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Výběr z obsahu

i chytrá hlava ráda přenechá práci jiným...
pokud jde o úlohy z oblasti IT, například:

-

návrh informačních systémů
analýzu a programování
návrh a realizace databází, serverová řešení
zpracování dokumentace
upgrade zastaralých aplikací na moderní platformy

Rychlá, kvalitní a cenově vstřícná řešení nabízí
skupina nezávislých databázových konzultantů a vývojářů

info@celba.cz
www.acesoftware.cz
tel. 602 179 587

pikinf@piksoft.cz
www.piksoft.cz
tel. 728 178 254

Nebojte se nás, součet IQ naší skupiny bezpečně přesahuje hodnotu 130

Vítězové Logické Olympiády 2010
Zadní řada zleva:
Jiří Biolek (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek,
3. místo),
Hynek Jemelík (Gymnázium
tř. Kapitána Jaroše, Brno, 2.
místo),
Jakub Valtar (Jiráskovo gymnázium, Náchod, 1. místo)
Přední řada zleva (ZŠ):
Vojtěch Volhejn (Soukromá
základní Škola Hrou, Praha, 2. místo),
Roman Walica (ZŠ Vendryně,
1. místo),
Veronika Roubínová (ZŠ
Chomutovská,
Kadaň,
3. místo)
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Výzva
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 adrese
redakce@mensa.cz !

Na titulní straně
Pozadí – Jinovatka, Wikimedia Commons, autor: Joss Dude
Logická olympiáda, foto a úprava: Tomáš Kubeš
Zadní strana - Ohňostroj v Ženevě, foto a úprava: Tomáš Kubeš
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Kalendář akcí na rok 2010
Předkládáme Vám plánované akce na rok 2010. V průběhu roku se ještě objeví řada dalších,
které vzniknou spontánně, a naopak některé z plánovaných aktivit se nemusí podařit, ale tento kalendář by Vám měl dát alespoň rámcovou představu, co Vás v tomto roce v Mense čeká. Další plánované aktivity najdete v přehledu pravidelných akcí a ve zprávách místních a zájmových skupin.
U každé akce máte kontaktní osobu. Podrobnější informace pak hledejte v kalendáři akcí na
webu anebo v dalších číslech časopisu.
Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, 603 726 030

Pragocon – Václav Fořtík, 28. – 31. leden, Praha
Velké setkání příznivců sci-fi, fantasy a her všeho druhu, literární soutěž O cenu barda Marigolda.
Prohlídka České televize – Hana Kalusová, 2. únor, Praha
Ples Gymnázia Buďánka – březen, Praha
Knižní veletrh v Lipsku – Michal Bezvoda, 20. březen, Německo – Lipsko
Výlet SIGu Manga na veletrh knih, jehož součástí je i japonský veletrh.
Jarní lyžování v Dolomitech – Aleš Vencko, 27. březen – 3. duben, Itálie – Val di Fiemme
Tradiční lyžování na 110 km sjezdovek, určené lyžařům, snowboardistům i nelyžařům.
Zájezd do Dominikánské republiky – Patricie Řeháčková, 15. – 20. duben, Dominikánská
republika. Kombinovaný poznávací a relaxační zájezd.
Evropský parlament Štrasburk, Paříž – Hana Kalusová, Tomáš Blumenstein, duben – květen,
Francie – Štrasburk, Paříž. Exkurze do EP, exkurze, mensovní program, turistický program.
Jarní celostátní setkání – Petra Frumarová, 5. – 9. květen, Kokořínsko
Tradiční velké setkání – soutěže, týmovky, exkurze, přátelská atmosféra.
Curling – Tomáš Blumenstein, Roman Podlena, květen, Brno
Příjemná poklidná ledová hra.
Valná hromada a společenský večer – Tomáš Blumenstein, červen, Praha
Výroční valná hromada spojená s programem pro členy a společenským večerem,
slavnostní vyhlášení a předání ocenění Čestné uznání Mensy ČR.
Cyklovýlet – Zdenka Pániková, 2. – 6. červenec, Valašsko
Každoroční několikadenní cyklistický výlet.
Den s Mensou v Karlových Varech – Petr Čavojský, červenec, Karlovy Vary, krajská knihovna
Logické soutěže, turnaj v deskových hrách, testování.
European Mensas Annual Gathering – Tomáš Blumenstein, 28. červenec – 1. srpen, Praha,
Novotného lávka, Celoevropské mensovní setkání.
Součástí bude Mensovní mistrovství světa v kuličkách (Z. Fojtík)
a Mensa Football World Cup (M. Paulus).
Advík – Michal Bezvoda, 28. červenec – 2. srpen, Praha
Velký festival setkání příznivců japonské kultury.
Exkurze do Evropské organizace pro částicový výzkum (CERN) – Tomáš Kubeš, léto,
Švýcarsko – Ženeva. Po dohodě individuálně nebo v menších skupinách.
Letní kempy – Václav Fořtík, léto
Velká nabídka tematických kempů.
Letní tábor Logické olympiády – Pavla Procházková, léto
Letní tábor zaměřený na logiku, matematiku.
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Sportovní a grilovací párty – Tomáš Blumenstein, srpen, Prostějov
Badminton, pétanque, ping-pong, oheň, kytara.

Lanové centrum – Jana Hřebíčková, září, Česká Třebová
Podzimní celostátní setkání – Tomáš Hladík, září
Tradiční velké setkání – soutěže, týmovky, exkurze, přátelská atmosféra.
Logická olympiáda – září – prosinec
Soutěž v logických úlohách.
Konference Mensa pro školy – Václav Fořtík, listopad
Konference o vzdělávání nadaných dětí.
Lyžování za hubičku – Aleš Vencko, prosinec, Itálie
Šestidenní předvánoční lyžování v Itálii za cenu jednodenního lyžování ve Špindlu.
Vánoční besídka – Roman Brzuska, prosinec, Olšany u Prostějova
Každoroční předvánoční příjemné posezení.

Chcete vědět,
kdy se koná
nějaká mensovní
akce blízko
Vašeho bydliště?
Využijte
kalendář akcí na
www.mensa.cz!

Kalendář setkání místních skupin
Brno

kdy: třetí pondělí v měsíci od 19:00 (první setkání tedy 18. 1. 2010)
kde: restaurace U Plaza, Brno-Královo Pole (roh ulic Tererova a Jana Babáka)
kontakt: pavel.terber@mensa.cz
České Budějovice kdy: nepravidelně; kde: po předchozí dohodě – kontaktujte předsedkyni
		
kontakt: lucie.malechova@mensa.cz
Hradec Králové
kdy: první úterý v měsíci od 18:00 (první setkání tedy 5. 1. 2010)
		
kde: vinný sklípek U Královny Elišky, Dlouhá 194, Hradec Králové
		
kontakt: veronika.barniakova@mensa.cz
Karlovy Vary
kdy: nepravidelně, kde: v domech členů – kontaktujte předsedu
		
kontakt: ronald.nemec@mensa.cz
Ostrava
kdy: první úterý v měsíci od 18:00 (první setkání tedy 5. 1. 2010)
kde: Čajovna u Sýkorova mostu, Ostrava
kontakt: hana.studenska@mensa.cz
Pardubice
kdy: první pátek v měsíci od 18:00 (první setkání tedy 5. 2. 2010)
kde: Evropský spolkový dům, Pernštýnské nám. 54, Pardubice		
		
kontakt: jana.hrebickova@mensa.cz
Plzeň		
kdy: první pátek v měsíci od 18:00 (první setkání tedy 5. 2. 2010)
		
kde: restaurace U Wallise, Palackého náměstí 11, Plzeň
		
kontakt: hana.hermanova@mensa.cz
Praha
kdy: čtvrté úterý v měsíci od 19:00 (první setkání tedy 26. 1. 2010)
kde: nekuřácká kavárna Kumbál, Heřmanova 12, Praha 7-Holešovice
kontakt: pavla.prochazkova@mensa.cz
Prostějov
kdy: každý pátek od 19:00 (první setkání tedy 8. 1. 2010)
kde: Průchozí 2 anebo restaurace Avion, Hesserlovo nám.		
		
kontakt: jaroslav.zavadil@mensa.cz
MS Ústí nad Labem
kdy: čtvrtý čtvrtek v měsíci
			
kde: po předchozí dohodě – kontaktujte předsedkyni		
			
kontakt: iva.bercikova@mensa.cz
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Jak přispívat do časopisu?
Přispívat mohou všichni členové a v opodstatněných případech i nečlenové Mensy. Příspěvky, prosím, zasílejte na adresu redakce@mensa.cz. Za kvalitní příspěvky nabízí redakce členům
Mensy drobnou odměnu. Podrobné informace naleznete na adrese:

http://magazin.mensa.cz/o_casopisu/vkladani_prispevku.html
Redakce stále hledá nové členy. Máte-li zájem pravidelně přispívat na konkrétní téma, spravovat rubriku nebo pomáhat s technickým chodem redakce, prosím, napište šéfredaktorovi (tomas.
kubes@mensa.cz). Za technické práce nabízí redakce drobný honorář.

Co je Mensa
Mensa je světová organizace založená v roce 1946 v Oxfordu. Ve
více než 100 zemích světa má nyní
okolo sta tisíce členů. Členem se
může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International Ltd. (MIL), výsledku
mezi horními dvěma procenty celkové populace.
Pro členství nejsou nutné žádné jiné předpoklady.
Mensa na území ČR byla založena na jaře
1989 Dr. Hanou Drábkovou (oficiální registrace následovala v březnu 1991). Mensa ČR má
statut národní Mensy, k 20. 12. 2009 má 1 872
členů (z toho 471 Dětská Mensa).

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

Časopis Mensy ČR – Mensa – je dvouměsíčník.
Číslo 1/2010 (leden) vychází 8. 1. 2010 v nákladu 5 000 výtisků.
Uzávěrka dubnového čísla je 10. března 2010.
Časopis připravuje redakce časopisu Mensa, za zveřejnění nebo nezveřejnění příspěvků odpovídají vedoucí jednotlivých rubrik, za sestavení časopisu šéfredaktor. Redakce si vyhrazuje
právo články v případě potřeby upravit nebo zkrátit.
Články v časopise představují díla, názory, myšlenky nebo nabídky jednotlivých autorů a nemusejí vyjadřovat postoje jiných mensanů ani orgánů Mensy ČR, není-li výslovně uvedeno
jinak. V případě připomínek se obracejte v první řadě na jednotlivé autory. Obsah tohoto
časopisu může být volně přebírán všemi ostatními publikacemi Mensy za předpokladu uvedení zdroje, není-li výslovně uvedeno jinak.
Aktuální číslo časopisu je k dispozici v elektronické podobě na webu Mensy.
Archiv všech čísel (včetně časopisů MIL a některých slovenských) naleznete na intranetu
(https://intranet.mensa.cz).
Tisk: PRINTO, spol. s r. o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava, www.printo.cz
© Mensa České republiky, 2010
Printed in EU.
ISSN 1211-8877

Úvodník
Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři,
velmi rád bych Vás
přivítal v prvním čísle
časopisu Mensa roku
2010. Jak se již stalo
v lednu tradicí, opět se
jedná o číslo výroční,
které shrnuje to, co se
v Mense událo minulý
rok, co Vám mohou nabídnout SIGy, co můžete
očekávat od Vaší MS a co Mensa chystá na rok
příští. Pevně věřím, že Vám tato informace pomůže při rozhodování o tom, zda zaplatit členské příspěvky (termín se neúprosně blíží).
Mnoho stran je věnováno ohlédnutí za
úžasnou soutěží pro nadané děti – Logickou
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olympiádou – které by Vás mělo provést celou událostí od elektronického prvního kola až
po slavnostní finále v prostorách Poslanecké
sněmovny.
Nechybí však ani klasické rubriky. Podařilo se nám připravit rozhovor s členkou a ministryní spravedlnosti Danielou Kovářovou. V časopise samozřejmě naleznete sadu pozvánek na
mensovní akce; opravdu se rozmáhá mensovní cestování, v roce 2010 se můžete se spolumensany vydat do tří různých zemí. Nechybí
ani reakce na proběhlé akce, ze kterých bych
rád zmínil dvojitou reportáž z besedy s paní ministryní, aneb všem mensanům se nelze nikdy
zavděčit.
S přáním hezkého dne
a příjemného čtení
Tomáš Kubeš
šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz

Slovo předsedy
Vážení členové a přátelé Mensy ČR,
uplynulý rok 2009 se
nesl v duchu rozvoje nových a začínajících projektů. Logická olympiáda proběhla poprvé celorepublikově, spustili jsme mezinárodní projekt Mensa NTC pro školky, po republice pomalu vznikají mensovní kluby nadaných dětí. Advík, konference Mensa pro školy i letní kempy
se utěšeně rozrůstají, celostátní setkání dosáhlo
rekordního počtu účastníků a rovněž počet akcí
SIGů, místních skupin, přednášek a exkurzí roste. Valná hromada byla po mnoha letech pojata
jako společenská akce a byl spuštěn projekt kariérní podpory členů. Všem členům, kteří se podíleli na mensovních akcích, ale i všech podpůrných aktivitách, jako je internet, časopis, PR, ad-

ministrativa či získávání prostředků, patří velký
dík.
V přicházejícím roce 2010 chceme pokračovat ve všech rozjetých projektech a současně hledat možnosti dalšího rozvoje. Do mezinárodního
mensovního dění se aktivně zapojíme pořádáním
EMAG v Praze.
Doufám, že jste si užili krásné Vánoce a nabrali jste spoustu sil. Přeji Vám do nového roku
2010 hodně spokojenosti, zdraví, štěstí a úspěchů nejen v mensovním životě.

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

Přehled přednášek pořádaných Mensou naleznete na adrese http://prednasky.mensa.cz/
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Členské příspěvky na rok 2010
Výše ročních členských příspěvků

Jak uhradit členský příspěvek?

Rada Mensy ČR schválila členské příspěvky
na rok 2010 v následující výši:
• 500 Kč základní členský příspěvek včetně
předplatného časopisu,
• 250 Kč snížený členský příspěvek pro členy
Dětské Mensy, studenty do 26 let a seniory
včetně předplatného časopisu,
• 650 Kč rodinný členský příspěvek včetně
předplatného jednoho časopisu.

1. Bankovním převodem na účet Mensy
u LBBW Bank CZ – nejlevněji a nejrychleji
Číslo účtu: 5500450000/4000 (pozor změna!),
konstantní symbol (KS): 0308,
variabilní symbol (VS): Vaše členské číslo
(naleznete jej na přední straně členského
průkazu, v uživatelském profilu na intranetu Mensy nebo Vám je v databázi najde sekretářka – sekretarka@mensa.cz).
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce,
případně v mailu zaslaném sekretářce.
2. Poštovní poukázkou typu A – platba na účet
Složenka je k dostání na každé poště, proto
je zbytečné si o ni psát.
Adresa majitele účtu: Mensa ČR, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5
číslo účtu: 5500450000/4000 (pozor změna!),
KS: je předtištěn,
VS: Vaše členské číslo.
Kopii této složenky Mensa nedostává, plátce
je identifikován především podle VS, tzn.
podle členského čísla, další osobní údaje
bývají často neúplné či zkreslené.
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku použijte jako VS členské číslo jedné osoby a členská čísla dalších osob uveďte ve zprávě pro příjemce,
případně v mailu zaslaném sekretářce.
3. Poštovní poukázkou typu C – platba na adresu
Složenka je k dostání na každé poště, proto
je zbytečné si o ni psát.
Adresát: Mensa ČR, P. O. Box 20, Moravská
9, 120 00 Praha 2.
Při placení za více osob najednou nebo rodinného příspěvku uveďte členská čísla
všech osob ve zprávě pro adresáta, případně v mailu zaslaném sekretářce.
4. V hotovosti na akci Mensy
Pouze někomu z členů Rady Mensy oproti
řádně vyplněnému (včetně členského čísla) a orazítkovanému příjmovému dokladu!

Informace
1. Rodinný členský příspěvek mohou uplatnit
členové v přímé příbuzenské linii, kteří bydlí na stejné adrese.
2. V případě, že někdo z členů v rodině, která nevyužívá rodinný členský příspěvek, nechce dostávat časopis, je třeba o tom včas informovat sekretářku, nejlépe mailem. V takovém případě je možné si od příspěvku
odečíst částku 150 Kč.
3. Senior je pro účely placení členského příspěvku člen, kterému náleží starobní důchod.
4. Členové Dětské Mensy, kteří vstoupili před
1. 11. 2009, jsou od placení členského příspěvku osvobozeni, je jim však vřele doporučeno
odebírat časopis Mensa za 150 Kč ročně.
5. Členům obnovujícím po delší prodlevě
členství stačí tento rok pouze uhradit členský příspěvek; není nutné znovu chodit na
test. V následujících letech však bude vyžadován reregistrační poplatek. Využijte
proto možnost obnovit členství nyní.
6. Stanovená výše členského příspěvku je výší
minimální, pokud byste chtěli podpořit aktivity a projekty Mensy, můžete zaplatit více.
Prosím, uveďte tuto informaci ve zprávě pro
příjemce.

Členské příspěvky je třeba uhradit vždy nejpozději do konce února příslušného roku, na
který jsou placeny.
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Lepení časového kuponu
– návod (pro praváky)

Ukončení členství

Tento článek byl převzat z diskusního fóra
Člen musí své rozhodnutí o ukončení členství zaslat dopisem (Mensa ČR, P. O. Box Mensy na intranetu. Příspěvek je samozřejmě
20, Moravská 9, 120 00 Praha 2) nebo e-mai- míněn jako humorný, avšak je naprosto pravlem (sekretarka@mensa.cz) sekretářce Men- divý.
sy nejpozději do termínu výroční valné hromady (zpravidla počátkem června) v daném roce. 1) Vyjměte kupon z časopisu, ve kterém Vám
byl doručen (lednové nebo dubnové číslo).
Člen, který tak neučiní, bude nadále považován
2) Nemůžete-li kupon v čaza člena se všemi výhodaČlenská průkazka
sopise najít, uchopte jej
mi z toho plynoucími. Záshora za hřbet mezi palec
roveň bude nejprve elektroa ukazováček pravé ruky
nicky a posléze poštou upoa chvíli časopisem třeste.
zorněn na tuto situaci a poKupon by měl po chvíli vyžádán o zaplacení člensképadnout.
ho příspěvku. Teprve na
3) Kupon se zpravidla (kažkonci roku, ve kterém člen
dý rok) skládá ze dvou čáspříspěvky nezaplatil, bude
tí, tj. jsou to dva kupojeho členství automaticky
ny s vyznačením daného
ukončeno.
roku vedle sebe. Jste-li dlouholetým členem
Od člena, jehož členství bylo automaticMensy, tak patrně zjistíte, že se Vám průky ukončeno, bude v případě obnovení členkazka postupem času zaplňovala dvojitými
ství v následujících letech vyžadován poplatek
kupony, a proto se vyplatí je přestřihnout naza obnovenou registraci ve výši nezaplaceného
půl a lepit jen jednu polovinu. Druhá Vám
členského příspěvku za zmíněný rok.
v budoucnu bude zabírat v průkazce zbytečPři ukončení členství dojde k zániku všech
né místo.
členských výhod včetně zamezení přístupu do
intranetu a zrušení emailové adresy v domé- 4) Uchopte kupon mezi ukazováček a palec
levé ruky a palcem pravé ruky se pokuste
ně mensa.cz (včetně smazání všech uložených
pohybem od hrany oddělit spodní vrstvu.
zpráv).
5) Nepodaří-li se Vám oddělit spodní vrstvu,
opakujte krok 4) ještě alespoň 10x.
Vážení členové, rádi bychom Vás 6) Nejste-li úspěšní během kroku 5), přilepte
kupon lepidlem na papír, lepidlem na textil,
upozornili, že došlo ke změně
lepidlem na kůži, lepidlem na dřevo nebo lečísla účtu Mensy pro příchozí
pidlem na kov a následně jej zafixujte kovovou svorkou pomocí sešívačky.
platby na: 5500450000/4000
7) Budete-li sešívačkou fixovat průběžně všech(LBBW Bank CZ), ostatní údaje
ny kupony, vyrobíte si pěkný módní doplněk
zůstávají nezměněny. Mensa
na punkové koncerty. Pozor, neopomeňte
kupon odložit při případné rentgenové konttímto krokem ušetří přibližně
role na letišti nebo v budově soudu.

15 000 Kč ročně na poplatcích za
příchozí platby.

Daniel Dolanský
redakčně upraveno
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Profesionálové
RNDr. Jiří Chmela, ředitel Gymnázia Volgogradská
Od roku 2003 je
členem Mensy pan Jiří
Chmela. Po studiu na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru
učitelství matematika
– tělesná výchova začal
vyučovat na Gymnáziu
ve Vítkově, v roce 1984
RNDr. Jiří Chmela
pak přešel na Gymnázium Volgogradská v Ostravě-Zábřehu.
Na tomto gymnáziu jej zastihl listopad 1989,
který zásadně změnil jeho další životní možnosti, směřování a cíle – již v lednu 1990 se poprvé stává jeho ředitelem. Porevoluční otevřenost a změny v gymnaziálním vzdělávání, především pak obnovení víceletého gymnaziálního studia, vnímá jako velkou příležitost pro talentované děti. Proto již v následujícím školním
roce (1990 – 1991) otevírá na Gymnáziu Volgogradská dvě třídy tehdy sedmiletého gymnaziálního studia.
V roce 1999 je opět jmenován do funkce ředitele gymnázia a postupně prosazuje v koncepci školy výuku všeobecného osmiletého oboru vzdělání zaměřeného na studijně motivované a nadané žáky. Od roku 2001 se na škole vyučuje již jen zmíněný víceletý obor vzdělávání.
Od školního roku 2007/2008 výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu, jehož mottem je „Non scholae sed vitae discimus“
(Ne pro školu, ale pro život se učíme).
Ve svém volném čase se pan Chmela věnuje
sportu (basketbal, lyžování, plavání, jízda na kole
atd.), kterému se dříve věnoval i profesně jako trenér basketbalových družstev mládeže v NH Ostrava, tvorbě webových stránek a fotografování.
V roce 2003 šel spolu se synem zkusit testy
Mensy, jíž se posléze oba stali členové.

Pravidla zasílání
zpráv z intranetu
Nový systém zasílání zpráv členům nabízí širokou paletu nastavení, která Vám
umožní dostávat z Mensy pouze zprávy, které Vás opravdu zajímají. Pokud chcete být
informováni o dění v SIGu nebo místní skupině, přihlaste se prosím do jejich konference. Pokud chcete dostávat pouze vybrané pozvánky a důležitá oznámení (< 1 zpráva týdně), přihlaste se k odběru obecných
zpráv z dané kategorie (standardně zapnuto
pro nové členy).
Tento systém nicméně vyžaduje jistou
zodpovědnost i na straně zasilatelů. Prosíme,
dodržujte následující pravidla:
• Používejte smysluplný předmět zprávy
(„Sraz soudruhů a svazáků“ je naprosto nevhodný předmět pozvánky na setkání místní
skupiny Karlovy Vary).
• Zasílejte zprávy pouze do relevantních regionů, nikoliv všem (Pozvánku na ochutnávku vína v Praze není potřeba zasílat do Ostravy, ale například jen do Prahy a středních
Čech).
• Zasílejte zprávy do vhodné kategorie – zprávy SIGů nebo místních skupin zasílejte do
konferencí SIGů či místních skupin (do konference se musíte přihlásit, teprve pak můžete zprávy zasílat), do obecných zpráv zasílejte pouze zprávy týkající se všech členů (v daném regionu) a pouze jedenkrát pro
každou akci.
• Základní pravidlo pro používání nového
systému zní: NEOBTĚŽUJTE ZBYTEČNĚ
OSTATNÍ.
Nedodržování pravidel bude trestáno odebráním možnosti zasílat zprávy, závažná porušení mohou být trestána zamezením přístupu do
intranetu.
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz
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Mensa ČR na internetu
Facebook

LinkedIn

Historie:
Oficiálně byla prezentace Mensy ČR na Facebooku spuštěna 10. října 2009. V současné době (25. listopad 2009) má 114 fanoušků nejen z řad Mensy ČR. Je přístupná komukoliv s přístupem na internet na adrese
http://www.facebook.com/pages/Mensa-CR/
138382352876. Důvody/názory, proč je Mensa
na Facebooku, naleznete v diskuzi „Mensa ČR
a Facebook“ na intranetu Mensy. Můžete přidat
svůj názor či náměty.

Historie:
Prezentace Mensy ČR na LinkedIn byla
spuštěna 20. října 2009. Je přístupná komukoliv
s přístupem na internet na adrese http://www.
linkedin.com/companies/mensa-czech-republic.

Co je Facebook a jak je používán jinými:
Facebook je rozsáhlý společenský webový
systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí,
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě.
Jak je Facebook využíván firmami? Především na propagaci značky (pošli plznečku, panáka), ale i pro informování fanoušků,
kde bude koncert či soustředění. Využívá se
při průzkumech, při diskuzích s příznivci politických stran (např. Česká pirátská strana).
A myslím si, že by stejně měla Facebook využít i Mensa.
Účel:
Co tam bude, to záleží jen na nás. Zatím
bych se přimlouval za to, aby organizátoři akcí
pro širší veřejnost dávali zmínku i na Facebook.
Mohly by zde být zprávy/informace pro aktivní členy Mensy, ale i pro nečleny, kteří se zajímají o dění v Mense a které dost těžko oslovíme jiným způsobem. Těmito zprávami nemusíme „otravovat“ všechny členy, nemusí zde být
ani všechny zprávy, třeba jen obecné prosby
o pomoc nebo detailnější informování o dění.
Ale myslím si, že hlavní přínos Facebooku by
mohl být prostě v tom, že by příznivci Mensy
šířili její dobré jméno díky svému profilu dál
do Facebooku.
Úpravy:
Jako správce mohu přidělit práva na editaci stránek komukoliv, kdo je/bude registrovaný
na Facebooku.

Účel:
Společenská síť LinkedIn je určena pro budování kontaktů především v profesní oblasti.
Prezentace Mensy na LinkedInu umožní jednoduše získat profesní kontakty s členy, kteří jsou
registrováni na LinkedIn.
Úpravy:
Úpravy může provádět kdokoliv s registrací
na LinkedIn. Neváhejte se zaregistrováním a přidáním skupiny Mensy ČR do Vašeho profilu.

