Celostátní podzimní setkání Mensy ČR 2012
Zbraslavice, nedaleko Kutné Hory
Od středy 26. září do neděle 30. září (pátek 28. je státní svátek)

Letošní podzimní setkání se ponese v duchu středověkého stříbrného města Kutné Hory. Čekají na vás dovednostní a
úsměvné soutěže, exkurze, i šifry z pera mistra pro náročné i začátečníky. Zapojili jsme také dobové aktivity, abyste si
mohli vyzkoušet a někteří se třeba i blýsknout životem v době bez elektřiny.
Ubytování je bohužel nedobové, ale moderní, s elektřinou, lůžkovinami a po minulém podzimním setkání i včetně
kvalitního topení. Polopenze, večer k dispozici bar a přes den sportoviště k volejbalu, basketballu a dalším bohulibým
a tělo ničícím aktivitám. Budeme v areálu „U Starého Rybníka“ v příjemných pokojích v nové budově Sport po cca 4
osobách. Vždy dva pokoje mají společné WC a koupelnu se sprchou. Informace o areálu na www.zbraslavice.eu

Počet míst je limitován, proto doporučujeme rychlé přihlášení hlavně z důvodu exkurzí.
Pokud bude kapacita exkurze naplněna, budeme Vás informovat. Přednost mají dříve platící.

Ubytování s polopenzí a rekreačním poplatkem nás vyjde na 323 Kč za den a osobu. Za topení připočítáváme zálohu
30 Kč na den, která se v případě nevyužití bude na konci setkání vracet. Lůžkoviny jsou za 47 Kč na celý pobyt.
Při pobytu po celou dobu setkání, tj. od středy večer do nedělního dopoledne nás tak ubytování za osobu včetně
topení vyjde na 1 459 Kč.

Registrační poplatek je klasických 100 Kč pro členy Mensy, 200 Kč pro nečleny a v případě přípravy programu, který
využijeme je sleva na registraci 100 Kč. Nové členy Mensy, pro které je to první setkání, rádi uvítáme bez
registračního poplatku.

Vzhledem k organizační nutnosti závazného zamluvení exkurzí Vás prosíme o zaplacení ceny za setkání, včetně ceny
exkurzí do 7 dnů od registrace. Platby posílejte na mensovní účet 5500450000 / 4000 (LBBW) jako variabilní číslo
uveďte vaše mensovní číslo, jako specifický symbol 01009, pokud platíte za více osob, napište to prosím do
poznámky a případně radši pošlete email, ať víme jak se má platba rozdělit.

Případné dotazy zodpovím rád po telefonu, nebo emailu – 777 159 753, pavel.oplt(zavináč)mensa.cz
Tým zodpovědný za organizaci, program a těšící se na vás:
Míla Roreitnerová, Barbora Dřevíkovská, Daniela Roreitnerová, Pavel Oplt a ten za šifry, Karel Martíšek.

Program setkání:
Středa:
•
•
•

Uvítání, rozdělení do týmů, organizace
Oficiální zahájení
Večerní program a pár soutěží

Čtvrtek:
•
•
•

Dopolední exkurze
Odpolední exkurze
Večerní program se soutěžemi

Pátek:
•
•
•

Kutná Hora dopoledne s týmovou hrou
Kutná Hora odpoledne s exkurzemi
Večerní velká týmová hra

Sobota:
•
•
•

Celodenní bojová hra pro ty větší, střední i malé
Střednětajné překvapení
Večerní program a pár soutěží

Neděle:
•
•
•

Vyhlášení výsledků s cenami
Focení
Ukončení setkání

Exkurze:
Čtvrtek
9:00 – 10:30 a 10:30 – 12:00

Muzeum Tabáku
Historie pěstování tabáku, historie továrny založené 1812, ukázka výrobků, budova
bývalého cisterciáckého kláštera, prostory refektáře s barokní freskovou výmalbou, tzv.
opatská kaple, výrobní hala tabákové továrny.
Vstup pouze pro osoby starší 18 let, nutná pevná uzavřená obuv (ne sandály či
lodičky), maximálně pro 60 osob (30 do každé skupiny)
Vstup zdarma
www.kutnahora.cz (odkaz kultura, muzea)

Prohlídky od 9:00, 10:00 a 11:00

Zámek Kačina, Národní zemědělské muzeum
Prohlídka zemědělského muzea – historie zemědělství, potravinářských, kovo a
dřevozpracujících řemesel, venkovské stavitelství. Bez průvodce, trvání cca 45 min.
Prohlídka zámku Kačina s průvodcem, dějiny rodu Chotků, vývoj vrchnostenské
správy, životní styl šlechty v 19. a 20. století. Trvání cca 45 min.
Vstup 90,-/os za jednu trasu, 130,-/os za obě trasy
snížené vstupné 60,-/os za jednu trasu, 80,-/os za obě trasy
děti do 6 let 25,-/os za jednu trasu, 30,-/os za obě trasy
www.kacina.cz
www.nzm.cz

09:30 – 11:00 a 11:00 – 12:30

Ringelland
Přednáška o drezúře a chovu cizokrajných zvířat, ukázka drezúry tygrů, hrocha a
dikobrazů, možnost zblízka si prohlédnout zvířata a některá si i pohladit (kromě výše
uvedených ještě kamerunské kozy, želvy nádherné a cizokrajné slepice).
Vstup 50,-/os, děti do 6 let zdarma
www.ringelland.webnode.cz

Od 09:30 do 13:00 v 30 min inter.

