevuje na pleti, která zůstává pružná grovaným způsobem, bez sice povolených, ale
a bez vrásek, a neviditelně i na tom, že nám to málo šetrných prostředků používaných běžně
lépe myslí. Což je ovšem v konečných důsled- na ochranu a hnojení rostlin. Přejme si, aby
se na náš stůl nedostávala nekvalitní zelenina,
cích nejviditelnější.
Nedostatek kyseliny listové má velice vážné která by nám spíše ubližovala, než prospívanásledky. Podle nejnovějších výzkumů má asi la. Náš mozek nám za to bude vděčný a rád
třetina duševně nemocných sníženou hladinu to projeví!
Natalie Faitlová
B4 v krvi a rovněž lidé s Alzheimerovou choronataliekf@gmail.com
bou ji mají málo. Trpíme-li ztrátou životní radoredakčně zkráceno
sti, depresemi, neklidem a roztržitostí, únavou
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CERN a bunkr plný ajťáků
Když jsem před rokem do CERNu zavítal na krátkou návštěvu, nečekal jsem, že hned
do roka se tam podívám znovu, tentokrát s pracovním odznakem. Od jednoho polského známého jsem se dozvěděl o programu Openlab,
který původně vznikl kvůli vybudování Worldwide LHC Computing Gridu jakožto spolupráce CERNu a průmyslových partnerů jako Intel,
HP, Oracle či Siemens. Firmy CERNu poskytují technologie, které ještě nejsou dostupné na
trhu, různá oddělení CERNu je testují a snaží
se je uplatnit, z čehož pro podniky vzejde kýžená zpětná vazba. V rámci této spolupráce probíhá letní studijní stáž, jíž jsem se právě toto léto
zúčastnil.
O účast, jejímiž podmínkami jsou víceméně
znalost angličtiny nebo francouzštiny a studium oboru kolem informačních technologií, lze
zažádat každý rok do konce března zasláním emailu se životopisem, doporučením z univerzity
a notickou, v jaké oblasti by měl člověk zájem
pracovat. Poté vám za měsíc a něco od uzávěrky
přijde odpověď, zda vaše žádost byla úspěšná;
pokud ano, ozve se vám i vedoucí ohledně přiděleného projektu, máte-li o něj zájem.
Co se týče samotných projektů, ačkoliv se
všechny točí kolem IT, už dle řečených oblastí můžete čekat širokou škálu úkolů – od čistého programování přes administrátorskou práci
a psaní skriptů po takřka manažerské úkony (jeden student například vypomáhal s organizací
CERN School of Computing v Londýně).
Asi odhadnete, že i náročnost jednotlivých
projektů se liší. V zásadě se vás ale budou vedoucí snažit využít co nejvíce, takže i kdybys-

te svůj projekt dokončili o něco dříve, volného
času se vám pravděpodobně příliš nenaskytne
a budou vám přiděleny další povinnosti. Speciálně pro letní studenty z Openlabu zorganizovali osm tematických přednášek kolem výpočetních technologií, prohlídku Ženevské observatoře a CERNu. Na závěr vás čeká napsání závěrečné zprávy, po jejímž odevzdání dostanete
diplom o absolvování tohoto letního programu.
Na co však nezapomenete, co budete moci
jednou vyprávět vnoučatům a co vám budou
ostatní stážisté buďto závidět, nebo vás budou upřímně litovat, je unikátní nabídka ubytování. Kvůli problematické situaci v létě, kdy
CERNský hostel je zarezervovaný pro oficiální letní studenty a výhodný podnájem na
dva měsíce nikdo nenabízí, bylo dohodnuto
s místní správou Meyrinu, městské části nejblíže CERNu, že studenti budou moci přespávat v prostorách komunálního protijaderného krytu pro řídící struktury. Je na vás, zdali této možnosti využijete. V každém případě
levnější přístřeší už nabídne jedině most. Tento bunkr vás totiž vyjde na méně jak polovinu toho, co stojí ubytování v CERNském hostelu. Kromě faktu, že se nachází pod zemí a je
tedy bez oken, skýtá pár dalších nepříjemností. Asi největší z nich je nepřítomnost praček,
což lze řešit buďto ručním praním či zapůjčením speciální karty od kamarádů a využitím
prádelny v CERNu. Dále se musíte spolehnout
na kuchyni skládající se z elektrického ohřívače, mikrovlnné trouby a lednice. Nakonec vás
čeká bydlení s více jak 10 dalšími studenty,
s nimiž se budete muset dohodnout, jak přežít,

Worldwide LHC Computing Grid
Celosvětová kolaborační infrastruktura na vybudování
decentralizované výpočetní sítě pro distribuci, ukládání a analyzování
dat z LHC (okolo 15 milionů GB ročně). V současnosti je do ní zapojeno
130 výpočetních center ve 34 zemích, což čítá dohromady více než
100 000 procesorů, které slouží více jak 8 000 fyzikům z celé planety.
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počínaje tím, že na celý bunkr
připadají pouze dva bezpečností klíče, které nelze nijak zkopírovat, konče službami na úklid.
Pokud bych měl popsat své
zážitky z ubytování, vystačilo
by to na samostatný článek. Více
informací o Openlabu a o tomto letním programu lze nalézt na
této adrese: https://www.cern.
ch/openlab-mu-internal/
Fotografie bunkru naleznete
například zde:
http://picasaweb.google.com/
102604524089774844957/
Shelter#
Tomáš Tauber
tomas.tauber@gmail.com