Wikipedia
Historie:
Prezentace Mensy ČR na Wikipedii byla založena již v širém dávnověku. Více informací
o Mense ČR se lze dozvědět od 5. června 2008.
Účel:
Prezentace Mensy ČR je na Wikipedii přizpůsobena jejím pravidlům a hlavnímu využití Wikipedie, tj. získání základních informací
o pojmu/společnosti pro většinou úplně neznalé uživatele.
Úpravy:
Úpravy může provádět kdokoliv s přístupem
na internet.
Vladimír Kutálek
vladimir.kutalek@mensa.cz

Stránka
Mensy ČR
na Facebook
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Redakce v roce 2009
Pro časopis Mensa rok 2009 znamenal řadu
změn; Krom změny tiskárny se několik členů redakce doslova rozběhlo po světě a redakce se tak stala čistě virtuální; já pracuji v Ženevě ve Švýcarsku (a žiji ve Francii), sazečka
Petra Pelikánová nyní pracuje (a ve svém volnu sází) v Dominikánské republice, finální korekturu provádí Jiřina Vlková kousek od Hradce Králové a časopis nakonec vytiskne tiskárna Printo v Ostravě. Redaktoři, korektoři a další pomocníci jsou pak rozprostřeni doslova po
celé republice. Přesto se především díky nadšení, odhodlání a toleranci všech spolupracovníků dařilo připravovat časopis ve stále lepší
a lepší kvalitě.
Rád bych proto poděkoval všem, kteří do
přípravy časopisu dobrovolně vložili svůj čas
a úsilí, protože bez mnoha ochotných pomocných rukou (a hlav) by časopis nikdy nemohl
vzniknout, především pak sazečce Petře Pelikánové, redaktorům a redaktorkám (abeced-

ně): Erice Daňkové, Lucce Kučerové, Pavlu
Opltovi, Veronice Partikové, Zuzce Polákové,
Lucce Svitákové a Zuzce Šimkové, korektorům a korektorkám Veronice Flídrové, Martinu Hájkovi, Čestmíru Kalusovi, Janu Kašparovi, Ivo Kučerovi, Vojtěchu Pišlovi, Evě
Tobiášové, Danielu Urbánkovi, Jiřině Vlkové a Zdence Vojáčkové, překladatelům Milanu Bubalovi, Haně Erbsové, Jiřímu Chmelovi a Petru Psutkovi, lidem, kteří pomáhají
s publikací článků na web, Ludmile Čaňkové,
Radku Doubravovi, Lence Klášterkové, Petru Kolovratovi a Barboře Telferové, dále Jiřímu Pokornému, který Mense bezplatně poskytl software (včetně podpory) pro webový
časopis, a nakonec Vám všem, kteří jste časopis svými příspěvky naplnili.
Tomáš Kubeš
šéfredaktor
tomas.kubes@mensa.cz

Přispějte na projekty Mensy
K jakým účelům Mensa vynakládá prostředky získané od sponzorů nebo z grantů?
• K pořádání akcí pro nadané děti s programem rozvíjejícím jejich intelektové i společenské schopnosti a podporující jejich specializované koníčky.
• K podpoře škol, které se zabývají péčí o nadané děti, pořádání přednášek pro jejich učitele a k zajištění materiálů pro výuku. Mensa
je i zřizovatelem gymnázia Buďánka (www.
budanka.cz) pro nadané děti v Praze.
• K pořádání akcí pro členy i pro veřejnost,
které podporují využívání mozku a rozšiřují
účastníkům obzory.
• K diagnostice nadání a talentu u dětí, a to
i v případech, kdy to škola ani okolí neodhalí, pořádání soutěží pro děti (např. Logická olympiáda, O bednu Moravskoslezského kraje), k zakládání herních klubů pro děti
a pořádání Dnů plných her.
• K odborným analýzám a studiím.

Jak nás můžete podpořit?
Snadno. Stačí zaslat Vámi zvolenou částku na
účet Mensy č. 5500450000/4000. Seznamy sponzorů uvádíme jak na webových stránkách, tak
v časopise Mensa a ve výroční zprávě, po osobní
dohodě Vás můžeme prezentovat i výrazněji.
Jak si odečíst tento dar z daňového základu?
Stačí vyplnit formulář na stránkách Mensy
(krátký odkaz: http://tinyurl.com/lgqske) a splnit zákonné požadavky, které jsou tam uvedeny (např. pro fyzické osoby: součet výše darů za
daný rok musí být alespoň 1 000 Kč, maximálně
však 10 % z vyměřovacího základu). Obratem
od nás poštou obdržíte potvrzení o sponzorském
daru, na jehož základě si dar můžete odečíst od
daňového základu. Samozřejmostí je, že si můžete zvolit, na jaký účel Mensa Váš dar použije,
ať už konkrétní akci či oblast využití.
Vladimír Kutálek
vladimir.kutalek@mensa.cz

Omluva
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Další časopis vyjde
až v dubnu

Do tohoto čísla se sešlo ohromné množství
výborných článků. Tento zájem mě opravdu
velmi těší a opravdu si jej vážím. Bohužel se
nakonec článků sešlo tolik, že nebylo v silách
redakce je během předvánočního shonu všechny zpracovat a připravit do tištěného časopisu.
Několik článků (především rozhovorů) proto
naleznete v následujícím čísle a ty, u kterých by
hrozilo nebezpečí z prodlení, naleznete ve webovém časopisu.

Vážení čtenáři, po zvážení praktických aspektů se redakce rozhodla, že časopis Mensa
bude nadále vycházet na začátku každého sudého měsíce (února, dubna, června, srpna, října a prosince). Další číslo Vašeho časopisu proto očekávejte ve schránkách až na začátku dubna 2010. Také dochází k posunutí uzávěrky čísla na přibližně desátý den měsíce předcházejícího měsíci vydání.

Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz

Mensa a inteligence v médiích
Pokud nechcete do prohlížeče opisovat celou webovou adresu, prosím, stáhněte si časopis
v PDF z https://intranet.mensa.cz/ (záložka Časopis) a naleznete v něm prokliknutelné odkazy na
články.
• iHNed.cz , 28. 9. 2009: Logická olympiáda hledá nejchytřejší děti v ČR: http://domaci.ihned.cz/
c1-38392180-logicka-olympiada-hleda-nejchytrejsi-deti-v-cr
• Reflex, 22. 10. 2009: Přichází nová věda o učení?: http://www.reflex.cz/Clanek37890.html
• Českobudějovický deník, 7. 11. 2009: Děti s nadšením řešily zapeklité úkoly na logické olympiádě: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/deti-s-nadsenim-resily20091106.html
• Karlovarský deník, 8. 11. 2009: Olympiáda pomáhá hledat nové talenty a členy Mensy: http://
karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/olympiada-pomaha-hledat-nove-talenty-a-cleny-mensy.html
• iDnes.cz 16. 11. 2009, Mýty a polopravdy o mozku: poslech Mozarta vám inteligenci nezvýší:
http://zdravi.idnes.cz/myty-a-polopravdy-o-mozku-poslech-mozarta-vam-inteligenci-nezvysi1fd-/zdravi.asp?c=A091110_170635_zdravi_bad
• Kladenský deník, 24. 11. 2009: Filip bude Kladensko reprezentovat na Logické olympiádě: http://
kladensky.denik.cz/zpravy_region/filipbrukner20091124.html
• DTA, 7. 12. 2009: Finále Logické olympiády v Poslanecké sněmovně: http://wp.wpublisher.cz/
malenoviny/index.php?ID=4506&basket=e914412607907e512f8898dac2cb0991
Dne 20. 1. 2010 od 15:20 bude ČT 1 v rámci Veselé školy vysílat pořad Nehasit, hořím, kde
vystoupí student OGB Matyáš Kosík.
Všimli jste si článku o Mense nebo inteligenci? Prosím, zašlete odkaz na adresu: redakce@
mensa.cz. Rád bych poděkoval všem, kteří svými odkazy přispěli.
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz

Všechna čísla časopisu Mensa počínaje nultým z dubna 1990 naleznete
na intranetu: https://intranet.mensa.cz/
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Mensa ČR – udělování Čestného uznání
Vážení členové,
na rok 2010 jsme pro Vás připravili další zajímavý počin.
Na základě Vašeho výběru a hlasování
Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobě s českým státním občanstvím/narozené v Čechách/trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o šíření duševních produktů a/anebo dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osoby, jejichž přínos pro společnost je
natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci, anebo
osoby, které se řádného testování IQ zúčastnit
nemohou, např. z důvodu vážné nemoci anebo smrti (zpětně omezeno datem úmrtí nejdříve v roce 2008).
Periodicita udělování ocenění
Jednou ročně jedna osoba oceněná Čestným
uznáním. Mensa ČR začne Čestné uznání udělovat v roce 2010.
Průběh aktivity
1. Členové Mensy e-mailem na adresu kontaktní osoby zasílají návrhy osob, kterým by
Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhují ocenit právě tu
kterou osobu.
2. Rada Mensy z došlých návrhů vybere 5 kandidátů na udělení Čestného uznání.
3. Členové Mensy pomocí intranetové aplikace
hlasují o kandidátech.
4. Slavnostní vyhlášení výsledků na valné hromadě Mensy za účasti vítěze anebo jeho zástupce/rodinného příslušníka, předání listiny
„Čestné uznání“ a ceny vítězi.
5. Informování médií o tomto aktu formou tiskové zprávy, přizvání zástupců médií na předávání = dobré PR Mensy (bonusem bude
informace o Mense v pozitivních souvislostech a pravidelné každoroční opakování
akce).
6. Zveřejnění výsledku hlasování na webu
Mensy + v časopise Mensy ČR + na intranetu.

Časový harmonogram
(pro první ročník předávání „Čestného uznání“, dále bude upraveno podle potřeby)
Únor 2010 – členové Mensy e-mailem na adresu kontaktní osoby zasílají návrhy osob,
kterým by Mensa ČR mohla udělit Čestné
uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhují
ocenit právě tu kterou osobu. Lhůta pro zasílání návrhů je 3 týdny od zaslání e-mailu
s výzvou, aby tak učinili.
Březen 2010 – kontaktní osoba e-mailem zašle
členům Rady Mensy seznam všech došlých
návrhů od členů Mensy. Rada Mensy z došlých návrhů vybere 5 kandidátů na udělení
Čestného uznání, lhůta pro výběr z návrhů je
2 týdny od zaslání návrhů.
Duben 2010 – členové Mensy pomocí intranetové aplikace hlasují o kandidátech. Hlasování trvá 1 měsíc od zaslání e-mailu s výzvou k hlasování a následného spuštění intranetové aplikace.
Květen 2010 – vyhodnocení ankety, příprava
listiny a ceny pro vítěze, pozvání vítěze anebo jeho zástupce na slavnostní vyhlášení výsledků ankety na valné hromadě Mensy ČR,
přizvání zástupců médií na valnou hromadu
Mensy ČR.
Červen 2010 – valná hromada Mensy ČR –
slavnostní vyhlášení výsledků ankety za
účasti vítěze anebo jeho zástupce, předání listiny „Čestné uznání“ a ceny vítězi, informování médií o tomto aktu formou tiskové zprávy, účast zástupců médií na předávání, zveřejnění výsledku hlasování na webu
Mensy + v časopise Mensy ČR + na intranetu.
Popis ceny
A tady je opět prostor pro Vaše návrhy. My
jsme měli na mysli zajímavý plošný anebo prostorový objekt spojený s Mensou. Cena by zároveň měla splňovat podmínku libovolného počtu opakování, aby byla zachována kontinuita
– např. grafický list (možný dotisk). Cena se nespojuje se žádnou finanční prémií. Mensa ČR

oceňuje duševní přínos a vysokou inteligenci té
které osoby, pro kandidáty i vítěze by tedy mělo
být dostatečnou poctou veřejné ocenění tak významnou a společensky váženou organizací, jakou Mensa ČR bezesporu je.
Vaše návrhy na podobu ceny anebo kontakty na osoby, které by návrh ceny mohly zhotovit, prosím zasílejte na adresu: zuzana.simkova@mensa.cz.
Věříme, že Vás udělování Čestného uznání
osloví, a předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci.
Zuzana Šimková
zuzana.simkova@mensa.cz
koordinátorka projektu
Alena Novotná
alena.novotna@mensa.cz
místopředsedkyně Mensy ČR, oblast PR

Změnili jste adresu, telefon,
zaměstnání, e-mail nebo máte nové
koníčky? Prosíme, nezapomeňte si
aktualizovat své údaje v intranetu
Mensy! Aktuální profil Vám
umožní nalézt nové přátele
se stejnými zájmy a dostávat
informace o tom, co Vás zajímá!
https://intranet.mensa.cz/ (levé
menu: položka uživatelský profil nastavení)
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Kalendář Mensa 2010
Počáteční zájem o participaci na projektu
kalendáře na rok 2010 představujícího slovem a uměleckými fotografiemi 12 mensanek, jehož cílem bylo vyvrátit klasické předsudky a ukázat, že inteligence se může snoubit s krásou, byl opravdu značný a přesáhl
počet měsíců v roce. Bohužel při samotné
realizaci část vybraných slečen změnila názor, a tak bylo nakonec nafoceno pouze šest
dívek.
Protože by za současných podmínek muselo být vytištěno minimálně 1 000 kusů kalendáře, aby se jednotková cena stala únosnou, a šestistránkový kalendář by nebyl zdaleka tak atraktivní, rozhodl se autor Ivo Kučera realizaci projektu pozastavit.
Ivo Kučera
Tomáš Kubeš

Cvičte si mozek s Mensou
Pro připravovaný projekt „Cvičte si mozek
s Mensou“ hledám mensany, které baví netradiční a nápadité logické úlohy. Ať již si rádi trápíte hlavu s řešením všemožných hádanek, šifer, logických úloh apod. nebo vás baví takové
úlohy vymýšlet, ozvěte se mi prosím.
Hanka Kalusova
hana.kalusova@mensa.cz, 777 004 678

Návrh kalendáře, Brenda Kučerová
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Projekt kariérní podpory – spolupráce Mensy ČR
s personální agenturou Manpower
Vážení členové,
několikaměsíční práce realizačního týmu
projektu kariérní podpory přinesla výsledky:
Mensa ČR navázala spolupráci s renomovanou
personální agenturou Manpower, která Vám
bude připravena pomoci v hledání nového zaměstnání.
Pokud právě hledáte nové zaměstnání, máte
možnost na intranetu ve svém osobním profilu vyplnit novou kartu Kariéra – Osobní list, ve
které označíte, o které pracovní
obory máte zájem. Vybírat můžete z 29 oborů. Obor je pak detailněji členěn ještě do profesí, cca 15
– 20 u každého oboru, toto členění kvůli urychlení a zjednodušení
celého procesu zatím neuvádíme.
Prosím označte také geografickou oblast ČR, ve které hledáte práci. Místní příslušnost poboček personální agentury Manpower je daná dle
okresů, některé jsou sloučeny a pokryty jednou
pobočkou. Link na mapu poboček je umístěn
rovněž na stránce Osobní list.
Pokud zaměstnání aktuálně nehledáte, ale
v kratším či delším časovém horizontu uvažujete o změně a přejete si dostávat informace a nabídky pracovních pozic z Vašeho oboru, vyplňte kartu také. Koordinátor Vám bude posílat popisy pracovních pozic, které by Vás mohly výhledově zajímat.
Kontakt budou zajišťovat pověřené osoby na
obou stranách, za Mensu ČR to bude Zuzana
Šimková.
Pro členy Mensy jsme u personální agentury
vyjednali speciální podmínky a osobní přístup.
Kandidáti hledající zaměstnání, kteří budou doporučeni kontaktní osobou Mensy ČR, budou
pozváni na osobní pohovor do pobočky nejbližší k místu bydliště.
Konzultant Manpower s nimi provede osobní pohovor, poskytne jim poradenství o způsobu vyhledávání zaměstnání, stavu trhu práce
v dané lokalitě atd.

Ve výběru personální agentury jako partnera
pro spolupráci jsme brali do úvahy dobré renomé, důvěryhodnost a profesionalitu personální agentury a jejích zaměstnanců. Respektovali jsme výstupy z ankety uspořádané mezi členy
Mensy ČR – přáli jste si najít agenturu velkou,
mezinárodní, s dostatečným množstvím poboček po celém území ČR. Toto všechno agentura Manpower vybraná ke spolupráci splňuje – celosvětová síť společnosti Manpower, kterou tvoří 4 200 kanceláří v 82 zemích a oblastech, umožňuje společnosti ročně plnit potřeby svých
400 000 zákazníků, mezi které
patří malé a střední podniky ve
všech odvětvích průmyslu i největší světové nadnárodní korporace. Společnost Manpower má
padesátileté zkušenosti, na českém trhu práce působí od roku
1991, síť jejích poboček čítá 28 zastoupení po
celé České republice, k jejím zákazníkům patří
na 800 společností.
Dalším a velmi podstatným důvodem,
proč jsme se rozhodli právě pro společnost
Manpower, je, že pracovníci této personální
agentury od navázání prvotního kontaktu přes
vícekolové jednání až po spuštění projektu přistupovali ke spolupráci s Mensou ČR odpovědně, byli vysoce profesionální, ale zároveň přátelsky a otevřeně naladěni. Za realizační tým
doufám, že bude spolupráce na obou stranách
fungovat dobře.
Na projektu kariérní podpora se podíleli a za
spolupráci děkujeme Martě Heřmanové, Anně
Rývové, Tomášovi Blumensteinovi a Romanovi Brzuskovi. Za spolupráci děkujeme také členům, kteří odpověděli na anketu k projektu,
přispěli svými nápady na informační schůzce,
a členům, kteří pomohli otestovat část intranetu
určenou projektu.
Zuzana Šimková
koordinátorka projektu
zuzana.simkova@mensa.cz

Rada Mensy
Zveme Vás na jednání RM, které proběhne
v pátek 8. 1. 2010 od 18:00 v restauraci Hotelu Astra, Mukařovská 18, Praha 10 (metro
Skalka). Na programu bude shrnutí jednotlivých mensovních projektů v uplynulém roce,
vyúčtování dotací, rozpočet 2010, členská základna, nový web a další. Celý program bude
uveden na webu Mensy. Jednání RM jsou přístupná všem členům a Vaše účast je přímo vítána.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

Prohlídka České televize
Ráda bych Vás pozvala na prohlídku pražského studia České televize, která se uskuteční v úterý 2. 2. 2010 od 13:00. Pozvánku, další
informace a přihlášku najdete na adrese: http://
www.mensa.cz/mensa.cz/site/akce/detail_akce.
html?&id_a=1881
Hanka Kalusová
hana.kalusova@mensa.cz
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SIGurmán
(tentokrát) v Ostravě
19. ledna 2010
Chtěla bych Vás pozvat na nevšední palačinky, přesněji takové, jaké dělají Francouzi. Náplně tenkého těsta jsou sladké i slané, sýrové
i masové a všechny dohromady báječné, zkrátka jeden kousek nestačí.
V lednu se (na druhý pokus) budeme snažit založit Ostravský SIGurmán. V úterý 19.
1. 2010 máme od 18:00 hodin rezervován stůl
v restauraci CAFÉ AU PÉRE TRANQUILLE,
Musorgského 8, Ostrava (blízko Stodolní).
Jídelní a nápojový lístek je k nahlédnutí na
http://www.aucafe.cz/. Francouzská kavárnapalačinkárna nabízí palačinky, saláty, quiche,
steaky, bagety a další dobroty. Přihlašujte se
prosím na http://www.mensa.cz/mensa.cz/
site/akce/detail_akce.html?&id_a=1924
co
nejdříve (podle zájmu budu hlásit počet míst
u stolu).
V plánu je gurmánská akce v Ostravě (nebo
okolí) pravidelně se opakující každé třetí úterý v měsíci.
Hana Studenská
hana.studenska@mensa.cz
737 903 740
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z mnoha míst České republiky. Náš odjezd je
v pátek 26. 3. v odpoledních až pozdně večerních hodinách, návrat je v neděli 4. 4. v časně
ranních až poledních hodinách (podle místa nástupu). Cena zpáteční jízdenky je 1 990 korun.
Nečlenové Mensy ČR nebo SR starší 15
let hradí účastnický poplatek 100 Kč, členové
Mensy ČR a SR s řádně zaplacenými členskými příspěvky za rok 2009 a děti do 15 let účastnický poplatek nehradí.
Uzávěrka přihlášek není stanovena. Vzhledem k vysoké atraktivitě místa však doporučujeme nečekat a přihlásit se co nejdříve (možno
ihned). Ve Val di Fiemme je řada ubytovacích kapacit na náš termín již v tuto chvíli vyprodána.
Bližší informace a přihlášku najdete na
www.mensa.cz v kalendáři akcí. Fotografie
z minulých akcí najdete v mensovní fotogalerii.
Aleš Vencko, lyze@mensa.cz
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Pláž v Dominikánské rep., archiv autorky

Štrasburk, Paříž 2010
V současné době pro Vás domlouváme exkurzi do Evropského parlamentu ve Štrasburku
spojenou s diskusí o fungování EU a turistickým výletem do Paříže.
Akce bude mít podobnou koncepci jako výlety do Bruselu v roce 2007 a do Anglie v roce
2009. Plánovaný termín je duben/květen 2010.
Cena se bude pohybovat okolo 4 000 Kč.
Pro další informace prosím sledujte mensovní web – www.mensa.cz.
Hana Kalusová, Tomáš Blumenstein
hana.kalusova@mensa.cz
tomas.blumenstein@mensa.cz

Kombinovaný mensovní zájezd
do Dominikánské republiky
Máte-li byť i jen možný zájem zúčastnit se
tohoto zajímavého zájezdu do perly Karibiku,
neváhejte a přihlaste se na akci na webu: http://
www.mensa.cz/mensa.cz/site/akce/detail_akce.
html?&id_a=1983. Přihláška na webu není závazná. Všem přihlášeným však bude zasláno
upozornění, až poběží akce na zlevněné letenky, během které lze koupit zpáteční let již kolem 450 Euro, a případně další užitečné informace.
Patricie Řeháčková
patricie@caribissimo.com
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Pragocon

Jarní lyžování v Dolomitech
SIG Lyžování pořádá tradiční akci „Jarní lyžování v Dolomitech“ pro lyžaře, snowboarďáky i nelyžaře v termínu 27. 3. – 3. 4. 2010. Akce
se koná ve Val di Fiemme. Je vhodná pro všechny jednotlivce, páry i celé rodiny. Během týdne budeme společně i individuálně navštěvovat několik místních vyhlášených skiareálů, na
kterých jsou sjezdovky pro začátečníky i velmi
pokročilé. Na večer pak plánujeme hraní deskových her, návštěvy sauny, pizzerie, výlet na
bowling a další společenské vyžití. Nelyžaři
mohou využít nepřeberné množství pěších tras
a atraktivních autobusových, automobilových
i vlakových výletních cílů nebo se mohou jen
slunit na lanovkami přístupných nádherných
vyhlídkách na světoznámé hory.
Ubytování je zajištěno ve tříhvězdičkovém
aparthotelu. Cena ubytování je 2 900 korun na
týden a osobu. Je možno objednat snídaně i večeře, v apartmánech jsou však kompletně vybavené kuchyňky.
Skipas platný ve všech skiareálech Val di Fiemme/Obereggen (s celkovou délkou sjezdovek 109 km) je k dispozici za 3 350, respektive
pro starší děti a mládež za 2 700 Kč za šest dní,
pro mladší děti zdarma.
Pro dopravu je možno využít buď vlastní vozidlo, nebo přímou autobusovou dopravu
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Pozvánka na jarní celostátní
setkání Mensy ČR 2010
Na vědomost všem hravým a her chtivým lidem se dává, že další celostátní setkání Mensy
České republiky se bude konat 5. 5. 2010 – 9.
5. 2010 v překrásné krajině CHKO Kokořísko.
Čeká na Vás mnoho roztodivných soutěží, kvízů, her a exkurzí. Výlety Vás provedou
po okolních lesích, skalách a hradech. Budete
moci poměřit své síly a vědomosti v různých
herních i neherních kláních a turnajích.
Ubytování bude zajištěno v campu Kokořín
(camp.kokorin.info) – chatky a pro zájemce stany. Bohužel v chatkách jsme limitováni kapacitou 75 osob. Těšíme se na Vás.
organizační tým :o)

Pragocon je největší
pražské setkání příznivců
světa fantazie, fantastiky
filmové, seriálové, herní,
literární i jiné, zaměřené
na mangu a anime, fantasy a horor, science-fiction a moderní technologie, historii a mytologii, záhady ... Tento rok
probíhá v Modré škole v Kupeckého ulici 576
v Praze. Cesta od stanice Háje (konečná linky C) bude značena šipkami. Škola je od metra vzdálena cca 3 minuty chůze. Program akce
a další informace naleznete na stránce http://
festivalfantazie.cz/pragocon/.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz

Při přihlašování na http://
webmail.mensa.cz/ musíte
uvádět jako login celý svůj email
(tj. včetně domény – jméno.
příjmení@mensa.cz), jinak se při
odesílání pošty doplní do adresy
odesílatele doména serveru (mi.
rage.cz). Pokud se na takový email
bude snažit někdo odpovědět, tak
vám odpověď bohužel nedojde.

