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Co je Mensa / Úvodník
Organizace

Slovo úvodem

Mensa je svìtová organizace zaloená v roce
1946 v Oxfordu. Èlenem se mùe stát kadý, kdo
dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorèím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvìma procenty celkové populace. Pro èlenství nejsou nutné
ádné jiné pøedpoklady.
Ve více ne 100 zemích svìta má nyní okolo
sto tisíc èlenù, v ÈR k 31. 12. 2004 má 1750 èlenù
(z toho Dìtská Mensa 602). Mensa ÈR má statut
národní Mensy, co ji mj. zavazuje k pøetiskování základní èásti èasopisu Mensy International.

Pøeji astný nový
rok nejen vem, kteøí
zaplatili vèas èlenské
pøíspìvky a ètou si
tento èasopis na pøelomu prosince a ledna, ale pøeji ve dobré
i tìm, kteøí tyto øádky
ètou v lepím pøípadì
v únoru.
Doufám, e jste
vichni domù dostali nové prùkazky a s nimi
i hrubý pøehled aktivit Mensy. O Pragoconu
se zmíním více pod úvodníkem a pøedevím
pak v únorovém èísle  jetì více je na
http://www.mensa.cz/mensa.cz/site/skupiny/
terminus.html.
V lednu se kromì spousty Dnù Plných Her
a testování po celé republice  Kutná Hora, Kláterec nad Ohøí, Kolín, Èeský Brod  uskuteèní
v sobotu 22. 1. od 9.00 do cca 19.00 zatím ojedinìlá akce testování IQ pro osoby od 2,5 do 19 let.
Ojedinìlá proto, e spolu se vznikajícím Centrem podpory mimoøádného nadání (vzniká pøi
Institutu pedagogicko-psychologických poraden) budeme testovat dìti ji od 2,5 roku (do cca
7 let) speciálním testem. Kromì tohoto testu
budou k dispozici klasické inteligenèní testy pro
osoby starí 9 let, testy profesní orientace, skupinová sezení, konzultace, didaktické hry na rozvoj duevních a sociálních schopností a dovedností. Více o této akci je na http://www.mensa.cz/
mensa.cz/site/detskamensa/aktivity.html. Cena
pro neèleny Mensy je 990 Kè, pro èleny Mensy
490 Kè (tedy pochopitelnì pokud je jeden z rodièù èlenem Mensy, vztahuje se na potomka sleva). Vzhledem k tomu, e test pro dìti 2,57 let
bude moci absolvovat jen cca 20 dìtí, je nutné se
pøedem pøihlásit. Pokud pùjde o osoby starí,
jejich poèet omezen není, ale nahlásit pøedem by
se mìly.

Časopis
Mensa (to, co dríte v ruce) je mìsíèník Mensy Èeské republiky. Za uveøejnìní a neuveøejnìní
èlánkù odpovídá redakèní rada, která také zpìtnì vybírá konkrétní pøíspìvky, jejich autoøi obdrí honoráø z rozpoètu Mensy ÈR.
Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky v pøípadì potøeby upravit èi zkrátit. ádáme autory,
aby u svých èlánkù uvádìli celé jméno, celou adresu a aktuální bankovní spojení a aby je zasílali
do data uzávìrky. Pøíspìvky v angliètinì a sloventinì neprocházejí jazykovou kontrolou.
Podrobné instrukce o poadovaném formátu
pøíspìvkù, pravidla pro uveøejòování inzerce
v èasopise a dalí informace jsou na mensovním
webu (http://casopis.mensa.cz).
Elektronická verze èasopisu pro èleny Mensy
je zdarma k dispozici ve formátu PDF na webu
i na intranetu Mensy (http://intranet.mensa.cz).
Toto èíslo (lednové) vychází 31. 12. 2004,
jeho náklad èiní 300 výtiskù. Uzávìrka (i e-mailová) únorového èasopisu je v pondìlí 17. 1.
2005 v 18.00, uzávìrka èísla na bøezen bude
v pondìlí 14. 2. 2005 v 18.00.
Tisk èasopisu: Tiskárna O. Harok, U Alejského dvora 1516, 739 34 enov u Ostravy, tel. 596
887 475, http://www.harok.cz. Printed in EU.
© Mensa Èeské republiky, 2004
ISSN 1211-8877
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Pozvánky na akce / Volby
Dalí
Pragocon je nerozluènì spjat s vyhláením
vítìzù literární soutìe pro autory do 19 let O cenu barda Marigolda, stejnì jako soutìe o nejbizarnìjí osobu èeské spoleènosti  Mimozeman roku.
K dalím kratochvílím bude patøit videoprojekce (SF & F pecky, Simpsonovi, Southpark ),
bufet, draba knih a artefaktù, testy IQ, tombola.

PRAGOCON 2005
Ke konci února se bude konat 9. roèník setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy, hororù,
záhad veho druhu, japonské kultury a her na
hrdiny, poøádaný SFK Terminus (pùsobí na
platformì Mensy ÈR).
Kde: Z Benita Juáreze, Bílá ul. 1, Praha 6-Dejvice (jako loni)
Pragocon podruhé od pátku
Kdy: pátek 18. 2. (cca18.00)  nedìle 20. 2.
2005 (cca 13.00)

Registraèní poplatek: 300 Kè
PRO PØEDEM PØIHLÁENÉ èleny Mensy
(PØES WEB, internet) JE 150 Kè SLEVA.
Úèastníci literární soutìe mají vstup volný
na vyhláení, na celou akci mají vstup za 50 Kè.
Na conu bude mono pøespat  spacák s sebou. Poplatek za pøespání nebude úètován  je
souèástí vstupného.

BLOKY PROGRAMU
Hlavní program  výbìr toho nejlepího
z kadého bloku programu
Sci-Â  SF klasika, STARTREK, SW, Babylon 5, SG
Meè & Magie  klasická fantasy, LoTR, záhady, mýty
Harry Potter  sérii pøednáek, her, diskusí
a soutìí pøipravuje Anseiola Ravenclaw s týmem kolem http://hogwarts.czechzone.net/.
Manga  program pøipravuje Manga klub
kolem www.manga.cz spolu s Èesko-japonskou
spoleèností
Futurologický kongres  pøednáky o blízké
budoucnosti
Literární blok  rozbor povídek, autorské
ètení, info o workshopových projektech pod vedením Lucky Lukaèovièové.

Blií informace a dotazy
Václav Foøtík (vafor@volny.cz, 603 234 368),
http://www.mensa.cz, http://www.mensa.cz/
mensa.cz/site/skupiny/terminus.html (více informací vyjde v únoru, pøedbìný program jednotlivých sekcí by ji mìl být na webu).

Volby 2005
TOMÁŠ KUBEŠ
(PŘEDSEDA VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY ’05)
Dle stanov Mensy ÈR èl. VI. odst. 3. vyzývám
jménem volební komise vechny èleny Mensy
ÈR starí 18 let, aby navrhli své kandidáty na
funkce pøedsedy, èlenù rady a 3 èlenù kontrolní
komise. Navrhovat lze kteréhokoliv øádného èlena Mensy ÈR vèetnì sama sebe. Návrh musí obsahovat celé jméno navrhovaného èlena a musí
být poslán na adresu pøedsedy volební komise
(tomas.kubes@mensa.cz; Tomá Kube, Ke
Kateøinkám 1406, 149 00 Praha 4) nejpozdìji
do pátku 28. 1. 2005.
Vekeré dalí informace vèetnì pøesných termínù a poadavkù na proslovy budou v následujícím èísle èasopisu a na webu Mensy (www.
mensa.cz).
ö

Hry  Pragocon je tradiènì spojen s hraním her veho druhu:
Altar  turnaj v Proroctví a patronát nad turnajem v DrD
CorÂx  turnaj v Mage Knight a TransAmerice
BlackÂre Entertainment  pøedvádìèka
a hraní jejich karetních a deskových her
Albi  turnaj v Citadele (nedìle), Osadnících
z Katanu (sobota) a Bangu (sobota veèer)
Piatnik  turnaj a pøedvádìèka v Cinku, DIGITu
DINO Ravensburger  turnaj a pøedvádìèka
Draèího hradu, Kris Krosu
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Mensovní zprávy
a mensovní dìní, zapátrejte ve svém okolí a hledejte lidi, kteøí Mensu povedou správným smìrem. Jejich jména prosím posílejte na adresu:

Slovo předsedy volební
komise

TOMAS.KUBES@MENSA.CZ

TOMÁŠ KUBEŠ

Seznam dosud navrených kandidátù

Témìø dva roky ubìhly od pøedchozích voleb.
A byly to roky pro Mensu významné. Díky usilovné práci, píli a troce tìstí se podaøilo Mensu
zviditelnit a vylepit její pozici v oèích veøejnosti, posílit samotné mensovní aktivity a aktivity
konané pod její hlavièkou.
Nyní stojíme na dalím rozcestí. Na rozcestí,
kde je potøeba peèlivì zváit volbu dalího smìru, jakým se vydat. Neastná volba by místo dalího rozvoje mohla pøinést úpadek nebo dokonce strmý pád. Proto prosím sledujte volební

Pøedseda Mensy:
Václav Foøtík
Tomá Blumenstein
Èlen rady:
Tomá Blumenstein
Kateøina Havlíèková
Ludìk Kováø
Èlen kontrolní komise:
Jan Vuèka