Účastníci programu Openlab, foto: Mélissa Gaillard

Pohled na Mensu v ČR a ve světě
Před nedávnem jsme s mojí milou polovičkou seděli v malé hospůdce v Telči a poslouchali jsme vedlejší pár. (Ano, je to nevychované.) Ale nešlo je přeslechnout. Jelikož to byli
mladí lidé z USA, kteří zde byli na kole na svatební cestě, byli tedy velmi zajímaví a začali
jsme se bavit.
Po hodině došlo k výměně vizitek, a tak zjistili, že jsem v Mense. Hned jsem se nacházel
o čtyři příčky výše.
Večer jsem si cestou na naši chalupu uvědomil ten rozdíl. Nejsme v ČR jako Mensa neznámí, to jistě ne, ale mnoho lidí nás stále nezná
a hlavně členství nemá prestiž. A mělo by mít.

Redakce si dovoluje zopakovat
část tiráže a znovu připomenout,
že články zde obsažené jsou
názory jejich autorů, nikoliv
názory Mensy ČR a neměly by
být s těmito zaměňovány.

Sice je naše IQ dar od Pána Boha (jsem věřící),
ale přesto je to „něco“.
V našem národě je stále udržován postoj
„mediánu“. Kdo je nad či pod, je někdo špatný. Nejsem elitář, nikdy by mne nepadlo říci:
„Já jsem v Mense, tak jsem někdo více ... Můj
názor je lepší ...“ Ale nestydím se za to, nestydím se říci: „Jsem člen Mensy, což je organizace nadprůměrně inteligentních lidí.“ Ano,
u nás v ČR to zní divně, ale když to řeknete
v USA, je to velké plus (pochopitelně jen když
na to máte zakoupený certifikát). Co je smyslem mého článku? Povzbudit. Nebát se mluvit
o Mense nejen na našich setkáních, ale aktivně prestiž naší společnosti prosazovat. Přiznám
se, že sám mám malý mentální blok někde říci:
„Mám IQ XY, jsem fakt chytrej.“ Ale snažím
se, seč mohu, o Mense mluvit a vysvětlovat, že
je to organizace ne pošahaných iqvoušů, ale organizace lidí, kteří často své „přebytečné“ IQ
využívají pro bono. Závěrem Vás tedy chci poprosit – propagujte Mensu.
Ronald Němec
ronald.nemec@mensa.cz
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Matrix Reloaded

Řada

Řešení 1

Masyu

0, 1, 0, 1
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Řešení 2

Každé číslo představuje jedno číslo z postupné řady 1, 2, 3, 4, 5, 6 … a udává, je-li číslo prvočíslem (číslem, které je beze zbytku dělitelné právě dvěma různými čísly – jedničkou
a sebou samým – proto také není jednička prvočíslem). Pokud je = 1, pokud ne = 0. Celá řada
je tedy 0 (1), 1 (2), 1 (3), 0 (4), 1 (5), 0 (6), 1 (7),
0 (8), 0 (9), 0 (10), 1 (11), 0 (12), 1 (13), 0 (14),
0 (15). Pokračování řady je tedy 0 (16), 1 (17),
0 (18), 1 (19). A ještě dále 0 (20), 0 (21), 0(22),
1 (23), 0 (24), 0 (25) …

Černé vyhlídky
Svatba mensana …

Chrápající skauti

Dvanáct tahů
Existují různá řešení, zde jeden malý
příklad:

4. 9. 2010, 14.00 hodin SELČ– obec Křtiny u Blanska
Hlavolam: Spravna odpoved zni Las Pegas
Celé oznámení i s hlavolamem naleznete na
http://miroslavmoravec.blog.idnes.cz

Od 1 do 8
Pokračování řady
Zde byly vyzkoušeny vaše hudební znalosti. Písmena
znamenají noty, číslice 1 a 2 poté jednočárkovanou a dvoučárkovanou oktávu. Tedy dvoučárkované C, jednočárkované A atd. Zahrajeme-li si to celé, rozeznáme melodii ‚Hey
Jude‘ od Beatles. Správné pokračování řady je tedy: D2 –
C2 – B1 – A1. A pokračování první sloky – C2 – D2 – D2
– D2 – G2 – F2 – E2 – F2 – D2 – C2 – F1 – G1 – A1 – D2
– C2 – C2 – B1 – A1 – E1 – E1 – F1.

Co je to?
Tečky u písmen neznamenají jiná písmena, ale jiné planety. ,M‘ na 4. místě znamená tudíž Mars (a tedy druhou
nejmenší planetu naší soustavy). V druhém výrazu stojí ,Z‘
na 3. místě a znamená proto Zemi (která má příznivé podmínky pro život). Třetí výraz znamená samozřejmě Jupiter.

Rovnice ze sirek
37 + 26 = 63
31 + 28 = 59

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

Mensa, číslo 5, ročník XVIII, říjen 2010, casopis.mensa.cz

Snímek Dva světy autora Vojtěcha Indráčka zvítězil v národním kole fotografické soutěže Convergence 2010