Mezinárodní pozvánky
• January 22 - 24, 2010 Traditional Mensa Slovenija skiing weekend, Vogel mountain, Bohinj. Details: matjaz.podmiljsak@gmail.com
• April 15 - 18, 2010 German Annual Gathering in Dortmund, Germany. Details at www.jt2010.de
• May 21 - 24, 2010, Vienna, Austrian Mensa Charming 2010, the annual gathering of Mensa Austria, held next to Schoenbrunn Castle. Inquiries and details: charming2010@mensa-wien.at
Tomáš Kubeš, tomas.kubes@mensa.cz
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Jsou krásní lidé inteligentnější?
Dr. Satoshi Kanazawa (na obrázku), evoluční psycholog z London School of Economics, píše, že mnoho experimentů ukazuje, že
lidé hodnotí přitažlivé lidi jako inteligentnější
a schopnější než ty méně přitažlivé [1].
Mnoho sociologů a sociálních psychologů je
přesvědčeno o pravdivosti přísloví typu „Nesuď
lidi podle vzhledu“ (Beauty is only skin deep)
či „Každému se líbí něco jiného“ (Beauty is in
the eyes of the beholder) a neberou v potaz rozšířený názor, že krása jde ruku v ruce s inteligencí, který označují jako „náhodný“, „stereotypní“ nebo jako důsledek „haló efektu“ (jev,
kdy vnímání určitého rysu je ovlivněno předchozími vjemy). Tvrdí, že tedy takové názory
nemají žádný faktický základ. Moderní evoluční psychologie však ukazuje, že žádné z těchto
tvrzení není zcela správné.
Závěr, že krásní lidé jsou inteligentnější, vychází z těchto předpokladů:
1. Inteligentnější muži mají větší šanci získat
lepší společenské postavení než ti méně inteligentní.
2. Muži s lepším společenským postavením
mají větší šanci u krásných žen než ti s horším postavením.
3. Inteligence je dědičná.
4. Krása je dědičná [2].
Jestli se tyto příklady potvrdí zkušeností,
lze logicky vyvodit, že krásní lidé jsou skutečně inteligentnější než jejich méně přitažliví kolegové. Tato úvaha vytváří teorii o souvztažnosti mezi krásou a inteligencí. Podporuje ji i fakt,
že ženy obecně upřednostňují inteligentní muže
s potenciálem pro větší výdělek a že muži obecně upřednostňují přitažlivé ženy. (Kritikové této
teorie tvrdí, že např. mnohé mimořádně krásné
ženy nejsou vůbec inteligentní podle původních
předsudků, že např. dlouhé blonďaté vlasy jsou
známkou mládí, nezkušenosti a naivity, která je
vykládána jako nedostatek inteligence.)
Tato teorie taktéž prohlašuje, že je patrná mimořádná shoda v posouzení krásy při mezikulturních studiích. To se skutečně zdá pravdivým
a ukazuje se, že západní média nemají vliv na vní-

mání lidské krásy. Jen pro příklad si uvědomme
rasovou a etnickou rozdílnost posledních vítězek
soutěží krásy jako Miss Universe a Miss World.
Zdá se, že měřítka krásy jsou spíše vrozená než
arbitrární, kulturou ovlivněná či příliš osobní.
Teorie tudíž předpokládá, že měřítka krásy
jsou nedílnou součástí lidské podstaty. Existuje dokonce i počítačový program se schopností digitálně ohodnotit lidský obličej, který přiřazuje hodnoty fyzické přitažlivosti lidí. Výsledky tohoto programu jsou ve shodě s úsudkem
lidských hodnotitelů. Krása je tedy, zdá se, objektivní a kvantitativní vlastností jedince stejně
jako jeho výška či váha.
Podle Kanazawy a Kovara existuje spojitost
mezi krásou a inteligencí i u další generace. Inteligentnější muž by měl být atraktivnější než
méně inteligentní. Přitažlivější žena by měla být
inteligentnější než méně přitažlivá. Jestliže krása a inteligence jsou zděděné po obou rodičích,
souvztažnost mezi krásou a inteligencí bude
u dětí ještě výraznější, než kdyby byla inteligence zděděná jen po otci a krása jen po matce.
Kanazawa a Kovar vysvětlují, že jejich teorie je čistě dedukce a ne popis celkové skutečnosti. Proto také nebere v potaz mnoho faktů.
Autoři věří, že jejich teorie je čistě logická a vědecká a není návodem, jak se chovat k lidem
nebo jak je soudit. Takovýto návod by byl příkladem naturalistického klamu (naturalistic fallacy). (Toto spojení bylo poprvé použito a popsáno britským filozofem G. E. Moorem v jeho
knize Principia Ethica. Moore prohlašuje, že
klamání se filozof dopouští, kdykoli se pokusí definovat a užívat slovo dobrý (či podobné)
za pomoci přirozených reálných vlastností jako
například příjemný, vyvinutý a podobně. „Dobrost“ podle něj nelze jednoduše rozložit a definovat pomocí běžných vlastností.)
Podle předpokladů této teorie by tedy držitelé titulu PhD. a další velmi vzdělaní lidé měli
být naprosto úchvatní stejně jako většina Židů
Aškenázů. To však nekoresponduje s praxí, jelikož zmíněné skupiny se přitažlivostí svých jedinců nijak neliší od zbytku společnosti.

Dr. Kevin Denny [3] věří, že předestřená teorie se svými pravidly o výběru partnerů, dědičnosti inteligence a dědičnosti krásy je logickým omylem a že celá teorie je diskutabilní. Dr.
Denny poukazuje na změnu hodnocení úspěchu
v čase. To, co připadalo přitažlivé nebo inteligentní neandrtálci, se určitě liší od toho, co vnímá jako přitažlivé nebo inteligentní jednadvacáté století. Totéž platí např. pro Goyovy a Rubensovy obrazy zachycující modely, které by dnes
byly považovány za příliš tlusté a neatraktivní.
„Vztah mezi geny ovlivňujícími krásu a inteligenci může být obzvláště složitý, ovlivňují-li tyto geny více vnějších znaků [4].“ Krása
se s časem mění a „zkrášlovací průmysl“ sází
na to, že inteligentnější lidé spíše dovolí zákrok
plastické chirurgie, jelikož jsou bohatší.
Je-li pravdou, že přitažliví lidé mají větší sebevědomí, může se to projevit i na jejich vyšších
platech. To, jak lidé vnímají svou krásu, může
být spojeno s jejich sebevědomím a může tak
ovlivňovat výdělek i mínění ostatních o jejich inteligenci. V takovýchto případech se může jednat třeba o preference zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Závislost mezi přitažlivostí a inteligencí je kladná, nelineární, klesající v průměrných hodnotách inteligence a dále nerostoucí.
Judit Polgárová, třiatřicetiletá kráska židovsko-maďarského původu, dosáhla titulu šachové velmistryně v roce 1991 ve věku 15 let a čtyř
měsíců. V té době byla nejmladší držitelkou tohoto titulu. Je považována za osmého nejlepšího
šachistu světa a nejlepší šachistku historie. Judit
Polgárová má IQ 170. Dorota Rabczewská, známá jako Doda Electoda, byla v roce 2007 zvolena druhou nejkrásnější ženou Polska. Zpěvačce,
která po působení ve skupině Virgin nastoupila
na sólovou dráhu, bylo změřeno IQ 156, když
v roce 2004 vstoupila do Mensy.
Albert Einstein je typický zástupce člověka, který je v rozporu s předestřenou teorií. Ale
i přes své dlouhé šedé rozcuchané vlasy a klaunovský zjev měl dostatek sebevědomí a inteligence, aby se stal jedním z největších géniů historie vědy. Je otázkou, zda jeho „nedostatek přitažlivosti“ je důvodem, proč bylo jeho IQ odhadnuto na relativně skromných 160. Další pří-
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běh vypráví o irském spisovateli Georgi Bernardu Shawovi, držiteli Nobelovy ceny za literaturu z roku 1925. Shawova milenka, tanečnice Isidora Duncanová, mu prý jednou řekla:
„Jak skvělé budou naše děti, když budou mít
tvůj mozek a mé tělo.“ „Ano,“ odpověděl Shaw,
„ale co když budou mít mé tělo a tvůj mozek?“
Měření inteligence (a dalších parametrů jako
krásy a podobně) je základním cílem studia jak
sociálních, tak evolučních psychologů a dalších
učenců a způsobuje mnoho kontroverzí.
Kanazawovo a Kovarovo prohlášení, že
krásní lidé jsou inteligentnější, je podezřelé,
protože není podloženo důkazy.
Z originálu Are beautiful people
more intelligent?, Thomas Hally
Mensa International Journal, prosinec 2009, číslo 531 přeložil Jiří Chmela
Zdroje:
[1] Satoshi Kanazawa a Jody L. Kovar, „Why
beautiful people are more intelligent.” Dostupné na www.sciencedirect.com.
[2] Viz další práce Dr. Satoshi Kanazawy: viz
personal.lse.ac.uk/Kanazawa/
Kanazawa/ Kanazawa, Satoshi and Diane J.
Reyniers. 2009. „The Role of Height in
the Sex Difference in Intelligence.” American Journal of Psychology.
Kanazawa, Satoshi and Kaja Perina. 2009.
„Why Night Owls Are More Intelligent.”
Personality and Individual Differences.
Kanazawa, Satoshi. 2007. „Beautiful Parents Have More Daughters: A Further
Implication of the Generalized Trivers-Willard Hypothesis (gTWH).” Journal
of Theoretical Biology
Kanazawa, Satoshi. 2010. „Why Liberals
and Atheists Are More Intelligent.” Social Psychology Quarterly. 73 (1): Forthcoming.
[3] UCD School of Economics & Geary Institute, University College Dublin, Belfeld,
Dublin 4, Republic of Island (Eire).
[4] Dr. Kevin Denny, UCD Geary Institute Discussion Paper Series, „Beauty and Intelligence may or may not be related.” p2.
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IQ, inteligence, etnická příslušnost a pohlaví
Tradiční pojetí a studie na téma IQ a inteligence se snaží vysvětlit podstatu, původ a praktické dopady individuální a skupinové inteligence. Tyto výzkumy lidského intelektu jsou
však všeobecně předpojaté a stereotypní a opírají se o model, který je neslučitelný s kulturou mnoha lidí z tzv. třetího světa, zejména Afričanů.
Raymond B. Cattell, Hans Eysenck, Arthur R. Jensen a Richard Lynn, význační profesoři a odborníci v oblasti inteligence a testování IQ, jsou
podepsáni pod dokumentem,
v němž dospěli ke shodě, že
inteligenci lze definovat jako
„obecnou duševní funkci zahrnující schopnost úsudku,
řešení problémů, abstraktního myšlení, chápání složitých
pojmů, rychlého učení a učení ze zkušenosti.“ Tito muži
shodně tvrdí, že inteligence
není pouze schopnost učit se
z knih nebo úspěšně procházet
testy, ale že jde spíše o odraz
rozsáhlejší a hlubší způsobiAndy Warhol
losti chápat své okolí. Je důležité si uvědomit, že pro „inteligenci“ jsou klíčovými faktory „uchopení“, „určení smyslu“
a „vyřešení“. Tito profesoři se také shodují, že
IQ testy dokážou tuto obecnou funkci změřit
a že většina standardizovaných IQ testů se zaměřuje víceméně na tytéž vlastnosti – až potud je vše v pořádku. Přespříliš však zdůrazňují úlohu genetických faktorů v měření a chápání lidské inteligence. Podle těchto mužů a 48
dalších signatářů souhlasného vyjádření k závěrům knihy The Bell Curve [1] jsou černoši předurčeni být méně inteligentní než běloši
a Asiaté. Tato skupina také tvrdí, že neexistuje
žádný přesvědčivý důkaz, že zvonovité křivky
IQ pro různé rasové skupiny se sbližují, a jednomyslně potvrzuje, že nelze najít ani žádnou
jednoznačnou odpověď na to, proč se zvono-

vité křivky IQ napříč rasově-etnickými skupinami odlišují.
Je možné, že klíč k tomuto problému v sobě
skrývají samotné IQ testy …? Skutečně „genetika“ vysvětluje, proč se hladové dítě v Etiopii
nebo mladý student v nějaké válkou zmítané
oblasti zeměkoule neučí matematiku a jazyky
tak snadno nebo nedosahují takových výsledků
v IQ testu jako jejich protějšky, které žijí v příznivém prostředí takzvaného prvního světa, jsou
spokojené se sebou a svým okolím, mají výhodu slušného vzdělání a rodiče, kteří se o ně mohou starat a vychovávat je?
Tito signatáři věří, že výzkum v oblasti inteligence souvisí s jistými nejasnými sociálními a především biologickými
odlišnostmi. V budoucnu může
přitom rozdíly v IQ mezi různými rasami a kulturami omezit
nebo úplně vyloučit jev známý
jako Flynnův efekt [2]. Jestliže
v zámožném Nizozemí a Španělsku během jediného desetiletí stouply výsledky IQ testů o 6,
resp. 8 bodů, zatímco v rozvojové Keni došlo za posledních 14 let k nárůstu
o ohromujících 26 bodů, pak je zjevné, že Flynnův efekt je reálný a genetická předpojatost
proti černochům nemá naprosto žádnou váhu.
Dále se užívá argument, že před tím, než lepší výživa zapříčinila vyšší výsledky testů běžné populace, činilo průměrné IQ ve Spojených
státech 75 bodů [3]. (IQ průměrného Američana je nyní 98.)
Existuje téměř naprostá shoda, že IQ člověka může předjímat jeho studijní úspěchy,
ale nikoliv to, jak úspěšně bude fungovat ve
svém prostředí. Navíc z opakovaného testování a z používání různých testů vyplývají četné
důkazy, že IQ člověka nezůstává po celý jeho
život stejné. Emoce a motivace hrají klíčovou
roli v tom, jaké budou výsledky každého jed-

notlivého testu, a mohou se při každém testu lišit. Má se za to, že až 60 % výsledku IQ testu
se v průběhu doby podstatně mění. Vezmeme-li
to v úvahu, jak potom můžeme předpokládat, že
výsledek testu dosažený v určitém okamžiku života člověka je platným ukazatelem jeho „vrozené“ inteligence?
„G“ neboli „generální (všeobecná) inteligence“ je stejně tak kulturně podmíněná jako
sporná. Základním prvkem při měření inteligence člověka je slovní zásoba. Slovní zásoba
odráží poznávací schopnosti jedince, avšak seznamování se se slovy není záležitostí genetiky, je to naučená dovednost
(čili záležitost prostředí). (Poznámka redakce: Z tohoto důvodu Mensa používá testy postavené na rozpoznání vzorců, nikoliv verbální.) Dítě
nebo dospělý, kteří nikdy neviděli osmiúhelník nebo grafický symbol pro mužské pohlaví nebo symbol pro ženské
pohlaví, je téměř jistě nerozeznají, když jim budou předloženy v testu inteligence. Genetický prvek IQ je protipóMarie Curie
lem vlivu prostředí: Čím větší
je rozdíl v prostředí, tím méně se projeví geneticky podmíněný prvek.
Dnes je vhodné a rozumné přijmout názor,
že rozdíly mezi rasami a pohlavími nejsou genetické, ale odrážejí problémy daného prostředí. Vzpomeňme si však na Lawrence Summerse, prezidenta Harvardovy univerzity z roku
2005. Summers přišel s myšlenkou, že příčinou nedostatku špičkových vědkyň jsou rozdíly mezi pohlavími ve vrozených schopnostech. Arogantně přehlédl předsudky při přijímání do zaměstnání, diskriminační praktiky
při jmenování do funkce a negativní stereotypy. On a jeho stoupenci tvrdili, že „skuteč-
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ným“ důvodem, proč se vědě věnuje méně žen
než mužů, jsou rozdíly mezi pohlavími v poznávacích schopnostech, a měli pocit, že výzkum této otázky jednoznačně míří tímto směrem. Summers musel úplně zapomenout na
Marii Curieovou, jedinou osobu, která získala dvě Nobelovy ceny: jednu za chemii a druhou za fyziku! Summers se za své „bezohledné“ vyjadřování později omluvil a krátce poté
odstoupil z funkce. Ve Spojených státech jsou
v současnosti mezi matematiky ženy zastoupeny 48 %.
Phillip Emeagwali, který pomáhal zdokonalovat superpočítač, je vědec
narozený v Nigérii a svět vyspělých technologií a vysokého IQ ohromil v roce 1989, kdy
získal cenu Gordona Bella. Ze
skutečnosti, že černý Afričan
má IQ 190 (poznámka redakce:
dle americké škály) a je ženatý
s afroamerickou mikrobioložkou a biochemičkou, se mohl
obrátit v hrobě laureát Nobelovy ceny a rasista Dr. William Shockley1. Shockley paradoxně zemřel téhož roku, kdy
Emeagwali získal cenu Gordona Bella za Connection Machine, která byla ve
své době jedním z nejrychlejších a nejinovativnějších počítačů.
Andy Warhol byl jedním z nejvýznačnějších
představitelů pop artu a nejznámější je jeho
ztvárnění plechovek od Campbellovy polévky.
Warhol během 58 let života, které mu byly vyměřeny, vytvořil stovky dalších děl, včetně komerčních reklam a filmů, techniku rozpitých
linií a sítotiskovou techniku v malbě. Údajně
měl IQ 86. Ovšem mnozí by označili oba, jak
Emeagwaliho, tak Warhola, za geniální, a to
navzdory rozdílu 104 body ve výši IQ; 104 je
též průměrné IQ Taiwanců, je to třetí nejvyšší

1 Shockley získal v roce 1956 Nobelovu cenu za fyziku, ale byl to také radikální zastánce eugeniky a kvůli
svému přesvědčení o intelektuální méněcennosti černochů byl považován za extremistu. Pozn. překladatele:
Eugenika je sociálně-filozofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího
genetického fondu člověka. Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem
Sirem Francisem Galtonem a ideologicky zneužit ve 30. a 40. letech 20. století v nacistickém Německu.
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národní průměr mezi národy, jimiž se vědecká
studie zabývala.
Myšlenku, že jedna skupina lidí je v porovnání s jinou chytřejší nebo hloupější, bychom
měli pustit z hlavy. Samozřejmě zde vždy budou individuální rozdíly, ale je nutno zdůraznit, že jedinec, který je dobře přizpůsoben svému prostředí, má schopnosti, životní zkušenost
a motivaci, vždy dosáhne úspěchu v oboru, který si zvolí.
Z originálu: IQ, Intelligence,
Ethnicity and Gender, Thomas Hally
Mensa International Journal
srpen 2009, číslo 527
přeložila Hana Erbsová,
Hanqa@seznam.cz.

Odkazy:
[1] „The Bell Curve“ je rozporuplný knižní
bestseller z roku 1994, jehož autory jsou
někdejší harvardský psycholog Richard J.
Herrstein a politolog Amerického podnikatelského institutu Charles Murray
[2] Thomas Hally, „Are We Smarter than our
Ancestors?“, Mensa International Journal,
září 2008
Pozn. překladatele: Flynnův efekt představuje postupný vzestup průměrných výsledků v testech IQ v každé další generaci.
[3] Emeritní profesor Dr. R. Lynn & Dr. Tatu
Vanhanen, „IQ and the Wealth of Naions“,
Praegar, NY, 2002

Buďte informováni o tom, co se děje v Mense! S přechodem na nový
systém rozesílání zpráv bylo zrušeno Vaše původní nastavení odběru zpráv
z intranetu. Prosím, věnujte minutku tomu, abyste si nastavili příjem
zpráv a konferencí, které Vás zajímají. Jinak snadno přijdete o pozvánku
na nějakou zajímavou akci! Některé akce jsou totiž nyní inzerovány pouze
takto. Zpráv chodí relativně málo, přibližně jedna za dva dny až týden (o to
jsou však zajímavější) a nemusíte se tedy bát zahlcení své schránky.
https://intranet.mensa.cz/ (levé menu: položka rozesílání zpráv – příjem
zpráv, příjem konferencí)
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Transformace Dětské Mensy
Ke konci roku 2009 ukončila formálně svou
činnost Dětská Mensa jako SIG, osoby mladší
14 let již budou samy určovat, do kterého z vícero nástupnických SIGů budou náležet. Důvodem k ukončení bylo rozšiřující se pole aktivit pro nadané děti (hlavně Logická olympiáda) a potřeba oddělit a zprůhlednit financování
jednotlivých projektů. Uvidíme, zda nové uspořádání přinese kýžený efekt a profit. Z hlediska činnosti Mensy se aktivitami pro děti a mládež aktivně zabývají: SFK Terminus, SIG PARENT, SIG Kluby nadaných dětí j. Morava,
SIG Kluby nadaných dětí s. Morava, SIG Logická olympiáda, SIG Centrum nadání, Turkovci a „neoficiální dramatický SIG“ Lucky Karenové.
Od doby ustavení původní podoby Dětské
Mensy se nám povedlo mnoho věcí:
• Pomohli jsme spolu s Honzou Vodičkou
z NIDM MŠMT založit více než 200 klubů
deskových her. Každoročně stále zakládáme
(dle finančních možností) kolem 20 klubů
http://www.mensa.cz/external/system/512/
Dny_plne_her_na_ZS.pdf.
• Od roku 2002 realizujeme velmi úspěšné pobytové i městské letní campy pro děti
a mládež zaměřené na rozvoj intelektových
schopností (V. F., Honza Vodička, Lucka Lukačovičová). I v roce 2010 se uskuteční několik campů pobytových (http://www.centrumnadani.cz/aktivity/mladez.html) i městských (http://www.centrumnadani.cz/aktivity/primestske-campy.html).
• Na konci ledna předáme na Pragoconu 2010
již počtrnácté diplomy vítězům literární soutěže pro mladé autory O cenu barda Marigolda. Během 14 ročníků do soutěže přispělo několik set mladých autorů, jejichž několik desítek prací bylo otištěno ve sbornících
sestavovaných ze soutěžních prací, více:
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/terminus/index.html.
• Během posledních 5 let jsme navázali hlubší spolupráci s více než 20 školami a dalších
zhruba 30 má o tuto spolupráci zájem. Osob-

ně nebo i materiálně jsme podpořili vznik několika klubů nadaných dětí v Brně, Domažlicích, Sokolově, Olomouci a Zlíně. Několik
dalších takových klubů je ve fázi zrodu. Školám jsme schopni pomoci dodáním výuku
obohacujících materiálů, proškolením pedagogického sboru či předáním zkušeností z jiných škol. Jsme schopni se školami jít jako
partneři i do větších projektů.
V podstatě veškerou činnost jsme realizovali
z financí sehnaných vlastní iniciativou (zde patří jednoznačný dík Honzovi Vodičkovi, který
se na získávání financí z grantů podílel). Z prostředků Mensy nešly téměř žádné dotace, ba naopak – z financí z vnějších zdrojů, které jsme
sehnali, se realizovalo hodně aktivit Mensy.
V tuto chvíli se vedení Dětské Mensy transformovalo do Rady pro Dětskou Mensu – rada
již nezaštiťuje dětské členy, ale aktivity pro děti
a mládež. Bude tedy disponovat určitým rozpočtem a pokud kdokoli z členů Mensy nebo
i osob kolem Mensy přijde s nějakou aktivitou,
členové Rady pro Dětskou Mensu mu v realizaci pomohou, bude-li to v jejich silách.
Budu rád, když se se svými projekty pro děti
a mládež na nás budete obracet. Pokusíme se
Vám s nimi pomoci. Naopak již nyní vím, že
s některými projekty, které realizujeme, se zase
my budeme obracet na Vás a žádat Vás o pomoc. Předem za jakoukoli pomoc děkuji.
Václav Fořtík
předseda Rady pro Dětskou Mensu
vaclav.fortik@mensa.cz