ö

Honorování příspěvků v časopise Mensy ČR
ZA REDAKČNÍ RADU

LUDĚK KOVÁŘ

O honorování pøíspìvkù (nejen textù, ale i fotograÁí, graÁk apod.) do èasopisu Mensy rozhoduje redakèní rada (na základì kvality, pøíp. délky pøíspìvku), honoráø èlenovi redakèní rady dále schvaluje èlen Rady Mensy ÈR. Vyplacení honoráøe probíhá bez písemné smlouvy, je danìn u zdroje 10 %.
Preferována je platba pøevodem z úètu na úèet (bankovní spojení mùete u svých pøíspìvkù uvádìt
preventivnì), v ostatních pøípadech potovní poukázkou typu C na adresu (potovné bude odeèteno).
Autor
pøíspìvky za poslední kvartál
honoráø
Martin Dokoupil
minipovídka Pøíroda + ilustrace k ní (12/04)
150,
Kateøina Havlíèková seriál ekonomických èlánkù (10/04, 11/04, 12/04)
750,
Ale Hodina
foto z grilování a Business Clubu
200,
Václav Janouek
Astrologie (10/04), Mobbing (10/04, 11/04), Ekonomicko-matematické modelování a optimalizace (11/04)
700,
Mirek Jindøiek
Výlet za mensany do Londýna (11/04), Lance Ware Mensa
Award 04 (12/04)
250,
Sandra Koláøová
Numerologie (11/04, 12/04)
200,
Tomá Kube
umìlecká fota listu a vloèky (10/04, 12/04), fotoromán z letního
setkání (10/04)
500,
Lucie Kuèerová
Jednou v roce na Vánoce (11/04)
150,
Alena Nazarovová
Cítit... a umìt øíct (11/04), Svìt budoucnosti (12/04)
trièko
Lech Przeczek
Aforismy (12/04)
150,
Jan lemenda
1984 jetì po dvaceti letech (11/04), Pøedìlávejte si své vlastní
propadáky (12/04)
500,
Vilém Vácha
Èeské geopolitické zajímavosti (12/04), KEWIB (12/04)
300,
Jiøina Vlková
fota z podzimního setkání (11/04)
200,
Vladimír Záhoranský Zaujímavé matematické hlavolamy a úlohy (12/04)
trièko
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Mensovní zprávy
Mensy (kontaktní údaje nebudou na výslovné
pøání kandidáta zveøejnìny) a jeho podpis. Souhlas by mìl nadále obsahovat i pøípadná dalí
prohláení kandidáta vztahující se k volbám
a musí pøijít nejpozdìji do 4. 3. 2005. Na elektronickou adresu odesílatele, uvedl-li ji, bude potvrzeno pøijetí souhlasu. Odesláním souhlasu
s kandidaturou kandidát zároveò vyjadøuje souhlas a seznámení se s volebním systémem. Do
4. 3. 2005 musí kandidát také zaslat pøípadný
volební proslov a fotograÁe.
Pro tyto volby budou zøízeny volební stránky
Mensy dostupné z www.mensa.cz. Na nich naleznete vechny dokumenty týkající se voleb a informace o kandidátech. Tyto stránky budou vytvoøeny volební komisí.
Dne 27. 2. 2005 bude ovìøeno èlenství navrených kandidátù. Nebude-li nìkterý kandidát
do 27. 2. 2005 (rozhoduje zaplacení pøíspìvku
 jeho pøipsání na úèet Mensy nebo zanesení
údaje o zaplacení do databáze èlenù) øádným
èlenem Mensy pro rok 2005 nebo nebude-li splòovat kritéria na kandidáta na danou funkci (napøíklad bude èlenem volební komise), bude vykrtnut ze seznamu kandidátù bez monosti odvolání.

Jak být volen v roce 2005
Jakýkoliv øádný èlen Mensy ÈR (dále jen
Mensy) mùe navrhnout jakéhokoliv øádného
èlena Mensy vèetnì sama sebe na kandidáta do
Rady Mensy, na pøedsedu Mensy nebo do kontrolní komise Mensy.
Navrení kandidáti musí zaslat souhlas se
svojí kandidaturou. Budou k tomu vyzváni volební komisí v únorovém èasopise, pokud návrh
pøijde pøed jeho uzávìrkou, zprávou na webu
Mensy a elektronickou potou nebo normální
potou na adresu uvedenou v databázi èlenù.
Neodeslání souhlasu se bude chápat jako nesouhlas s kandidaturou.
Souhlas s kandidaturou musí být poslán písemnì (mono v elektronické podobì) na adresu pøedsedy volební komise: tomas.kubes@
mensa.cz; Tomá Kube, Ke Kateøinkám 1406,
149 00 Praha 4. Musí obsahovat tyto náleitosti: celé jméno kandidáta vèetnì titulù, jeho èlenské èíslo, kontaktní údaje (el. adresa, telefon,
potovní adresa a adresa osobních www stránek,
má-li kandidát nìjaké), souhlas s uveøejnìním
proslovù a informací o kandidátovi v èasopise
Mensy a na volebních internetových stránkách

Harmonogram voleb předsedy, členů kontrolní komise
a členů Rady Mensy ČR v roce 2005
 Uzávìrka pro pøíjímání návrhù kandidátù
pá 28. 1. 2005
 Poslední den pro zaplacení èlenských pøíspìvkù kandidáty!
po 28. 2. 2005
(rozhodující je pøipsání penìz na úèet Mensy nebo zanesení do databáze èlenù)
 Poslední den pro podání souhlasù s kandidaturou a proslovù
pá 4. 3. 2005
 Zveøejnìní seznamu kandidátù na internetu
po 7. 3. 2005
 Zahájení korespondenèních a intranetových voleb, rozeslání hlasovacích
lístkù, uveøejnìní proslovù kandidátù
dubnové èíslo èasopisu
cca po 18. 4. 2005
 Rozeslání kopie hlasovacího lístku
kvìtnové èíslo èasopisu
cca po 16. 5. 2005
 Uzávìrka intranetových voleb
ne 22. 5. 2005
 Doporuèný poslední den pro odeslání hlasovacích lístkù
po 23. 5. 2005
 Hlasovací lístky dolé potou se pøijímají do
pá 27. 5. 2005
 Konání VH Mensy ÈR
so 28. 5. 2005
Toto datum se mùe zmìnit a s ním i èást harmonogramu.
 Monost odevzdání hlasovacích lístkù osobnì na VH
do12.00
Ihned poté bude následovat otevøení hlasovacích lístkù, seètení hlasù a vyhláení výsledkù voleb.
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Mensovní zprávy / Tvorba mensanů
Co ty mi o tom bude povídat, ostøe rýsovaná tváø se ke mnì prudce sklonila, já sem tudovanej doktor medicíny, MUDr.! Mì znaj po celym svìtì, ví, ty? Já bych tì moh uèit: Álozofskýmu, historickýmu, chémickýmu Øekni, co
by tì zajímalo.
Zùstaòte radi u svýho, pane doktore.
Ty se hezkej kluk, usmál se vema deseti
zubama. Vidí tohle? Mám v ruce energii, která léèí. To mi pøed deseti lety patentovali v Bruselu. Umim léèit vechno.
Jen se na to podívej! zvýil náhle sípavý
hlas, vude, kadej to má v sobì: rakovina, infarkty Ale já? Já mùu klidnì kouøit, jak se mi
zachce, mladej Na mì s tìma svejma kolníma
pouèkama nechoï 
Naklonil se tìsnì ke mnì a spiklenecky zaeptal: To na mì neplatí. Já mam svojí magickou energii a ta vechno vyléèí.
Pak se narovnal (teda spí vzpøímil svoji køivou konstrukci) a spustil zas hlasitým sykotem:
Neboj se mì. Musí mi vìøit. Mám íkvé sto edesát. Nevìøí?! na chvíli se mu blýsklo zlovìstnì v oèích a z jeho nitra se vydral zvuk startujícího náklaïáku.
Já sem léèil vnouèka samotnýho pana Bati!
halekal doktor, von to byl pìknej kus chlapa ten
mladej Baa, ví, ty? To takle jednou ke mnì pøiel a samý ,pane doktore, ste moje poslední záchrana a ,jestli mi nepomùete vy, tak u nikdo.
Tak mu povidám: ,ádnej strach, milostpane,
kdy se svìøujete mnì do rukou, ste u napùl vykurýrovanej. Kde je zakopanej pes? A von celej
roztøesenej, div nebreèel, zaraenym hlasem mi
sdìluje tu svojí diagnózu: ,Pane doktore, já mam
takový labilní srdíèko. Vono, kdy sem v klidu,
tak je vechno dobrý, ale pak já se tøeba rozèílim
a to mi tady buí, e se za mnou na ulici lidi votáèej. A jednou mi to jeho øádìní dokonce zlomilo ebro a podruhý tøi naráz. Pane doktore, já se
bojim, e se nedoiju svatby. Za mìsíc si mam
brát Anièku Vodòanskejch. Tak takovýhle trable
mìl ten praskej silák. No a páè mam to doktorský poslání, toti pomáhat lidem, tak sem na nìj
aplikoval svojí patentovanou metodu. Mladýho

Přijímání na gymnázium
Buďánka
VÁCLAV FOŘTÍK
Pokud se vá potomek nebo sourozenec blíí
do vìku, kdy je pro nìj aktuální pøestup na støední kolu (do 8-, 6- nebo 4letého cyklu), rád bych
upozornil, e na mensovní gymnázium se není
tøeba hlásit klasicky do konce února. Je moné to
udìlat kdykoli (zhruba u 30 zájemcù probìhly IQ
a psychotesty) a pøijímacím øízením je v podstatì IQ test Mensy  o pøijetí a nepøijetí na kolu
pak rozhodují dalí okolnosti  pohovor, zda je
v daném roèníku místo a kolik jiných uchazeèù
se o místo zajímá
NÁS SE TEDY NETÝKÁ OMEZENÍ NA
JEDNU PØIHLÁKU NA STØEDNÍ KOLU.
Blií informace o kole jsou na:
WWW.BUDANKA.CZ