Čokoládovna
Prohlídka obchůdku s ručně vyráběnými čokoládovými bonbony, tabulkami, dorty a
uměleckými díly z čokolády. Povídání o výrobě čokolády, vytváření náplní, o tom jak
vznikají umělecká díla z čokolády, ukázka formiček, ochutnávka. A samozřejmě
možnost nákupu.
Skupinky cca 10 osob
Vstup 50,-/os, děti do 6 let zdarma
www.chococoeur.cz

13:15 – 14:45 a 15:30 – 17:00

TPCA
Exkurze po automobilce.
Maximálně 72 osob (36 do každé skupiny)
Vstup zdarma
www.tpca.cz

13:00 – 15:00 a 15:30 – 17:30

Elektrárna Chvaletice
Exkurze po elektrárně.
Maximálně 60 osob (30 do každé skupiny)
Vstup zdarma
www.cez.cz

Prohlídky od 13:00, 14:00 a 16:00

Národní zemědělské muzeum Čáslav (tematické pokračování z NZM
Kačina)
Ucelený přehled traktorů a zemědělských parních strojů (několik desítek kusů
kompletních strojů), převážně z první poloviny 20.století, obilní mlátičky, stabilní
motory. Prohlídka bez průvodce cca 60 min.
Vstup 90,-/os, snížené vstupné 60,-/os, děti do 6 let 25,-/os
www.nzm.cz

13:30 – 15:00 a 16:00 – 17:30

Zámek Žleby, obora, minizoo
Prohlídka zámku včetně zbrojnice, vyhlídkové věže, sklepních prostor, zámeckého
divadla a rozsáhlé sbírky historických kostýmů. Mimo to je pak možné si volně
prohlédnout zámecký park, oboru s bílými jeleny a minizoo. V 15:30 je sokolnické
představení. Skupina maximálně 20 osob
Vstup (prohlídka zámku) 190,-/os, snížené 130,-/os, obora a minizoo jsou
přístupné zdarma
www.zamek-zleby.cz

Pátek
Dopoledne

Kutná Hora
Skupinová hra a na celý den individuální hra, která se bude prolínat s odpoledními
exkurzemi a týká se města Kutná Hora.

12:45 - 14:45

Degustace ve Vinných sklepech Kutná Hora
Součástí degustace je prohlídka vinných sklepů s přednáškou o historii vína, jeho
výrobě, druzích, apod., degustace 8 vzorků kutnohorského vína + místní specialita
slámové víno, a bohaté občerstvení skládající se z více druhů chleba, více druhů sýra
a řízečků (tedy návštěvníci degustace nemusí na oběd). Je k dispozici i tzv.
"abstinentská - řidičská" varianta, kdy zájemci budou dostávat při degustaci menší
vzorky vína a budou mít k dispozici kávu, čaj a džus. Celkové množství vína, které se
za celou degustaci v průběhu dvou hodin vypije je cca 4 dcl u normální varianty a cca
2 dcl u "abstinentské - řidičské" varianty, ta je tedy vhodná i pro řidiče, neboť budou tři
hodiny na střízlivění a organizátor (já) zajistí pro zájemce i alkoholtestr. Degustace s
přednáškou se mohou zúčastnit i osoby mladší 18-ti let, nebude jim pochopitelně
podáván alkohol, ale budou mít k dispozici občerstvení a nealko nápoje.
Vstupné: 300,-/osobu, pro osoby mladší 18-ti let 150,-/osobu, děti do 6 let zdarma
www.vinokutnahora.cz

13:15, 15:00 a 16:30

Stříbrné doly v Kutné Hoře
Prohlídka středověkého dolu, vysvětlení celého procesu, kterým musela projít stříbrná
ruda, nežli se z ní vyrazila mince, ukázka "Havířské osady". Délka prohlídky a
prezentace cca 1,5 hodiny.
Vstupné: dospělí 120,-, děti a studenti 80,-

http://www.cms-kh.cz/
13:15, 15:00 a 16:30

Prohlídka památek s průvodcem
Prohlídka Vlašského dvora a chrámu sv. Barbory s průvodcem. Prohlídky budou
koordinovány s prohlídkami středověkého dolu. Délka opět cca 1,5 hodiny.
Vstupné: dospělí 145,-, děti a studenti 85,-

http://www.kutnahora.cz