Report z Celostátní vzájemné
výměny zkušeností
Zprávu z Celostátní vzájemné výměny
zkušeností naleznete na stránkách elektronického časopisu http://casopis.mensa.cz/.
Martina Frimlová, SIG Vita Ludus
Martina.frimlova@mensa.cz
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Návštěva Mensy ČR u ministryně spravedlnosti
Dne 26. 11. 2009 se konala naše audience
u paní ministryně spravedlnosti, JUDr. Daniely Kovářové, která je jednou z nás – členů Mensy. Paní ministryně nezklamala, byla to ona,
ta milá a šmrncovní dáma, jak na nás působí
i v médiích. Posadila nás ke stolu v zasedací
místnosti a jala se nás provést všemi možnými i
nemožnými zákoutími své práce.
Teď trošku něco pro ty, kteří mají rádi čísla:
Dozvěděli jsme se, že Ministerstvo spravedlnosti (dále budu uvádět již jen MS) mělo na
letošní rok ze státního rozpočtu přiděleno 20,5
mld. Kč. K tomu, aby MS fungovalo tak, jak by
mělo či jak se očekává od občanů tohoto státu,
by mělo dostat na rok 30 mld. Kč, což je o necelých 10 mld. více. Zatímco tedy ostatní ministerstva dostanou na příští rok méně, paní ministryni se podařilo vybojovat o celou 1,5 mld.
více, tudíž MS bude hospodařit s 22 mld. Kč,
což můžeme uznat, je velkým úspěchem.
Z rozpočtu, který má MS k dispozici, jde
300 mil. Kč ročně na investice.
MS zaměstnává konkrétně ve své budově
340 zaměstnanců. Dále na 90 soudech celkem
3 036 soudců + dalších X civilních zaměstnanců, na 90 státních zastupitelstvích cca 2 000
státních zástupců, 10 000 lidí u Vězeňské služby (počítaje do toho jak příslušníky, tak civilní
zaměstnance). Celkem se jedná o sumu cca 30
000 zaměstnanců.
Ví se zhruba o 30 % lidí v resortu MS, kteří
„netáhnou“ a práci za ně oddělají jiní.
V ČR je celkem 22 500 vězňů „ubytovaných“ (berte s nadsázkou, i když při tom komfortu, který se jim tam nabízí, by se to dalo brát
jako docela pohodlné a pro ně levné ubytování
) ve věznicích, které jsou dohromady dimenzovány pro 19 000 vězňů. Počet metrů krychlových se údajně ve věznicích typu A a B (s dohledem a dozorem) navyšuje tím, že se jim
v noci nechají odemknuté dveře do chodby, která je pro všechny společná, tak, aby se dosáhlo
oněch 9 m³. Aby se náhodou nechtěli čeští vězni soudit a vyhrát u Evropského soudu pro lidská práva, že mají málo prostoru, na který mají

od společnosti právo, tak, jak se již jednomu
italskému vězni povedlo.
Abychom jim jen nekřivdili, oni i pracují,
a to dokonce plných 50 – 60 % všech vězňů.
Záleží na regionu dislokace věznice. Nicméně,
ze zákona mají povinnost pracovat jen pro státní firmu. Většina firem, které do věznice dováží
práci, či za kterou se vyvážejí vězni ven z věznice, je soukromých. Neexistují tudíž žádné
mechanismy, které by vězně (i když jsou práceschopní) donutily v této firmě pracovat. Další věcí je to, že ne každý vězeň (i ten zdravý)
splňuje kvalifikaci, ne ze všech věznic se mohou vězni vyvážet za prací (např. z věznic typu
C a D s ostrahou a se zvýšenou ostrahou), neboť
hrozí riziko útěku. Je to spjaté i s mimořádnými
bezpečnostními opatřeními, kdy se musí zajistit ostraha vězňů během převozu i během výkonu samotné práce. Navíc tyto dozorčí by musel
někdo nahradit v jejich výkonu na pracovišti po
dobu jejich nepřítomnosti.
Ročně se u soudu projedná 700 000 věcí.
Průměrný proces trvá tři čtvrtě roku. Každý rok
přibývá 10 % případů, ale noví soudci ne a ne
se „vylíhnout“.
Denně vyjde vězeň v ČR rozpočet MS na 33
€, v SRN je to již 130 €. Ale co se samotného
jídla týče, služební pes v resortu MS stojí na
den 100 Kč, kdežto takový vězeň pouhých 45
Kč. To je také zajímavé zjištění.
První z věcí, kterou paní ministryně po svém
nástupu do funkce podstoupila, bylo zjišťování,
kam „odtékají“ peníze, že jich MS má tak málo.
Pro příklad mohu uvést, že do budovy MS docházela každý den firma, která zalévala všechny
květiny v budově, což činilo 25 000 Kč měsíčně. Stejně tak výzdoba kanceláře paní ministryně činila za měsíc cca 28 000 Kč. Obě tyto zbytečnosti paní ministryně odstranila.
Velice zajímavé pro mne bylo zjištění, že
soudci nemají žádné odměny. Přijde mi to demotivující, neboť „netáhla“ dostanou stejný plat
jako „táhla“, která se nemají proč snažit (ono
přesvědčení je sice hezká věc, ale chtě nechtě
časem dojdou do stavu, kdy si položí otázku:
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,,Mám já to zapotřebí, když ten lempl nedělá náramky) tak, že budou chodit v době, kdy mají
nic navíc a máme oba úplně stejně? Proč se tak být „odsouzenci“ doma, do jejich domácností
snažím?“). Toto by jistě stálo za změnu, i když kontroly. Tyto mají vykonávat pracovníci Mekde na to vzít peníze? A hlavně by se muselo diační a probační služby a dalších 90 lidí, kteří
zajistit důkladnou kontrolou, že ti, co mají na- budou zaměstnáni jen na danou činnost. Až tak
jednou strašně moc „odklepnutých“ případů, je po devíti měsících, kdy proběhnou všechna výprojednali opravdu důkladně, vzali v potaz veš- běrová řízení na firmu, která bude dodávat techkeré skutečnosti a věc rozhodli při svém nejlep- nické vybavení MS, možná systém bude fungoším vědomí a svědomí, ne proto, aby dosáhli na vat tak, jak to měl zákonodárce v úmyslu. Čili
odměnu za počet projednaných kauz.
jsem se utvrdila v jednom, opět budou všichni
Paní ministryně nám sdělila, že není moti- prvním dnem, kdy má něco fungovat, strašně
vována být, co se pronájmu nevyužívaných pro- překvapeni, že to už má fungovat, protože ješstor patřících MS týče,
tě vůbec nic není a nedobrou manažerkou, nejsou na to peníze, natož
boť veškeré peníze, kteaby proběhl nějaký zkuré do pronájmu prošební provoz. Za příklad
stor (např. do ubytování
může posloužit spuštěv Justiční akademii přes
ní systému v lékárnách,
léto) vloží, už nikdy nekdy se musí vydávat
uvidí zpátky. Povlečou
léky obsahující pseuse postele, vyperou se
doefedrin jen na recept
cejchy, to vše něco stoa po zapsání občanskéjí. Místo aby se jí toto
ho průkazu toho, kdo si
vrátilo na ceně za ubyto- Beseda s ministryní spravedlnosti
lék vyzvedává, do systévání, s těmito penězi se Foto Pavel Celba
mu. Stejně tak i systém
může rozloučit, dostádatových schránek, kdy
vá je totiž Ministerstvo financí. Stejně tak toto ti, co by je měli mít jako jedni z prvních (můžu
ministerstvo kasíruje i peníze, které se strháva- uvést zrovna soudy, když už se bavíme o MS),
jí vězňům z výplaty, kterou dostanou na úhradu je opět nemají.
nákladů věznění. I tam se však nejedná o nijak
Velice zajímavou kapitolou bylo i řešení prozávratné částky. Údajně dostávají 1 500 – 2 000 blému, co s těmi čtyřmi procenty platu, o které
Kč. (Teď si jen nejsem jistá, jestli jsem si nese- mají přijít státní zaměstnanci od Nového roku,
děla na uchu, když paní ministryně vysvětlova- paní ministryně provede. Zamýšlela se nad vala, zda je to částka, kterou dostanou po stržení riantou propustit čtyři procenta lidí, když je nevšeho, či částka, kterou dostanou od firmy cel- dostatek sil? Navíc by to musela udělat v rámkově. Ve druhém případě by se totiž musely fir- ci organizačních změn, každému z nich by bylo
my přetrhnout o dovážení práce do věznic, ne- nutné dát odstupné. Tím by se peníze neušetřily.
boť tak levně jim práci nikdo nikde neudělá.) Ti, Snížit platy jen tak někomu nemůže, na to nemá
co mají invalidní důchod, si jej mohou ponechat pravomoc. To je v rukou vlády, aby odsouhlasila nový právní předpis, kterým se sníží tarifcelý, na ten jim nikdo sahat nesmí.
Byla jsem zvědavá, jak se bude praktikovat ní tabulky o 4 %. Sebrat zaměstnancům odmětrest ukládání domácího vězení, který má od ny? Ty údajně nedosahují ani těch 4 %, takže to
Nového roku své místo v novém trestním ko- problém také neřeší. Nezávidím paní ministrydexu. Praktikovat se bude údajně přes nedo- ni, že stojí před takovýmto problémem. Ať totiž
statek financí na technické vybavení (počína- udělá cokoli, vždy se najdou hloupí lidé, kteří ji
je GPS-náramky, konče výpočetní technikou, odsoudí, i když se to bude snažit provést podle
která bude kontrolovat pohyb osob vybavených svého nejlepšího vědomí a svědomí.
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Přeji paní ministryni ještě mnoho krásných dní ve výkonu své funkce, ať už se jedná o měsíce či roky. Určitě je to velice zajímavá zkušenost, kterou by měl alespoň jeden den
podstoupit každý z těch remcalů, co čtou bulvár a sledují bulvární televizní zpravodajství,
umějí jen nadávat v hospodě nad pivem, vše
vědí nejlépe a se vším si umějí poradit. Ono by
je pak takové to prázdné tlachání velice rychle přešlo.

Jednu veselou připomínku ještě na závěr.
Říká se „darovanému koni na zuby nekoukej“,
avšak propiska z MS (která, doufám, že byla
určena k odnesení domů) jaksi bojkotuje moji
práci na ulici. Dávám-li lidem podepsat pokutové bločky, nějak se jí nechce a nechce psát.
Je zvyklá na teplíčko a to je špatné, protože já
pak musím nosit propisky záložní. Že by se mi ta
propiska snažila něco naznačit?
Helena Kolská alias Helča Kolča

Ochutnávka vína v kavárně Na Šumavě
14. 10. 2009 se po delší prázdninové přestávce konalo opět setkání u dobrých vín, spojené s neřízenou (pro laiky upozorňuji – neplést
s nezřízenou) ochutnávkou vína. Tentokrát byla
na pořadu vína výrobců Šuman – Dolní Dunajovice a Drmola – Bavory (překvapivě na Moravě, nikoliv v Bavorsku …). Sešel se nás tentokrát hojný počet (8), a tak jsme mohli ochutnat
větší počet vzorků bez rizika poškození smyslů a zdraví.
Od počátku jsme se rozdělili na dvě skupiny – příznivce voňavých vín a ostatní. Nicméně
se podařilo v nestřeženém okamžiku ochutnat
i trochu od příznivců voňavek a lze tak o nich
alespoň něco málo napsat. Postupně jsme
ochutnali následující vína:
Šuman – Ryzlink vlašský, kabinet 2008, suché. Víno mělo lehkou vůni, mírnou kyselinu
a v chuti bylo cítit tropické ovoce. Obecně jsme
se shodli na tom, že je dobré.
Drmola – Rulandské šedé, pozdní sběr 2007,
suché. Zpočátku hrozil problém při ochutnávání této chuťově výborné a velmi oblíbené odrůdy, protože nebylo k dispozici vychlazené. Majiteli kavárny se nakonec přeci jen jedno vychlazené podařilo najít, a tak jsme mohli ochutnávat. V chuti byl cítit med nebo karamel (nepodařilo se nám shodnout) a příjemně vonělo.
Obecně jsme se shodli na tom, že se jedná o typické Rulandské šedé.
Šuman – Cabernet Sauvignon klaret, pozdní
sběr 2007, polosuché. Excelentní víno s velmi
dlouhou perzistencí. Shodli jsme se na tom, že
ze všech toho dne degustovaných vzorků bylo

toto víno nejdelší. V chuti byl cítit náznak anýzu a mělo velmi příjemnou kyselinku.
Drmola – Zweigeltrebe, pozdní sběr 2006,
barrique, suché. V chuti tohoto vína byla cítit
výraznější kyselinka, zatímco barik nebyl cítit
téměř vůbec.
Drmola – Dornfelder, pozdní sběr 2006, suché. V chuti i vůni tohoto vína byla cítit poměrně silná kořenitost, která je pro tuto odrůdu typická.
Drmola – Tramín červený, pozdní sběr 2007,
suché. Poměrně silné víno s rychlým účinkem,
které povzbuzuje chuť k jídlu. Je to Tramín typu
„růže“ se svěží kyselinou, nicméně je to víno
poněkud kratší.
Šuman – Zweigeltrebe rosé, kabinet 2007,
suché. Víno je bez přehánění možné nazvat typickým představitelem růžových vín. Lehká
a svěží vůně, stejně tak i chuť, kde převládají
ovocité tóny.
Večer se vydařil, bohužel jsme až po příchodu zjistili, že nikoho nenapadlo vzít foťák, takže jsme neměli čím udělat slušnou fotku. Nicméně jsme se víceméně všichni shodli na tom,
že v nabídce kavárny jsou velice vydařená vína,
navíc za příznivé ceny, takže návštěva stála za
to. Vzhledem k tomu, že je v nabídce ještě dost
vzorků, které jsme zatím neochutnali, je pravděpodobné, že některá další ochutnávka se odehraje v témž podniku. Pro příznivce jiných
moků ještě dodáváme, že jsou tam k mání i bavorská piva.
Martinové Kašpar a Čermák
martin.kaspar@mensa.cz
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Beseda s ministryní spravedlnosti
26. listopadu se konala beseda s ministry- ré zodpovídá, aniž by měla významný vliv na
ní spravedlnosti, členkou Mensy, JUDr. Dani- jejich fungování, a je sdělovacími prostředky
elou Kovářovou. Nás, účastníky besedy z řad tepána za věci, za které nemůže. Hned v úvodu
mensanů shromažďujících se před budovou mi- trefně poznamenala, že seriál „Jistě pane minisnisterstva, nejdřív chvíli bavilo zmatené vy- tře“ patří k základní výbavě každého ministra.
právění lokálního demonstranta, který již týdDále jsme se dozvěděli, že vězeňství by se
ny či měsíce před ministerstvem protestuje kaž- zhroutilo, nebýt tisíců těch, kteří se vyhýbadý den proti jakési ne zcela patrné křivdě, která jí výkonu trestu; přeplněné věznice i tak hrose jemu či někomu jinému někdy stala. Krátce zí průšvihem, soukromé věznice však v zahrapřed oficiálním zahájením besedy jsme se s ním ničí nefungují tak dobře, jak se čekalo. Datové
zdvořile rozloučili a nahrschránky jsou totální pronuli se do určené zasedací
padák – nejsou na ně penímístnosti (potěšilo mě, že
ze, úředníci v resortu spraani neustále pískající bezvedlnosti díky nim přichápečnostní rám nevyprovozejí o volno po práci, když
koval ostrahu, aby pojala
musí skenovat nad rámec
podezření, že by snad mezi
pracovní doby, přichází
námi byl někdo pro českou
i několik veselých historek
spravedlnost nebezpečný).
o tom, jak datové schránky
Paní ministryni uvítal
neumějí používat například
Tomáš Blumenstein, který
v parlamentu nebo ti, kteří
jí (jako výraz díků za její Beseda s ministryní spravedlnosti
si je vymysleli ...
ochotu setkat se s obdobně Foto Pavel Celba
Bohužel jsme se nepostiženými kolegy) neumdozvěděli, na co jde částně předal kytici, a beseda mohla začít. Z publi- ka cca 3,5 milionů korun, kterou daňového poka ihned začaly padat dotazy, svědčící o tom, že platníka stojí každý jeden zaměstnanec minismensané se raději ptají a diskutují o tom, co je terstva, a ani, jak výrazně zlepšit současnou
zajímá, než poslouchají, co jim někdo povídá. výkonnost soudnictví – 700 tisíc pravomocně
Paní ministryně však zkušeně přistoupila k pre- ukončených řízení ročně na více než tři tisíce
zentační tabuli (nebo jak se česky nazývá flip soudců – výkon, za jehož předvedení by kažchart), uchopila fixy a na každý dotaz bez mrk- dého adepta vyhodili od advokátních/justičních
nutí odpověděla částí některé z připravených zkoušek a v soukromém sektoru by ho zřejmě
přednášek.
ukřižovali.
A tak jsme se dozvěděli, že paní ministrySir Humphrey Appleby by si počínání paní
ně je ve funkci jen nakrátko, že v zásadě ne- ministryně jistě velmi pochvaloval.
může nic změnit (snad jen „věci trochu posunout k lepšímu“), protože zpravidla jen podepiRoman Kříž
suje to, co musí formálně podepsat, leč je přirkriz@kross.cz
praveno jinými, zasílá peníze do resortů, za kteredakčně upraveno cenzurováno

Redakce si dovoluje upozornit, že zde uváděné reakce jsou názory jednotlivých
účastníků, nikoliv oficiálním mensovním hodnocením akce. To, že by hledání
společného názoru často nebylo vůbec jednoduché, dokreslujeme dvěma zcela
rozdílnými reportážemi z besedy s ministryní spravedlnosti.
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Beseda s politologem Petrem Robejškem
Když jsem v druhé polovině listopadu obje- a obdivuji se přesnosti a ostrosti (někdo by řekl
vil onen mail s pozvánkou, nemohl jsem chví- tvrdosti) jeho formulací už delší čas. Politická
li uvěřit svým očím. Mám opravdu šanci slyšet korektnost je něco, co mu zjevně nesedí, a jak
názory (podle mne) geniálního analytika sou- jsem tušil, na akci, jako byla tato, ji nedodržočasného světa přímo (tj. bez filtrace redakto- val více než v celostátních médiích. Pro ty, co
ry, potažmo majiteli jakéhokoli informačního ho neznají, uvedu pár příkladů: „Kapitál se pomédia), v početně omezené skupině poslucha- hybuje směrem k tržně ekonomickým diktatučů a nad to možná budu moci se ho i přímo ze- rám,“ nebo ,,Demokracie je komparativní nevýptat???! Rychle jsem se přihlásil (v obavě, že hoda západních států.“ Či výrok: ,,Blahobyt je
čtu pozvánku příliš pozdě), ale zjistil jsem, že filozofie, ideologie. Blahobyt je slib, který najsem v první pětici, takže
bízí demokratická společjsem se začal obávat, že
nost výměnou za klid, za
konání besedy je ohroželoajalitu, za stabilitu, za
no malým počtem zájempotlačení politického exců, nebo že si Mensa utrperimentu.“
ží ostudu, když na řediteTémat úvodní půlhole Mezinárodního institudiny bylo relativně mnotu pro ekonomiku a poliho, namátkou postavení
tiku v Hamburku přijde
NATO, budoucnost EU,
málo lidí. Obeslal jsem
pohodlnost české spotedy pár svých známých
lečnosti a nedostatečnost
mimo Mensu, kteří jej Politolog Petr Robejšek
našich politiků. Speciálbuď už znají, nebo dají na Foto Pavel Celba
ně pro prostředí Mensy,
můj názor. Jedněch i drukterou vidí jako pospolihých není mnoho a také nedostatek času způso- tost lidí zabývající se hranicemi lidské výkonbil, že přišli jen dva. A věru, že nelitovali. Jeden nosti, zmínil jeden globální aspekt, který ukaakci zhodnotil mj. slovy: „Abych vydržel v na- zuje omezenost našeho intelektu zvládat velprosté koncentraci půldruhé hodiny, to už se mi ké celky. To, že jsme schopni snadno vytvodlouho nestalo.“
řit velké celky, třeba komplikované transakčVýsledná účast byla nakonec optimální ní systémy nebo mezinárodní podniky, ale nea průběh témat ukázal, v čem je síla Mensy. jsme schopni je ovládat a neumíme rozpoznat
Odhaduji, že pan docent byl spokojen s dotazy rizika, která přinášejí právě v důsledku své vea reakcemi na své teze a že očekávání, o nichž likosti, to je jednou z hlavních příčin dnešní
mluvil úvodem, mensané a jejich známí napl- světové krize.
nili.
Následovalo dalších asi 66 minut, kdy téPetr Robejšek se ukázal jako profesionál ne- mata určovaly dotazy z publika. Hned první
jen způsobem vedení besedy (oznámil až po- Vládi Vančického pan docent přivítal, protodezřele přesně délku úvodní přednášky, její té- že s ním z velké části nesouhlasil, a zdál se
mata i rozsah následné debaty), ale i dokona- být potěšen i tím, že tazatele svou odpovědí
lou výslovností a optimální silou hlasu. Ačko- nepřesvědčil (šlo o to, zda větší roli v budouli mluvil poměrně rychle, nečinilo mi problém cím vývoji na Zemi budou hrát země jako Rusjej sledovat.
ko a Čína nebo státy stojící ideologicky a náPokud jde o vlastní obsah jeho projevu, je božensky proti Západu). A dotazů přibývalo,
pro mne těžké jej hodnotit, když jeho názory až to ani nevypadalo, že by se někomu chtěčtu či poslouchám, kdykoli mám příležitost, lo končit. Rovněž rutinérské moderování na-

šeho předsedy přispělo k příjemné atmosféře
a s šarmem jemu vlastním se mu podařilo povídání ukončit v ideálním bodě, přesně podle
hesla „V nejlepším se má přestat.“
Zkrátka tahle akce byla pro mne jasným
zážitkem tohoto roku a jsem přesvědčen, že
i ostatní na ni budou vzpomínat v dobrém. Je
podle mne i skvělou ukázkou, k čemu je také
Mensa dobrá. Není pochyb, že žádná jiná organizace, do které se mohu jako obyčejný člověk dostat, by mi takovou možnost nedala. Pan
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Robejšek je člověk naprosto vytížený a myslím, že ani kongresu ODS, kam na pozvání letos přijel přednášet, nevěnoval tolik času jako
Mense.
Věřím, že si tento typ činnosti najde mezi
členy Mensy dostatek zájemců i organizátorů.
Mensa má mezi úspěšnými intelektuály dobrý
zvuk a bylo by škoda jej nevyužít.
Jan Gruber
jan.gruber@mensa.cz

Mikulášsko-vánoční besídka v Prostějově
Ve dnech 5. – 6. 12. 2009 se uskutečnila mi- ho pytle“ a každý si pak vylosoval nějaký dárek
kulášsko-vánoční besídka v Prostějově, které pro sebe. To už ovšem byla dost pokročilá hose zúčastnilo hodně moc dospělých lidí a ne- dina a část účastníků se rozloučila a odjela. Jepočítaně dětí. Prostě takové menší celostátní jich chyba. Stále nás ale zbylo dost na Activisetkání. :-) Zatímco se dospělí bavili mezi se- ty 2, ping-pong, Blokus 3D, někteří jsme se zúbou, děti se bavily spolu – někdy i bez potře- častnili původně neplánované hry: „Najdi ztraby slov. Aby domek Blumensteinových (u kte- cenou magnetickou kuličku“. Zkrátka – spát se
rých se toto setkání letos konalo) zcela nezde- šlo o půl páté ráno.
molovaly, byly pro ně připraveny soutěže, dětZa sebe a určitě i za ostatní účastníky děkuji
ský pokoj plný hraček a skákací hrad sestave- Blumensteinovým a dalším aktivistům za usponý z nafukovacích matrací. Jejich řádění ovšem řádání této akce. Dance za to, jak vše a všechny
skončilo okamžikem příchodu Mikuláše, andě- udirigovala uvězněná v křesle, a Tomášovi za
la (andělice) a hlavně – čerta! To hned hleda- to, jak se o vše postaral.
ly náruč maminky nebo tatínka. A pak to začaKomentář Lenky Brzuskové: Každý rok se
lo: Na každého Mikuláš něco věděl a čert měl zkrátka konají jen tři významné akce – jarní seo něj hned zájem! Ale dobré vlastnosti převá- tkání, podzimní setkání a vánoční besídka místžily, a tak každé dostalo
ní skupiny Prostějov hojsvůj díl dárečků a sladně navštěvovaná mensakostí. Můžete si tipnout,
ny z celé republiky. Ta lekoho nakonec čert uhlím
tošní se stala tak trochu
obdaroval. No a jakmile
demonstrací mensovního
odešli, zábava pokračobaby-boomu – vždyť se
vala dál.
nás sešlo 17 dospělých, 9
Po delší době, až
dětí ve věku 1 – 7 let a dese povedlo uspat ty
sáté dítě v bříšku. A děti
nejmenší, následovala
byly všechny velmi hodvánoční část pro velké.
né a mikulášský balíček
Každý si dopředu přisi opravdu zasloužily.
pravil dáreček pro ostatní (jeden a v maximální
Pavel Terber
pořizovací ceně 50 Kč),
pavel.terber@mensa.cz
redakčně upraveno
ten se dal do „vánoční- Mikuláš, foto Pavel Terber
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Business Club
– patentové právo
Specialista na patentové právo Ing. Karel
Čada, prom. právník, který mnoho let působil
jako předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, nám 10. listopadu přednášel o ochraně duševního vlastnictví, zvláště o ochraně průmyslového vlastnictví. Dle jeho slov je patentové
právo v České republice na velmi vysoké úrovni. Počet podaných patentů za rok je u nás však
v porovnání s jinými evropskými zeměmi velmi nízký.
Vážení čtenáři, víte, že veškeré patenty jsou
veřejně přístupné, a dokonce jsou zpřístupněny přes internet, a to včetně projektových dokumentací, které jsou součástí patentu? Ať už hledáte vhodnou chemickou sloučeninu, nebo navrhujete detail okenního rámu, není od věci napřed se podívat, jak to vymysleli druzí, ať zbytečně nevymýšlíte hotové. Zmíněná adresa je:
www.espacenet.com. Pokud dáváte přednost
vyhledávání v češtině, podívejte se na webové
stránky Úřadu patentového vlastnictví: www.
upv.cz a přes odkaz na On-line databáze se dostanete dále.
Díky patentovému právu je postaráno i o patenty, které autor nechce draze patentovat, ale
chce zabránit patentování někým cizím – stačí zveřejnění informace (např. ve veřejném médiu) a nikdo už si ji patentovat nemůže.
Pokud vás zajímá orientační cena patentu,
na pořízení republikového patentu potřebujete
řádově mnoho desítek tisíc, na světový se cena
může dobrat k milionu korun, záleží na konkrétním patentu.
Jana Axman Vlková
axmanvlkova@volny.cz
723 784 475

Přihlaste se na testování
inteligence! Informace
a přihlášku najdete na
http://testovani.mensa.cz/

Hraní deskové hry
Cashflow
V roce 2009 jsme hraní této hry v Brně pořádali dvakrát. V obou případech se konala v nekuřáckém salonku v restauraci U Plaza. Ta první byla součástí pravidelného setkání MS Brno
a proběhla dle mého názoru velmi dobře – za
tři hodiny jsme stihli v počtu šesti lidí dvě hry.
V salonku kromě nás nikdo nebyl, takže jsme
se perfektně slyšeli.
Na druhou akci se prostřednictvím internetových stránek včetně mě přihlásilo také šest
lidí. Pravidla hry byla pro všechny snadno pochopitelná – ze šesti lidí ji poprvé hráli čtyři
a bez komplikací. Hrací prostředí bylo dobré,
ačkoliv jsme nebyli v salonku sami a v televizi zrovna běžela vyřazovací část SuperStar, přičemž někteří diváci od vedlejšího stolu pořad
sledovali velmi emotivně.
Osobně jsem si během hry vybavil zkušenosti z každodenního života, což ovlivnilo některá má rozhodnutí, například při rozhodování, zda si něco k jídlu koupit ve městě, anebo vydržet domů a neutrácet tak zbytečně peníze.
Dle mého názoru byly všechny odehrané hry
zajímavé, a proto hodlám v roce 2010 pořádat
tuto akci dvakrát až čtyřikrát za rok.
Jan Jebáček
Jebus@seznam.cz
redakčně upraveno

Bowling v Ostravě
21. listopadu jsem se poprvé zúčastnila akce
Mensy, byl to bowling v Ostravě. Sešlo se nás
tam celkem sedm a celý večer se moc vydařil.
Skvěle jsme se pobavili u hry a pak si pochutnali na večeři. Chtěla bych poděkovat organizátorce Hance Studenské i všem zúčastněným
za příjemný večer a těším se na další mensovní akce.
Lucie Vítková