Pan doktor
ROBERT ROREITNER
Byla to ta typická srpnová noc. Teplá a hutná.
Jindy v roce nejsou takový noci. Vyjde ven, nadechne se a vzduch  tìký a plný kyslíku  ti
naplní srdce. Nemùe jinak, ne ho otevøít a pít
tu andìlskou ávu. To jsou pak vzácný chvíle,
kdy lidská bytùstka nemyslí rozumem.
U dobrou pùlhodinu il autobusák na Smícháèi posvátným klidem. Ne e by snad s pozdní hodinou vymizeli cestující  lavièky byly do
poslední obsazeny. Èekáme na autobus, tak
znìla oÁciální zpráva adresovaná mozkovnì. Ve
skuteènosti se za tu dobu zastávkou promenovala u vechna èísla, ani by to kohokoliv vyruilo z rozjímání. Na tváøích pùlnoèních pasaérù
se zraèil vnitøní mír.
Bylo by cigárko, chlapèe? zasyèela znièehonic lachovitá postava proedivìlého mue,
jeho tetovaná pae mluvila o minulé síle.
Nekouøim a vy byste taky nemìl. Nepøál
bych vám vidìt vae plíce.
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Tvorba mensanů / Inzerce
si, e správnì vidíme jen srdcem, co je dùleité,
je oèím neviditelné, odmlèel se a na vysvìtlenou
dodal: To øek ten, jak psal o tom malym, co se
toulal po rùznejch planetách. Maminka mi to
èetla Ty se tak hezkej kluk, a zas ten dìravý
úsmìv, který nemohl patøit podvodníkovi.
Maminka, kakao, teplo toho, jak se øíká, ,rodinnýho kruhu domov. Vy si to jetì pamatujete, takhle starej? Chtìl jsem po té vìtì chòapnout a strèit si jí zpátky do chøtánu, ale u to nelo. Doletìla k doktorovi a ten se zachmuøil, stáhl
svou ruku a byl zticha.
To sem tomu dal, blesklo mi hlavou a bylo mi
ho líto. Mysl hledala záchranný kruh ve tvaru
nìjakého empatického projevu, ale jak na potvoru ne a ne nìco vytrachat.
Oba ste hezký kluci, obrátil se najednou na
mue støedních let sedícího hned vedle mì a
v Radotínì jistojistì slyeli dopadnout ten kámen z mého srdce opitého kyslíkem.
Tohle je zvlátní noc, takový bejvaj jedinì
v srpnu, øekl jsem nahlas, i kdy to pùvodnì
byla interní informace.
To má recht, teï je aspoò teplo, ale v zimì To by takovej holobrádek, jako si ty, nepøeil jednu noc tady v divoèinì.
To asi ne. Ale proè vy, svìtoznámej lékaø,
ijete na ulici?
ö

vopustily vechny neduhy a se slzama v oèích mi
tenkrát dìkoval: ,Pane doktore, to je hotovej zázrak, já sem zdravej jako ryba, nastotisíckrát sem
vám zavázanej  Ale ze svatby stejnì selo, protoe, jak se mladej Baa vrátil domu, mìl v noci
sen, e má nadpøirozený schopnosti v oblasti
meteorologie a e umí ovládat poèasí. Tak tøi dny
sedìl na Karláku v parku a volal dé a tøetího
dne ten dé vopravdu pøiel, tak mladej Baa,
nahatej dìkoval v posvátnym tanci bohùm za ten
svùj dar, a pro nìj pøijela sanitka a up s nim do
cvokhauzu No a Anièka Vodòanskejch se nechala slyet, e blázna si nikdy neveme.
To je, pane doktore, krásnej pøíbìh.
Takovejm ivotním epizodám se èlovìk, kterej celej ivot pomáhá ostatním, holt nemùe vyhnout. Teï pomùu tobì. Trápí nìco, viï?
No Ani ne 
Ale nìco urèitì. Kadej si nosí svojí bolest
Dýchej zhluboka, soustøeï se, teï pozná sílu
vesmíru! Zvrátil rituálnì hlavu vzad a zahledìl
se hluboko do srpnového nebe. Jeho dlaò se zastavila kousek pøed mým hrudníkem.
Poutím do tebe lásku, jeho hlas byl najednou dojatì podbarven a opravdu, ta staøecká
ruka høála jak ústøední topení.
Ano, máte pravdu! Cítím teplo!
Doktor zapálenì sípal: To je láska. Pamatuj
INZERCE
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tygr Franka R. Stocktona z roku 1882, mimochodem proto, e toto je pro mne osobnì hranièní letopoèet, od kterého jsem ochoten brát vánì
vekerou tvorbu tzv. novovìku (zejména vak
hudbu). Peèlivì jsem prozkoumal èeská média
a dosud jsem nenael èeský pøeklad této bajky,
take vám pøedkládám svoji verzi.
Protoe vynikajících a málo známých dílek je
velmi mnoho, prosím vechny zapálené zájemce o literaturu, aby neváhali doporuèovat redakci díla, která jsou málo známá, a která by
mìla být uvedena zde. Jedinou podmínkou pro
uveøejnìní je døívìjí veøejná kniní nebo èasopisecká publikace, by by byla jediná. Upozoròuji
pøedem, e u dìl, která nespadají do tzv. D. P.
(Domaine publique), bude muset redakce zkoumat monost otitìní s ohledem na autorská práva (netýká se ukázek).

Jeho oblièej se najednou promìnil  jako by
vyrostl  doktor zvánìl a pateticky sípal tónem
mravokárného Álozofa: Jen ten pøijde do nebe,
kdo proel peklem. Snad jenom tam, kam míøil,
vìdìli, kde na tohle pøiel.
Najednou jsem nevìdìl, co øíct. Sedìl jsem
tam uprostøed té kouzelné noci a hltal genia loci
naeho Smícháèe. A vichni ty lidi sedìli nebo
postávali, a nikdo se ani nehnul, jen zaujatì zírali
na oblohu, kde sem tam pospával nìjaký mráèek
a mezi nimi sytì svítily hvìzdy  tak sytì, jak je to
moné jenom o srpnové noci.
A do toho zaznìl hluboký hlas z rumem spáleného krku: No tak, Franto, nech ty mejdy na
pokoji a poï ke svý rodinì, jak se má!
A Franta el. Bez rozlouèení. Jenom se otoèil
s hubou do pùlmìsíce: Ty se stejnì hezkej
kluk, a osmiválec v jeho plicích zahromoval.
Jetì chvíli jsem se bez hnutí opájel tím tìkým pitím andìlù, ne odjela poslední dvìstìètyøicetètyrka. Pak jsem pìky vyrazil krásnou srpnovou nocí do Radotína.
Jen ten pøijde do nebe, kdo proel peklem, znìlo mi donekoneèna v uích.

Dívka, nebo t ygr?
FRANK R. STOCKTON, 1882
(DO ČEŠTINY PŘEVEDL JAN ŠLEMENDA, © 2004)
Za dávných èasù il polobarbarský král, jeho
mylení, aèkoli dost èasto konfrontované pokrokovým pøístupem jeho vzdálených sousedù latinikù, bylo stále liberální, osvícené a nièím neomezené, jakkoli byla jeho horí polovina barbarská. Byl to vpravdì mu bujné fantazie a kromì
toho také poíval takové neodolatelné autority,
e díky své vùli uskuteènil i ty nejneobvyklejí
sny. Byl hluboce oddán své sebestøednosti a jakmile se pro nìco rozhodl, vìc byla prakticky uzavøena. Kdy se kterýkoli èlen jeho dvora nebo
politického systému choval dle schválené etikety a podle protokolu, jeho povaha byla stále uvolnìná a pøekypoval genialitou; dokonce i kdy se
objevila sebemení obtí a nìkteøí z jeho satelitù
vyboèili ze svých drah, byl stále pln entuziasmu,
nebo nic ho nemohlo potìit více, ne kdy se jal
napravovat to, co se pokøivilo, nebo vyhlazovat
nerovnosti.
Mezi tradované poznámky, podle kterých se
jeho barbarství stalo polovièatým, patøí ta o ve-

Méně známé klenot y světové
i domácí literatury
JAN ŠLEMENDA
Váení ètenáøi, v nové rubrice se od ledna budete setkávat s pùvodní tvorbou malých rozmìrù, která patøí do zlatého fondu svìtové literatury a její jedinou nevýhodou je to, e nepatøí mezi
svìtoznámá díla nebo alespoò ta ukázkovì èítanková.
Zámìr této rubriky je dvojí, jednak upozornit
na spisovatele, kteøí pod vahou okolností nebo
z nìjakých jiných objektivních dùvodù zapadli
a vy jste tudí nemìli monost se o nich doslechnout ani ve kole ani z médií. Za druhé bych rád
podpoøil snahy mnoha zaèínajících pisatelù
a pøedloil jim tak nìkteré ze vzorù pro pouèení,
inspiraci nebo jen tak pro zábavu.
Startujeme vynikající povídkou Dívka nebo
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kvílely na vnìjím ochozu arény. Ostatní pøihlíející se sklonìnými hlavami a pokleslými srdci
se vydali zpìt na cestu domù s velkým smutkem
nad právì ukonèeným mladým ivotem nebo tak
starým a úctyhodným, který si takový osud nezaslouil.
Ale pokud obvinìný otevøel ty druhé dveøe,
vystoupila v ústrety ena, pøimìøeného vìku,
krásy a spoleèenského postavení podle královské
volby jako odmìna za jeho nevinnost a vzápìtí
byli oba oddáni. Vùbec nezáleelo na tom, zda
dotyèný ji byl enatý a mìl rodinu, èi objektem
jeho zájmu byla nìjaká jiná osoba podle jeho výbìru. Král nikdy nepøipoutìl ádné okolnosti,
které by mohly zmìnit jeho velkolepý zámìr
uskuteènìní odplaty nebo odmìny. Obé se konalo okamitì, a to pøímo v arénì. Otevøely se toti
dalí dveøe a knìz doprovázený ministranty
a tanèícími druièkami vstoupili do arény za zvukù radostných fanfár na zlaté horny. Svatba se
slavila a lidé v ochozech provolávali slávu, vyzvánìlo se a onen odmìnìný mu vedl svou nevìstu dìtským palírem po cestì pokryté èerstvými
kvìty do svého domova.
Takto král vykonával svùj polobarbarský zpùsob spravedlnosti. Jeho dokonalost je zøejmá:
obvinìný nikdy pøedem nemohl vìdìt, ze kterých
dveøí vyjde dívka, a ze kterých tygr, a tak otevøel
ty, které si svobodnì zvolil, ani by mìl jakýkoli
náznak o tom, zdali bude v pøítím okamiku
oddán èi serán. V nìkterých pøípadech byl tygr
ukryt za jednìmi, v jiných za druhými dveømi.
Rozhodnutí tohoto tribunálu byla nejen spravedlivá, byla také pozitivnì zacílená: obvinìný
byl okamitì potrestán, kdy sám sebe shledal
provinìným, nebo, kdy byl nevinný, byl odmìnìn, a se mu to líbilo, èi ne. Nebylo ádného
úniku pøed vykonáním spravedlnosti v královské
arénì.
Tato instituce byla veobecnì váená a oblíbená. Kdy se lidé shromádili pøi této pøíleitosti, nemohli nikdy dopøedu odhadnout, zdali se
stanou svìdky krvavých jatek, nebo veselé svatby.
Tento prvek nejistoty byl lákavou pøíleitostí,
která se naskytla zøídkakdy. Jednak bylo mono

øejné arénì, ve které se paciÁkovaly a kultivovaly zbloudilé mysli podle lidského i zvíøecího
zpùsobu. I zde se ovem liberální a barbarské prosazovalo ruku v ruce. Královská aréna byla postavena nikoli z dùvodu pobavit veøejnost rapsodickým umíráním gladiátorù, ani z dùvodu prezentace nevyhnutelných následkù konfliktu s hltající
propastí církve, avak pro úèely daleko vzneenìjí: rozhojnit mentální energii poddaných.
Tento rozlehlý amÁteátr s kruhovými galeriemi, tajemnými klenbami a tajnými prùchody
pøedstavoval nástroj poetické spravedlnosti, kterým se trestal zloèin, nebo jím byla odmìnìna
ctihodnost rozhodnutími nestranné a tudí nepodplatitelné náhody.
Jakmile byl kdokoli obvinìn ze zloèinu dostateèné závanosti pro tohoto krále, byl veøejnì vyhláen den, kdy se rozhodne o osudu této obvinìné osoby v královské arénì, hodné toho jména.
Aèkoli forma a zámìr byly vypùjèené, její úèel se
zrodil v mozku tohoto krále, neznalého ádné
jiné tradice, ne uspokojení své nápaditosti; krále, který vem hluboce vtìpoval dùleitost obohacení kadé lidské mylenky i èinu svým barbarským idealismem.
Jakmile se lid shromádil na galeriích a král
obklopen svými nejbliími dvoøany usedl na
trùn ve své vyvýené lói nad jednou z tribun arény, vydal pokyn a dveøe hluboko pod ním se otevøely a obvinìný vstoupil na parter amÁteátru.
Pøímo naproti v uzavøeném prostoru arény byly
dvoje naprosto stejné dveøe tìsnì vedle sebe.
Bylo zároveò povinností a pøedností osoby pøítomné v arénì projít pøed vemi upøenými zraky
k tìmto dvìma dveøím a vstoupit do jednìch
z nich. Dotyèná osoba si mohla zcela svobodnì
zvolit, které dveøe otevøe. Byla tak ponechána ji
døíve zmínìné, neovlivnitelné náhodì. Jestlie
otevøela jedny, vybìhl z nich ten nejhladovìjí
a nejzákeønìjí ze vech tygrù, který neváhal
okamitì roztrhat na kusy cokoli ivého ve svém
dosahu, co bylo povaováno za potvrzení viny
s okamitým vykonáním spravedlnosti. V okamiku, kdy se takto rozhodlo o osudu oné osoby,
rozeznìly se temné zvony a najaté plaèky se roz-
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zabavit masy a potom intelektuálnì zamìøená
èást spoleènosti nemohla vznést ádný protest
proti takto vykonávané spravedlnosti, protoe
vechno pøece záleelo na svobodném rozhodnutí obvinìné osoby.
Tento polobarbarský král mìl dceru, tak kvetoucí, jako byla vìtina jeho nápadù, s duí tak
vánivou a velikáskou, jako byla ta jeho. Jak je
v taktových pøípadech obvyklé, byla tím nejchutnìjím ovocem v jeho královské zahradì, a proto také tak støeena a zároveò milována nade ve
samotným králem. Mezi dvoøany se nacházel
mladík vzneené krve a poníeného postavení,
jak u to chodívá s takovými hrdiny, kteøí se zamilovávají do královských dcer. Pokud jde o ni,
byla více ne spokojena se svým milencem; pro
jeho krásu a stateènost, která nemìla obdoby
v celém království. Milovala jej vroucnì s barbarskou vánivostí, dostateènì silnou a vytrvalou.
Tento románek astnì pøeèkal nìkolik mìsícù
a do dne, kdy sám král odhalil jeho existenci.
Nezaváhal ani nezakolísal v tom ohledu, co se od
nìj oèekávalo: mladíka dal uvrhnout do vìzení
a byl stanoven den jeho soudu v královské arénì.
Nikdy pøedtím se nic podobného nestalo, nikdo se dosud neodváil zamilovat do královské
dcery. V následujících letech se to stalo celkem
obvyklou záleitostí, ale dosud to bylo povaováno za neslýchanou troufalost.
Pro tygøí klece tohoto království byly hledány
ty nejdivoèejí a nejzuøivìjí bestie, z nich ta
nejlítìjí bývala vybrána pro královskou arénu.
Stejnì tak byly po celé zemi vyhledány ty nejspanilejí panny tìmi nejkompetentnìjími z odborníkù, aby se zajistilo, e tento mladík bude mít
odpovídající nevìstu, jestlie ho nepotká jiný
osud. Samozøejmì, e kadý vìdìl, e dùvod, pro
který byl obvinìný obalován, byl oprávnìný. On
miloval královskou dceru, co nikdo nemohl popøít, ale král nemohl pøipustit, aby tento fakt bránil ve vykonání spravedlivého soudu, ve kterém
on sám spatøoval velké zadostiuèinìní a je mu
byl potìením.
Vùbec nezáleelo na tom, co se vlastnì stalo,
mladík bude tak jako tak odklizen, a král si pøi-
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tom vychutná vývoj událostí, které deÁnitivnì
urèí, zdali je vinen, èi nevinen, kdy u si dovolil zamilovat se do jeho dcery.
Nadeel ustanovený den. Lidé se sjeli zblízka