SIGHT
SIGHT (z anglického Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers)
je mezinárodní aktivita Mensy, díky které jsou
poskytovány informace a kontakty na mensany v zahraničí, ale i v České republice. Cílem SIGHTu je spojit hostitele a cestovatele ze
všech koutů světa, a to prostřednictvím SIGHT
koordinátorů. Bohužel, stále mnoho mensanů
o SIGHTu nic moc neví.
Co vlastně takový SIGHT koordinátor dělá?
Především eviduje databázi našich členů, kteří jsou ochotni pomoci zahraničním mensanům
v celé České republice provedením po svém
městě, zjištěním potřebných informací, společně stráveným večerem či noclehem. Většina mensovních turistů míří do Prahy, ale není
to pravidlem. Už jsme měli i návštěvu v Plzni nebo Českém Krumlově. Koordinátor, když
obdrží SIGHT požadavek ze zahraničí, vybere
hostitele, který má čas a je ochotný se hostovi
věnovat, a vzájemně je zkontaktuje. Vše ostatní
už záleží na domluvě hosta a hostitele.
Stejně tak pokud koordinátor obdrží požadavek od našich členů, ověří členství v Mense, tj. zaplacení příspěvků na daný rok, a potvrdí, že řádný člen Mensy má zájem o kontakt.
Dále předá prosbu SIGHT koordinátorovi v příslušné zemi. Další komunikace už obvykle probíhá mezi koordinátorem a cestovatelem. Nebojte se připomenout, pokud se Vám koordinátor neozval do nějaké rozumné doby (cca týden). Občas se to stává a určitě najdeme v dané
zemi fungující spojení. SIGHT obvykle dobře
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Reakce na akce
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funguje v zemích, kde jsou národní Mensy. Samozřejmě může být problém se zeměmi, kde
Mensy teprve vznikají nebo vůbec nejsou. Úplný seznam zemí, kde jsou národní koordinátoři SIGHT, naleznete na www.mensa.org v heslem chráněné členské zóně. Uživatelské jméno
je „IntMensaMem“ a heslo „1nt“.
Další informace o SIGHT jsou uvedeny na
webu www.mensa.cz v části o Mense. Tam je
obecný popis programu, zkušenosti českých
mensanů i rady hostitelům a hostům. Většina
obecných informací je převzata z webu Mensy International. Další články a zkušenosti českých mensanů jsou zveřejňované v našem časopise, dostupném i na webu. Téměř v každém
čísle za poslední roky je článek z této oblasti.
Takže SIGHT je možnost setkání a seznámení se s mensany z celého světa. Chcete-li se
zapojit do SIGHT programu, ať už jako hostitelé anebo při svých cestách do zahraničí, nebo
máte jiné dotazy, nebojte se obrátit na adresu
sight@mensa.cz.
SIGHT statistika
• Do ČR ze zahraničí přijelo 7 hostů.
• Z ČR vycestovalo 9 mensanů.
• O informace požádalo 18 lidí.
Podrobnější rozpis naleznete na http://sight.
mensa.cz/.
Zuzana Poláková
sight@mensa.cz

Podpořte Mensu!
Myslíte si, že projekty jako Logická olympiáda mají smysl a je dobře, že je Mensa
pořádá? Připojte se a podpořte je! I když zrovna nemáte čas přímo pomoci s přípravou
projektu, můžete Mensu a její aktivity podpořit finančně. Nejjednodušší cestou je
dobrovolné zaplacení vyššího členského příspěvku. Stačí, když při placení pošlete
o něco více, nežli ceník uvádí, a do zprávy pro příjemce uvedete, že záměrně platíte
více. Snadno tak podpoříte Mensu a máte jistotu, že se všechny Vaše peníze dostanou
přímo na aktivity. Členské příspěvky jsou totiž osvobozeny od daně.
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Logická olympiáda 2009
Letošní ročník soutěže je za námi a přes určité problémy a komplikace, které tento velký
projekt provázely, můžeme říci, že úspěšně. Zapojilo se přes 10 500 žáků a studentů z 900 škol
z celé republiky. Listopadové finále v Poslanecké sněmovně bylo důstojnou celodenní přehlídkou těch nejlepších z nich.
Vítězům i všem úspěšným řešitelům jednotlivých kol gratulujeme a doufáme, že svůj potenciál budou nadále rozvíjet, popřípadě že se
i zapojí do dalších mensovních aktivit.
Děkuji patronovi Petru Tluchořovi, který
svým zapojením soutěži velmi pomohl, a rovněž všem partnerům a sponzorům soutěže.
Především bych chtěl ovšem poděkovat
všem členům (i nečlenům), kteří se do příprav
letošní Logické olympiády (LO) aktivně zapojili. Nejvíce díků si zaslouží Alena Novotná,
dále Jitka Markesová, Juraj Ladický, Jan Herr-

mann, Markéta Erbsová, Marta Konečná, Jindřiška Hrubá, Pavla Procházková s Martinem
Motlem, Hana Studenská, Petr Čavojský, Hana
Kalusová, Dalibor Hrabec, mnoho krajských
koordinátorů a organizátorů, pomocníků s administrativními pracemi, s tvorbou zadání, pomocníků na finále a dlouhá řada dalších.
Již na počátku ledna budeme sestavovat organizační tým LO 2010, takže pokud Vás tato
akce zaujala, tak se nebojte ozvat a přidat.
Tomáš Blumenstein
blumen@mensa.cz, koordinátor LO
2009, www.logickaolympiada.cz

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

Rozhovor s Mgr. Blankou Týřovou,
výkonnou ředitelkou Nadace OKD
Hlavním partnerem Logické olympiády se
v roce 2009 stala Nadace OKD. Ta byla založena v lednu 2008 a jejím zřizovatelem a také největším dárcem je společnost OKD. Nadace pomáhá na svět myšlenkám převtěleným do užitečných
a kvalitních projektů a podporuje především rozvoj regionu, ve kterém společnost OKD působí.
Program nadace je postaven na čtyřech základních pilířích – podpoře zdraví, kulturního vyžití
a vzdělávání, rozvoje regionu a životního prostředí a projektů pro získávání dotací z Evropské unie.
Finále Logické olympiády se jako host zúčastnila
i ředitelka nadace, paní Blanka Týřová.

českého školství, které se soustředí především
na průměrné žáky a studenty.

První otázka je nasnadě: Jaké jsou vaše dojmy z finále soutěže?
Bylo to úžasné, zažít takovou koncentraci
bystrých dětí. Také díky vaší soutěži již myslím
mají své jasné názory, takže věřím, že jejich aktivní postoj k životu daleko přesáhne omezení

Jaké byly vaše koníčky, když jste byla malá?
Bavily vás hádanky a hlavolamy?
V dětství jsem měla zájem skoro o všechno.
Chodila jsem do pěveckého sboru Strunky, střílela jsem závodně ze vzduchovky a byla jsem
mladá požárnice.

Bylo něco, co vás překvapilo?
Na Logické olympiádě mě příjemně překvapil počet i aktivita dětí a studentů, kteří měli
chuť, možnost a určitě i osobní předpoklady se
takto náročné akce zúčastnit.
Zúčastnila jste se někdy vy sama podobné
soutěže?
Já osobně jsem se podobné soutěže nezúčastnila – ani si nepamatuji, že by se v mém
okolí něco podobného organizovalo.

Hádanky a hlavolamy mám moc ráda, ale
určitě při jejich luštění nejsem tak úspěšná jako
finalisté Logické olympiády. Na ní bych asi
skončila na posledním místě ...
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ná. Důležitý je pro nás také nápad, inovativní
přínos. Teprve pak přijde na řadu, jestli žadatel vyplní všechna políčka v žádosti. Když něco
opomene, snažíme se to pochopit, protože lidé
v neziskovkách nejsou úředníci, ale
musí se věnovat hlavně konkrétní
práci v terénu.

Nadace OKD se letos poprvé
představila na Hornických slavnostech, kterých se zúčastnila
celá řada neziskových organizací,
Jaké další projekty vaše nadace
mezi nimi i Mensa. Jaký program
podporuje?
nadace na slavnosti připravila?
Máme celkem čtyři grantové
Ta akce měla tři cíle a první dva
programy, ve kterých se snoubí pojsou celkem logické: Pobavit námoc těm nejpotřebnějším, a rozvovštěvníky Hornických slavností
jové aktivity, které přinášejí lidem
a zároveň ukázat obyvatelům regihlavně na severu Moravy něco noonu i zaměstnancům OKD, co navého. Letos jsme podpořili kolem
dace podporuje. Pro nás byl ale vý- Blanka Týřová
200 projektů. A konkrétně? Spoluznamný i třetí cíl: Chtěli jsme dát
financovali jsme například vybavelidem z neziskovek příležitost, aby své projek- ní dvou hospiců a několika domovů pro seniory,
ty sami představili na veřejnosti, aby mohli ve- ale také výstavbu domu pro novou pěstounskou
řejně poděkovat svým sponzorům a třeba získat rodinu. Seznam všech podpořených projektů je
nové spolupracovníky, členy nebo třeba i dárce. k nahlédnutí na našich internetových stránkách
na adrese www.nadaceokd.cz.
Co Nadaci OKD přimělo podpořit projekt
Logická olympiáda?
Letošní Logická olympiáda byla prvním ceTo je jednoduché – projekt byl kvalitní a po- lorepublikovým ročníkem soutěže. Co byste
třebný, proto prošel úspěšně výběrem admi- popřála soutěži do dalších let?
nistrátorů i grantové komise a bez námitek ho
Po prvním úspěšném celorepublikovém kole
schválila správní rada. Nemůžu mluvit za ostat- jsem si jistá, že máte budoucnost ve svých runí, ale mě zaujalo, že je to celostátní projekt, kou a že se projekt bude úspěšně rozvíjet. Přála
který zasáhne velkou skupinu dětí a mladých bych si, abyste svým přístupem dokázali ovlivlidí, navíc těch „chytrých“, o které se nikdo nit nejen talentované děti, ale celé české školmoc nestará.
ství, jak jsem o tom mluvila v odpovědi na první otázku.
Jaká jsou hlavní kritéria pro výběr podpořených projektů?
Děkuji za rozhovor.
Vždy se snažíme hodnotit, jak je daná akHana Kalusová
tivita pro zvolenou cílovou skupinu potřebhana.kalusova@mensa.cz

Petr
Tluchoř

patron Logické olympiády,
poslanec Parlamentu ČR,
člen Mensy ČR

„Tato u nás ojedinělá akce poskytuje dětem v celé České republice možnost zasoutěžit si nejen ve znalostech, jako je tomu
u klasických vědomostních soutěží, ale i poměřit síly v logickém
uvažování a schopnosti rychle se rozhodovat.“
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Krajské kolo v Jihočeském kraji
ráno všechno nanosit do zasedačky, zkontrolovat občerstvení a připravit Lipánky, které nám
pro děti věnovala Madeta, vylepit šipky a programy, rozmístit čísla a připravit jmenovky. Půl
hodiny před oficiálním začátkem se hrnou první
nedočkavci, takže ani přestávka na kafe se nekoná. Sluníčko prosvítá žaluziemi, převlékám
V září se Tomáš ozval znovu. Už vím, že se si propocenou košili a pouštíme se do toho …
Naše „recepční“ zvládá davy soutěžících
jedná o Logickou olympiádu a pomalu se doi
rodičů
na jedničku, opravující všechny tesstávám do obrazu. Je potřeba zorganizovat výběr těch nejlepších Jihočechů, kteří se zúčast- ty zkontrolovali dvakrát, spuštěná krev z nosu
ní finále v Poslanecké sněmovně. Vzedme se malé holčičky taky nebyla zvlášť tvrdým oříškem. Jak ale přesvědčit mlave mně patriotismus, říkám
dý pár, který se dožadusi, že naše žáčky a studentíje účasti na semifinále, že
ky nemůžu nechat na holičmezi semifinalisty nepatkách, a dávám se do orgaří, že je nemáme na seznanizování.
mu? Sice žádný potvrzovací
Místo konání, časomail nedostali, ale byli převý plán, věcné ceny, znáce na tom listu … no … těch
mý obličej na vyhlášení vý75 % úspěšných řešitelů …
sledků, neznámé obličeje
tak jsou tady. Asi jsem nena opravování testů, sponvypadal, že bych je chtěl nezoři, kteří pomohou s věc- Krajské kolo v Jihočeském kraji
chat soutěžit. Obličej „Bulným zabezpečením. Je toho Foto Jan Herrmann
dok č. 3“ a prst zapíchnutý
celkem dost. Podaří se mi
usmlouvat cenu za pronájem zasedací místnos- do seznamu čtyřicítky semifinalistů zafungoti na radnici. První úspěch, mám radost. Tým val a neúspěšní kandidáti se šourají do nejbližse obměňuje. První sponzor mě neposlal k šíp- ší hospody.
Přestává fungovat mikrofon, na památku
ku, budou jogurty. Hurá! Co jen těm soutěžícím
mám
v rukávu díru z vyteklé baterie. Konečvymyslet za ceny? Menším dětské mikroskopy,
větším Sudoku a magnetické kuličky aka Ne- ně máme vítěze! V kategorii SŠ vítězí Lenka
ocube. Všem nějaké malé hlavolamy, vítězům Čurnová z Gymnázia Jírovcova a nejlepší mezi
MP4ky. Pomalu se mi to doma hromadí. Dal- žáky ZŠ je Jakub Jelen ze ZŠ Borová Lada. Pan
ší sponzor se ozval – máme ceny pro všechny, Vodička, náměstek českobudějovického primánikdo neodejde s prázdnou! Igelitka s bonbony, tora, předal s úsměvem ceny vítězům, přidal
tričkem, čepicí a šňůrkou na krk pro každého, i několik povzbudivých vět a nakonec se nechal
odchytit i paní novinářkou. Fotky šťastných víto nevypadá zle.
Je třeba přehodnotit role v týmu, jsme jen tězů, někteří tomu ještě nevěří.
Sklízíme poslední zbytky krabic, tři pytle
čtyři. Catering si dovolit nemůžeme, takže
odpadků
a rozcházíme se v míru. Teď ještě rov předvečer dne D se z nás stávají i kuchtíci.
Vytváříme miniaturní pizzy – desítky, možná zeslat fotky sponzorům, odevzdat účtenky a kostovky. Krabice s cenami, vytištěnými testy, di- nečně si od Logické olympiády odpočinout.
Volá Tomáš a ptá se, co děláme 30. listopaplomy, tašky s dárky od E.On, banány a mandarinkami, celé kartony minerálek, to všechno se du …
Jan Herrmann, info@regnum.cz
musí vejít do mého nebohého autíčka. V pátek
Stojím jednou v červenci na pumpě v Dolním
Dvořišti, cestou z Rakouska vyhládne. Zvoní telefon.
Zvednu ho a přemýšlím, jestli jsem ještě na roamingu
nebo už v české síti, a sotva vnímám to, co se mi snaží Tomáš Blumenstein říct. Mluví o nějaké akci, kterou je třeba provést ve všech krajích, i v tom našem,
Jihočeském. Prý v listopadu. Hlavou mi jdou všechny
naplánované pracovní úkoly a slibuji účast jen napůl.
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Krajské kolo v Karlovarském kraji
Krajské kolo Logické olympiády v Karlovarském kraji proběhlo v příjemném prostředí krajské knihovny, kterou jsme zajistili díky spolupráci krajského úřadu a ředitelky
knihovny. Přestože byli všichni účastníci seznámeni s termínem zahájení, někteří nedočkavci čekali již hodinu před začátkem před
místností, plni nervozity a napětí. V kategorii
mladších žáků se soutěže zúčastnilo 36 žáků
ZŠ a vítězem se stal žák Tomáš Karoch ze ZŠ
Merklín.
Nejmladší z účastníků chodil teprve do
1. třídy. Jeho největší nevýhodou bylo, že neuměl dostatečně rychle číst, a proto mu po odsouhlasení všemi soutěžícími i jeho doprovodem byla přidělena pořadatelka, která mu otáz-

ky předčítala. I přes tento nedostatek se však
soutěžící umístil ve druhé třetině.
V kategorii SŠ soutěžilo 35 studentů. Zde
bylo největším překvapením (i pro ni samu) vítězství studentky Hany Horníkové z Gymnázia
v Sokolově.
Finanční příspěvek Mensy jsme použili na
zakoupení deskových her pro soutěžící a díky
sponzorům Evions, Kovoobrábění Jelínek
a České spořitelně jsme je doplnili dalšími hodnotnými cenami.
Záznam TV Duha bylo možné sledovat v regionálním vysílání v Karlových Varech, Sokolově, Mariánských Lázních, Horním Slavkově
a Nové Roli.
A protože se akce soutěžícím, doprovodům
i organizátorům líbila, tak se již těšíme, že
se v příštím roce opět sejdeme v Krajské
knihovně Karlovarského kraje.
Petr Čavojský
petr.cavojsky@mensa.cz

Krajské kolo
v Ústeckém kraji
Krajské kolo v Karlovarském kraji, foto Petr Čavojský

O tom, jak se soutěžilo v Ústeckém kraji, se dočtete na stránkách elektronického
časopisu: http://casopis.mensa.cz/.

Krajské kolo
v Moravskoslezském
kraji
O tom, jak proběhlo krajské kolo v kraji, kde se myšlenka soutěže (v hlavě Dalibora Hrabce) zrodila, se dočtete na stránkách
elektronického časopisu: http://casopis.
mensa.cz/. Fotogalerii naleznete na intranetu.

Krajské kolo v Moravskoslezském kraji, foto Radek Jureček
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Finále Logické olympiády v Poslanecké sněmovně
„Je listopad, je tma a zima,“ říkám si a nutím se vstát z postele. Možná podobně se dnes
ráno cítili i ostatní dobrovolníci, kteří nabídli
svou pomoc při finále. Dohromady je nás téměř
čtyřicet. V 7:30 se setkáváme před budovou Poslanecké sněmovny. Je to aspoň o hodinu později, než by nám bylo milé, ale co naplat, dřív
nás do budovy nepustí. Naštěstí je tu dost těch,
kteří při finále pomáhali i minulý rok, a tak už
vědí, co dělat.
Registrace se ujala Jitka Markesová a během
chviličky jsou připraveny seznamy soutěžících
i jmenovky. A to je dobře, protože i když soutěž
začíná až v 10:30, první soutěžící se trousí už
krátce po osmé. Mám trochu strach, jestli se nebudou nudit, ale stará se o ně Míša Kubaníková, která má na radu Honzy Herrmanna pro děti
připraveny hlavolamy a hru „kostičky“. Později v průběhu dne se ukáže, že tato bohulibá zábava dodá vzpruhu i nejednomu uondanému organizátorovi …
Mezitím v jednacím sále i ve foyer probíhají poslední „dokončovací“ práce – umístit na
stoly cedulky s čísly, zkontrolovat techniku, postavit informační stánek, vystavit zbrusu nové
bannery Mensy, vylepit loga partnerů, vytisknout ještě několik náhradních programů (o tisk
a veškeré technické věci se trpělivě stará Vladimír Vančický, který nejenže stíhá přijímat několik požadavků najednou, ale dokonce je všechny téměř okamžitě plní) – všechno pečlivě do-

Sál Poslanecké sněmovny připravený na finále
Foto Tomáš Kubeš

Finalista, foto Tomáš Kubeš

kumentováno fotografickou jednotkou TKMR
(Tomáš Kubeš a Miloslav Ryba), které asistuje Jiřinka Vlková.
Krátce po desáté už je ve foyer živo a já začínám lehce nervóznět, protože podle nejčerstvějších zpráv soutěžící z Ostravy ještě nedorazili. Zahlédnu Dalibora Hrabce a raduju se, že
teď už jistě ano … abych se vzápětí dozvěděla, že Dalibor přijel sám autem. Ale to už volá
Hanka Studenská, že právě vstupují do sněmovny …
Další šok přichází v podobě davu rodičů
dožadujícího se vstupu na galerii jednacího
sálu. Nepomáhá vysvětlení, že jak jsme předem avizovali, galerie má velmi omezenou
kapacitu, a proto nelze vyhovět všem. Velký
dík patří našim statečným dobrovolníkům
a oběma recepčním Poslanecké sněmovny,
kteří se museli dychtivým rodičům bránit.
Mezitím Česťa Kalus podobně odvážně dohlíží na dění na galerii. Ač je to s podivem,
v Poslanecké sněmovně to nejsou ani tak
soutěžící, na koho je potřeba dohlédnout,
jako jejich rodičové.
V půl jedenácté tedy začínáme. Soutěžící
vítá Tomáš Blumenstein spolu s Markem Vašutem, který hned v úvodu všechny přítomné zaskočil záludnou otázkou. Z pozdějšího
malého a nereprezentativního průzkumu vyplývá, že odpověď na jeho otázku věděl je-
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Fotografie z finále Logické olympiády v Poslanecké sněmovně
naleznete na intranetu Mensy (https://intranet.mensa.cz/)
a na stránkách Logické olympiády
http://www.logickaolympiada.cz/.
Vybrané fotografie naleznete také na obálce tohoto časopisu.
nom Jirka Erbs. Ale protože ona otázka představovala kombinaci státovědy, geografie a latiny,
vlastně mě to moc nepřekvapuje. Poté soutěžící vítá i patron soutěže Petr Tluchoř a za Nadaci
OKD, hlavního partnera soutěže, pan František
Orság. A pak to celé začne … na poslanecké lavice se snesou archy papíru potištěné logickými
hádankami a nastává 40 minut ticha.

Finále Logické olympiády v plném proudu
Foto Tomáš Kubeš

Po prvním bloku následují promítané úlohy,
hrátky se slovy, skládání obrázků a další úlohy testující kombinační schopnosti, postřeh i
paměť. Na vše dohlíží předseda poroty Honza
Herrmann. Vynikající oběd a diskuse s Markem Vašutem a poté „divadlo“ aneb Živá zebra
(soutěž spočívající v odhalení vztahů). Ještě závěrečný blok soutěžních úloh a přichází půlhodina, v níž se k průběžným výsledkům přičítají poslední body, ověřují součty, rozdávají dárky a diplomy všem finalistům, chystají ceny pro
nejlepší soutěžící, sdělují dojmy a hlavně všichni napjatě čekají, jak to dopadne.
Ceny vítězům přicházejí předat partneři soutěže a mezi nimi i ředitelka Nadace

OKD, paní Týřová, která naše pozvání přijala i přesto, že je krátce po operaci a chodí o berlích. Jsou vyhlášeni vítězové v kategorii ZŠ a poté následuje vyhlášení nejlepších středoškoláků, závěrečné foto a rozhovory s vítězi. Jakub Valtar z Jiráskova gymnázia v Náchodě skromně říká, že vítězství
nečekal, a vítěz v kategorii mladších Roman Walica prozrazuje, že přijel až z Vendryně u Frýdku-Místku. Nedá mi to a ptám
se, v kolik hodin dnes vstával. „Vstával jsem
ve tři hodiny ráno, ale jsem moc rád, že jsem
tu!“ Vzpomenu si na své ospalé ráno a malinko se červenám. Ještě jedno poděkování
všem, kdo se na přípravách Logické olympiády 2009 podíleli, a Tomáš Blumenstein
už pro všechny nedočkavé ohlašuje tu příští,
Logickou olympiádu 2010.
Alena Novotná
alenka@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.
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Rozhovory s finalisty Logické olympiády
Jakub
Valtar
vítěz kategorie SŠ,
Jiráskovo
gymnázium,
Náchod
Právě ses stal vítězem Logické olympiády
2009 v kategorii SŠ. Jaký je to pocit?
Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem, že několik úloh se mi nepovedlo, takže to pro mě
bylo opravdu překvapení.

Roman
Walica
vítěz kategorie ZŠ,
ZŠ Vendryně
u Frýdku-Místku
Právě ses stal vítězem Logické olympiády
2009 v kategorii SŠ. Jak se cítíš?
(s úsměvem)
Dobřééé!

Jan
Preclík
učitel
Jakuba Valtara,
Jiráskovo
gymnázium,
Náchod

Zúčastnil ses někdy nějaké podobné soutěže?
Ano, účastnil jsem se Matematických olympiád a matematického Klokana.

Jak jste se o LO dozvěděl?
Viděl jsem nějaké mensovní úlohy a ty
se mi líbily, tak jsem udělal na škole trošku propagace, chytlo se to a skončili jsme
až tady …

Je Logická olympiáda něčím jiná?
No, je určitě mnohem interaktivnější. A finále je opravdu zajímavé.

Co tě baví?
Rád poznávám, jak věci fungují, ale nejvíc
mě asi baví šachy a auta.

Podporujete své studenty v mimoškolních
soutěžích?

Co bys doporučil ostatním?
Jestli je něco baví, tak ať za tím jdou.

Chtěl bys být poslancem?
Ne, až budu velký, stanu se lékárníkem.

Patrik
Hodek

LOGICKÁ
OLYMPIÁDA

finalista kategorie SŠ,
Co bys doporučil ostatním, kteří by
Střední škola živnoschtěli soutěžit?
tenská v Sokolově
Hlavně ať to zkusí a dají do toho všechV poslanecké lavici Petra Tluchoře seděl
s číslem 61 Patrik Hodek.
Co tě napadlo, když ses dozvěděl, že postupuješ do finále do Poslanecké sněmovny?
Byl to zajímavý pocit, nikdy předtím jsem
v Poslanecké sněmovně nebyl.

no. A ať nenapovídají ostatním!
Jaké bylo zjistit, že sedíš na místě poslance
Petra Tluchoře?
Ze začátku jsem nevěděl, kdo to je, ale pak,
když mluvil o Mense, tak to bylo docela zajímavé.
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Podívejte se na fotografie z akcí, zapojte se do diskuse nebo
nalezněte mensany kolem sebe: https://intranet.mensa.cz/

Jaká úloha tě nejvíce zaujala a jaká byla nejtěžší?
Pamatuji se na první úlohu z testu, nejtěžší
určitě byly létající písmenka.

Výsledkovou listinu naleznete na stránkách Logické
olympiády http://www.logickaolympiada.cz/
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Zrovna LO jsem udělal docela velkou reklamu. Můj matematický seminář řešil úlohy v hodině IVT, nenechal jsem to na doma.
A jaké byly ohlasy studentů?
Líbilo se jim to. Bylo to takové pohodové
a nebyla to klasická „matematika“, takže byli
spokojeni.
Vidíte v něčem přínos LO pro studenty?
Určitě ano. K účasti v soutěži stačí to, co
mají v hlavě, a tak je nemá co odradit. Myslím, že to je obrovské plus. A dozvědí se, jak
na tom jsou v porovnání s ostatními žáky,
a taky se trochu otrkají. Je to něco jiného,
než co děláme ve škole, takže se to příjemně doplňuje.
Děkuji všem za rozhovor.
Alena Novotná
alenka@mensa.cz

Jitka Markesová
Popravdě nevím, co bych tak o sobě mohla napsat – považuji se za úplně obyčejnou, normální ženskou, ačkoliv pravdivost tohoto výroku se odvíjí podle toho, která strana plotu je ta správná.
Kdo mě zná, ten ví, co jsem zač, s nedostatky i přednostmi. A kdo mě
poznat chce, opravdu, nechť se vydá na cestu za poznáním, ráda mu vyjdu vstříc. Ač to tak možná nevypadá (mám vynikající mimikry), jsem stvoření plaché a mírné, neškrábu ani nekoušu, byť občas mívám kousavé řeči. S příjemnými lidmi si ráda povídám
a upřímně doufám, že oni mne vnímají obdobně.
Poměrně úspěšně se vyhýbám objektivům fotoaparátů, třebaže jejich biologické obslužné
zařízení bývá ve svém loveckém zaujetí leckdy dosti vynalézavé a trpělivé. Jsem už zkrátka taková ... sova (nebo snad sůva?). Snáz než fotku ze mne vymámíte cukroví. Ale jinak se nehodlám pouštět na tenký led sebeprezentace a přidržím se raději osvědčené vařečky, případně otěží či drátování.
Poznámka redakce: Jitka je jednou z těch, bez nichž by letošní Logická olympiáda stěží proběhla úspěšně, a tak, ač se jí do psaní medailonku vůbec nechtělo a toto povídání vzniklo původně jako vysvětlení, proč jej nepsat, nakonec jsme ji uprosili. Ovšem s podmínkou, že přiznáme, že text je z části dílem redakce (ale jen malinké, opravdu).
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Přehled akcí Mensy za rok 2009
Vážení mensané, stejně jako loni vám předkládáme přehled nejdůležitějších mensovních
akcí za uplynulý rok. Kromě těch níže uvedených bylo pořádáno opravdu velmi mnoho pravidelných aktivit – více než 200 testování IQ, přibližně 100 setkání místních skupin, více než 30 Dnů plných her a akcí různých
SIGů, například 11 schůzek Business Clubu,
6 schůzek SIGurmán nebo čtveřice akcí Brněnské 27.

Květen

Leden

03. 6. – Hraní deskové hry Cashflow
05. 6. – Anglie 2009 – do kolébky Mensy
06. 6. – LARP Mágové z Hexanu
13. 6. – Test struktury inteligence pro FN Motol
13. 6. – Valná hromada Mensy ČR
16. 6. – Pardubická šestnáctka: Proč je právo
tak složité?
18. 6. – Test struktury inteligence pro FN Motol
19. 6. – Paragliding – tandemové lety
24. 6. – Přírodovědný jarmark 2009
26. 6. – Cyklovýlet na Šumavě

10. 1. – Diagnostický den v Praze
17. 1. – Seminář Rozvoj Mensy
18. 1. – Jednání Rady Mensy ČR
23. 1. – Filmové dny s Lan párty
28. 1. – Setkání jihočeských mensanů

Únor
10. 2. – Vinařský večer
14. 2. – Seminář Praktická ergonomie
28. 2. – Lyžování v Rakousku (Brněnská 27)

Březen
06. 3. – Beseda s Ivo Kučerou
07. 3. – Seminář Sebeobrana ve městě aneb Jak
přežít své hrdinství
14. 3. – Výlet na veletrh knih do Lipska
15. 3. – Turnaj ve stolním tenisu
18. 3. – Maturitní ples OGB a ples Mensy ČR
21. 3. – Obhlídka geotermálního vrtu, prezentace projektů geotermální elektrárny
a občanské fotovoltaické elektrárny
26. 3. – Exkurze na PČR – oddělení kriminalistických techniků
28. 3. – Jednání Rady Mensy ČR
28. 3. – Jarní lyžování v Dolomitech

Duben
03. 4. – Dílna pro učitele
10. 4. – Pragocon
11. 4. – Velikonoční vycházka
15. 4. – Setkání členů ze Zlínského kraje
18. 4. – Týmová bojovka s grilováním
27. 4. – Vinný večer
29. 4. – Přednáška o Saturnu

Červenec
11. 7. – Jednání Rady Mensy ČR
16. 7. – Odhalená tajemství těla
18. 7. – Grilování v Prostějově

Srpen
05. 8. – Setkání/diskuze o projektu spolupráce
s personální agenturou
12. 8. – Letní cyklovýlet 2009
15. 8. – Prázdninová párty
16. 8. – Brněnská 17 – Tradiční krojované hody
24. 8. – Hraní hry Activity 2

Září
05. 9. – Exkurze do areálu Dopravního podniku
města Pardubic, a. s.
16. 9. – Podzimní celostátní setkání Mensy ČR
– Čenkovice v Orlických horách
27. 9. – Ešuspárty

Říjen
03. 10. – Podzimní grilování
14. 10. – Ochutnávka vína
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Místní skupina

01. 5. – Celostátní testování IQ
01. 5. – Beseda na téma „Rozvoj a fungování
úspěšné MS“
05. 5. – Curling v Brně
06. 5. – Jarní celostátní setkání Mensy
16. 5. – Pardubická šestnáctka
24. 5. – Mensovní mistrovství České republiky
v kuličkách

Červen
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Celostátní podzimní setkání mensy ČR v Čenkovicích 2009,foto Pavel Terber

17. 10. – Test struktury inteligence pro FN Motol
17. 10. – Leadership Day – školení dobrovolníků
18. 10. – Jednání Rady Mensy ČR
27. 10. – Za zatměním Slunce

Listopad
07. 11. – Velká týmová obchodní hra
09. 11. – Hraní deskové hry Cashflow
13. 11. – Podzimní setkání pro rodiny s nadanými dětmi
18. 11. – Diagnostický den plný her
21. 11. – Bowling
26. 11. – Konference Mensa pro školy 2009
26. 11. – Přednáška Daniely Kovářové – Vyhlídky justice v ČR a Osobní postřehy z předsedání Rady EU
26. 11. – Přednáška Petra Robejška – Mezinárodní vztahy a pozice ČR v současném světě
28. 11. – Velká korálkovací párty
30. 11. – Logická olympiáda – finále

Prosinec
05. 12. – Předvánoční mensovní lyžování
05. 12. – Vánoční besídka
11. 12. – Víno neříká „JDI“, ale „SEĎ“!
12. 12. – Diagnostický den
19. 12. – Vánoční besídka
sestavila Lucie Kučerová
lucie.kucerova@mensa.cz

Deset a více členů, kteří
žijí či pracují v jedné
oblasti, může se souhlasem
Rady založit místní
skupinu. Místní skupina
má určitou ekonomickou
a funkční samostatnost.
V rámci místních skupin se
pořádají pravidelná setkání
a různé další společenské
či sportovní akce. Místní
skupiny v současné době
operují víceméně na bázi
krajů, mohou však pokrývat
oblasti větší i menší. Každá
místní skupina má zřízenu
svoji konferenci v intranetu
Mensy. Návod na to, jak
místní skupinu založit, vyšel
v časopise Mensa 6/2009
(listopad). Přehled všech
místních skupin naleznete na
následujících stránkách a na
http://ms.mensa.cz/.

Přihlaste se do
konference své místní
skupiny na intranetu
Mensy:
intranet.mensa.cz!
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Přehled aktivit místních skupin v roce 2009

MS Brno

MS České Budějovice

brno@mensa.cz
http://brno.mensa.cz

budejovice@mensa.cz
http://budejovice.mensa.cz

Brněnská
místní
skupina se schází pravidelně jedenkrát měsíčně, vždy každé třetí pondělí v měsíci. Pokud není určeno jinak,
tak v restauraci U Plaza (v Brně Králově
Poli), od 19:00. ObyPavel Terber
čejně se dostaví šest až
osm lidí, když se zadaří, tak i dvanáct, a díky Vladimíru Kutálkovi se v poslední době objevili i bývalí členové. Snad budou chodit častěji než jednou
za deset let. Často se pořádají i další akce,
jako jsou třeba herní večery (Activity 2, Cashflow), kinosetkání, přednášky, výstavy, exkurze či sportovní akce, na které jste všichni
srdečně zváni.
Pavel Terber
pavel.terber@mensa.cz, 604 750 324
Skype: PateON, ICQ: 58206654

Naše
vcelku nově založená místní skupina v roce 2009
krom několika setkání nad sklenkou dobrého pití
nebo na bowlingu
uskutečnila
i několik dalších
akcí, které se občas ukázaly být
Lucie Malechová
nečekaně akční.
První z nich
bylo letní cyklování, které se nakonec změnilo v úprk před velkou vodou. Naštěstí vše
dobře dopadlo a všichni zúčastnění dorazili domů suchou nohou. Další akcí bylo setkání na vodě, kde jsme si mohli vyzkoušet naše námořnické dovednosti. Asi největší akcí, za jejíž uspořádání a vedení velice
děkuji našemu členovi Honzovi Herrmannovi, bylo krajské kolo Logické olympiády konané 6. listopadu v Českých Budějovicích.
Díky Honzovi se také v jižních Čechách začalo pravidelně testovat, za což mu též patří velký dík.
V současné době začínáme připravovat větší projekt – rádi bychom v příštím roce prezentovali Mensu a hlavně naši MS ČB na dni dětí
v jižních Čechách. Projekt se již rýsuje a jsou
známy hlavní body.
Budeme velice rádi, pokud se k nám přidají další členové, kteří srší nápady na zajímavé
akce i chutí je realizovat.
Lucie Malechová
lucka.malechova@centrum.cz

MS Hradec Králové

MS Karlovy Vary

hradec@mensa.cz
http://hradec.mensa.cz

vary@mensa.cz

Místní skupině Hradec Králové se během
dvou let od svého založení podařilo vytvořit stálou členskou základnu, která se schází na pravidelných měsíčních schůzkách v počtu 5 – 10 členů, občas naše řady posílí i hosté z jiných místních skupin, především z nedalekých Pardubic.
Ve vinárně pod dohledem staleté královny Elišky většinou probíráme všechno možné. Tato setkání jsme v uplynulém roce několikrát zpestřili diskuzí na předem dané téma a probrali jsme
například problematiku globálního oteplování či
eutanazie. Ven nás to táhlo především v jarních
a letních měsících, kdy jsme uskutečnili grilování na chatě jednoho z členů spojené s pozorováním noční oblohy, jindy zase společně navštívili
hradecký divadelní festival a vychutnali si atmosféru představení pod širým nebem. Skupinu se
podařilo posílit natolik, že většina pravidelně docházejících členů asistovala při organizaci krajského kola Logické olympiády, a protože se nám
nechce sedět doma ani v zimních měsících, sejdeme se v prosinci na předvánočním bowlingu
a na leden plánujeme návštěvu divadla. Schůzky
královéhradecké místní skupiny se konají vždy
každé první úterý v měsíci ve vinném sklípku
U Královny Elišky, v novém roce 2010 se tedy
poprvé sejdeme 5. ledna a všichni budeme velmi
rádi, když se k nám připojí další hradečtí i mimohradečtí mensané.
Místopředsedkyně Marta Heřmanová
martaher@atlas.cz

Setkání místní skupiny Hradec Králové
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Platón a později
Aristoteles definoval
aristokracii jakožto
vládu nejlepších, kteří
dbají prospěchu celé
obce. Dovolím si troufale tvrdit, že Mensa
má být spolkem těch
nejlepších, kteří by
měli dbát o rozvoj našich polis. Dovolte mi
Ronald Němec
tedy, abych vás informoval, jak jsme sloužili lidu v roce 2009 v královském městě Karlovy Vary.
Naše pospolitost přijala mezi sebe další členku, když mezitím jiná členka své členství v Mense ČR ukončila. Stabilizovali jsme
se a především prohloubili vzájemné vztahy,
což pokládám za největší přínos lidství, a na základě těchto pevných vztahů jsme mohli uspořádat Logickou olympiádu, která byla nadmíru úspěšná, a to hlavně díky Petru Čavojskému.
Jde o rytíře bez bázně a hany, a až budou příště
volby do Rady, pamatujte na něj, že jest to dobrý vůdce. Petr Čavojský.
Díky prohloubení našich vztahů jsme také
začali pořádat pravidelně nepravidelné bály,
většinou ve ville Kieswetter, čajové dýchánky
a přátelská navštěvování se za letních večerů,
kdy při ohni debatujeme o živlech lidských i nebeských.
V každém případě musím říci, že rok 2009
byl přínosný, a věříme, že Platón na nás bude
hrdý i v roce 2010. Aristokracie v našich řadách pro to udělá co nejvíce. Pokud by se objevil kdokoliv, kdo by chtěl následovat sv. Jiřího, rádi ho uvítáme mezi sebou. Já sám děkuji všem, kteří mne již počtvrté zvolili za předsedu našeho spolku, za důvěru a upřímně všem říkám, že jsem na vás hrdý. Jste společenství lidí,
ve kterém jsem rád.
Ronald Němec
ronald.nemec@mensa.cz
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MS Ostrava
ostrava@mensa.cz
http://ostrava.mensa.cz
Místní skupina Ostrava se v roce 2009 scházela pravidelně každé
první úterý v měsíci od
18:00 v Čajovně u Sýkorova mostu a stejně tomu
bude i v roce 2010. Na
schůzkách se nás schází šest až deset a kromě samotného vychutHana Studenská
návání čaje hrajeme deskové hry (Blokus, Activity, Genial, Osadníci
z Katanu …), hovoříme o akcích proběhlých,
plánujeme další, případně si jen tak povídáme. Kromě schůzek jsme loni v březnu uspořádali už druhý ročník turnaje ve stolním tenise, v červnu jsme už také podruhé pro zájemce zorganizovali létání na paraglidech, v srpnu
jsme skupinovou návštěvu CERNu (Celkem se
nás na urychlovač částic jelo podívat z Ostravy devět!) spojili s týdenní dovolenou ve Švýcarsku a v listopadu jsme si byli zahrát bowling. Rovněž v listopadu jsme zorganizovali krajské kolo Logické olympiády (jako jedni z mála formou „show“) v prostorách zasedacího sálu zastupitelstva Moravskoslezského kraje a neskromně musím podotknout, že
jsme v něm obstáli skvěle. V dubnu se konala
valná hromada, na které byla předsedkyní zvolena Hana Studenská, místopředsedou Čestmír Kalus a pokladníkem Petra Vašková. Pro
rok 2010 připravujeme v nabídce akcí novinky. 19. ledna se uskuteční první schůzka Ostravského SIGurmánu ve francouzské kavárně
a palačinkárně Café au pére tranquille vyhlášené nabídkou francouzských palačinek, které jsou zárukou ojedinělého gurmánského zážitku. V přípravě jsou i aktivity, kterými chceme oslovit hlavně mladé mensany a mensanky našeho regionu, bližší informace zveřejníme stejně jako ostatní akce v kalendáři akcí na
webu Mensy a v časopise. V každém případě

pokud máte zájem se schůzek účastnit, ale nevyhovuje vám například termín, čas nebo místo, napište. Stejně tak dejte vědět, pokud byste uvítali jiný program, konkrétní akce nebo
se chcete na něco zeptat. Přeji vám úspěšný rok 2010 a těším se na nové tváře, nápady
a akce …
Hana Studenská
hstudenska@centrum.cz

Setkání MS Ostrava v květnu 2009
Foto Hana Kalusová

MS Ústí nad Labem
usti@mensa.cz
Činnost naší místní
skupiny je zatím spíše komorního charakteru. Za
úspěšnější akce lze považovat letošní valnou hromadu Mensy ČR, kam
spolu se mnou přijeli z Litoměřic Jana Štefaniková
a Ondřej Kořínek, a pak
Leadership Day, kam mě
Iva Berčíková
doprovázel Jirka Pokorný. Jedinou velkou akcí, zato velmi úspěšnou,
bylo pořádání krajského kola Logické olympiády. Moc děkuji Marcele Dalihodové, Jiřímu
Pokornému, Janě Štefanikové a hostující Věře
Čepkové za pomoc.
Iva Berčíková
iva.bercikova@mensa.cz
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MS Pardubice

MS Plzeň

pardubice@mensa.cz
http://pardubice.mensa.cz

plzen@mensa.cz
http://plzen.mensa.cz

Pardubické skupině v letošním roce hrozilo rozpuštění, nicméně během roku se uskutečnilo několik schůzek
skupiny v Pardubicích
s odhadovanou průměrnou účastí tří členů. Nejúspěšnější letošní akcí skupiny byla exJana Hřebíčková
kurze do Dopravního
podniku města Pardubic, kterou zorganizoval Štěpán Kocourek. Akce
se uskutečnila v září a zaznamenala rekordní návštěvnost, také díky účasti členů sousední hradecké skupiny. S cílem posílit členskou základnu v našem kraji jsme zorganizovali testování
v Pardubicích a v České Třebové a chystáme se
i do dalších měst v okolí. Za hojné podpory Jiřiny Vlkové jsme letos zorganizovali celostátní
podzimní setkání v Čenkovicích. Poslední letošní akcí byla mikulášská besídka v České Třebové. V příjemné komorní atmosféře jsme spřádali plány na aktivity, které by nalákaly další členy
k zapojení do života pardubické skupiny, a na
závěr jsme si slíbili (asi by bylo na místě říci,
že jsem si zbožně přála), že příští rok se nás sejde mnohem více. Scházíme se každý první pátek v měsíci v 18:00 zpravidla v klubovně Evropského spolkového domu v Pardubicích, místo setkání se ale po dohodě může měnit, takže
kdybyste se chtěli zúčastnit, sledujte informace
na webu Mensy. Za MS Pardubice Vám všem
přeji, aby se Vám v roce 2010 dařilo, těším se na
setkání s novými i stávajícími členy a na spoustu zajímavých zážitků.
Jana Hřebíčková
jana.hrebickova@mensa.cz

MS Plzeň se kromě
letních prázdnin schází pravidelně první pátek v měsíci, a to již tradičně v restauraci Wallis
poblíž sadů Pětatřicátníků v centru Plzně. Schází se kolem pěti až šesti lidí, ovšem v poslední době se nám daří poHana Heřmanová
zvolna rozšiřovat členskou základnu, takže průměrná návštěvnost
možná i vzroste. Na schůzkách se probírá aktuální dění kolem nás, hrají se nejrůznější stolní hry – mezi oblíbené patří Bang!, Citadela
aj. – a samozřejmě se jí a pije. V roce 2009
se část skupiny zúčastnila jarního a podzimního celostátního setkání a pomohla zorganizovat plzeňské krajské kolo Logické olympiády, za což patří velké díky Věrce Hellerové.
S opravou testů z této olympiády pak při páteční listopadové schůzce u mě doma pomáhala celá skupina a nakonec se z toho vyklubala velmi podařená akce; bylo to navíc spojeno s oslavou dvojích narozenin a rozehrály se
nějaké nové hry ... V plánu na rok 2010 je tyto
schůzky přesunuté do domácího prostředí opakovat a také navštívit vybrané kulturní akce.
Na telefonu 724 140 189 ráda všem zájemcům
poskytnu informace o místě a čase konání plzeňské schůzky. Ta první v roce 2010 vychází
na pátek 1. ledna, ale nejsem si jistá, zda nebudou po Silvestru všichni raději vyspávat, takže
jistější varianta je první pátek v únoru, tj. 5. 2.
2010 od 18:00 u Wallise.
Hana Heřmanová
hana.hermanova@mensa.cz
724 140 189

Máte připomínku k časopisu, našli jste chybu, líbí nebo nelíbí se vám něco?
Napište šéfredaktorovi Tomáši Kubešovi: tomas.kubes@mensa.cz
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MS Praha

SIG

praha@mensa.cz
http://praha.mensa.cz
Místní skupina Praha se schází pravidelně
vždy čtvrté úterý v měsíci v malé nekuřácké kavárně v Holešovicích. Obvykle zde můžete potkat okolo patnácti mensanů a mensanek, kteří se rádi věnují diskusím a hraní
Pavla Procházková
deskových her. Téměř
pokaždé dorazí někdo nový.
V letošním roce jsme společně podnikli návštěvu Prague Food Festivalu. V roce příštím
bychom rádi vyrazili do divadla na některou
z Cimrmanovských her, ovšem sehnání lístků
se zatím ukázalo býti oříškem více než záludným.
Všichni noví i stávající členové jsou vždy
vítáni, takže odhoďte obavy a přijďte mezi nás.
Pavla Procházková
pavla.prochazkova@mensa.cz
774 676 744

Máte problém s intranetem,
zapomenuté heslo nebo
jinak nefungující přístup?
Pište na adresu:
intranet@mensa.cz
Kontakty na aktivní členy
Mensy ČR naleznete
v adresáři na konci časopisu
nebo na adrese
http://kontakty.mensa.cz/

Setkání MS Praha, foto Luděk Kovář

MS Prostějov
prostejov@mensa.cz
http://prostejov.mensa.cz
Ani letos jsme na
Hané neusnuli na vavřínech a zúčastnili jsme
se většiny akcí po celé
zemi a něco jsme zorganizovali i my sami.
Jarního setkání ve Velkých Losinách jsme se
zúčastnili v plném počtu, protože jsme ho
Jaroslav Zavadil
organizovali. Na další
akce se dle konkrétních zájmů jedinců vypravila vždy alespoň část naší MS. A tak část z nás
obhlédla krásy Anglie, Čenkovic a mnoha dalších míst, kde se něco dělo. Zapojili jsme své
síly při organizaci Logické olympiády.
Na konci roku proběhly v naší MS v Prostějově volby a zcela nepřekvapivě byli zvoleni
stejní lidé do stejných funkcí – tedy já jsem se
zvolil do funkce předsedy a se mnou byli zvoleni Honza Walla jako místopředseda a Jarek
Grepl jako pokladník.
Z Hané Vám jménem celé MS Prostějov přeji příjemné prožití roku 2010 a těším se na shledanou.
Jaroslav Zavadil
jaroslav.zavadil@mensa.cz
603 359 361

Tři nebo více členů Mensy
může vytvořit zájmovou
skupinu neboli SIG
(z anglického Special Interest
Group) za účelem rozvíjení
a pěstování svého společného
zájmu. SIG má jistou
autonomii a může mít v rámci
intranetu zřízenu vlastní
konferenci, do které se může
přihlásit každý člen. SIG
může pořádat akce a setkání
nebo existovat čistě virtuálně
jako platforma pro společnou
komunikaci.

http://sig.mensa.cz/

Business Club
Business Club Mensy ČR je již tradičně místem setkání a besed se zajímavými hosty. Přehled uskutečněných setkání naleznete na stránce: http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/bc/historie.html.
Schůzky BC se konají pravidelně každé druhé úterý v měsíci od 18 hodin v restauraci Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5. Pokud chcete dostávat pozvánky na akce Business Clubu,
prosím, přihlaste se do konference SIGu na intranetu Mensy.
Správu tohoto SIGu od roku 2010 přebírá
pan Václav Janoušek (721 644 636, vaclav.janousek@mensa.cz).
Vladimír Souček
http://bc.mensa.cz/
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Přihlaste se do konference
svého oblíbeného SIGu
na intranetu Mensy:
intranet.mensa.cz!

Centrum nadání
Centrum nadání je
SIG Mensy složený
z členů Centra nadání,
kteří jsou zároveň členy
Mensy (cca 11 osob, což
je zhruba polovina odborné sekce CN). Centrum nadání během roku
2009 uspořádalo několik desítek diagnosticVáclav Fořtík
kých dnů pro vyhledávání nadaných dětí, dva
letní pobytové campy pro děti a mládež s celkovou účastí cca 200 osob, dvě letní pobytová setkání pro rodiny s dětmi s celkovou účastí cca 190
osob, dva týdny městských campů pro děti a mládež, podzimní setkání pro rodiny s dětmi a několik sobotních grilování a párty.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz
603 234 368
http://centrumnadani.cz

Setkání Business Clubu v květnu 2009
Foto Zuzana Šimková
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SIG Cyklistika
SIG Cyklistika vznikl před 10 lety naprosto
spontánně, když jsem si
koupila nové kolo. Říkala jsem si, že určitě se také
najde někdo, kdo nechce
jezdit sám, tak jsme s Janou Hřebíčkovou začaly
organizovat výlety. Filozofie tohoto SIGu v žádném případě není hltat kiZdenka Pániková
lometry, ale spíš potkat se
s lidmi stejně naladěnými
a poznávat další zákoutí naší republiky, jelikož
jízda na kole má jednu velikou výhodu. Je to
rychlejší než pěšky (i když někdy by se o tom
dalo trochu diskutovat …), jsme stále na čerstvém vzduchu a máme možnost kdykoli se zastavit a zkoumat. Potkáváme zajímavé lidi, kteří nás inspirují, a co je nejlepší, to je stále přítomný duch pospolitosti. Tempo vždycky určuje ten nejpomalejší, v tom mě ještě nikdo nepřekonal. Nicméně, když se sejde víc cyklistů,
kteří nemají na toto tempo trpělivost, vždycky
se nějak dohodneme a určíme si styčné body.
Proto máme spoustu veselých zážitků a o zábavu není nouze.
Náš SIG má několik stálých příznivců, jsme
otevřeni i pěším účastníkům, se kterými vždycky najdeme společnou řeč i trasu.