i zdaleka a obsadili galerie královské arény do
posledního místa. Dav lidí, který se nemohl dostat dovnitø, zaplnil okolí arény. Král a jeho dvoøané na vyvýených místech usedli s dobrým výhledem na ty dvoje dveøe, tak hrùzostranì stejné. Ve bylo pøipraveno, povel byl vydán. Dveøe
pod královskou lóí se otevøely a milenec královské dcery vstoupil do arény. Vysoký, pohledný
a stateèný; jeho vzhled byl opìtován obdivným
mruèením a napìtí bylo cítit vude kolem. Dobrá polovina z pøihlíejících ani netuila, jaký hrdý
mládenec to mezi nimi ije. ádný div, e se do
nìj zamilovala i královská dcera. Jak hrozná
chvíle pro nìj nyní nadchází!
Jak mladík postupoval vpøed arénou, pomalu se otoèil a sloil poklonu králi, jak velel zvyk,
ale na královský majestát pøitom vùbec nepomyslel. Jeho oèi byly pøitahovány ke královské
dceøi, která sedìla po pravici svého otce. Kdyby
se i v její osobnosti netajila barbarská polovina,
je pravdìpodobné, e by tam vùbec nebyla pøítomna, ale její horlivá a vroucí due jí nedovolovala odolat nutkání být pøítomna této pøíleitosti, kterou s nedoèkavostí oèekávala. Od chvíle,
kdy vyel královský výnos o tom, e se její milenec musí podrobit osudu v arénì, ani na nic jiného nebyla schopna myslet dnem i nocí. Majíc urèitý vliv, moc a sílu osobnosti ne kdokoli, kdo by
mohl být více zainteresován v této záleitosti,
udìlala nìco, oè by se pøedtím nikdo jiný ani nepokusil: zjistila si tajemství obou veøejí pro tento den. Vìdìla, za kterými dveømi se skrývá klec
s tygrem, otevøená ve smìru k dosud zavøeným
dveøím, a za kterými se skrývá slièná ena. Skrze bohatì èalounìné a silnì utìsnìné dveøe bylo
naprosto nemoné by jen zaslechnout nìjaký
ramot, který by snad mohl napovìdìt osobì,
která la vstøíc svému neodvolatelnému osudu.
Ale zlato a moc královské dcery umonily zjistit
ono tajemství pøedem.
A nejen, e vìdìla, v které místnosti se vy-
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braná ena nachází, èekajíc s rumìncem ve tváøi a ádoucí, ale také vìdìla, kdo je ta vyvolená.
Byla to ta nejlíbeznìjí a nejspanilejí due ze
dvora jejího otce, vybraná pro tìce provinilého
mladíka, aby z nìj sòala nejen bøemeno viny, ale
zároveò také touhu po osobì jiného stavu; královská dcera ji pro tu skuteènost nenávidìla. A
pøíli èasto vidìla nebo si pøedstavovala, jak po
jejím milenci tato nevinná osùbka lehla pohledem plným obdivu a jak tyto pohledy byly pøijímány nebo dokonce opìtovány. Sem tam je zahlédla, jak spolu rozmlouvají, snad to bylo jen na
okamik, ale jak mnoho se dá vyjádøit v této jediné chvilce. Moná to byly jen nepodstatné zdvoøilosti, ovem jak to mohla vìdìt?
Dívka byla velmi krásná a mìla i dost kuráe
pohlédnout na milence její královské výsosti,
a tak s vekerou vehemencí divoké krve, pøedané
jí dlouhou linií jejích barbarských pøedkù, tuto
èekající a roztouenou dívku k smrti nenávidìla.
Kdy se její milenec otoèil a pohlédl na ni a jeho oèi se setkaly s jejími pochopil náhle, jak u to
bývá u dvou duí, které tvoøí jednu, e ona ví, za
kterými dveømi se skrývá pøikrèený tygr, a za kterými stojí dívka. Vlastnì to od ní oèekával  znal
ji a moc dobøe, aby nevìdìl, e si nedá pokoj,
dokud nezjistí úplnì ve v této záleitosti, jinak
neznámé vem pøihlíejícím, vèetnì samotného
krále. Jediná nadìje skrývající neochvìjnou jistotu pro tohoto mladíka spoèívala v tom, e jeho
láska vèas odhalí toto tajemství. A tak v této chvíli, kdy na ni krátce pohlédl, ujistil se, e se jí to
podaøilo pøesnì tak, jak oèekával.
Vzápìtí vyslal tázavý pohled, který jakoby køièel: Které?? Ta chvíle nemohla být promarnìna: otázka byla vznesena v miku, a v miku musela být zodpovìzena.
Její pravá ruka spoèívala na potaeném parapetu královské lóe. Pozvedla ji jakoby na pozdrav a uèinila letmé gesto smìøující vpravo.
Nikdo jiný si tohoto gesta nemohl povimnout,
nebo kadé pøítomné oko spoèívalo na mladíkovi uprostøed arény.
Opìt se otoèil a pevným krokem vykroèil na
zbytek cesty pøes otevøené prostranství. Vechna
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srdce jakoby pøestala tlouci, vichni zadreli
dech s oèima upøenýma na toho mladíka. Bez
zaváhání doel ke dveøím napravo a otevøel je.
No a otázka tohoto pøíbìhu je: Vyel z tìchto
dveøí tygr, nebo vyla dívka?
Èím více se zamìøíme na tuto otázku, tím tìí bude odpovìï na ni. Vyaduje to peèlivé studium lidské due, které nás vede skrze bluditì
vání, z kterého bývá tìké nalézt cestu ven. Jen
pomysli, milý ètenáøi, a vij se do postavy této
polobarbarské, horkokrevné královské dcery, její due je rozpalována dvojím ohnìm zoufalství
a árlivosti. Ona jej ztratila, ale kdo jej bude nakonec mít?
U tolikrát, v probdìlých nocích i ve snách, se
nacházela v beznadìjném strachu a v hrùze si
rukama pøikrývala oblièej pøi pøedstavì, jak její
milý, otevíraje jedny ze dveøí, je vzápìtí roztrhán
na kusy tygrem!
Ale mnohem èastìji ho vidìla otevírat ty druhé dveøe! Jak v tìch nejbarvitìjích snech skøípìla zuby a rvala si vlasy, kdy uvidìla svého milého otevírat ty dveøe, které ho vedly k setkání
s dívkou! Její due se svíjela v bolestné agónii,
kdy si pøedstavovala rozzáøenou líc a jiskrný
pohled v oku své sokynì, kterou její bývalý milý
vyvádí ze dveøí s pocitem znovunarozeného, za
doprovodu oslavných provolání a radostného
vyzvánìní; kdy si pøedstavila, jak knìz s celou
tou rozjaøenou svitou vstupují do arény k svatebnímu obøadu!
Nebylo by snad lépe, aby jej nechala v okamiku zemøít, aby na ni mohl èekat v poehnaných hájemstvích polobarbarské vìènosti?
A pøece: ten stralivý tygr, øev a ta jatka!
Její rozhodnutí padlo v okamiku, avak po
nocích a dnech duevních muk. Vìdìla, e bude
tázána, a také se rozhodla, co odpoví. A tak, bez
nejmeního zaváhání, pokynula lehce rukou
vpravo.
Otázka smìøující k jejímu rozhodnutí je nelehká, a tak se doufám ani neoèekává, e bych na
ni znal odpovìï právì já. Take to nechávám na
vás: Kdo vlastnì vyel z tìch pravých dveøí  dívka, nebo tygr?
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Vyplatí se důchodové
pojištění u státu aneb příčiny
nestabilit y důchodového účtu
K ATEŘINA HAVLÍČKOVÁ
Dùchodový systém je nestabilní stejnì, jako
vechny sloité soustavy. Pøíèiny nestability jsou
jednak vnìjí (na samotném dùchodovém systému nezávislé), jednak vnitøní. To jsou ty, které
jsou zpùsobeny chybným nastavením parametrù.
My se budeme zabývat tìmi z nich, jejich chybného nastavení mùe ve svùj prospìch  zcela legálnì  vyuít konkrétní jednotlivý poplatník.
1. Chybné parametry pøedèasných dùchodù
e doèasnì krácené pøedèasné dùchody jsou
pro jejich poivatele výhodné, ví kadý. Jak je to
s dùchody krácenými trvale?
Za kadé zapoèaté tøi mìsíce, o které odejde
èlovìk do dùchodu døíve, ne dosáhne dùchodového vìku, se jeho starobní dùchod krátí o 0,9 %.
Dá se snadno spoèítat, e krácení nejen neodpovídá pojistnì-matematickým zásadám, ale ani
zdravému rozumu. Místo toho, aby s døívìjím
odchodem do dùchodu celková vyplacená èástka
klesala, tak stoupá  èím døív èlovìk do dùchodu
odejde, tím více je odmìnìn.
Odchod do
dùchodu
døíve o:
1 rok
2 roky
3 roky
1 rok
2 roky
3 roky

Doba doití Celkem vyplaod dosaení
ceno navíc
dùchodového (v % roèního
vìku (v letech)
dùchodu)
20
25
20
40
20
50
16
40
16
70
16
100

Pøitom by staèilo jednodue pøijmout nejobvyklejí systém  za kadý mìsíc, o který èlovìk
nastoupí do dùchodu pøedèasnì, se dùchod sniuje o pùl procenta. Pak by platilo, e celková
vyplacená èástka s døívìjím odchodem do dùchodu klesá.
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Závìr: Kdo vyuije monosti odchodu do
pøedèasného dùchodu, ten na tom vydìlá, pokud
není vyslovenì dlouhovìký typ.
2. Náhradní doby
V dávkovì deÁnovaném systému by mìl být
výpoèet nastaven tak, aby byl systém ve vnitøní
rovnováze. Bez ohledu na míru pøerozdìlování,
èlovìk s prùmìrným vymìøovacím základem by
mìl v dùchodu dostat vyplaceno tolik, kolik odpovídá èástce, kterou zaplatil na pojistném. Na
první pohled ná systém vypadá, e toto splòuje:
20 % z pøíjmu jde na pojistné, dùchod odpovídá
v prùmìru 40 % pøíjmu. Prùmìrný èlovìk má
zapoèítaných pøes 40 let, dùchod pobírá dokonce ménì ne 20 let  prozatím. Take by mìlo být
vechno v poøádku. Není, a dùvod je ve slovì
zapoèítaných. Zapoèítávají se i roky, kdy neplatil ádné pojistné  tzv. náhradní doby. A ty
jsou tak rozsáhlé, e to témìø nemá obdoby. Tvoøí více ne ètvrtinu zapoèítané doby.
Náhradní doby lze rozdìlit do ètyø skupin:
I. Nezbytné
Pokud stát donutí obèana, aby po urèitou dobu dìlal nìco nedobrovolnì a nemìl po tu dobu
plat, musí mu tuto dobu do dùchodu zapoèítat
jako odpracovanou. Toto se vztahuje na vojenskou slubu (i civilní a náhradní).
Plnì invalidní èlovìk nepochybnì také mùe
tìko platit normální pojistné. Pøesto musí i on
starobní dùchod dostat.
II. Vhodné
Celospoleèensky je plnì uznáváno, e doba
mateøské a rodièovské dovolené se musí na dùchod zapoèítávat. A bude tomu tak i nadále, nehodláme-li se pøiklonit k názoru, e dìti mají být
po narození umístìny v ústavu kolektivní výchovy. Jediným pøedmìtem jakéhosi sporu je
délka rodièovské dovolené  má-li skuteènì být
ètyøi nebo pouze tøi roky.
III. Sporné
Sem patøí pøedevím doba nemoci a nezamìstnanosti. I kdy jsou tyto doby pro dùchodové úèely kráceny na 80 %, není to systémové.
Øeit to lze tøemi zpùsoby. Za prvé: Stát by za
tyto doby hradil minimální pojistné (obdoba zdr.
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pojitìní). Za druhé: Pojistné by se alespoò ve
výi, odpovídající pojistnému, placenému zamìstnancem, odvádìlo z nemocenské, resp.
podpory v nezamìstnanosti. Za tøetí: Tato doba
by se nezapoèítávala, s výjimkou pøípadu, kdy by
èlovìk platil pojistné dobrovolnì.
IV. Nelogické
Studium. Èlovìk studuje proto, e mu to pøináí nìjaký zisk. Ánanèní, ve formì spoleèenského postavení, lepího postavení na trhu práce, jakýkoli jiný. Pokud by tomu tak nebylo, nedìlal by to. O tom, e to funguje i Ánanènì, svìdèí to, e prùmìrný pøíjem vysokokoláka je dvojnásobný oproti prùmìrnému pøíjmu osoby bez
vysokokolského vzdìlání. Namísto toho, aby
doba, kterou absolvent støední koly odpracuje
navíc, kompenzovala alespoò èásteènì v dùchodu jeho celoivotnì nií plat, vysokokolákovi se zapoète i s jeho vyím vymìøovacím
základem. Take je absolvent vysoké koly zvýhodnìn dvakrát. (Nemá smysl argumentovat
mzdou uèitelù  to není chyba dùchodového systému, ale vzdìlávací politiky státu.) Je celoevropským jevem, e se doba studia pøestává zapoèítávat, pokud student nehradí alespoò minimální
pojistné.
Závìr: Dùchodové pojitìní se vyplatí tím víc,
èím víc èlovìk vyuívá náhradní doby  pokud
nepøekroèí limit.
3. Pøíjmy, z nich není placeno pojistné na
dùchodové zabezpeèení
Existují pøíjmy, které jsou pøímo zákonem
z povinnosti platit pojistné na sociální zabezpeèení vyòaty, aèkoli jde o pøíjmy za práci. Struènì
jde o tøi kategorie pøíjmù: autorská díla, tantiémy a rùzné druhy pobídek statutárních orgánù a manaerù (napø. ve formì akcií) a dále dohody o provedení práce.
Celá soustava daní a odvodù ponìkud
pøipomíná blázinec: U jedné práce platíte
daò z pøíjmu, pojistné na sociální i zdravotní pojitìní. U jiné pouze daò z pøíjmu
a pojistné na zdravotní pojitìní. U tøetí daò
z pøíjmu a ádné pojistné. U ètvrté daò srá-
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kou a ádné pojistné. U páté platíte daò
z pøíjmu, ale pojistné pouze z èásti pøíjmu
(OSVÈ). Proè, to snad ví opravdu jen Bùh
a svatý Václav, jak praví klasik.
Druhou kategorií jsou pøíjmy z nelegální práce (nelegálnì zamìstnaní cizinci, nezamìstnaní)
a také pøíjmy z prací, èásteènì placených legálnì
a èásteènì naèerno (úøednì minimální mzda,
zbytek na ruku). Speciálnì druhý typ je velice
rozíøený, v nìkterých profesích (èíníci, servírky) uplatòovaný doslova plonì.
Tøetí kategorií jsou platby OSVÈ, které se vypoèítávají z niího vymìøovacího základu (letos
40 %, za dva roky 50 %). Tento nií vymìøovací základ má pùvod ve faktu, e, na rozdíl od
právnických osob, fyzické osoby by musely platit pojistné i z investic (poøídí-li si ivnostník obrábìcí stroj, pokud by nemìl nií vymìøovací
základ, zaplatil by z nìj v roce poøízení pojistné
z plné ceny minus odpisy). e by to lo øeit logiètìji (od vymìøovacího základu odeèítat investice) je nabíledni. Nejrozumnìjí by bylo zruit
odpisování úplnì a bylo by po problému.
Nicménì co z tìchto skuteèností plyne pro
osoby, kterých se to týká? Konkrétnì to, e pokud si platí pojistné z niího vymìøovacího základu ne je první redukèní hranice, okrádají
samy sebe. Stát na tom naopak dlouhodobì vydìlá. Proè, to si øekneme v následující èásti.
4. Výpoèet dùchodu
Dùchod se vypoèítává z tzv. osobního vymìøovacího základu. Do nìj se prùmìrný pøíjem ve
výi do první redukèní hranice (letos 7.500 Kè)
zapoèítává celý, z pøíjmu mezi první a druhou
hranicí (letos 19.200 Kè) 30 % a z pøíjmu nad
druhou hranicí 10 %. (Redukèní hranice se kadý rok zvyují naøízením vlády, pro pøítí rok se
poèítá s pomìrnì vysokým zvýením.) Kolik
jsme státu zaplatili na pojistném a kolik dostaneme na dùchodech, závisí kromì náhradních dob
právì na této redukci.
Podívejme se na to v zájmu srozumitelnosti
ponìkud schematicky: V prùmìru máme zapoèítáno 40 let, z toho minimálnì 30 let jsme platili
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pojistné a maximálnì 10 let jsou náhradní doby.
Dostaneme tedy dùchod ve výi 60 % osobního
vymìøovacího základu (procentní výmìra je
Výe pøíjmu
Do 1. redukèní hranice
Od 1. do 2. redukèní
hranice
Nad 2. redukèní hranicí

Dùchod v %
prùmìrné hrubé
mzdy 1)
75  95

1,5 % vymìøovacího základu za 1 zapoèítaný
rok) a k tomu základní výmìru (letos 1.310 Kè).
Kolik jsme zaplatili a kolik dostaneme?
Za 40 let zaplaceno
Za 1620 let vyplaceno
na pojistném celkem
na dùchodu celkem
(poèet roèních platù) 2) (poèet roèních platù) 3)
68
12  19

42  74

68

7  15

11  41

68

28

Minimální vymìøovací základ 4.000, maximální 140.000, valorizováno k roku odchodu do dùchodu.
Jde o tzv. náhradový pomìr, co je pomìr prvního dùchodu k poslední hrubé mzdì v %.
2)
V závislosti na délce náhradních dob (0 a 10 let).
3)
V závislosti na výi platu a dobì pobírání dùchodu (minimálnì 16, maximálnì 20 let).
1)

Vidíme, e více, ne zaplatil na pojistném,
dostane i èlovìk s prùmìrným pøíjmem, aè to
vypadá neuvìøitelnì. Jiná otázka je, jestli se mu
to vyplatí.
Závìr: Vdy se vyplatí odvádìt pojistné z pøíjmu do první redukèní hranice  zhodnocení je
vyí ne spoøení tée èástky v jakémkoli z jistých produktù  napø. u penzijního fondu.
U pøíjmu vyího ne první redukèní hranice
a niího ne druhá není placení odvodù státu
pøímo ztrátové, není ale výhodné, protoe pøicházíme o výnosy z jejich pøípadného investování (platíme cenu za ulou pøíleitost).
Platit z pøíjmu nad druhou redukèní hranici
je jasnì ztrátové.
Co obèanùm ÈR prostøednictvím svých
zákonù vzkazuje stát:
1. Vdy si plate dùchodové pojitìní u státu
z pøíjmu do 1. redukèní hranice, i kdy nemusíte.
Vyplatí se vám to. Nedovolte, aby vám zamìstnavatel vyplácel pouze minimální mzdu a zbytek
na ruku.
2. Jste-li OSVÈ, plate si na dùchod u státu
alespoò z tohoto vymìøovacího základu. Vyuijte toho, e si mùete vymìøovací základ stanovit
sami, ani by to mìlo vliv na odvody na zdr. pojitìní a danì. Platit si dùchodové pojitìní pouze z minimálního vymìøovacího základu je pro
vás nevýhodné.
ö
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3. Máte-li jakoukoli monost se tomu vyhnout, neplate pojistné z èástky nad druhou redukèní hranicí. Dùchodová náhrada nemá s pojitìním nic spoleèného, výpoèet dùchodu z vyího vymìøovacího základu pøipomíná spí státem organizovanou loupe.
4. Ve vech pøípadech sledujte naøízení vlády,
kterým se mìní tyto dvì hranice vymìøovacího
základu.
5. Do pøedèasného dùchodu jdìte  èím døíve tím lépe  pro vás, samozøejmì.
6. Klidnì pracujte naèerno a nechte se evidovat na úøadu práce jako uchazeèi o zamìstnání.
Pokud tak nebudete èinit déle ne 3 roky celkem,
vyplatí se vám to a zaplatí to za vás ostatní. Riziko je malé, od té doby, co je povoleno si v dobì
nezamìstnanosti pøivydìlat, prakticky nulové.
7. Klidnì se hoïte marod, kdykoli se vám to
hodí, zejména máte-li nií plat. Pokud vám to
bude tolerovat vá zamìstnavatel, nemùete na
tom prodìlat. Sankce neexistují.
8. Máte-li monost, snate se vykazovat pøíjmy jako autorské èi umìlecké, nestávejte se zamìstnanci kulturních institucí, zùstávejte na volné noze. Øemeslné výrobky prodávejte jako výtvarná díla, místo výuky angliètiny vykazujte
pøeklady. Pojistné plate pouze z pøíjmu do první redukèní hranice, ostatní si radi spoøte sami.
Proè dávat státu to, co není nutné a výhodné.
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9. Nemùete-li svou práci prodat jako autorské dílo, èiòte tak alespoò na ivnostenský list.
Pracovní pomìr je a poslední monost. Zamìstnavatel se s vámi jistì rád dohodne, co uetøíte,
mùete si rozdìlit napùl.
10. Jakákoli forma naturální odmìny, pøíspìvku na dùchodové pøipojitìní, akcií namísto èásti platu je výhodná pro vás i zamìstnavatele, zejména máte-li vyí plat.
Rada navíc:
Spoøte si na dùchod od mládí, výhradnì u institucí se zahranièním vlastníkem, kterým stát
vae peníze nebude moci zabavit. Budete to potøebovat, a tenhle systém krachne.

Astronomické události
v roce 2004
ELIŠKA ANNA KUBIČKOVÁ
Konec roku bývá obdobím bilancování událostí roku minulého a souèasnì zadáváním úkolù a plánù do budoucna snad ve vech oborech
lidské èinnosti i v naem osobním ivotì. Nejinak je tomu i v astronomii, kde se navíc u nás po
léta udruje tradice dvou pøednáek, které probíhají bìhem ledna a února a z nich se jedna ohlíí za událostmi pøedchozího roku (Dr. Grygar)
a druhá upozoròuje na oèekávané události (zejména z hlediska pozorování) v roce právì zaèínajícím (Ing. Pøíhoda). Na obì pøednáky upozorním zájemce prostøednictvím e-mailu, a
bude znám pøesný termín.
Nyní na tomto místì uvedu alespoò struèný
pøehled nejzajímavìjích událostí z oblasti astronomie, astrofyziky a kosmického výzkumu. Mìla
bych jetì pøedeslat, e ve výbìru událostí jsem
se snaila být objektivní, ale na druhou stranu po
deseti letech, co se zabývám astronomií, bude
znát i subjektivní pohled mojí specializace, kterou kadý i amatérský astronom vzhledem k íøi
oboru musí mít.
A nyní ji pøehled událostí:
4. ledna byl nad panìlskem pozorován extrémnì jasný bolid.  13. ledna vyslala sonda
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Spirit první panoramatický snímek z povrchu
Marsu.  19. ledna byla zveøejnìna informace
o objevu dosud nejvzdálenìjí a nejmladí galaxie pomocí Hubbleova kosmického dalekohledu
(HST), který pracuje ji od roku 1990.  22. ledna
druice Chandra vyslala rentgenový snímek havé rozpínající se obálky  zbytek po výbuchu supernovy N63A ve Velkém Magellanovì oblaku.
 Byly nalezeny dva úlomky jasného bolidu, který byl pozorován na zaèátku mìsíce nad panìlskem. Váí 22 a 42 gramù a jedná se o chondrity.
 23. ledna NASA zveøejnila první rozbory vzorku pùdy, který odebral robot Spirit z povrchu
Marsu. Podle oèekávání pøevládá elezo díky
nìmu má povrch Marsu èervené zbarvení viditelné i pøi pozorování pouhým okem, a dále bylo
nalezeno hodnì køemíku, také síra, vápník, nikl
a chlór.  25. ledna vysílá první snímky sonda
Opportunity, která pøistála ve zcela jiném místì ne Spirit.  1. února jsme si pøipomnìli rok
od tragické havárie raketoplánu Columbia, ke
které dolo bìhem pøistávacího manévru a zahynulo pøi ní vech sedm èlenù posádky vèetnì prvního izraelského kosmonauta.  13. února amatérský astronom Jay McNeil z Kentucky v USA
objevil novou mlhovinu v souhvìzdí Orionu.
Mlhovina dostala jméno po svém objeviteli McNeilova.  15. února se roku 1564 narodil slavný Galileo Galilei, který je také tvùrcem prvního
dalekohledu, kterým pozoroval mimo jiné nejvìtí Jupiterovy mìsíce, které se po nìm nazývají
galileovské.  16. února robot Spirit zjistil v atmosféøe Marsu teplé vzduné proudy, jaké známe i na zemi. Na Marsu byly objeveny poprvé. 
20. února bylo v dalekohledu moné zaznamenat kometu C/2002 T7 (LINEAR). Komety nesou jména po svých objevitelích, v tomto pøípadì je objevitelem komety automatický systém
LINEAR.  2. bøezna byla vyputìna evropská
sonda ROSETTA na obìnou dráhu ke Slunci.
Jejím hlavním úkolem je pozorování komety
67P/Churyumov-Gerasimenko, k ní se má pøiblíit za deset let, roku 2014.  14. bøezna si kadý rok pøipomínáme výroèí narození (letos 125.)
jednoho z nejslavnìjích fyzikù Alberta Einstei-
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na. Jeho obecná teorie relativity (OTR) byla
dlouho odmítána, protoe ji nebylo moné dokázat ádným praktickým pokusem. A s rozvojem
astronomie, k nìmu dolo zejména ve 2. polovinì 20. století byla OTR vícekrát potvrzena a poslouila k tomu nekoneèná vesmírná laboratoø.
Jeden z dùkazù OTR bylo namìøené stáèení perihelu Merkuru vlivem gravitaèního pole Slunce.
 15. bøezna byl vyhláen objev Sedny (inuitská
bohynì oceánu), co vzbudilo velkou senzaci,
protoe novináøi hovoøili o objevu desáté planety.
Jedná se o tìleso, které obíhá za drahou Neptuna,
vìdci pøedpokládají, e se pohybuje v Oortovì
oblaku  domovì kometárních jader.  18. bøezna vzbudil velké obavy zatím nejblií prùlet
blízkozemní planetky  pouhých 43 000 km nad
zemským povrchem.  20. dubna byla vyputìna z kosmodromu Vandenberg v Kalifornii nosná raketa Delta II, která vyvezla na obìnou dráhu kolem Zemì druici GRAVITY PROBE-B,
je má ovìøovat teorii relativity.  4. kvìtna probìhlo první letoní úplné zatmìní Mìsíce. 
Zaèaly podmínky pro vizuální pozorování komety C/2001 Q4 (NEAT) a stejnì jako u komety
LINEAR je jejím objevitelem
automatický systém NEAT. 
8. èervna pøechází Venue
pøes sluneèní disk (viz snímek). K této mimoøádné události dochází dvakrát za dvì
stì let, a to v rozmezí osmi
rokù. Letos jsme mìli velké
tìstí, protoe celý pøechod
Venue pøes sluneèní kotouè
provázelo krásné poèasí.  21. èervna odstartoval první soukromý pilotovaný kosmický let do
vesmíru. Bývalý profesionální pilot Michael Melvill (63 let) pøekonal v raketoplánu SpaceShipOne hranici 100 km, která je povaována za
smluvní hranici kosmického prostoru a stal se
tak prvním vesmírným turistou.  1. èervence po
sedmi letech putování sluneèní soustavou (start
15. 10. 1997) se americko-evropský komplex
sond Cassini-Huygens dostal na obìnou dráhu
Saturnu a zároveò prolétl v její nejtìsnìjí blíz-
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kosti  ménì ne 20.000 km.  2. èervence poslala sonda Cassini na Zem první snímky Saturnových prstencù a pak mìsícù Titan, Japetus
a Rhea.  16. èervence si pøipomínáme 10 let od
zániku komety Shoemaker-Levy 9, která se roztrhla vlivem gravitaèního pole Jupitera na dvacet
èástí a tyto úlomky padaly v øadì okolo 45° jovigraÁcké íøky, take na snímcích vypadaly jako
perlový náhrdelník vnikající do Jupiterovy atmosféry.  21. èervence si pøipomínáme 35 let od
okamiku, kdy první èlovìk vstoupil na Mìsíc. 
25. èervence vypustila Èína ze základny Taiyuan
v provincii Shanxi druici Probe-2 urèenou pro
výzkum kosmického okolí, která je zamìøena na
sledování magnetických bouøí a dalích moných ohroení.  Sluneèní skvrny v tìchto dnech
dosáhly nebývalé intenzity, take se hovoøí o tisíciletém maximu výskytu sluneèních skvrn. 
3. srpna odstartovala americká sonda MESSENGER, která se po tøiceti letech (naposledy
MARINER 10  1975) vydává na prùzkum Merkuru. Pøestoe je Merkur pomìrnì blízko k Zemi, cesta vlivem dlouhých klièek, kdy se vyuívá
gravitaèní síla okolních tìles k urychlení sondy,
potrvá sedm let.  15. srpna
NASA zveøejnila zprávu o vyetøování havárie raketoplánu
Columbia, pøi které zahynulo
sedm astronautù. Pøi startu
se z palivové nádre odloupl
kus pìnové izolace, která byla
patnì nanesená a tento pokodil nábìnou hranu køídla
raketoplánu.  17. srpna sonda Cassini obíhající okolo Saturnu objevila dalí dva mìsíce této planety, take se jejich celkový poèet rozrostl na 33. Saturn má nejvìtí
mnoství satelitù ze vech planet sluneèní soustavy a také nejvýraznìjí a nejrozsáhlejí systém
prstencù. Prsteny mají i dalí obøí planety  Jupiter, Uran a Neptun, ale pouze Saturnovy jsou
pozorovatelné ze Zemì.  30. srpna zemøel ve
vìku 97 let svìtoznámý astronom prof. Dr. Fred
L. Whipple.  1. záøí bìhem nìkolika posledních
dnù byly objeveny dalí tøi extrasolární planety
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(tj. mimo sluneèní soustavu), celkem jich známe
135.  3. záøí byl uveden do èinnosti obøí a pøitom velmi citlivý radioteleskop v Arecibu.  8. záøí dopadla na zem sonda Genesis, která sbírala
po dobu tøí let vzorky sluneèního vìtru. Mìla být
pùvodnì zachycena jetì ve vzduchu na padácích pomocí helikoptéry. Padáky se neotevøely
a sonda dopadla velkou rychlostí na povrch
Zemì. Pouzdro se vzorky se vak zachránilo. 
24. záøí sonda Cassini objevila na své misi nový
prstenec Saturnu.  5. øíjna zemøel v Kalifornii