SFK Terminus
V roce 2009 se SFK Terminus podílel již na
13. ročníku Pragoconu 2009 a taktéž na 13. ročníku literární soutěže O cenu barda Marigolda.
Z nejlepších povídek soutěže byl vydán sborník
Stíny snů. Na přelomu ledna a února proběhne
další Pragocon, pořádaný už SFK Avalon. SFK
Terminus se od ročníku 2010 stává spolupořadatelem.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz, 603 234 368
http://terminus.mensa.cz

Pod záštitou tohoto SIGu také pořádá náš guru
Tomáš Hladík každoročně v lednu zahraniční lyžařskou akci, která si také našla své fanoušky.
V letošním roce byl naším SIGem uspořádán pouze jeden pětidenní, leč podle mého názoru velmi zdařený výlet krajem Babiččina
údolí, kde jsme zkombinovali cyklistiku s pěšími výlety, poznáváním hradů a zámků, jednodenním výletem do polských Stolových hor
a výstupem na Velkou Hejšovinu. Pevně věřím,
že naši příznivci nám zůstanou nakloněni i při
pořádání dalších akcí.
Destinací, které jsme ještě neprozkoumali, je mnoho a máme stále ještě mnoho tipů na
výlety k poznání dalších zajímavých míst. Pro
příští rok začátkem prázdnin bych ráda zkusila podniknout akci na střední Moravě a poznat
Valašsko. Proto slibuji, že hned, jak na jaře vyjde sluníčko, tak začnu trénovat, abych byla na
ty kopečky dobře fyzicky připravena.
Zdenka Pániková
zdenka.panikova@mensa.cz
737 154 078

SIG Dálnice
Business Club ve
spolupráci se SIGem
Dálnice uspořádal na zářijovém setkání besedu
s Ing. Karlem Sehořem,
předsedou podvýboru
pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členem dozorčí rady Státního fondu
Václav Janoušek
dopravní infrastruktury.
Diskutovalo se zejména o neutěšeném stavu silniční a dálniční sítě v ČR a možnostech zlepšení současného stavu. Fotografie na této akci pořizovala Zuzka Šimková a lze je najít na intranetu Mensy na adrese https://intranet.mensa.cz/
index.php?men=men16.4.0.0&album_id=22.
Václav Janoušek
vaclav.janousek@mensa.cz
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SIG Dračí Doupě
Jest tomu mnoho úplňků, co se začal psát
náš příběh. Na začátku stáli lidé sesbíraní ze
všech koutů země. Odvážní, plni odhodlání,
přesto neznámí. Listy se snášely k zemi podruhé a z neznámých se stali hrdinové království. Dosud to ještě netuší, ale až budou listy
padat potřetí, jejich osudem bude zformovat
tvář celého světa.
SIG DrD se nadále pravidelně schází každou středu v Praze. Hlavní náplní je
klasické DrD. Skupina je sice již plná, ale
pokud budete mít zájem, pomůžu vám najít či založit vlastní skupinu. Na nový rok
také plánuji „víkendovky“, tematicky laděné hraní, nejlépe i s doprovodným programem, na které bych rád přibral, a tím i poznal, nové lidi.
Dejte vědět, když budete mít chuť popustit fantazii uzdu. Zkuste si, jaké to je být
někým jiným. Ve světě, který leží za mlhou,
co se dá krájet třeba i tím obouručním mečem.
Pavel Oplt
pavel.oplt@mensa.cz, 777 159 753

Část SIGu Dračí Doupě, foto autor

SIG Globální problémy
SIG Globální problémy se schází každé
první úterý v holešovické nekuřácké kavárně
Kumbál (Heřmanova 408/12, Praha 7 – Holešovice).
Diskutuje se většinou o současné globální finanční krizi a výhledech do budoucna. Byl bych rád, kdyby se činnost v příštím
roce zintenzivnila, stejně jako zájem mensanů o tento SIG.
Václav Janoušek
vaclav.janousek@mensa.cz
http://globalniproblemy.mensa.cz

Pavel Oplt
Sice celý svůj život žiji v Praze, ale narodil jsem se v Kladně. To mi úžasně pomáhá při styku s Brňany a i jinde, kde „Pražák“ je typ na odstřel. Přesto se k Praze hrdě hlásím a rád si užívám její večerní a noční atmosféru i něžné osvětlení. Procházky
po Hradě kolem třetí hodiny po půlnoci ve vylidněných ulicích
mají své kouzlo.
S Mensou jsem přišel do styku při hledání vhodné střední. Začal jsem tak na OGB, kde jsem pak i pomáhal, jak to šlo. Sci-fi
a fantasy mi bylo vždy blízko, a tak Dračí Doupě a Strategické hry,
SIGy pod mou správou, jsou krásným koníčkem. Ostatně, fantazie mne živí i v civilním životě – v designu kancelářských prostor.
Jako nezdolný optimista vždy věřím, že je dobře nebo bude lépe. Úsměv a tvorba něčeho,
co po vás zůstane a pomůže, se tak stalo mým mottem. S odpovědností za svá slova Vám proto přeji veselý den.
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SIG Ekonomické aktivity
Skupina, která se víceméně teprve formuje, je zaměřená na ekonomická témata: jednání o výdělečných činnostech a příležitostech
k podnikání, iniciování a projednávání podnikatelských projektů, hledání společníků, výměna zkušeností, rad, návodů, tipů, inspirací. Zahrnuto může být iniciování vzniku obchodních
společností nebo družstev. Pro zájemce o tuto
tematiku je možná též diskuse o alternativní
ekonomice. Záleží na uvážení každého jednotlivce, k jakým aktivitám se přidá a k jakým nikoliv.
V roce 2009 SIG teprve vznikl. Byly schváleny stanovy a SIG zařazen na seznam skupin.
Stále probíhá příprava náležité prezentace www

a doplnění komponent pro dálkový
styk: fóra, chatovací prostor apod.
Ke dni vypracování tohoto článku
bylo celkově přihlášeno 13 členů.
Zatím dokončujeme organizační věci spojené
s rozjezdem činnosti, takže nic určité není stanoveno. Bylo navrženo uspořádat reálné setkání členů, které se uskuteční po dořešení organizačních záležitostí.
V intranetu se lze přihlásit k odběru zpráv
(nejen pro členy SIGu) do konference SIG Ekonomické aktivity.
Jan Hrabal
736 161 336
cz157689@tiscali.cz
sig-ekon@mail-box.cz
http://ekon.mensa.cz

Dana Havlová
místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu
Asi před osmi lety jsem ze zvědavosti absolvovala vstupní testování a stala se členkou Mensy. První dva roky jsem sledovala
dění zpovzdálí a nebyla si jistá, jaké bude osobní setkání s dalšími členy Mensy. Když jsem se osmělila a vyrazila poprvé na celostátní setkání, příjemně mě překvapila vstřícnost a přátelskost,
která tam panovala. Bylo potřeba najít další testující pro Moravu,
tak jsem začala testovat dospělé. Mezitím mě doma zaměstnávali
kluci, kteří měli odmalička velkou chuť objevovat a stále se dožadovali nových a nových informací z nejrůznějších oborů, a tak jsem se začala pídit po informacích o nadaných dětech
a jejich potřebách a hledala cestu, jak jim pomoci jejich nadání využít.
To mě přivedlo k aktivitám pro nadané děti, klubům a campům pro nadané. Už čtyři roky
jsme také hostitelskou rodinou – vždy v průběhu školního roku s námi žije středoškolák
z jiné země – tuhle zkušenost bych ráda doporučila každé rodině. Snažím se skloubit rodinu, nadané děti vlastní i další, práci, testování, herní klub a klub pro nadané děti v Brně. Někdy to i klapne.
Ve volném čase se ráda podívám na pěkný film, přečtu knížku, na vycházce najdu nějakou
tu kešku (poznámka redakce: GeoCaching – hledání schovaných „pokladů“ pomocí GPS),
baví mě cestovat a seznamovat se s jinými kulturami.
V Mense spolupořádám aktivity pro děti a mládež a pobytové akce pro nadané děti. Dále
organizuji zakládání klubů pro nadané děti. Také jsem testující a provádím testování dětí
i dospělých a aktivně vyhledávám školy, které chtějí nabídnout testování IQ od 5 let svým
žákům; tato organizuji i pro další testující, kteří o to mají zájem.
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SIG Kluby nadaných dětí
Severní Morava

SIG Kluby nadaných dětí JM, foto autorka

Jižní Morava
Náš SIG pracuje přes dva roky. Jeho pilotním projektem byl Klub nadaných dětí při ZŠ
Křídlovická 20, Brno. Většinu roku jsme stejně jako dosud pomáhali s chodem tohoto klubu, který navštěvuje pravidelně asi 50 dětí (1.
až 5. třída) z Brna. Běžnou náplní jsou kvízy,
soutěže, deskové hry, přednášky, exkurze, bojovky v přírodě a další aktivity, které děti moc
baví a rozvíjí. Kromě učitelů a členů Mensy
klub podporují i nadšení rodiče nadaných dětí.
Od září jsme začali aktivně vyhledávat další zájemce o zakládání klubů pro nadané děti. V říjnu jsme založili podobný klub v Liberci při
ZŠ U Školy. Koncem roku začal pracovat klub
v Ústí nad Labem. S několika dalšími připravujeme spuštění provozu v nejbližších měsících.
Rádi bychom vytvořili síť klubů, které si budou
navzájem vyměňovat připravený program, budou spolu soutěžit a jejichž členové se budou
účastnit regionálně i celostátně organizovaných
akcí. Ráda bych vyzvala všechny, kdo mají zájem podobný klub provozovat ve svém okolí,
aby se ozvali, a můžeme si domluvit způsob
spolupráce a podpory testování IQ a identifikace nadaných dětí přímo ve školách.
Dana Havlová
dana.havlova@mensa.cz
607 886 874

Ve spolupráci se SIGem Kluby nadaných
dětí jižní Morava připravujeme rozšíření této
volnočasové formy rozvoje a vzdělávání nadaných dětí do většiny velkých a středních měst
Moravy. Postupně oslovujeme jednotlivá města a školy s nabídkami na zřízení klubu (s celoměstskou působností). V tuto chvíli jsou aktivní
jednání v Ostravě, Havířově, Šumperku, Vsetíně, Frýdku-Místku a Zlíně.
V roce 2010 bychom chtěli již konkrétní
kluby otevřít a pokračovat v dalších jednáních.
Dalším cílem je ve spolupráci se SIGem KNDJM a dalšími SIGy zabývajícími se nadanými
dětmi vybudovat intranet/portál pro vzájemnou
výměnu zkušeností, aktivit, kontaktů, s kalendářem akcí, seminářů apod.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

SIG EMAG
EMAG, neboli European Mensas Annual Gathering, připravujeme na
léto 2010 do Prahy. Za
tímto účelem vznikl SIG,
který tuto velkolepou
akci zorganizuje. Registrace do SIGu probíhá
v intranetu přihlášením
Tomáš Blumenstein
do e-mailové konference.
Vítáme všechny rozumné
aktivisty, ať už pro dlouhodobou činnost v organizačním týmu, anebo i pro pomoc při dílčích úkolech.
Více informací o akci: http://emag.mensa.
cz/.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz, 603 726 030
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SIG Jazyky

SIG Kuličky

SIG Lyžování

SIG MEG

SIG formálně existuje,
aktivity centrálně nevyvíjí. Žádány jsou příspěvky
od mensanů (bez omezení) na web a do časopisu.
Tématem mohou být jazyky jako takové, překladatelství, výuka cizích jaLuděk Kovář
zyků … Za přínosné bych
považoval opět vytvoření
a prezentaci nějakého jazykového testu v rámci
soutěží na velkém mensovním setkání.

V letošním roce se
konal již druhý ročník
Mensovního mistrovství republiky v kuličkách. Zatímco o tuto
jednorázovou akci je
celkově velký zájem,
o pravidelné hraní je bohužel zatím zájem dost
malý a na kuličkách se
Zbyněk Fojtík
nás sejdou 3 – 4 hráči
z Mensy a spíše víc hráčů nemensovních. Třeba vás pro příští rok bude
motivovat následující akce. V roce 2010 u příležitosti mezinárodního setkání EMAG v Praze
uspořádáme Mensovní mistrovství světa v kuličkách. Vzhledem k tomu, že očekáváme přihlášení hráčů z více zemí, bude účast hráčů od
nás s největší pravděpodobností omezena tak,
aby to bylo početně pokud možno spíše vyrovnané, a ne abychom měli drtivou převahu. Proto bude záležet na tom, jak se do té doby budete účastnit ostatních turnajů, a podle výsledků
bude provedena nominace. Přesné datum turnaje zatím není rozhodnuto, bude záležet i na
ostatních akcích EMAGu, ale nejvíc by asi vyhovovala sobota 31. 7. od 14 do 17 hod. Trénovat můžete začít třeba hned, nikdy to nebylo
jednodušší. :) V Praze – Řepích místní úřad vybudoval první veřejné kuličkové hřiště se šesti důlky, takže stačí si vzít jenom kuličky a můžete si jít zahrát. Hřiště je v blízkosti konečné
tramvaje 9 a 10 a autobusu 180 – sídliště Řepy.
Když tam přijedete z centra, tak vpravo mezi
paneláky. Vidět je z dálky, je oplocené nízkým
plůtkem. Foto hřiště je na http://kulicky.eu/hriste.jpg. A kdo nemá kuličky, může přijít na pravidelné hraní. Pokud bude slušné počasí (a nebudu mít nic důležitějšího), najde mne tam každou neděli mezi 14 a16 h. Ale samozřejmě nejjistější je se předem domluvit.

SIG Lyžování má za
cíl rozvoj lyžařských
aktivit mezi členskou
základnou Mensy. Jednou až dvakrát ročně
pořádá lyžařské akce
v Dolomitech za velmi
přístupné ceny. Kromě
toho je možné se na koordinátora SIGu kdyAleš Vencko
koli obracet s dotazy,
které se týkají obecně
lyžování i lyžařských středisek v tuzemsku i zahraničí. Na všech akcích jsou samozřejmě vítáni i nečlenové Mensy, snowboardisté a nelyžaři a jejich děti.
V roce 2009 se uskutečnily dvě týdenní
lyžařské akce, obě ve Val di Fiemme v italských Dolomitech. Zejména jarní lyžování
bylo počtem lyžařů velmi úspěšné, za účasti českých i slovenských mensanů a nemensanů.
V roce 2010 je v oblíbeném Val di Fiemme
naplánováno jarní lyžování. Program je zveřejněn v kalendáři akcí na www.mensa.cz a je již
možno se přihlásit.
Aleš Vencko
lyze@mensa.cz
603 859 549
http://lyze.mensa.cz

– Mensa English Group

Luděk Kovář
ludek@mensa.cz
http://jazyky.mensa.cz

SIG KPZT
Nedlouho fungující zájmová skupina s názvem
Klub Přátel Záhad a Tajemství si vzala na starost
nelehký úkol. Rádi bychom objevovali magická místa naší rodné země,
tajuplné zámky a hrady
a nejasnostmi opředené
Petr Hybler
historické části země české i moravské. Začátkem roku se KPZT teprve
seskupoval a připravoval plány. Až v průběhu
roku se pořádalo několik srazů v čajovně, pár
výletů po hradech a zámcích, ale hlavní činnost
SIGu byla znát zejména na webových stránkách, kde přibyla spousta nových článků, spisů,
návodů a jiných textů. Podrobnější informace
naleznete na stránkách Mensy http://mensa.cz/
mensa.cz/site/skupiny/kpzt/index.html nebo na
http://kpzt.mysteria.cz. Do roku 2010 jsme si
vzali předsevzetí pořádat více společných akcí
a výletů a zároveň Vám nabízet další materiál
skrze stránky KPZT.
Petr Hybler
petr.hybler@gmail.com
http://kpzt.mysteria.cz

Zbyněk Fojtík
zbynek@spanker.cz, 608 580 159
http://www.kulicky.eu/

SIG Lyžování, foto autor
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Prvotním
cílem SIG MEG je
vytvoření
mensovního prostředí, kde zahraniční
návštěvníci budou
všemu
rozumět
a čeští se procvičí ve své angličtině. Proto je podmínkou hovořit na
Jana Axman Vlková
schůzkách výhradně anglicky. Dalším cílem je procestovat svět s někým, kdo ho
dobře zná. Obvykle se schůzky účastní alespoň
jeden čestný host, který vypráví o svých zkušenostech z nějaké cizí země.
V roce 2009 se uskutečnilo pět schůzek
s účastí 7 – 18 osob. Pomyslně jsme na těchto
schůzkách procestovali Austrálii, Anglii a Norsko. Na lednové schůzce 2010 znovu zavítáme
do Austrálie.
Obvykle se scházíme třetí středu v měsíci
(ne každého měsíce) po sedmé hodině v restauraci Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5.
Zvu tímto všechny členy i nečleny Mensy
na některou z našich budoucích schůzek. Podmínkou účasti je zvědavost a zájem o cizí země,
stačí základní schopnost pochytit hovor v angličtině.
Pokud chcete dostávat pozvánky na plánované schůzky (cca 1x za 2 měsíce), aktivujte si
konferenci SIGu MEG na intranetu nebo (nečlenové) mě oslovte přímo e-mailem.
Jana Axman Vlková
axmanvlkova@volny.cz
723 784 475
http://meg.mensa.cz/
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SIG Manga

SIG MIG

SIG Manga v roce
2009 pořádal pravidelně každý týden
v Praze komiksovou
manga knihovničku.
Na jaře vyrazil na výlet do Lipska na veletrh knih spojený s japonským festivalem.
Na přelomu červenMichal Bezvoda
ce a srpna přichystal
v Praze rozsáhlý japonský festival Advík – Anime Dance Víkend
2009. Navštívilo ho okolo 1 500 návštěvníků,
proběhlo 105 přednášek od historie, kultury, legend, bojových umění, současných trendů až po
japonské filmy a komiksy. Na rok 2010 plánuje
opět provozování knihovničky, návštěvu Lipska
a další ročník Advíku. Všichni, kteří by chtěli
přiložit pomocnou ruku, jsou vřele vítáni.

SIG MIG – Mensa Invention Group chystá
na léto 2010, konkrétně od 17. do 24. 7. 2010,
svým způsobem ojedinělý projekt: Během týdne budeme v hotelu na rozhraní Jizerských hor
a Krkonoš invenčně aktivní. Hodláme, kromě zábavy, každý den ve skupinkách pracovat
a hlavně vytvořit:
knihu kvízů, hádanek a hlavolamů, enigmatické úkoly do NTC projektu, obohacující materiály do výuky, deskovou hru, karetní hru,
společenskou hru a počítačovou aplikaci. Kromě prací na konkrétních dílech budeme provádět workshopy, brainstorming a prezentace, kde
budeme hodnotit dosavadní práci. Mimo práce
a „hodnocení“ bude větší část pobytu oddychová – městečko Palermo, RPG hry, deskovky
a diskuse … Přihlášky na akci a další informace naleznete na: http://www.centrumnadani.cz/
aktivity/mladez.html.

Michal Bezvoda
michal.bezvoda@gmail.com

Na stránkách webového
časopisu nyní naleznete
více – články, které se
nevešly do papírového
časopisu:
http://casopis.mensa.cz/

SIG Miss Mensa
SIG Miss Mensa pořádá soutěž Miss Mensa.
Další kolo bylo z podzimu roku 2009 přesunuto
na jaro 2010, finále bude spojeno s valnou hromadou Mensy.
Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz
603 234 368

Václav Fořtík
vaclav.fortik@mensa.cz
603 234 368

SIG Rozvoj
Čerstvě založený SIG Rozvoj zahájil svoji
činnost ke konci roku, a to především realizací systematického domlouvání testování IQ na
školách a vyhledávání vhodných míst pro založení klubů nadaných dětí.
SIG si nadále vytknul následující cíle:
• rozvoj nových mensovních aktivit a projektů
• vyhledávání a shromažďování nápadů a myšlenek
• příprava nových projektů
• získávání finančních zdrojů pro rozvojové aktivity
• získávání nových členů.
Vítáme nové členy i nápady na mensovní
rozvoj.
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030

Četli jste článek, který by mohl
zaujmout i ostatní mensany?
Podělte se o něj a pošlete nám,
prosím, do redakce (redakce@
mensa.cz) stručné shrnutí
obsahu a odkaz.

SIG PARENT
SIG PARENT si klade za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových
schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová
skupina dětí, kterým chceme věnovat podporu,
je skupina dětí předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již
existuje na poli Mensy nabídka aktivit a hlavně s rozjezdem projektu NTC Learning (více
o projektu naleznete na www.mensantc.eu)
bude vhodné rozšířit aktivity pro předškoláky.
Obecně bychom chtěli celorepublikově mapovat, podněcovat vznik, organizovat či podporovat především následující aktivity:
• vznik klubů rodičů nadaných dětí (ať již na
poli Mensy nebo jiných sdružení);
• poradenské a diagnostické aktivity zaměřené
na diagnostiku nadání a výchovné poradenství pro rodiče dětí od nejútlejšího věku;
• programy, školky a kluby s programem rozvoje nadání dětí od věku 18 měsíců;
• vyhledávání aktivních učitelů a učitelek, kteří
mají příklady dobré praxe nebo chtějí s Mensou na přípravě takových příkladů participovat;
• osvětové působení v oblasti vyhledávání nadaných dětí a podporování jejich rozvoje.
A proč právě název „SIG PARENT“?
Aktivity, které chceme realizovat, se dají
jednoduše vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity, Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.
Jitka Fořtíková
snecek@centrum.cz
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SIG Peníze
První
písemná
zmínka o SIGu pochází z 17. července 2008,
avšak první diskuzní
fórum na Googlu bylo
založeno již 5. července 2008. 10. října
bylo oficiálně spuštěno nové diskuzní fórum integrované do inVladimír Kutálek
tranetu Mensy. K 25.
listopadu 2009 má SIG Peníze 54 členů, což
je nejvíce ze všech SIGů Mensy ČR (a jde
o druhou nejpočetnější skupinu ze všech
SIGů i MS).
SIG slouží jako platforma pro diskusi
o čemkoliv, co přijde členům zajímavé a užitečné ohledně peněz – nejen vážně o investicích, pojištění, spoření, úsporách.
Chcete zjistit, co se na našem fóru děje?
Stačí se přihlásit do intranetu a na 4. odkazu
v menu „Příjem konferencí“ zaškrknout políčko u SIGu Peníze. Tímto jste se stali členem/členkou SIGu. Přispívat může kdokoliv,
kdo se stane členem SIGu.
Vladimír Kutálek
vladimir.kutalek@mensa.cz

sig-penize@mensa.cz

SIG PARENT, foto Jitka Fořtíková
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SIG Strategické hry
Letos proběhla generálka na chystaný projekt „Osobně“. Celá myšlenka je založena na
porovnání fikce, teorie a praxe v jednom tematickém víkendu. Setkáte se tak s deskovou hrou
a filmem, teoretickou přednáškou, dokumentem
a praktickou osobní zkušeností. První ze série
je Osobně – Válka. Pokud budete mít zájem se
projektu zúčastnit, nezapomeňte mi napsat. Budete dostávat aktuální zprávy a můžete si navrhovat vhodný termín. :-)
SIG se schází nepravidelně, cca každý měsíc, pomocí mail listu. Přidat se mohou i nečlenové, jen musejí přispět na hry (buď poskytnou
svou, kterou SIG nemá, nebo přispějí na nové).
Pokud nejste z Prahy, můžete si hry zapůjčit.
Pokud tedy máte zájem dostávat pozvánky, vyzkoušet si své schopnosti a poznat nové lidi,
jste vítáni.
Pavel Oplt
pavel.oplt@mensa.cz
777 159 753

Risk 2210 AD, foto Tomáš Kubeš

SIGurmán v indické restauraci Masla, foto autor

SIGurmán
Cílem SIGurmán je pořádat pro členy hezká a přátelská posezení u dobrého jídla, které může nabídnout více
nežli pouze pocit sytosti. Snažíme se při našich setkáních
vybírat podniky a kuchyně,
které vybočují z běžného, ať
už kvalitou nebo zaměřením,
Tomáš Kubeš
a navzájem si vyměňovat tipy,
kde se stravovat.
Činnost SIGurmán byla v roce 2009 mírně
handicapována mým dlouhodobým pracovním
pobytem v zahraničí, avšak především díky aktivitě dalších členů se podařilo uspořádat šest akcí,
na které přišlo od 6 do 15 lidí. V podobném duchu
plánujeme pokračovat i v roce 2010. Nově vznikla
také pobočka SIGu (franchise) v Ostravě. Pokud
se chcete našich akcí zúčastnit, prosím, přihlaste
se do intranetové konference SIGu!
Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz, 603 737 333
http://gurman.mensa.cz

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

Jsme klub fantasSIG Vita Ludus si klatiky, zabývající se
de za cíl propagovat hraní
z p r o s t ř e d ková n í m
společenských her, luštěkontaktů mezi lidmi
ní hlavolamů a další „inse zájmy v literatuře,
telektové“ aktivity mezi
umění, divadle, šerširokou veřejností. Máme
mu, bojovém umění,
totiž za to, že v porovnátanci, historii … Poní s vyspělými západnířádáme programové
mi zeměmi se tyto aktivilinie na conech, vlastty u nás těší zoufale malé
Martina Frimlová
Veronika Partiková
ní setkání, cestujepopularitě. Naše činnost
me na západ i východ k tomuto cíli směřující může nabývat rozličných
a v zájmu vyššího dobra občas zajdeme do ča- podob, od vylepování letáků, happeningových
jovny. Naše literární soutěž O dřevěného Tur- akcí, jednání s médii až po sofistikované způsoby
ka má momentálně polední pauzu. Naši členo- propagace, např. na sociálních sítích. S tím je spové jsou ze všech koutů republiky, různého věku. jen zájem o PR Mensy obecně.
V roce 2009 jsme uspořádali společně s AdNaší hlavní akcí je každý rok tradičně
víkem úspěšnou linii na Pragoconu na téma CVVZ (celostátní vzájemná výměna zkušenosAsie a bojová umění. Můžete si nás pamato- tí) a máme radost, že po roční pauze jsme se jí
vat jako Kuře s bambusem,
opět zúčastnili a využili její
možná jste potkali něktepotenciál jak pro prezentaré naše VIP hosty – mistry
ci našich aktivit, tak načertai-či, taijutsu, taekwonpání know-how od ostatdo … Stejně jako každý
ních. Kromě toho jsme byli
rok se cca 30 z nás sešlo na
např. na letní akci Potkanletních campech a v létě se
con a dále jsme udělali něvyrazilo hned do několika
kolik komorních předváděsměrů: do Jizerských hor
ček her.
a do Turecka.
V roce 2010 plánujeme
V roce 2010 plánujeme
dokončit velké odborné poupload Turkovcům – my Turkovci, foto Tomáš Jež
jednání o zdrojích finančse měníme a oni také. Doních prostředků na aktivistanou nový kabát, vznikne manifest a chys- ty rozvíjející intelekt, a pokud to půjde, zase se
tá se valná hromada, kde se bude rozhodovat zúčastnit CVVZ a pokud možno i dalších akcí,
o budoucnosti SIGu a kam bude dále směřo- popř. alespoň zprostředkovat tam herní stánek
vat. V létě se znovu vydáme někam. Kam, to jiného subjektu.
budeme vědět včas, abychom si koupili letenStále hledáme další lidi, kteří by se chtěli zaky. Opět chystáme několik setkání v různých pojit do naší činnosti, ať již jednorázovou výpoměstech u příležitosti začátku jara, zkouškové- mocí, nebo dlouhodobě!
ho období, Vánoc, konce jara, začátku léta, SilMartina Frimlová
vestra, konce léta …
martina.frimlova@mensa.cz,
Veronika Partiková
777 133 881, ICQ: 273262500
parti@volny.cz
Skype: sparkle_malkavian
606 426 671
http://www.mensa.cz/mensa.cz/
http://www.turkovci.cz/
site/skupiny/vita_ludus/index.html
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Rozhovor s ministryní spravedlnosti
JUDr. Danielou Kovářovou
Byť je mi znám bonmot, dle něhož je IQ
JUDr. Daniela Kovářová zastává post ministryně spravedlnosti České republiky ve vlá- pouze číslo udávající schopnost řešit testy IQ,
dě premiéra Jana Fischera. Členkou Mensy ČR její největší přínos vidím ve schopnosti pochopit jevy a události kolem nás. Z vlastní zkušeje od roku 1998.
Daniela Kovářová vystudovala Právnickou nosti vím, že samotné vysoké IQ nezaručuje
fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ani štěstí ani vysoké pracovní uplatnění (kov Brně (1987). V 90. letech začala spolupraco- neckonců žiji s členem Einsteinovy společnosvat s Českou advokátní komorou. Od konce 90. ti).
let aktivně publikuje, napsala desítky odborJak a kdy jste se dozvěděla o Mense?
ných článků v právnických časopisech. Je liteOd šestnácti let se zajímám o sci-fi a s Menrárně činná, vydala dvě knihy povídek a pracusou jsem se poprvé setkala na některém z conů,
je na dalších knihách. V květnu 2008 byla jmev jehož průběhu jsem se zúčastnila přednášky
nována ředitelkou Justiční akademie, jejímž
Honzy Fikáčka a následně testování IQ.
předmětem činnosti je vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších justičních zaměstnan- Co vás přivedlo k myšlence nechat se otestoců. Daniela Kovářová je vdaná a má dvě děti.
vat? Kdy jste se nechala otestovat?
V rozhovoru s paní miJak jsem odpověděla na přednistryní se záměrně vyhýbáchozí otázku, šlo o okamžité rozme současné politické situahodnutí a spolu s kamarádem
ci, dění kolem předčasných
Alešem Boháčem jsme tehdy
voleb, udělování titulů na pltestem úspěšně prošli, což nám
zeňské právnické fakultě atd.
umožnilo o několik měsíců pozBylo by určitě zajímavé se zeději za vydatné pomoci tehdejšíptat, ale chtěli jsme udržet inho předsedy Mensy Jana Fikáčformace z rozhovoru nadčasoka založit pobočku Mensy ČR
vé. Situace v těchto kauzách se
v Plzni.
mění každým dnem a vzhleI když se situace oproti minudem k uzávěrce tištěného
losti již zlepšila, pořád je málo
i elektronického čísla časopižen ve vysokých (nejenom) posu by už informace nemusely
litických funkcích. Ví vaši kobýt aktuální. Účelem mensov- JUDr. Daniela Kovářová,
legové o tom, že jste členkou
ního časopisu také není suplo- foto Richard Klíčník
Mensy? S čím se „srovnávají“
vat denní tisk, rozhovor proto
lépe, s tím, že jste žena, navíc
budeme směrovat k členství a aktivitám Dakrásná blondýna, anebo s tím, že jste vysoniely Kovářové v Mense.
ce inteligentní?
Kdy jste začala vnímat svoji vysokou inteliPro uplatnění v životě považuji za důležitějgenci?
ší další formy inteligence, zejména inteligenMám-li být upřímná, nikdy jsem neměla po- ci emoční. Všichni mí kolegové ve vládě jsou
cit, že bych oplývala vysokou inteligencí. Na- absolventi vysokých škol, o jejich inteligenci
opak před lidmi, kterým to myslí, mám celoži- tedy nepochybuji, na druhé straně kvalitu človotně velký respekt.
věka vidím v celém souhrnu dalších schopností
V čem si myslíte, že pro vás byla inteligence a dovedností, z nichž si např. cením tolerance,
v životě nejpřínosnější?
smyslu pro humor nebo velkorysosti.