ve vìku 77 let americký kosmonaut Gordon Cooper Jr.  11. øíjna cena Littera astronomica za
rok 2004 byla udìlena Ing. Antonínu Rüklovi, který je autorem
øady populárních publikací s ruènì kreslenými vesmírnými objekty, napø. v knize Souhvìzdí oblohy a zejména se zabývá mapováním Mìsíce a planet.  Nobelovu
cenu za fyziku za rok 2004 získali ameriètí vìdci D. Gross, D. Politzer a F. Wilczek za teoretickou práci na výzkumu kvarkù.  16. øíjna byl uveden do provozu nejvìtí teleskop na svìtì LBT
(Large Binocular Telescope) na hoøe Mount Graham v Arizonì.  28. øíjna v èasných ranních hodinách dolo k úplnému zatmìní Mìsíce  druhému v letoním roce. Pro nepøízeò poèasí vak
z naeho území nebylo pozorovatelné.  8. listopadu odstartovala z kosmodromu Pleseck zmodernizovaná ruská nosná raketa Sojuz 2-1A, která konstrukènì navazuje na rakety stavìné S. P.
Koroljovem.  20. listopadu si pøipomínáme
115. výroèí narození významného astronoma
Edwina P. Hubbla, po nìm je pojmenován vesmírný teleskop HST.  25. listopadu obdrela
øada vìdcù ceny Èeská hlava. Byl mezi nimi i významný a mezinárodnì proslulý èeský astronom
Dr. Lubo Kohoutek, který se proslavil objevem
komet a sestavením katalogù planetárních mlhovin. Dr. Kohoutek ije od r. 1970 v SRN, take mìl
monost prosadit pojmenování øady planetek
èeskými jmény jako Komensky, Neruda, Smetana, Dvorak, Masaryk, Palach a dalí.  27. listo-
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padu byla pomocí rakety Boeing Delta 2 z mysu
Canaveral vyputìna druice SWIFT, která má
zachycovat gama záblesky kosmického záøení,
jejich pùvod není zcela vyjasnìn  v souèasnosti
pøevládá názor, e tyto záblesky upozoròují na
rodící se èernou díru.  25. prosince má dojít
k oddìlení evropské èásti komplexu Cassini-Huygens, který pozoruje Saturn, aby se sonda
Huygens 14. ledna 2005 snesla na povrch Saturnova mìsíce Titan. Vzhledem k mimoøádnosti mise Cassini-Huygens k Saturnu se budu
snait dodávat èerstvé zprávy
obohacené o nové poznatky. Prozatím alespoò snímek povrchu
Titanu, který je jako jediný satelit
ve sluneèní soustavì pokryt hustou atmosférou.
Kdy u jsme u bilancování,
uvedu jetì na tomto místì pøehled èinnosti SIGu Astronomie
v roce 2004. V první polovinì
roku, konkrétnì v únoru, bøeznu, dubnu a kvìtnu, probìhly schùzky SIGu spojené s pøednákami na téma sluneèní soustavy a objektù, které se
v ní nacházejí. V èasopise i na webu byly publikovány nové èlánky o kometách a mìsících planet.
V dubnu jsme se SIGem uspoøádali exkurzi
na tefánikovu hvìzdárnu na Petøínì, která se
podle názorù úèastníkù vydaøila i pøes nepøízeò
poèasí. V listopadu jsme se pak zúèastnili aktuální pøednáky, kterou poøádala Èeská astronomická spoleènost, a jejím tématem byl právì
probíhající výzkum Saturnu a jeho mìsícù sondou Cassini-Huygens. Letoní èinnost jsme zakonèili úèastí na setkání èlenù fyzikálního oddìlení praské poboèky Jednoty èeských matematikù a fyzikù, kde probìhla pøednáka na téma
Nobelova cena za rok 2004 K souèasnému popisu zákonitostí mikrosvìta v rámci standardního modelu.
Pro pøítí rok chystáme dalí akce, o nich budeme informovat na webu i v èasopise. Na stránkách SIGu http://www.volny.cz/elize/Astro.html
najdete kromì tohoto nového èlánku také dalí
snímky z druice Cassini-Huygens.
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Kalendář akcí Mensy a DM (1. 1. – 20. 2. 2005)
VŠECHNY MENSOVNÍ AKCE JSOU PŘÍSTUPNÉ I NEČLENŮM MENSY.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O AKCÍCH, O DNECH PLNÝCH HER, O PROGRAMU HERNÍCH KLUBŮ
A LETNÍCH CAMPŮ A O VSTUPNÍCH TESTOVÁNÍCH NALEZNETE NA WWW.MENSA.CZ.
PRAHA + celostátní akce
4. 1. cca 14.0019.00 Odpolední herní a diskusní klub, gymnázium Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
(pravidelnì kadé úterý, støedu a ètvrtek, v pøípadì domluvy i jindy vèetnì víkendù)
út 18.30 Mensovní Âlmový Abaco club (T. Kocman), Abaco Group, Vinohradská 93, Praha 2
(pravidelnì kadé úterý, dále tedy 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2. a 15. 2.)
5. 1. st 19.0021.00 Volejbal team Mensy (T. Kocman), Z Botièská 8, Praha 2
(pravidelnì kadou støedu, dále tedy 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2. a 16. 2.)
6. 1. èt 16.00 Rozvoj logiky (deskové hry, hlavolamy, kvízy ), SIG Dr. Mozek (V. Foøtík)
17.00, 17.45 Malé vstupní testování IQ od 14 let (po pøedbìné dohodì i od 9 let) (V. Foøtík)
17.00 Role Playing Club Dìtské Mensy ÈR (S. Chum)
17.30 Kontaktní setkání pro nové èleny (V. Foøtík)
18.00 Klub pøátel Mangy a Anime
18.00 SIG Futurologický klub (V. Foøtík)
tyto ètvrteèní akce se konají max. do 21.00 na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
(pravidelnì kadý ètvrtek, dále tedy 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2. a 17. 2.)
7. 1. pá 15.0018.00 M-Klub  klub sbìratelných karetních her (Pokémon, LoTR, WarCry, Beyblade ) a her veho druhu
16.00 Tvùrèí psaní (L. Lukaèovièová)
16.00 Draèí Doupì (P. Oplt), vechny páteèní akce se konají na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
(pravidelnì kadý pátek, dále tedy 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2. a 18. 2.)
11. 1. út 19.00 Business Club (A. Hodina), salonek restaurace Tratoria Roca, Vinohradská 32
(vchod je z ulice Anny Letenské), Praha 2 (pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 8. 2.)
15. 1. so 11.30 Zasedání Rady Mensy ÈR (V. Foøtík), gymnázium Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
17. 1. po 18.00 Uzávìrka únorového èasopisu (uzávìrka èísla na bøezen bude 14. 2.)
22. 1. so 9.0019.00 Testování IQ pro dìti od 2,5 do 19 let (V. Foøtík)  vizte str. 2
27. 1. èt 16.00 KKK  Kafe, kecy, keksy  setkání starých i nových èlenù Mensy, gymnázium Buïánka,
Holeèkova 31a, Praha 5 (pravidelnì kadý 4. ètvrtek v mìsíci)
18.20. 2. páne Pragocon 2005 (V. Foøtík), Z Benita Juáreze, Bílá ul. 1, Praha 6-Dejvice  vizte str. 3
BRNO
5. 1. st 17.00 Brnìnská skupina Èerné Luny  vybarvování mandal (L. Rogoanová), Literární èajovna
na Sklenìné louce, Kounicova ul. (pravidelnì kadou 1. a 3. støedu v mìsíci, dále tedy 19. 1. a 2. 2.)
17. 1. po 19.00 Setkání brnìnské skupiny (T. Poèarovský ), restaurace Kanibal, Kamenná 1  druhá odboèka vpravo od
øeky na Vídeòské ul. (pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
OSTRAVA
5. 1. st 17.00 Setkání ostravské místní skupiny v sýkorácké èajovnì  na pùvodním místì (Sýkorovì mostu) je plánek
(pravidelnì kadou støedu, dále tedy 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2. a 16. 2.)
PARDUBICE
7. 1. pá 18.00 Vstupní testování IQ od 14 let (J. Mazánek), Evropský spolkový dùm, Perntýnské námìstí 5455
(pravidelnì kadý 1. pátek v mìsíci, v únoru tedy 4. 2.)
14. 1. pá 18.00 Setkání pardubické skupiny (J. Mazánek), Divadelní kavárna, U Divadla 50  vchod z boèní strany divadla
(pravidelnì kadý 2. pátek v mìsíci, v únoru tedy 11. 2.)
PLZEŇ
5. 1. st 15.00 DPH  Den plný her (O. E. Cibulka), Stehlíkova 8 (pravidelnì kadou 1. støedu v mìsíci, v únoru tedy 2. 2.)
11. 1. út 19.00 Setkání plzeòské skupiny (O. E. Cibulka), bar V4S, Vrchlického 4 (trolejbus è. 16, zast. Dobrovského)
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 8. 2.)
17. 1. po 19.00 SIG Kuleèník  bowling (O. E. Cibulka), restaurace Alfa, Americká ul. (pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
PROSTĚJOV
7. 1. pá 19.00 Setkání prostìjovské skupiny ( T. Blumenstein), restaurace U Chmelù, Kostelecká ul.; místo se mùe
flexibilnì mìnit, vizte http://prostejov.mensa.cz
(pravidelnì kadý pátek, dále tedy 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2. a 18. 2.)
ÚSTÍ N. LABEM
10. 1. po 17.00 Setkání ústeckých mensanù v restauraci Fírova bata
(pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 14. 2.)