Jako blondýna ovšem musím přiznat, že
v některých komunikacích zejména se silnějším pohlavím je praktičtější inteligenci skrývat
a zesílit barvu vlasů. Bez ohledu na výšku IQ je
udivující, jak barva vlasů zabírá.
Co si myslíte obecně o přístupu našich spoluobčanů k nadaným lidem? Cítíte v tomto
přístupu nějaké změny?
Domnívám se, že naše
společnost má pro nadané lidi pochopení, které je
někdy doprovázeno bezuzdným obdivem k celebritám. Vzpomínám si
na své krátké působení
ve správní radě gymnázia Buďánka a z této doby
vím, že provozování školního zařízení pro nadané
děti není jednoduché.
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nací vidím jako rozhodnutí naivní, i když ani
dnes bych se nerozhodla jinak.
Co se tím nejvíce změnilo ve vašem životě?
Nejzajímavější pro mě je vidět do rozhodovacích procesů a zjišťovat, jak se tvoří strategická rozhodnutí. Na druhé straně jsem přišla
o soukromí a o kus vlastní přirozenosti a poznala na vlastní kůži práci médií.
Jak se vyrovnáváte
s pozorností veřejnosti?
Kdy vám nejvíce vadí?
Jak snášíte mediální
pozornost?
Zájem médií při soukromých aktivitách je
naštěstí minimální a se
zájmem veřejnosti jsem
se zatím setkala jen v pozitivním smyslu.

Pod pseudonymem Ida
Jak zvládáte sladit miSebastiani (jméno bamořádně náročnou prábičky, která byla Italci a péči o rodinu? Máte
ka) jste vydala kniaspoň malinko času Na besedě s Danielou Kovářovou
hu sci-fi povídek s náFoto
Luděk
Kovář
i pro sebe? Kde/jak nejzvem Minutové povídraději relaxujete?
ky. V září 2009 vyšla
Obávám se, že vše zvládnout na sto procent
druhá kniha Láskyplné povídky, rozepsané
není reálně možné, občas jsem plna výčitek
máte Justiční povídky a Erotické povídky.
svědomí, neboť od dětí utíkám do práce a z práCo je inspirací pro vaši literární tvorbu? Na
ce zase domů. Bez obětavé chůvy a hospodyjaká témata píšete nejraději?
ně bych určitě nebyla schopna chod domácnosInspiruje mě každodenní život a do svých
ti zabezpečit. Času pro relaxaci mi zbývá málo,
povídek transformuji zážitky vlastní i svých
ale pokud je to možné, s oblibou relaxuji u četpřátel. Někdy je předem upozorňuji, že jejich
by knih, při lázeňských procedurách, při malopříběhy použiji, ale postavy, s nimiž rozehrávání a výrobě šperků.
vám literární děje, začnou obvykle jednat a žít
Co vás přivedlo k rozhodnutí vstoupit do vy- vlastním životem, takže výsledný příběh nemá
soké politiky? Jak nyní své rozhodnutí hod- s reálným motivem příliš společného. Mám
notíte?
ráda příběhy s tajemstvím a špatné konce a poŠlo o souhru šťastných náhod a o štěstí. vídka mě plně uspokojí zejména tehdy, má-li
Z odstupu sedmi měsíců svůj souhlas s nomi- zvláštní zakončení.

Chtěli byste si přečíst zajímavé články nebo hezké povídky?
Vše najdete v nové podobě webového časopisu Mensa
na adrese:http://casopis.mensa.cz
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Na besedě s Danielou Kovářovou
Foto Luděk Kovář

Sledujete stránky Mensy České republiky? Chystáte se zúčastnit nějaké mensovní akce?
(pozn. autorky – V listopadu se speciálně pro mensany v prostorách Ministerstva
spravedlnosti uskutečnila přednáška spojená s besedou s paní ministryní na téma
Vyhlídky justice v ČR a Osobní postřehy
z předsedání Rady EU, kterou navštívil velký počet členů.)
Dříve jsem webové stránky sledovala, ale
v současné době mi nezbývá příliš času k surfování po internetu. Počítač používám jako pracovní nástroj a jsem ráda, když stihnu prolistovat tištěnou verzi časopisu, než mi poštou dojde další číslo.

Již od 300 Kč oslovíte
reklamou v časopise
1 872 členů Mensy*
neboli:
1 ministryni vlády ČR
1 poslance PSP ČR,
42 podnikatelů,
83 manažerů,
321 programátorů
a 342 hráčů deskových her.
*údaje k 20. 12. 2009

Dříve (za předsedy Jiřího Bělohlávka) jste
byla aktivní členkou Mensy; čemu jste se v té
době věnovala? Zúčastňovala jste se akcí a/
anebo jste i akce organizovala? Jak si ve vašich očích stojí dnešní Mensa ve srovnání
s tehdejší Mensou?
Připouštím, že se lehce nadchnu pro vše,
s čím se setkám, takže i v Mense jsem byla zejména kolem let 1995 – 1999 poměrně aktivní. S radou Mensy i s Jirkou Bělohlávkem jsem
zažila zajímavé období a děkuji jemu i Vaškovi
Fořtíkovi, že mi dali možnost tuto zkušenost zažít. V roce 1999 mé aktivity přerušilo narození
syna, a protože jsem nepřerušila advokátní praxi, na přelomu let 1999 a 2000 jsem byla nucena některé aktivity ukončit, neboť den měl a dosud má bohužel jen čtyřiadvacet hodin.
Dnes je Mensa rychlejší a modernější, její
aktivity se rozrůstají a věřím, že oslovuje větší publikum. Držím jí palce k moudrému vedení a zajímavým aktivitám.
Paní Kovářová, děkuji vám za rozhovor
a přeji mnoho úspěchů v náročné práci. Pokud vám čas dovolí, rádi se s vámi uvidíme
na některé z mensovních akcí.
Daniela Kovářová exkluzivně pro časopis
Mensa ČR poskytla ukázku své literární tvorby.
Povídka je jedna z jejích nejnovějších.
Zuzana Šimková
zuzana.simkova@mensa.cz

Časopis Mensa
ISSN:
náklad:
periodicita:
rozsah:

1211-8877
2 000 výtisků
dvouměsíčník
min. 52 stran A5

Je zasílán všem členům Mensy ČR.
šéfredaktor
Ing. Tomáš Kubeš
Tomas.Kubes@Mensa.cz
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Cizí ministryně
Měla za sebou devět hodin letu a tři spánku, osm pracovních schůzek a jednání a před
sebou aktivitu, která v minutovníku nesla název
oddechový program. Zatoužila být rozmazlenou holkou, mít odvahu jej zrušit a někam ujet.
Nebo jen ulehnout do postele a propadnout se
do bezvědomí.
Osobní ochránce jí podržel dveře. Následována dalšími členy delegace z posledních sil na
své tváři stvořila profesionální úsměv a spolu se
svým protějškem – českým ministrem spravedlnosti – vstoupila do muzea.
„Dobrý den, vítám vás v muzeu Alfonse
Muchy.“
Přestala vnímat tvrdou cizí řeč průvodkyně i tlumočníkova slova. Na tváři ponechala profesionální výraz plný zájmu a automaticky následovala doprovod, hledíc na plátna
a plakáty, aniž vnímala, co zobrazují. Když
se skupina zastavila u rozměrného nazelenalého obrazu, její deprese se ještě zvýšila. Přála si být někde jinde a zapomenout na povinné návštěvy a projevy. Znovu se jí zvedl žaludek při vzpomínce na onkologické pracoviště pražské věznice, kam ji dnes odpoledne zavedli. Na podobné místo – byť s dětskými pacienty – chodila několik měsíců navštěvovat dceru.
Spotřebovala všechny síly, aby zvládla své
pocity, a další členové delegace, český ministr a novináři nepostřehli, co se v ní děje. Potřásla hlavou a pokusila se soustředit na Muchovy plakáty. Položila průvodkyni dva dotazy, ale
nevnímala odpovědi. Z nazelenalého plátna dýchal smutek a beznaděj. Znovu – jako v posled-

ním měsíci už tolikrát – si uvědomila, že přijetím ministerské nabídky ztratila svobodu a odsoudila se k poslušnosti povinnostem, minutovníku a fototermínům.
Pohlédla na českého kolegu a na zlomek
okamžiku uviděla v jeho pohledu podobný pocit a pohroužení do vlastních myšlenek a problémů.
„Jménem muzea vám děkujeme za návštěvu. Suvenýry můžete koupit v našem obchodě,“ skončila průvodkyně a tlumočník její slova
přeložil. Ucítila změnu atmosféry a pohlédla na
členku svého doprovodu.
„Společné foto,“ zašeptala protokolistka
a oba ministři se disciplinovaně postavili k velkému Muchovu plakátu. Úsměvy na jejich obličejích vydržely po celou dobu, v níž fotograf
tiskl spoušť.
Předala dárky, rozloučila se se svým českým
kolegou a nastoupila do velké limuzíny s kouřovými skly. Počkala, až za ní ochránce zavřel
dveře, a teprve pak zavřela oči a rozplakala se.
***
Tlumočník s průvodkyní hleděli za odjíždějící kolonou vozidel s hrdostí.
„Ta ale byla milá, viďte?“ řekl tlumočník
průvodkyni.
„A jak se jí u nás líbilo!“ odpověděla. „To se
hned pozná podle těch dotazů …“
DK
20. 11. 2009

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

Zavináč,

Zadání 1

symbol internetové éry,
se používá už půl tisíciletí

V každém řádku, v každém sloupci a v každém tučně orámovaném poli se musí nacházet
přesně dvě vánoční hvězdy. Hvězdy se nesmí
nijak dotýkat – ani v rámci pole, ani mezi poli,
ani po diagonále.
Z originálu Sterne ohne Streifen,
MinD-Magazin (Mensa Německo),
srpen 2007, str. 46
přeložila Lucie Svitáková,
lucinka.svitakova@centrum.cz

Zadání 2

U rybníčku
Je teplý letní večer, ani lísteček se nepohne.
U rybníčku, na malé pláži z hrubého říčního
písku, stojí asi pětilitrový plastikový kbelík a litrová odměrka na mléko s hubičkou a stupnicí
v ml. Víc nemáte.
Stanovte poměrnou hustotu křemene. Že je
to málo? Že to z hlavy nespočítáte? Dobře, povoluje se ještě fixka ...
Řešení příště.
Jiří Erbs
jiri.erbs@mensa.cz

Řešení naleznete na straně 66!
Web Mensy obsahuje
mnoho zajímavých hříček
a hlavolamů.
Najdete je na adrese
http://hlavolamy.mensa.cz/

Tenkrát v únoru
Refrakce, difrakce, z chaosu řád,
z měkkého tuhé, pak volný pád,
učenost papíru zvládá to stěží
a přitom stačí říct,
podívej,
sněží*
Jiří Erbs
jiri.erbs@mensa.cz

Vskutku originálně si většina jazyků světa
dovedla poradit se znakem, který v češtině známe pod názvem zavináč.
Čechové používají pro @ slovo zavináč –
což je srolovaný řez rybího masa a zeleniny
v nálevu.
Finové – kissanhäntä – kočičí ocásek nebo
miukumauku – mňau, Dánové – grisehale – vepřový ocásek, Holanďané – apenstaartje – opičí chvost, Rusové – sobačka – pejsek, Slovinci – afna – opička, Srbové – majmunče – opičí mládě, Řekové – papáki – kachňátko, Maďaři – kukac – červík, Korejci – golbaeng-i – sladkovodní šnek bez tykadel, Italové – chioccila
– hlemýžď, Ukrajinci – ravlyk – hlemýžď, Bělorusové – slimak – hlemýžď, Welšané – malven – hlemýžď, Izraelci – krukhit nebo rovnou
strudel – štrúdl, závin, Katalánci – arrova – koláček z Mallorky, Španělé a Portugalci – arroba,
Francouzi – arobase; obě slova pochází ze staré
váhové jednotky.
Patrně nejméně fantazie projevila angličtina, jež znak nazývá prostě at. Stejný název převzala němčina; japonština – attomaku – znak at.
Tuto předložku lze přeložit jako u, k, při. Odtud není daleko k latinskému ad. (Dřívější předpoklad vědců – zkrácená předložka ad = @.)
Podle Giorgia Stabileho (univerzita La Sapienza v Římě) vyvinuli znak florentští kupci jako
zkratku slova amfora: nejen nádoba, ale i objemová míra = 5,5 l.
Na klávesnici prvních psacích strojů se
znak objevil kolem roku 1880 – označoval
jednotkovou cenu pro zboží, v češtině se vžilo à.
K současnému účelu použil znak zavináč
zřejmě Ray Tomlinson r. 1972 jako rozdělovník
v e-mailové adrese.
Věra Čepková
e-mail cepkovi@cbox.cz
Výtah z novinového článku.
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Rychloprávníci
V médiích se stále přemílá kauza plzeňské
univerzity. Zkoumá se rozsah podvodů, počet
„zkrácených“ studií a kdo všechno do toho byl
zapojen.
Vyšetřování je asi na místě, ale zdá se, že
v přemíře informací chybí odpověď na možná nejdůležitější otázku: Jak je možné, že samotný titul, respektive jeho papírový podklad, je tak cenná věc, že po něm vznikla poptávka? Nedokážu vypracovat hloubkovou
analýzu, ale napadá mne jediná odpověď:
V naší zemi existují lukrativní pozice (funkční či pracovní), kde je oficiálně požadována
kvalifikace vysokoškoláka, ale prakticky ji
lze vykonávat bez této kvalifikace. To znamená, že absence tohoto vzdělání u onoho člověka (zaměstnanec, politik, řídící manažer?)
buď nikomu nechybí, nebo není vidět. To mi
připadá skoro šílenější stav než míra korupce. V každém případě platí, že kdyby naše
společnost fungovala normálně, tj. každý je
odměňován podle vykonané práce a každou
práci vykonává někdo s příslušnou kvalifikací
(vzděláním), poptávka po diplomech bez studia by byla nulová. Vím, že dokonalosti nelze nikdy dosáhnout, ale aktuální stav Česka
i v této oblasti jen dokládá chronické selhávání základní funkce státu: kontrola nad dodržováním pravidel. Jen se bojím, že takto selhávají i velké nestátní společnosti. Ale to už
je jiná záležitost.
Jan Gruber
jan.gruber@mensa.cz

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.
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Řešení Bystřílny ze strany 64
Řešení 1

international calendar
April 15 - 18, 2010 German Annual
Gathering in Dortmund, Germany. Details
at www.jt2010.de
May 21 - 24, 2010, Vienna, Austrian Mensa
Charming 2010, the annual gathering of
Mensa Austria, held next to Schoenbrunn
Castle. Inquiries and details:
charming2010@mensa-wien.at
July 28 - August 1, 2010 EMAG in Prague.
Conference Centre Novotneho Lavka (near Charles
Bridge). More information soon at http://
emag.mensa.cz

cryptosum
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Each symbol
represents a different
digit from 1 to 9. Find
the sum of the
numbers along the
diagonal line that starts
in the top left-hand
corner.

(Answer at bottom of page)
(c) Therese Moodie-Bloom 2009

Chairman: Mr Willem Bouwens Trompenburgstraat 6-G, 1079 TX Amsterdam The Netherlands
chairman-mil@mensa.org Tel: +31 (0)20 661 2718
Director Admin: Ms Sylvia Herbert 16 Farley St, St Johns, Worcester, Worcestershire WR2 6JD England
admin-mil@mensa.org Tel: +44(0)1905 422231
Director Devel't: Ms Bibyana Balanyi Mensa HungarIQa, H-1426 Budapest 72, Postafiok 99 Hungary, developmentmil@mensa.org Tel: +36 209 135175
Treasurer: Ms Deborah Theasby 115 Bevercotes Rd, Firth Park, Sheffield S5 6HB England
treasurer-mil@mensa.org Tel: +44 (0)114 2497435
Dir. Smaller National Mensas: Ms Christine Warlies Alleestr. 62, 66953 Pirmasens, Germany Tel: +49(0)6331 31 657
Skype: christine.warlies, email: dsnm-mil@mensa.org
Hon. President: Dr Abbie Salny 407 Breckenridge, Wayne NJ 07470 USA Tel: +1 973 305 0055
SIGHTCoord: Mr Richard Kingston SIGHT@mensa.org
Int. SIG Coord: Mr Markus Schauler sigs@mensa.org
Ombudsman: Mr Martyn Davies ombudsman@mensa.org

V dubnovém čísle (vysvětlení posunu
vydání časopisu z března na duben viz str.
13 tohoto čísla) se můžete těšit na všechny své oblíbené rubriky, reportáže z proběhlých akcí, rozhovor se slovenským mensanem Danielem Šmihulou, rozhovor s mensanem horolezcem a bonsajistou Miloslavem
Rybou, další hádanky v Bystřílně a česko-anglickou reportáž ze SIG MEG (Mensa
English Group).
Vaše redakce
redakce@mensa.cz

editorial staff
Editor: Ms Kate Nacard 407/23 Corunna Rd, Stanmore NSW 2048 Australia ijeditor@mensa.org Tel: +61 2 9516 1024
Science: Mr John Blinke Johnb44221@cs.com
Books: Mr Tom Elliott daddytom01@earthlink.net
Feature Articles: Mr Thomas Hally thomas_hally@yahoo.com

Profesionálové
Svoji mensovní emailovou
schránku (máte-li ji aktivovanou)
si můžete vybírat na adrese
http://webmail.mensa.cz/.
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international directory

aneb V příštím čísle

Znáte mensana se zajímavým zaměstnáním?
Jste sami na pozici, která by
ostatní členy mohla zajímat?
Prosím, určitě se nám ozvěte na: redakce@mensa.cz.
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Rádi hádanky a hlavolamy
nejen luštíte, ale i vytváříte?
Pak hledáme právě Vás!
Redakce hledá autora
rozšířené rubriky Bystřílna.
Prosím, napište na adresu
tomas.kubes@mensa.cz.

Lákadlo
Řešení 2
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Vánoční hvězdy

Executive Director: Mr Michael Feenan, Slate Barn, Church Lane, Caythorpe, Lincolnshire NG32 3EL, UK
Tel/Fax +44 (0) 1400 272 675 mensainternational@mensa.org
Answer to Cryptosquare: 16
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The Mensa International Journal (MIJ) is produced under the auspices of the Mensa International Board of Directors. Pages 1-4
of each issue of the MIJ must be published in every national Mensa magazine. Publication of pages 5-8 is recommended but
optional. Opinions expressed in the MIJ are those of the authors and do not necessarily reflect the views of any other individual
or any official Mensa body. Submission Guidelines: Language: English only. Text: MS Word (Windows), .rtf (Word/Mac), plain
text, PageMaker (Windows) Length: 500 word limit. Send by e-mail, fax, snail mail to the Editor. The Editor reserves the right
to include or edit submissions for space and content considerations. All unoriginal submissions must be accompanied by written
permission for publication from the original author.Permission is granted for MIJ articles to be reprinted in any Mensa
publication provided that the author, MIJ and MIJ's editor are acknowledged. Permission must be sought from the MIJ editor for
reprinting of any part of the MIJ in non-Mensa publications.
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Kontrolní komise
Předseda			
Členové			

kk@mensa.cz
Aleš Hodina, 605 551 551, mail@hodina.cz
Jiří Erbs (jiri.erbs@mensa.cz), Vladimír Kutálek (vlk@mensa.cz)

MMENSAMMENSAM

M
MMMENSAM

M
MMMENSAM

Logická olympiáda
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Adresář Mensy ČR
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Obrazem z finále

Zapojte se do konference oblíbeného SIGu nebo své
místní skupiny na https://intranet.mensa.cz/
Místní skupiny		
MS Brno			
MS České Budějovice
			
MS Hradec Králové
			
MS Karlovy Vary		
			
MS Ostrava		
			
MS Pardubice		
			
MS Plzeň			
			
MS Praha			
			
MS Prostějov		
			
MS Ústí nad Labem

http://ms.mensa.cz
Pavel Terber, 604 750 324, brno@mensa.cz, http://brno.mensa.cz
Lucie Malechová, 607 591 599, ceskebudejovice@mensa.cz,
http://budejovice.mensa.cz
Veronika Barniaková, 608 823 185, hradeckralove@mensa.cz,
http://hradec.mensa.cz
Ronald Němec, 603 971 171, karlovyvary@mensa.cz,
vary@mensa.cz, http://vary.mensa.cz
Hana Studenská, 737 903 740, ostrava@mensa.cz,
http://ostrava.mensa.cz
Jana Hřebíčková, 465 532 851, pardubice@mensa.cz,
http://pardubice.mensa.cz
Hana Heřmanová, 724 140 189, plzen@mensa.cz,
http://plzen.mensa.cz
Pavla Procházková, 774 676 744, praha@mensa.cz,
http://praha.mensa.cz
Jaroslav Zavadil, 603 359 361, prostejov@mensa.cz,
http://prostejov.mensa.cz
Iva Berčíková, 602 840 526, ustinadlabem@mensa.cz

Dumání nad programem, foto Tomáš Kubeš

Vandalové ve vládních lavicích aneb Kdo
rozbil sochu? Logická úloha, moderuje (vyšetřuje) Marek Vašut, foto Tomáš Kubeš

Našli jste neplatný kontakt? Prosím, napište na redakce@mensa.cz
Mensa Business Contacts
Konzultace a vývoj databází
Prodej skleněných kuliček
			
Investice do firem, analýzy,
restrukturalizace
Design kanceláří a interiérů
			
Unilever			
			
Výuka angličtiny, 		
průvodcovství

Pavel Celba, 602 179 587, pavel@celba.cz, Praha, Trutnov
Zbyněk Fojtík, 608 580 159, prodej@kulicky.eu, Praha,
www.kulicky.eu
Aleš Hodina, 605 551 551, mail@hodina.cz, Praha
Pavel Oplt, 602 145 743, pavel.oplt@bene.com, Praha,
www.bene.com
Michal Růžek, 607 710 931, michal.ruzek@unilever.com,
Nelahozeves
Jan Sýkora, 777 946 169, spoonful_j@yahoo.com,
Praha 6-Vokovice

Chcete mít svůj kontakt uveden v rubrice Mensa Business Contacts?
Napište na adresu redakce@mensa.cz

Předávání cen vítězům – Jakub Jelen (4. místo ZŠ) přebírá ceny od předsedy Mensy ČR
Tomáše Blumensteina, foto Miloslav Ryba

Organizace Logické olympiády by
nebyla možná bez finanční pomoci
partnerů, kteří podpořili krajská kola
a finále soutěže. Všem děkujeme.

NSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMENSAMMEN

