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Co je Mensa / Úvodník
Organizace

Úvodník předsedy

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 pøes sto
tisíc èlenù, v ÈR k 24. 12. 2002 má 1224 èlenù
(z toho Dìtská Mensa 160). Mensa ÈR má statut
národní Mensy, co ji mj. zavazuje k pøetiskování
základní èásti èasopisu Mensy International.

MIREK JINDŘIŠEK
Zdravím vás poprvé v roce 2003 a obzvlátì zdravím ty,
které zdravím poprvé
vùbec. Uteklo to jako
voda a jsme zase o rok
chytøejí a zkuenìjí.
Aè se to moná vem
tak nejeví, udìlali jsme
pro kvalitnìjí Mensu
ÈR mnoho práce. Nechci vak nyní bilancovat uplynulý rok, i kdy se
to na pøelomu letopoètu obvykle dìlá. Doporuèuji vám stáhnout si z naeho Intranetu (intranet.
mensa.cz) starí èísla tohoto èasopisu a prolistovat si je v klidu. Víceletí èlenové si mohou udìlat
srovnání sami a novopeèení se zase dozvìdí, èím
jim mùe být Mensa prospìná a k uitku.
Radìji se nyní zamìøím na to, co nás èeká
v roce letoním. Mimo tradièních akcí a kontinuálních aktivit to jsou v prvé øadì volby. O tìch se
doètete v následujících èíslech a ve èláncích Tomáe Kubee, pøedsedy volební komise. Dále se
pøipravuje výroba nových èlenských legitimací,
které by mìly být atraktivnìjí a reprezentativnìjí
ne stávající. Výmìna by mìla probìhnout bìhem
roku a vèas se o ní dozvíte. A hlavnì se hodláme
více zamìøit na public relations a zviditelnìní
Mensy v médiích. Výrobou papírových letáèkù
a distribucí tiskových zpráv poèínaje, rozhovory
a propagací v rádiích a televizi konèe.
Aèkoliv není moné vyhovìt úplnì vem v tom,
co by mìla èi nemìla Mensa ÈR dìlat, pøesto
bych rád znal vae názory, námìty, rady a pøipomínky na souèasnost a budoucnost naí organizace. Budu velmi potìen, pokud mi je napíete
na mùj e-mail, pøípadnì i s nabídkou, jak mùete
naí spoleèné Mense a jejím cílùm pomoci i vy.
Samé úspìné kroky v roce 2003 vám pøeje
vá pøedseda.

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
èlánkù, aby své pøíspìvky podepisovali (pøíp. uvádìli kontaktní adresu a bankovní spojení) a zasílali je do data uzávìrky. Pøíspìvky ve slovenském
jazyce neprocházejí jazykovou kontrolou.
Podrobné instrukce o poadovaném formátu
pøíspìvkù, pravidla pro uveøejòování inzerce
v èasopise a dalí informace jsou na internetové
stránce http://www.mensa.cz/cze/page0801.php
Elektronická verze èasopisu je pro èleny Mensy zdarma k dispozici ve formátu PDF na intranetu Mensy na adrese http://intranet.mensa.cz
Toto èíslo (lednové) vychází 10. 1. 2003, jeho
náklad èiní 1000 výtiskù. Uzávìrka (i e-mailová)
únorového èísla je ve støedu 15. 1. 2003 v 18.00,
uzávìrka èasopisu na bøezen bude ve ètvrtek 13. 2.
2003 v 18.00.
Tisk èasopisu: Tiskárna O. Harok, U Alejského dvora 1516, 739 34 enov u Ostravy, telefon
596 887 475, http://www.harok.cz
© Mensa Èeské republiky, 2003
ISSN 1211-8877
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Mensovní zprávy
Tiše sympatizantem

K volbám!

TOMÁŠ KUBEŠ

ZA VOLEBNÍ KOMISI

Na listopadovém zasedání Rady Mensy byl
schválen návrh na zøízení statutu sympatizanta
Mensy jako monosti pro ty, kteøí nechtìjí platit
ádné poplatky a ani mít výhody plného èlena, nicménì také chtìjí nebýt úplnì ztraceni pro ostatní
mensany a mít základní pøehled o mensovním dìní.
Sympatizant mùe následující: nechávat si
posílat mensovní zprávy, úèastnit se hlasování
v uivatelských anketách v rámci intranetu (bude-li si to zadavatel pøát), vyplnit a dát souhlas
se zveøejnìním svého proÁlu v intranetu (v rámci
moností jej udrovat aktuální).
Sympatizantem se èlovìk stane velmi snadno, øádný èlen jím od nynìjka bude automaticky, zaniklo-li jeho èlenství z dùvodù nezaplacení
poplatkù a nepøeje-li si sám výslovnì jinak, absolvent si to vybere jako jednu z moností po úspìném sloení IQ testu (to platí i pro ty kteøí jej
absolvovali ji døíve) a souèasný neèlen, avak
bývalý normální èlen se mùe na svoji ádost
sympatizantem kdykoliv stát.
Pokud víte o nìkom, kdo by se rád stal sympatizantem, neváhejte ho poslat na mensovní stránky pro dalí informace a eventuálnì i pøihláení.

Do konce ledna 2003 je moné navrhovat kandidáty na funkce èlenù Rady, pøedsedy a èlenù
kontrolní komise, do konce února pak musí navrení kandidáti, kteøí se chtìjí o funkce ucházet,
odevzdat souhlasy s kandidaturou a volební proslovy.
Po zkuenostech s dosavadním prùbìhem
voleb bych rád jetì upozornil na nìkteré drobné
zmìny. Navrhujete-li nìkoho jiného neli sama
sebe nebo nìkoho, kdo nemá v Mense jmenovce,
není nutné ve vaem návrhu uvádìt èlenské èíslo
navrhovaného. Naopak dle stanov Mensy je nutné pøed podáním souhlasu s kandidaturou být
èlenem Mensy pro rok 2003  mít zaplacené pøíspìvky.

Dosud navrení kandidáti: *
Pøedseda Mensy:
Václav Foøtík
Miroslav Jindøiek
Ludìk Kováø
Èlenové Rady:
Tomá Blumenstein
Roman Brzuska
Jan Èejka
Tomá Kocman
Anna Krejèí
Vladimír Souèek
Jan Walla
Èlenové kontrolní komise:
ádný kandidát
*(stav k 9. 12. 2002); Je-li vae jméno na tomto seznamu a nedostali-li jste oznámení o vaem
navrení, berte toto prosím jako oznámení a dùvod zkontrolovat si nastavení adresy pro elektronickou potu v mensovním intranetu.

INZERCE

Provoz internetových slueb
pro Mensu ÈR a její èleny
zajiuje spoleènost
PoweredBy, spol. s r. o.
Informujte se na e-mailu
info@poweredby.cz,
jak mùeme pomoci i Vám.

Tel.: +420 603 25 96 33
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Mensovní zprávy / Pozvánky na akce
záhad veho druhu, her karetních, deskových,
poèítaèových a her na hrdiny. Na Pragoconu jsou
slavnostnì vyhláeny výsledky literární soutìe
O cenu barda Marigolda.
Místo konání: (jako loni) Z Benita Juáreze,
Bílá ul., Praha 6-Dejvice
Datum: 22. a 23. února 2003
Akce zaène v sobotu ráno a skonèí v nedìli
odpoledne.
Bloky programu:
Souèástí programu budou jednak tradièní bloky programu bìící po celou dobu conu, druhak
tématické moduly jako je Literární SF workshop, role-playing games èi historický erm (vizte níe). Jednáme o uvedení generální zkouky
divadelního pøedstavení skupiny Hlamestyl.
Jednotlivé bloky a poøady v nich mají na starosti uvedené osoby. Zájemci o pøednáky v jednotlivých blocích a se ozvou odpovìdným osobám.
Hlavní program
Klasické a nejnavtìvovanìjí poøady. Uvidíte zde Ondøeje Neffa, Ondreje Herce, Frantiku
Vrbenskou a dalí. (organizuje Sylvie Draculka ustrová)
Futurologický kongres
Poøady zamìøené na pøevánì blízkou budoucnost a její vývoj v oblasti technologie, lidských
vztahù, i vìdy. Pøednáky budou vedeny pøevánì odborníky na tematiku v dané oblasti. (organizuje Václav Foøtík)
Fantastika
Blok poøadù o sci-Á i fantasy literatuøe, alternativní i opravdové historii, spisovatelích a osobnostech. (organizuje Adam Taurus nobl)
Meè a magie
Blok poøadù o minulosti a více èi ménì reálné
historii. Sdruení Wothanburg se uvede s pøednákou o minulosti Èech a své èinnosti. S pøednákou o zbraních, bitvách a bojích v minulosti
se uvede kola evropských historických bojových
umìní Magisterium. (organizuje Adam Taurus nobl)
Literární SF workshop
V tomto nedìlním modulu se dozvíte o tom,

SIG koordinátor
KRISTÝNA GROFOVÁ
Hlásí se vá nový SIG koordinátor
Zdravím vechny zájemce o zájmy a také zájemce se zájmy. Prostì vechny mensany, a vìøím,
e jsou to skuteènì vichni, kteøí mají nìjaký, èi
více (tím lépe) zájmù a rádi by na jejich základì
nali a blíe poznali jiné èleny mající zájem stejný
èi podobný.
Jistì souhlasíte s názorem, e zájem èi zapálení pro nìjakou vìc nebo èinnost umí spojit lidi
lépe ne cokoliv jiného, a od toho tu Mensa je
pøedevím.
A já jsem tu od toho, abych pomohla vám
vem, kteøí chcete pøejít od mylenky k èinu, zaloit a provozovat nìjakou zájmovou skupinu
a tím být v bliím kontaktu s lidmi podobnì zaloenými a své zájmy dále rozvíjet, a samozøejmì
také pro ty, kteøí tak ji uèinili a jejich SIG funguje úspìnì nebo ménì úspìnì.
Pokud by mìl nìkdo pocit, e v uskuteènìní
takového kroku mu brání napø. nedostatek informací jak jej uèinit nebo potøeba Ánanèní výpomoci na pokrytí nákladù s èinností spojených
(samozøejmì toto se týká jen náleitì odùvodnìných poadavkù), neváhejte, obrate se na mì
a já se pokusím pomoci vám jak nejlépe budu
moci a zaøídit ve potøebné, aby vám nic nestálo
v cestì.
Tedy, spojte pøíjemné s uiteèným a vyuijte
pøíleitosti poznat nové lidi skrze to, co dìláte
rádi. Kontakt na mne naleznete pod tímto èláneèkem nebo vdy v Adresáøi Mensy ÈR na konci
èasopisu.
KRISTYNA@MENSA.CZ

Pragocon 2003
VÁCLAV FOŘTÍK
SFK Terminus a MENSA ÈR poøádají ji sedmé setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy, hororù, historického ermu, living history,
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Pozvánky na akce
Registraèní poplatek: pro èleny NEPØIHLÁENÉ 150, na oba dny, 100, na jeden den.
50 Kè slevu bude moné získat pøihláením pøedem. Pøihláka bude k dispozici cca od ledna 03.
Úèastníci literární soutìe mají vstup volný.
Hlavní organizátoøi (info a dotazy):
Václav Foøtík, vafor@volny.cz, tel. 603 234 368
Adam Taurus nobl, adam.snobl@volny.cz

jak psát i jak nepsat povídky, vyslechnete pøednáky na téma literární tvorby od zavedených
spisovatelù i literárních teoretikù. Budou ukázkovì rozebrány nìkteré povídky z literární soutìe a probìhne malé stylistické cvièení. (organizuje Lucie Sombra Lukaèovièová)
Neviditelná univerzita
Jen pro odváné. Obstojíte v podivuhodných
a nepøedstavitelných zkoukách magické univerzity a získáte titul? (organizuje Adam Taurus
nobl)
Japonsko a manga (www.manga.cz)
Zamìøeno na japonské kreslené Álmy a comicsy, ovem i na kulturu a spoleènost, ze které tato
nová móda vzela. Tento rok se poøady tohoto
bloku budou odehrávat dokonce ve dvou místnostech! (organizuje Michal Shinji Wokoun)
Star Trek, Star Wars, Hvìzdná brána
Poøady o oblíbených seriálech a jejich fenoménech. (organizuje Václav Foøtík)
Babylon 5 maratón
Blok pro pøíznivce B5 bude celou sobotu v podání pravidelného poøadatele maratónù Martina
Momegy Vaòka. (organizuje Václav Foøtík)
Harry Potter
Po úspìném programovém bloku HP na Pragoconu 2002 se pøipravuje jetì zajímavìjí program na pøipravovaném conu. Bude nejspíe
zopakován turnaj ve famfrpálu.
Karetní, deskové a jiné hry
Doomtrooper, Pokémon, BlackÁre, Warlord,
Vampire: the Masquerade, tradièní turnaj v DrD
se bude opìt konat pod vedením Pavla Oplta
a jeho pánù jeskynì, jedna místnost bude speciálnì vyèlenìna pro Dungeons & Dragons. (organizuje Václav Foøtík)
Soutìe
O cenu barda Marigolda, Mimozeman roku
2002
Dalí: k dispozici návtìvníkùm bude atna
k odloení atstva, bez pøestávky bìící bufet s obèerstvením i prostor pro deskové i RPG hry.
Pøespání: Je moné na místì v tìlocviènì èi
tøídách ve vlastním spacáku, je v cenì vstupného
na celý con.
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Pozvánka na ples Mensy
a gymnázia Buďánka
ZA OKTÁVU

OGB LUCIE FRIŠOVÁ

Je mi ctí vás pozvat na ji tradièní spoleèný
ples Mensy a gymnázia Buïánka, který se koná
15. 3. 2003 od sedmi hodin v sále kulturního
støediska Domovina na Maninách. Prostory i kapela tedy zùstávají stejné jako loni. Jiní jsou vak
maturanti, program plesu a jeho délka.
Po pøedchozích letech jsme se rozhodli ples
udìlat delí (asi do pùl jedné), protoe jedinì tak
se tancechtiví jedinci dostateènì vyskotaèí a nebudou remcat, e u je konec.
Na nì i na ostatní èeká vystoupení jedné ze
kolních kapel, EL 34, pøedtanèení (brilantní
taneèní výkony pøedvedou studenti, kteøí navtìvují Taneènì-estetickou výchovu), zajímavá tombola a jistì jetì nìco víc.
Dalí informace najdete v únorovém èísle.
Lístky v cenì 120 Kè budou v prodeji od ledna.
Cena lístkù zùstala témìø stejná, pøestoe náklady za pronájem sálu se znaènì zvýily. Doufáme
tedy, e nás i letos podpoøíte svou pøítomností
a strávíte zde pøíjemný veèer.
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Dětská Mensa / SIGy
Kontakt pro dotazy a pøedbìné pøihláky:
vaclav.fortik@mensa.cz

Známé aktivity Dětské Mensy
na následující období
VÁCLAV FOŘTÍK

Testování a další akce

Kadý pátek
 od 14.00 do 15.30  rozvoj inteligence/deskové hry
 od 16.00 do 17.30  tvùrèí psaní (sf&f literatura)
29. 1. 2003 od 14.00 do 18.00  turnaje v Abalone a skládání puzzles v budovì DDM Praha 5,
tefánikova 11.
22. 2.23. 2. 2003  Pragocon  setkání pøíznivcù sci-Á, fantasy (Pán prstenù, Harry Potter ) a her na hrdiny.
V nedìli bude celý den jeden blok programu
vìnován Literárnímu workshopu, kde budou
pro zaèínající autory pøipraveny pøednáky, veøejné ètení prací mladých autorù, publikující autoøi
budou pøedávat zkuenosti o svých zaèátcích
26. 3. 2003 od 14.00 do 18.00  turnaje v pexesu a úlohách na rùzné typy inteligence v budovì DDM Praha 5, tefánikova 11.
28. 5. 2003 od 9.00 do 19.00  Celopraské
mistrovství v Draèím doupìti v budovì DDM
Praha 5, tefánikova 11.
11. 6.15. 6. 2003  Souboj Mozkù  turnaje
v logických hrách (achy, pikvorky, Abalone,
puzzles, dáma, inteligence, køíovky ).
13. 6.15. 6. 2003  Celostátní setkání Dìtské Mensy v Praze na gymnáziu Buïánka.
LETNÍ KURZY
Ètvrtý týden v èervenci/první v srpnu  Vzdìlávací letní tábory zamìøené na:
Herní  (rozvoj inteligence, draèí doupì, stolní deskové hry, logické hry )
Literárnì-dramatický  (funkèní gramotnost,
rozbor textu, zlepení slohu, Scrabble, tvùrèí psaní, rétorika )
Jazykový  angliètina  (komunikativní dovednosti, rozvoj logického mylení a kreativity
v Aj, dramatizace povídky, rozvoj slovní zásoby
hravou formou  texty písní, køíovky, puzzles,
Scrabble )

VÁCLAV FOŘTÍK

MENSA

Testování IQ
KDY: v úterý 14. ledna 2003 od 14.00 a 15.00
KDE: v aule Gymnázia Teplice, ul. Ès. Dobrovolcù
FINANCE: 190 Kè výdìleènì èinní + dìti 9 a
13 let, 90 Kè ostatní
KDY: v sobotu 8. února 2003 od 10.00, 11.00
a 12.00
KDE: na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a,
Praha 5
FINANCE: 190 Kè výdìleènì èinní + dìti 9 a
13 let, 90 Kè ostatní
Zaèátkem února probìhnou testy IQ na gymnáziu v Èeské Lípì, Støední prùmyslové kole
v Liberci a moná i na dalích místech (info v únorovém èasopise).
Dne 8. 2. 2003 se uskuteèní Rada Mensy ÈR
(od 11.00 do cca 15.00), po ní bude následovat
grilování a pøedevím Ánále nultého roèníku soutìe o nejchytøejí blondýnu (poøádá SIG Blondýnky pod vedením Mái Petráòkové), o akci
bude více informací pøítì. Èlánek o významu
Mensy pro spoleènost bude také a v únorovém
èasopise.

Mensovní ¤lmový Abaco club
TOMÁŠ KOCMAN
Kdy: 2× mìsíènì  kadé 1. a 3. pondìlí v mìsíci od 19.00
Kde: Abaco Group, Vinohradská 93, Praha 2,
tel. 222 720 991, tomas_kocman@abaco.cz,
www.abaco.cz
6. 1. 2003 Monty Python and The Quest for
Holy Grail; http://us.imdb.com/Title?0151625
Typicky britská (nebo pythonovská?) komedie. Velmi ojedinìlá parodie na legendu o králi
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SIGy (zájmové skupiny)
Artuovi. Dobývání hradu na trojský zpùsob, záchrana vìznìné pannice, souboj s èerným rytíøem (ten vdycky vyhrává), støedovìká anarchosocialistická komuna a samozøejmì populární
vradící králík.
20. 1. 2003 Monty Pythons Meaning of Life;
http://us.imdb.com/Title?0085959
It took God six days to create the earth, and
Monty Python just 90 minutes to screw it up.
Pythonovský pohled na ivot, na jeho jednotlivá
období  od narození a po smrt. Oèekávejte
neoèekávané.
Vechny Álmy jsou v pùvodním (anglickém)
znìní s èeskými titulky. Èlenové Mensy ÈR mají
vstup zdarma, neèlenové platí 50 Kè. Obèerstvení je zajiteno.

Španělsko z mého pohledu
MÍŠA HOŠOVÁ
(NAKONEC NEVYUŽITÁ ZDRAVOTNICE
VICEMISTRŮ EVROPY VE FOTBALE)
Krátké èlánky, by kritické, psát neumím, take se ani nebudu divit, kdy se vám po pùlce
èlánku únavou budou zavírat oèi.
Mìla jsem tu monost se cesty zúèastnit jakoto navrená zdravotnice, chcete-li jako osoba
poskytující první pomoc (nebo poslední?). Nebudu nijak obsáhle líèit vekeré pøípravy jako
obíhání lékáren, nervózu pøed cestou samotnou
atd. Koneènì nastala støeda 30. øíjna, den s velkým D. Vyráeli jsme do mrazivé noci cca ve
20.30 z Tábora, kde jsme se usídlili ve vozidle
velkého éfa Davida Koláèka. Urèitì záitky
z takových cest máte vichni, take ani zde se
nebudu nijak iroce rozepisovat.
Je ètvrtek 31. øíjna 2002 a nae posádka cca ve
20.30 vysedá pøed hotelem Port Salou v pøímoøském letovisku Salou asi 50 km od Barcelony.
V duchu jsem blahoøeèila panìlské Mense a tìila se na sprchu a poøádný spánek. Ale jetì pøedtím nás èekalo nìco úasného. Øeknu vám to asi
takhle: pøedstavte si velkou místnost plnou jídla.
Tak asi tak nìjak vypadala restaurace hotelu.
Jídlo jedním slovem bájeèné!
Pátek dopoledne. Individuální program kadého úèastníka. Pro nìkoho spánek, pro mì a mého pøítele poznávání okolí. Poèínaje opìt vynikající snídaní a konèe couráním v 25 °C teplu. Ale
tohle pøece nebyl cíl naí cesty. Za tím jsme vyrazili kolem poledne. Ano, mluvím o fotbalových
zápasech. Po mením bloudìní po mìstì nás u fotbalového høitì (ovem nepøedstavujte si fotbalové høitì shodné s praskou Letnou, tohle bylo
trochu mení, navíc vysypané hrubým pískem a já
jsem u v duchu vidìla tu horu sedøených kolen
a bùhví èeho jetì) pøivítali usmìvaví panìlé.
Zápasy se mìly odehrát mezi pouhými tøemi
týmy. Poøádajícími panìly a hostujícími Èechy
a Italy. První utkání: Èeská republika × panìlsko. Kdy u to vypadalo, e velký zápas zaène,

TOMAS_KOCMAN@ABACO.CZ, 602 219 601

Turnaj ve stolním fotbale
DAVID KOLÁČEK
SIG Fotbalový tým Mensy ÈR hledá pro turnaj ve stolním fotbale o vìcné ceny plánovaný na
8. 2. 2003:
a) fotbalový stùl (jakoukoliv verzi) k zapùjèení
b) úèastníky (jednotlivce)
c) vìcné ceny
Vae dotazy, nabídky a pøihláky adresujte
prosím na kolacek@mensa.cz nebo na mobil
777 863 717. Detailní informace poskytnu obratem. Tìím se na vai úèast a dìkuji za podporu.
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vyskytl se malý problém. Rozhodèí (hráè nehrajícího týmu, v pøípadì zápasu naich borcù se panìly to byl Ital) nemìl píalku. Problém vyøeil
vynalézavý Èech, pøesnìji øeèeno Franta Peha,
který obìtoval svoji píalku. Pííísk! ozvalo se
uprostøed høitì a jelo se. Teda vlastnì hrálo.
Kluci do toho kopali, co to dalo. 1:1  to byl
výsledek normální hrací doby. Pøi penaltových
rozstøelech se ukázali jako ti, kteøí mají lepí
muku, a tak si mohli na své konto pøipsat první
vítìzný bod.
Chvíle klidu. Na høiti si to rozdávají panìlé
s Italy. Ovem u v zaèátku toho zápasu se stalo
nìco neuvìøitelného. U jste nìkdy vidìli vstøelený gól bìhem prvních 25 vteøin zápasu? My jo.
V podání Italù. Pro domácí byl výsledek naprosto zdrcující. Prohra 0:5. S vidinou sladkého prvenství se mohli rozlouèit.
Rozhodující zápas. Nastupují nai borci proti
Italùm. Tohle u je jiné kafe. Italové chápou, e
nai kluci anci na vítìzství jen tak nepustí, e to
s nimi bude pìkná fuka. A taky e jo. Bohuel
první inkasovaný gól lovil ná brankáø. Ale za
chvilièku u to bylo 1:1. Tohle u jsme nevydrely
ani my fanynky u postranní èáry a skandujeme
a povzbuzujeme kluky, co to dá. Asi jsme do toho
nedaly dost elánu, zkrátka dobøe, zápas konèí
prohrou naich klukù 1:2. V jejich oèích a tváøích
je znát hluboké zklamání, tolik si pøáli vyhrát.
Zpátky v hotelu. Ti otuilejí vyuívají jetì
høejícího sluníèka a jdou se vykoupat do (mimochodem u pìknì studeného) moøe. Ti unavenìjí èas pøed veèeøí vyuívají k odpoèinku.
Slavnostní vyhláení výsledkù se konalo veèer
v kombinaci s bájeèným drinkem na úèet podniku. Hlavní organizátor Carlos ponìkud potichu
oznámil tøetí místo pro panìlsko, ovem o poznání hlasitìji pøiøkl druhé místo naim klukùm.
David Koláèek z jeho rukou obdrel støíbrný pohár za druhé místo. Nejhlasitìjí vyhláení a také
nejhlasitìjí oslavy provázely vyhláení prvního
místa pro Italy. I kdy samozøejmì v èeské Mense
by se ten pohár vyjímal mnohem lépe, bylo znát,
e jim to vichni pøejí. Následovala zábava kadého podle jeho gusta.

MENSA

Poslední ráno ve panìlsku. U snídanì se objevují první náznaky stesku. Jeden za vechny:
Co bych dal za poøádné èeské knedlíky, s masem
a se zelím. Z toho vyvozuji jedno jediné pouèení.
Vude dobøe, doma nejlíp. Jídlo nevyjímaje.
Poslední nákupy drobností a suvenýrù domù
a cca v jedenáct hodin vyráíme zpátky domù.
Druhý den v ten samý èas, moná o nìco podìji,
pøekraèujeme hranièní pøechod Rozvadov a s napìtím èekáme, kdo první objeví èeského operátora na svém mobilu. Prostì jsme rádi, e jsme zase
zpátky doma.
P. S. Vèera pøiel pøíteli na mobil e-mail v angliètinì týkající se fotbalu. Jedno slovo ho zarazilo. Annual. Neznamená to náhodou, e ty
výsledky neplatí? ptal se s vydìeným výrazem
v oèích. Sáhla jsem po slovníku. Výklad slova
znìl: kadoroèní, opakující se, roèní. Asi to bude
pøítí rok znovu, znìla moje odpovìï. Zaslechla
jsem pád balvanu z jeho srdce. Tak na shledanou
pøítí rok na mensovním fotbale.

2X FOTO: RADOMÍR BÖHM
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Výsledky budou zveøejnìny v pøítím èísle,
kde bude také vyhláen vítìz (resp.vítìzové  podle poètu soutìících), který obdrí cenu (kniha,
mapa, pohlednice s astronomickou tematikou).
1. Støídání roèních dob na Zemi je zpùsobeno:
a) obìhem Zemì kolem Slunce po eliptické
dráze
b) vzdalováním a pøibliováním Zemì od
Slunce v afelu a perihelu
c) sklonem zemské osy k ekliptice
d) sklonem osy rotace Zemì od kolmice na
obìnou dráhu
2. Tzv. Velká rudá skvrna (Great Red
Spot) na povrchu Jupitera je:
a) cyklóna v Jupiterovì atmosféøe
b) anticyklóna v Jupiterovì atmosféøe
c) díra po dopadu komety Schumaker-Levy 9
d) dosud nevysvìtlený úkaz
3. Existence desáté planety sluneèní soustavy je:
a) pouze hypotetická
b) byla ji prokázána
c) její existence byla prokázána, ale není øazena mezi planety
d) byla objevena a zaøazena do stejné skupiny
objektù jako planeta Pluto
4. Moøe na povrchu Mìsíce jsou:
a) rozsáhlé oblasti zalité ztuhlou lávou
b) nejvìtí útvary na mìsíèním povrchu, které se vyskytují pouze na pøivrácené stranì k Zemi
c) oblasti, kde se pøed miliony let nacházela
mìlká moøe
d) oblasti zalité lávou, které jsou nejstarí
útvary na mìsíèním povrchu
5. Které z následujících údajù o planetách
jsou správné?
a) Saturn je nejtìí planeta sluneèní soustavy
b) Venue má nejdelí dobu rotace a navíc se
otáèí v retrográdním smyslu
c) velké planety jsou zahaleny hustou atmosférou, zatímco terestrické planety mají øídké nebo ádné atmosféry
d) velké planety vyzaøují více energie ne kolik dostávají od Slunce

We Want You!
DAVID KOLÁČEK
Fotbalový tým Mensy ÈR, nejmladí SIG èeské
Mensy, naléhavì shání fotbalistky a fotbalisty!!!
Má-li fotbalového ducha (pozor  duch není
synonymem pro umìní!) a dosud nejsi èlenkou
nebo èlenem FTM, staèí zaslat e-mail na kolacek
@mensa.cz nebo zavolat na 777 863 717 nebo
napsat na adresu David Koláèek, P. O. Box 32,
390 02 Tábor! Pouhý jeden krok ti pøinese úèast
na jarním druhém roèníku EMFA Cupu, které se
bude konat v teple italského Iesola, a kde budeme
obhajovat titul vicemistrù
Evropy! Kromì toho
chystáme ji nyní
úèast na nejménì
dvou zimních
turnajích v Èesku.
Naím velkým
snem je potom
registrace do
nìjaké
dlouhodobé
soutìe.
Pro dalí
informace
sleduj
http://fotbal.
mensa.cz

Astronomický kvíz
ELIŠKA A. KUBIČKOVÁ
Pro zpestøení vìdeckých výkladù jsem se rozhodla zaøadit pro ty ètenáøe, kteøí rádi soutìí,
mení kvíz s astronomickou tematikou. Následujících 10 otázek nabízí vdy 4 moné odpovìdi,
z nich alespoò jedna je správná (správných moností mùe být víc). Pokud si chcete ovìøit své znalosti z astronomie, odpovídejte nejlépe e-mailem
(elize@volny.cz).
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6. Nejstarí hvìzdy ve vesmíru se nacházejí:
a) v otevøených hvìzdokupách
b) v hvìzdných asociacích
c) v kulových hvìzdokupách
d) v naí Galaxii
7. Poèet souhvìzdí oblohy je:
a) pevnì stanoven na 88 souhvìzdí
b) v souèasné dobì je známo 88 souhvìzdí
a vznikají dalí
c) 40 souhvìzdí bylo pøevzato z antiky, v naí
dobì pøibylo dalích 44 souhvìzdí
d) nová souhvìzdí vznikala do roku 1930, odkdy je poèet stanoven na 80 souhvìzdí
8. Ve vesmíru se vyskytují ètyøi druhy interakcí s následujícími vlastnostmi:
a) silná interakce má nejkratí dosah a nejvìtí sílu, uplatòuje se v oblasti mikrosvìta
b) elektromagnetická síla drí vcelku lidi, auta
a planetky
c) elektromagnetická síla je 1020krát silnìjí
ne gravitaèní síla
d) gravitaèní interakce má neomezený dosah
pùsobení
9. Slunce se skládá z jádra, konvektivní vrstvy, vrstvy v záøivé rovnováze, chromosféry, fotosféry a koróny. O tìchto jeho èástech platí:
a) vrstva v záøivé rovnováze se nachází nad
konvektivní vrstvou
b) viditelná vrstva se nazývá fotosféra
c) nejchladnìjí vrstva je chromosféra
d) korona má teplotu milión Kelvinù a pøestoe dosahuje a k Zemi, její vysokou teplotu nepociujeme, protoe je velmi øídká
10. Souhvìzdí se dìlí na jarní, letní, podzimní, zimní a obtoènová. Které z následujících
vztahù pro nì platí?
a) jarní a letní souhvìzdí jsou vidìt na jaøe
a v létì po celý den a noc
b) obtoènová souhvìzdí na severní polokouli
nikdy nezapadají
c) podzimní a zimní souhvìzdí je mono v danou roèní dobu pozorovat po celou noc
d) obtoènová souhvìzdí se nachází v blízkosti
severního nebeského pólu.

Strategicko-logické hry
VILÉM VÁCHA
KEWIK je desková hra, kterou hrají 2 hráèi.
Jeden hráè má 20 bílých vojákù, druhý hráè má
20 èerných vojákù.
Herní plán je 76 trojúhelníkových polí, 4 lichobìníková pole a jedno pasové pole. Pole jsou
místa vytyèená èarami. Suma trojúhelníkových
polí je obklopena po okraji 4 lichobìníkovými
poli. Lichobìníková pole jsou po okraji obklopena jediným pasovým polem.
Výchozí postavení bílých vojákù jsou pole
oznaèená hvìzdami.
Výchozí postavení èerných vojákù jsou pole
oznaèená koleèky.
Hráèi se v tazích støídají. Voják táhne na libovolné sousední pole. Na jednom poli mùe stát
l nebo více vojákù, ale vdy stejné barvy.
2 èerné pole uprostøed herního plánu se nazývají mobilizaèní pole neboli odvody. Vstoupí-li
hráèùv voják na toto støedové pole, pøidají se
v rámci tohoto tahu k nìmu na tomto poli jetì
dalí 2 noví vojáci stejné barvy.
Nepøátelský voják nebo vojáci, kteøí stojí na
poli, kam vstoupil hráèùv voják, jsou vyøazeni ze
hry.
Vyhraje ten, jeho soupeø nemá ani jednoho
vojáka.

ELIZE@VOLNY.CZ
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Časopis IQ
VÁCLAV FOŘTÍK
Èasopis IQ bude v následujícím období vycházet na internetu v elektronické podobì jako
Iqhádanky a bude zasílán zájemcùm pøes mail.
Pøedpokládané pøedplatné na celý rok je pro èleny Mensy 80 Kè (pro neèleny to bude 150 Kè).
Blií info bude na webu www.mensa.cz.
Úlohy na volný èas
1. Dvojèatùm je dohromady 10 let. Jejich starímu bratrovi je 10 let. Za jak dlouho bude souèet
vìku dvojèat dvojnásobkem stáøí jejich bratra?
2. Co patøí místo otazníku?
5
6
18

4
5
?

1
1
9

a) 1 b) 30 c) 9 d) 12 e) 2 f) 4
3. Co patøí místo otazníku?
trek
klon
loto

trdl
klno
losp

trcm
klmp
?

a) Loru b) louh c) lorq d) lokp e) loro f) lorp
4. Vyberte, která dvojice slov má podobný
logický vztah jako zadaná kilometr  délka:
a) síla  Newton
b) semtex  energie
c) hmotnost  gram
d) skladatel  klavír
e) kilogram  hmotnost
5. Vyberte èísla stejná jako je zadané èíslo
666699996666999:
a) 666699996666999
b) 666699996666999
c) 666999996666999
d) 666699966666999
e) 66669999666999
f) 66669996666999
g) 666699996666999
6. Doplòte tøi písmena tak, aby vznikla podstatná jména v prvním pádu jednotného èísla:
SO . . .
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KO . . .
DE . . .
7. Doplòte tøi písmena tak, aby vznikla podstatná jména v prvním pádu jednotného èísla.
PRA . . .
...
T...A
8. Z uvedených moností vyberte slovo opaèného významu k zadanému slovu fádní:
rozmanitý, dobrý, kvalitní, nudný, bìný
9. Vyberte, které z uvedených pøísloví jsme
upravili:
a) Nechoï Vaku s pány na led, pán uklouzne
a ty si zlomí nohu.
b) Bez práce jsou nejlepí koláèe.
c) Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
d) Tudy ne, tudy cesta nevede
10. Z daných písmen vytvoøte co nejvíce podstatných jmen v prvním pádu jednotného èísla.
Kadí písmeno mùete ve slovì pouít jen jednou:
P, Ì, M, I, A, V, O, N
Øeení z minulého èasopisu
1. b; 2. T, 16; 3. d  pokud dosadíme za písmena èísla odpovídající jejich umístìní v abecedì,
jsou výrazy vdy a na d rovny nule; 4. c; 5. e; 6. f;
7. F; 8. a; 9. c  dvakrát mìø, jednou øe.

15 odkazov na hru
Boulder Dash
VLADIMÍR ZAHORANSKÝ
Po predstavení hry Soko-ban som dlho rozmý¾al, èi je vhodné pokraèova hrou, ku ktorej
netreba viac niè doda, staèí, keï sa povie názov 
Boulder Dash (Builderdash), a ktorú u urèite
vetci mensania poznajú. Veï táto hra vznikla
ete na starých 8bitových poèítaèoch ako napríklad Atari, Commodore èi ZX-Spectrum. Presnejie v roku 1982 vytvorila prvú verziu legendárna First Star Software Inc. Hneï prvá verzia sa
nesmierne preslávila, a preto som viac neváhal.
Snáï by sme mohli pekulova, èi je to typická
logická hra, èi nepatrí do inej kategórie, ale staèí,
keï si pozrieme dobre u nás známu hru Beruky
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(ktoru tie zaradzujem medzi verzie hry Boulder
Dash, tak aj Soko-ban), ktorú som zaradil medzi
odrody hry Soko-ban. Prejs Beruky nebolo
veru ¾ahké prejs! Nu, hra Boulder Dash tie èasto patrí medzi skôr logické hry, pri ktorej okrem
akèných prvkov (na rozdiel od hry Soko-ban)
treba pri nej èasto pohnu edou kôrou, hlavne
v edícii Supaplex. Ide o hru, v ktorej ste v dvojrozmernej jaskyni a vaou úlohou je pozbiera urèitý
poèet diamantov a prís na východ (polièko východu) z jaskyne za stanovený èas. Keï to nestihneme, zle nedobre. Naviac, aby sme neboli sami,
cestu nám zneprijemòujú rôzne potvorky èi iné
rôzne nástrahy. Cestou sa musíme prebíja medzi kameòmi, príerami èi vodou.
Je zaujímavé, e keï pustime kameò na pavúka
(príerku znaku x), tak sa z nej vytvoria diamanty. Tak aj keï sa zrazí pavúk s vodou, tie vzniknú
z nej diamanty. Podobne, cez jeden druh múru
po spadnutí naò môe vzniknú z kameòa diamant a naopak. Prípadne, ak voda sa nemá kám
pohnú, z kadej strany je ohradená kamením

alebo múrmi èi postavièkou, tak z nej vzniknú
diamanty. Ak pustíme kameò na tvorèekovú
príeru, tak vznikne z nej tvorcový priestor
o strane troch políèok, tak aj keï sa zrazí s postavièkou èi vodou.
Ve¾mi zaujímavé je, e platí v hre gravitácia,
teda, kamene vedia pada, ak majú pod ním vo¾né políèko, alebo stoja aspoò dve v ståpe, pri ktorom aspoò z jednej strany sú aspoò dve na sebe
vo¾né políèka. Preto musíme dava pozor, aby
nás nieèo neprivalilo. No na druhej strane, dobre
sa s nimi priva¾ujú príerky
Predkladám vám mnoho zaujímavých odkazov na túto legendárnu hru a na mnoho jej odrôd èi iných verzii. Verím, e sa Vám budú aj
tieto linky páèi a hlavne, e si idete túto legendu
hneï zahra, ak ju ovem u nehráte
Øeení èíselné øady z minula:
Èíslo pod otazníkem je 212223. Èíselná øada
konverguje po sedmi dalích krocích na ustálenou hodnotu 21322314.

http://berusky.bonusweb.cz/index.htm  oÁciálna stránka hry Beruky
http://www.czech-ware.net/hafik2/  oÁciálna stránka hry Hafík
http://76house.wz.cz/index.phtml?id=software/dash  monos si stiahnú jednu z verzií hry
http://volny.cz/s.petrikova/JPS_INternet/stranky/clanky/cz_supaplex.htm  dobrý cheat hry
Supaplex s monosou stiahnú si hru Supaplex u nás
http://www.boulder-dash.com/boulderdash.htm  oÁciálna stránka hry Boulder Dash od First
Star Software Inc.
http://www.elmerproductions.com/sp/index.html  oÁciálna stránka hry Supaplex, monos
stiahnú viac ne 1000 levelov, info aj o hre Boulder Dash a ïalie info
http://home.online.no/~n-jfriis/index.html  ve¾mi pekná stránka o hre Supaplex, no ale v nórtine
http://www.amicgames.com/show.php?v=greenface  Greenface, ïalia známa verzia hry
Boulder Dash z poèítaèov Amiga
http://www.spiderwebsoftware.com/subterra/index.html  ïalia známa verzia hry
http://www.darkidols.co.uk/rf/  dalia verzia hry
http://www.tomatoblaster.co.uk  ïalia pekná verzia hry
http://www.steffest.com/dxboulder/  ïalia pekná verzia a web stránka hry
http://amiga.emucamp.com/emerald/index.html  ve¾mi zaujímavá stránka o hre
http://builderdash.itgo.com  ïalia ve¾mi zaujímavá stránka o hre Boulder Dash
http://come.to/supaplex/  ve¾mi pekná stránka o hre Supaplex
http://boulder.cl4.org  azda najlepia web stránka o hre Boulder Dash s obrovskou databázou
rôznych verzii tejto hry s ve¾mi ve¾a zaujímavými informáciami a web linkami

MENSA

12

1/2003

Bystřílna
Osmisměrka

Nové hlavolamy I.

STÁŇA FANTOVÁ

RNDR. JAROSLAV FLEJBERK

Sullivanova vìta: Umìlá inteligence se nikdy
nevyrovná pøirozené Øeení z minula: nevypadat moc pøekvapenì.
Legenda: Legenda: akvarel, bratr, brokolice,
cimra, cizaèka, èamrda, dráèek, dratev, hodináøství, invaze, kambala, karavan, kartáø, klikva,
klínky, Kokoøín, koktavec, komunikátor, konopka, koruna, kotvoví, kovadlina, kreatura, krmení,
kruina, kvìtináøka, ledovec, límeèek, lunetka,
limonáda, marmeláda, mezanin, mruèení, mykóza, náèelnice, nanuk, nevole, odèítání, odmìrka,
okarinista, operátor, pakatel, paraván, paruka,
paøáty, patron, pilník, pohanka, potìení, prasklina, prevít, raneèek, rolník, Sabinové, salinita,
sèítanec, sípání, sklenáø, svatba, Svratka, kemral,
tafle, topograf, tvaroháèek, Tyrolan, umíráèek,
Valkýra, vemeno, zálety, zavaøenina, zatarasení.

Co hýbe svìtem hlavolamù? Jaké novinky
mùete èekat tento rok? Nìkolik desítek ménì
známých hlavolamù najdete v tomto seriálu.
Èerná díra
Není tak snadné najít
èernou díru ve vesmíru.
Tento hlavolam ji pøipomíná, nebo nevíte, jak
hledat øeení, ale kdy jej
najdete, øeknete si taková
blbost. Nachytáte tím
pouze zkuené odborníky.
Laici se nediví a vyøeí tím
nejtriviálnìjím tahem.
Excalibur
Kdo by neznal Excalibur  kdo vyndá meè,
vyhrává. Ale tento kámen je evidentnì umìlý
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Bystřílna / Tvorba mensanů
a v nìm lítá kulièka.
A na závìr objevíte, e
meè v nìm umístìný se
toèí a má dokonce závit. Brr, být králem Artuem, tak s tím radìji
vihnu.
ikmý køí
Opatrnì vysuòte první hliníkový díl  trámek
a pak se hlavolam zaène
rychleji a rychleji rozpadat na est dílù, je jsou
poøádnì vykousané. Ale
pak to dát dohromady
vyaduje pøesný, logický postup.
Úl
Vevnitø nìco hrká. e
by vèelí úl uvnitø skrýval
vèelku? Odmontovat první patro je jednoduché,
a pak dokonce odpadne
i spodek. Ale vevnitø stále
bzuèí vèela-vèelka a je tam
med. Levotoèivý a pravotoèivý závit je klíèem.
Krabièka
Hlavolam roku 2001
je jednoduchý  jak jinak. Magnety na vech
stranách a protimagnety zpùsobují, e hlavolam stále vyskakuje. A
po hodinách zkouení
najednou malé cvak
a sednou na sebe. Pozor, autorem je Simon Nightingale z Anglie, a tak si na
konec neodpustil malé pøekvapení.
Dvojitý køí
Dva køíe v sobì a první
brání rozdìlení druhého.
A pokud zaènete rozdìlávat
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druhý, bude vám bránit první. Situace není tak
beznadìjná a malým trikem otevøete vnitøní køí
a dostanete jej od sebe. Pak totálnì vyndáte vnitøní køí a jste ztraceni  jak to patøilo do sebe 
nemáte nìkdo obrázek?
Aluminium
Hliníkový køí ze
esti kusù, a co je na
nìm pìkné, je i podstavec. Ale pozor, ten
vám bude bránit pøi
rozkládání, take budete muset zvolit takovou sloitìjí cestu.
Podkovy
Trojité podkovy 
jako by nestaèilo dostávat ven jeden krouek,
ale tøi. Samozøejmì, e
si spolu parádnì pøekáejí, ale pokud získáte
ten správný hmat  dalo
by se øíci twist , pak jste zvítìzili. Je to takový
hmat jako máchání prádla, ale o trochu vytrénovanìjí. Take hodnì tìstí a twistujte.
JFLEJBERK@EMAIL.CZ
HTTP://MUJOBCHOD.ATLAS.CZ/HRYAHLAVOLAMY

Aforismy
LECH PRZECZEK
 Cítila pøímo magickou pøitalivost k muùm s vysokým bankovním kontem.
 Matematiku ovládala do té míry, e byla bez
problémù schopna spoèítat si svoje milence.
 Dlouho se domnívali, e ijí spolu, nakonec
ale zjistili, e ili jen tak vedle sebe.
 Na nìkteré otázky je jedinou rozumnou odpovìdí mlèení.
 Uvnitø bluditì nehledej dopravní znaèky.
 Sladké øeèi jsou vhodné i pro diabetiky.
 Ná ivot je plný omylù. Nìkteré z nich se
nám vak podaøí pojmenovat a øadu let po jejich
vzniku.
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Tvorba mensanů
 Originalita jeho mylenek se znaènì blíila
absolutní nule.
 Vechny svoje manelky zcela zámìrnì prohrál v kartách.
 Citovì chladnou enu ani koichem nezahøeje.
 Nezapomínej na to, e i za zdánlivì neprostupnou hradbou mrakù stále svítí slunce.
 Boj edé reality s barevným svìtem iluzí se
èasto jeví jako pøedem prohraný. Samozøejmì
pro realitu.

LPRZECZEK@SEZNAM.CZ

HTTP://AFORISMY.GUMRUCH.CZ

Astronomické básničky III.
ELIŠKA A. KUBIČKOVÁ
Stroj èasu
Kdybych ila celou vteøinu,
je zrcadlí se v letním dnu,
kdybych smìla jako lutý listopad
v rouchu mlhy a proudech detì tie stát,
modrou dálku i temnou hloubku zøít,
z ní ocelový dýchá chlad,
na své cestì údolím jít
a pøekroèit i slunný skalní tít,
jetì slyet hudbu katedrál,
najít stopy, je vítr dávno svál.
Jetì tisíc dní a nocí jít,
stále nenalézat klid,
zahrabat mrinu svìta,
spláchnout vechna stará gesta
jako moøská vlna tøpytný diadém,
snad i rány musela bych dostat,
døít se stále tìím nákladem.
Snad jetì najít slunce v leknínech,
kráèet zas dál ve svých snech.
Kdybych do kapes nabrala si
pomnìnky modrou krásu,
jetì dalí stovky dní,
køiálovou rosu i kamení,
pak moná v køídlech bìláska,
v mracích bouøky a podzimu jeøabin
nala bych stroj èasu
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Proč to neříct do očí…???
(fejeton)
ALENA NAZAROVOVÁ
V dnení dobì má snad kadý druhý èlovìk
mobilní telefon. Kolikrát jdu po ulici a srazím se
s muem, který píe zprávu. Kolikrát sedím na
nádraí a vedle mì do telefonu haleká mladá
ena: Jo, jo. Sejdeme se teda u cukrárny. Já se
stejnì jetì musim stavìt v krámu. Máma má
narozeniny, tak jí koupim nìjaký dárek, a pak
jsem u tebe jako na koni. Tak kdy tak poèkej. Jo,
jo. Pa. Miluju tì. Skuteènì milé rozlouèení. Èlovìka vdycky potìí, kdy mu nìkdo vyzná lásku,
ale vyznávat ji pøes telefon nebo textovkou? Myslíte si snad, e 160 znakù staèí na vyjádøení lidských citù? To je dost málo, ne.
Nejsem ádný odpùrce mobilních telefonù
a jejich uivatelù. Spíe naopak. Myslím, e
v mnohých situacích je to skuteènì uiteèná vìcièka. Ale nìkdy mì zaráí takoví ti maniaci,
kteøí celý veèer nepustí telefon z ruky, neustále
píí nebo volají, a kdy jim po delí dobu nepøichází odpovìï, okamitì se dostaví deprese.
Ale to nejsou jen mobilní telefony! Co takový
internet? Vdy kolik z nás dnes píe svým pøátelùm místo dopisù maily? Ano, je to rychlejí a pohodlnìjí, ale klasické dopisy mají v sobì jisté
kouzlo. A zvlátì pak dopisy psané rukou! Nejene tomu druhému ukáete, e jste na nìj nezapomnìli, èím ho samozøejmì potìíte, ale rukou
psaný dopis mu poví, e jste si dali práci a vìnovali jste psaní dopisu jistý èas.
Ovem jak víte, papír snese vechno. Od slov
lásky po slova nenávisti. Proto je tím nejlepím
a zároveò i nejpøíjemnìjím projevem lidské komunikace tzv. rozhovor z oèí do oèí. Nejene si
se svým pøítelem popovídáte a nemusíte vìky
èekat na jeho odpovìï, ale vidíte i jeho okamité
reakce. Podle výrazu v jeho tváøi mùete také
vyèíst, zda si myslí skuteènì to, co øíká nebo zda
se jen pøetvaøuje.
A co myslíte vy? Co je lepí. Zavolat nìkomu
a vyznat mu lásku? A proè to neøíct do oèí???
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Adresář Mensy
Kontaktní adresy Mensy České republiky:
Sekretáøka Mensy ÈR*
Potovní adresa (i pro Radu Mensy)
Klubovna a kanceláø Mensy
Bankovní spojení
Gymnázium Buïánka, o. p. s.
Èasopis Mensy ÈR

Alena Kulhánková, tel. domù + zázn. 220 802 137, sekretarka@mensa.cz
(centrální databáze, zmìny v adresáøi, informace, distribuce èasopisu apod.)
P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00 Praha 2
Holeèkova 31a, 150 00 Praha 5;
správci klubovny M. Jindøiek (spojení níe) a Jan Vodièka, m. 728 213 180, vod5ka@email.cz
44400444/2400 (eBanka)  nový úèet
3749359/0800 (Èeská spoøitelna)  od 1. 7. 2002 slouí pouze potøebám Dìtské Mensy
Holeèkova 31a, 150 00 Praha 5, tel. + fax 257 328 786, m. 603 801 321, spravni.rada@budanka.cz,
info@budanka.cz, http://www.budanka.cz;
Ludìk Kováø, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, redakce@mensa.cz (jediný e-mail pro pøíspìvky!)

Členové Rady Mensy České republiky (rada@mensa.cz):
Pøedseda, SIG Party
1. místopøedseda, éfredaktor èasop.
2. místopøedseda, webmaster
Koordinátor Dìtské Mensy
Èlen rady, on-line databáze
Èlen rady
Èlen rady
Èlenka rady
Èlen rady

Miroslav Jindøiek, Na Záboøí 5, 530 02 Pardubice, m. 603 259 633, mirek@mensa.cz, predseda@mensa.cz
Ludìk Kováø, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, m. 777 28 23 21, ludek@mensa.cz
Jan Èejka, Nádraní 284, 538 21 Slatiòany, m. 602 264 687, jan.cejka@mensa.cz
Václav Foøtík, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, tel. 224 323 970, 472 778 334, m. 603 234 368,
vafor@mensa.cz
Roman Brzuska, Molákova 3, 628 00 Brno-Líeò, roman.brzuska@mensa.cz
Václav Janouek, Rajmonova 9/1196, 182 00 Praha 8, tel. domù 284 684 701, m. 604 301 542,
vaclav.janousek@mensa.cz
Vladimír Souèek, Na Okruhu 384, 142 00 Praha-Písnice, tel. do práce 244 911 264, m. 602 293 852,
fax 244 912 341, vladimir.soucek@mensa.cz
Anna Krejèí, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, m. 605 274 785, krejci.anna@email.cz
Tomá Kocman, Abaco Group, Vinohradská 93, 120 00 Praha 2, tel. 222 720 991, m. 602 219 601,
tomas_kocman@abaco.cz

Další aktivní členové Mensy České republiky:
Psycholoka Mensy ÈR*
Koordinátor lektorské èinnosti
Koordinátor testování, pøedseda
___rady pro testování
Testující pro vstup do Mensy ÈR
Koordinátor místních skupin
Koordinátor zájmových skupin
Právník Mensy ÈR*
Øeditel gymnázia Buïánka*
SIGHT koordinátor
Kontrolní komise Mensy ÈR
Ekonomická komise
Rada pro Public Relation
Vydávání tiskových zpráv
Grantová komise
Rada Dìtské Mensy
Kompletní redakèní rada*

Dagmar Jílková, V Záhorském 331, 190 12 Praha 9, tel. domù 281 931 323
O. E. Cibulka (spojení vedle)
tefan Hanovec, Demokratické mládee 1304, 530 02 Pardubice, m. 606 802 219,
stefan.hanovec@mensa.cz, testovani@mensa.cz
V. Foøtík, K. Havlíèková, D. Jílková (pouze tito tøi i pro testování dìtí mladích 14 let), O. E. Cibulka,
. Hanovec, T. Kocman, A. Krejèí, J. Walla (kontakty vizte jinde na této dvojstránce),
Tomá Blumenstein, Moravská 11, 796 01 Prostìjov, m. 603 726 030, tblumen@mensa.cz
Radek Woniak, Skalní 653, 432 01 Kadaò, m. 603 867 658, 777 248 766, citron@mensa.cz
Kristýna Grofová, kristyna@mensa.cz
Advokátní kanceláø  spojení k dispozici u sekretáøky
Václav Øeátko (kontakt do koly nahoøe)
Jan Tomá, Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, m. 606 160 580, jan.tomas@mensa.cz, sight@mensa.cz
Jan Vuèka (pøedseda), L. Przeczek (spojení vedle), Kateøina Havlíèková, Nad Pilou 49, Kyice, 273 51
p. Unho, tel. 312 690 082, m. 603 377 944, kata.havlickova@mensa.cz; kk@mensa.cz
Marie Petráòková, Komenského 108, 345 06 Kdynì, m. 608 04 38 70, mpet@mensa.cz (pøedsedkynì),
M. Jindøiek, V. Souèek; ekonom@mensa.cz
M. Petráòková, T. Kocman (spojení výe); pr@mensa.cz
Tomá Dosedìl, tomas.dosedel@mensa.cz, press@mensa.cz
J. Èejka (pøedseda, spojení výe), K. Havlíèková, Jiøí Kohoutek; grant@mensa.cz
V. Foøtík (pøedseda, spojení výe), J. Vodièka (výkonný øeditel Dìtské Mensy, spojení výe), K. Havlíèková
L. Kováø (spojení výe), V. Janouek, Lucie Kuèerová, lucie.kucerova@mensa.cz; redrada@mensa.cz

SIGy – zájmové skupiny:
Sci-Ã klub Terminus, SIG Dr. Mozek Václav Foøtík (spojení výe); SFK Terminus: http://terminus.mensa.cz; Futurologický klub:
___a Futurologický klub
http://futurologie.mensa.cz
SIG Astronomie
Elika Anna Kubièková, Nad Zlíchovem 7/376, 152 00 Praha 5-Hluboèepy, tel. domù 251 554 718,
elize@volny.cz
SIG Astronomie Brno
Boena Procházková, Jugoslávská 32, 613 00 Brno, tel. domù 557 10 79, bobbie@seznam.cz
SIG Vandrování
Èinnost pøevzal R. Woniak (spojení výe), zatím zùstává webová stránka http://www.volny.cz/jarda.pilnaj
SIG Èerná Luna, Optimalizace,
Václav Janouek (spojení výe), asdareel@mailcity.com, asdareel@email.cz;
___Globální problémy lidstva
Èerná Luna: cernaluna@seznam.cz, http://www.mujweb.cz/www/cernaluna, diskusní skupina
http://www.pruvodce.cz/kluby/cerna_luna; Globální problémy lidstva: http://globalsystems.3web.cz
SIG Èerná Luna  MS Brno*
Lenka Rogoanová, Kubova 10, 621 00 Brno, tel. 541 226 267
SIGy Filmový club, Volejbal team
T. Kocman (spojení výe), maillisty fk@mensa.cz (Filmový club), volejbal@mensa.cz (Volejbal team)
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Adresář Mensy
SIG Fotbalový tým Mensy ÈR

David Koláèek, P. O. Box 32, 390 02 Tábor, m. 777 863 717, kolacek@mensa.cz, http://fotbal.mensa.cz,
maillist fotbal@mensa.cz
J. Èejka (spojení vedle), e-mailová konference mystsig@pandora.cz, webové rozhraní
http://www.pandora.cz/conference/mystsig
PSYG  SIG Psychologie
Milan Junáek, 273 27 Otvovice 44, tel. domù 315 783 041, milan.gabriela@worldonline.cz,
http://psyg.mensa.cz, http://mrynt.mensa.cz
SIG Cyklistika
Zdenka Pániková, Dr. Benee 595, 560 01 Èeská Tøebová, m. 737 154 078, zdenka@mensa.cz
SIG Blondýnky
M. Petráòková (spojení vedle), blond@mensa.cz
Mensané na VE
Tomá Kube, tomas.kubes@mensa.cz, maillist vseaci@mensa.cz (pøedseda komise pro volby 2003)
SIGy Diskusní klub, Letectví
Miroslav Charvát, Palackého 770/28, P. O. Box 62, 363 01 Ostrov, tel. domù 353 842 219, do práce
353 842 079, m. 606 427 893, m.charvat@email.cz
SIG Stolní hry
L. Kováø (spojení vedle)
SIG Kreativní
Jan ípek jr., P. O. Box 16, 288 01 Nymburk 1, kangaroo@hysteria.sk, kangaroo@eldar.cz
SIG Kuleèník  bowling Plzeò
O. E. Cibulka (spojení níe)
SIG Èerného humoru Prachatice
Irena Èerná, Èeská 679, 383 01 Prachatice, cernai00@pf.jcu.cz, cernai@email.cz
SIG Invence
Juraj Madacký, Jílovská 17, 142 00 Praha 4, tel. 241 492 842, m. 605 85 44 35, jmadacky@cmail.cz
SIG Literární tvorba
Lech Przeczek, Sosnová 358/7, 739 61 Tøinec 5-Sosna, tel. domù 558 331 094, lprzeczek@seznam.cz
SIG Medicíny
Daniel Mali, V tíhlách 1314/10, 142 00 Praha 4, m. 603 441 724, daniel.malis@mensa.cz
SIG Memorika
Michaela Buchvaldová, michaela.buchvaldova@mensa.cz, sig.memorika@mensa.cz,
http://memorika.mensa.cz
SIG Draèí doupì Praha
Vaek Pícha, Jasanová 1492, 250 01 Brandýs n. L., tel. 326 902 173, sig.drdp@seznam.cz
Business Club (èinnost pozastavena) Ale Hodina, Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, m. 605 551 551, ales.hodina@volny.cz
Einsteinova spoleènost*
Josef Khol, Petukova 1, 162 00 Praha 6, tel. domù 220 610 826, m. 608 22 00 21, e-mail pro úèely ES:
escard@iol.cz, http://pteryx.natur.cuni.cz/~fikacek/es.htm
MystSIG

Místní skupiny:
Místní skupina Praha (pøedseda)
Místní skupina Brno, SIG Deskové
___hry a hlavolamy Brno
Místní skupina Frýdek-Místek
___(pøedseda)
Místní skupina Hradec Králové
Místní skupina Karlovy Vary
___(pøedseda)
Místní skupina Kladno
Místní skupina Olomouc
Místní skupina Ostrava
___(pøedsedkynì)
Místní skupina Pardubice
Místní skupina Plzeò
Místní skupina Prostìjov
Místní skupina Tábor (pøedseda)
Místní skupina Ústí nad Labem
Pøíprava místní skupiny Bøeclav
Pøíprava místní skupiny Jihlava
Pøíprava místní skupiny Liberec
Pøíprava místní skupiny Prachatice
Pøíprava místní skupiny Pøerov

Martin Doleel, Nedaovská 335, 155 21 Praha 5, tel. domù 257 951 283, do práce 222 540 414,
m. 732 526 912
Tomá Poèarovský, Na Zahrádkách 4, 671 72 Miroslav, tel. domù 515 33 33 55, pocarovsky@volny.cz,
http://brno.mensa.cz
Dalibor Hrabec, Beethovenova 1849, 738 02 Frýdek-Místek, tel. domù + zázn. 558 64 74 28, do práce
558 359 91, m. 608 61 69 61, dalibor.hrabec@post.cz, http://mujweb.cz/www/mensafm
Vladimír Hubka, Smetanovo nábøeí 952, 500 02 Hradec Králové, m. 603 462 453, janicekpe@volny.cz
Ronald Nìmec, Poární 12, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 565 669, m. 603 971 171,
ronald.nemec@mensa.cz
Martin Paulus, Polská 2555, 272 01 Kladno
A. Krejèí (pøedsedkynì, spojení vedle), olomouc@mensa.cz, http://olomouc.mensa.cz
Jaroslava Nenièková, VB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. do práce (6.0014.30)
596 99 55 00, jaroslava.nenickova@vsb.cz, ostrava@mensa.cz, http://ostrava.mensa.cz
. Hanovec (spojení vedle), pardubice@mensa.cz, e-mailová konference mensapce@pandora.cz,
webové rozhraní http://www.pandora.cz/conference/mensapce
Ondøej E. Cibulka, Stehlíkova 8, 301 00 Plzeò, tel. do práce 377 420 592,¨m. 737 71 24 30,
ondrej.cibulka@mensa.cz
Jan Walla, Kuèerova 22, 796 01 Prostìjov, tel. domù 582 332 973, m. 603 209 048, walla@risc.upol.cz,
http://prostejov.mensa.cz
Miroslav Koubek, Novákova 1253, 390 01 Tábor, tel. 381 251 675, m_koubek@yahoo.ca, tabor@mensa.cz
Lenka Farská, Nová 1408/40, 400 03 Ústí nad Labem, mistoun@quick.cz (pøedsedkynì; MS Èerné Luny)
Luká Krchòák, Nejdek 77, 691 44 Lednice na Moravì, m. 723 335 396, lukas.krchnak@mensa.cz
David Hoøava, Hluboká 11, 586 01 Jihlava, m. 608 82 32 67, david.horava@mensa.cz
Helena Munzarová, Kaparova 590, 463 12 Liberec 25, tel. domù 485 132 887, do práce: 485 100 272,
485 108 6358, helena.munzarova@email.cz
Ivo Smejtek, Smrkova 887, 383 01 Prachatice, m. 606 554 006, smejtos@post.cz (vizte té prachatický SIG)
Milan Chovanec, Nová 1213, 752 01 Kojetín, tel. domù 581 761 758, error.mc@seznam.cz

Mensa ČR na Internetu:
OÃciální adresy Mensy ÈR
Intranet Mensy (s on-line databází)
Mensovní konference
Archiv starí konference
Obchodní kontakty Mensy
Webmaster Mensy*
Internetová rada*
Miss Internet
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http://www.mensa.cz, http://www.iq.cz (obì i bez www), http://wap.mensa.cz, info@mensa.cz
http://intranet.mensa.cz; správce databáze R. Brzuska (spojení vedle)
mensa@pandora.cz, webové rozhraní http://www.pandora.cz/conference/mensa; k pøihláení (odhláení)
do konferencí polete mail na mailman@pandora.cz, jako subject (pøedmìt) napite (un)subscribe mensa
http://cs.felk.cvut.cz/pub/lists-archive/MENSA
http://okmensa.web.worldonline.cz
Poznámka: hvìzdièkou oznaèení
A. Krejèí (spojení vedle), webmaster@mensa.cz
funkcionáøi nemusí být (dle rozhodJ. Èejka, M. Jindøiek, R. Brzuska; irada@mensa.cz
nutí Rady Mensy ÈR) èleny Mensy ÈR
http://www.cybermiss.cz
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Kalendář akcí Mensy (5. 1. – 16. 2. 2003)
VŠECHNY MENSOVNÍ AKCE JSOU PŘÍSTUPNÉ I NEČLENŮM MENSY.
AKCE DĚTSKÉ MENSY A VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 6.
PRAHA
6. 1. po 19.00 Mensovní Âlmový Abaco club  Monty Python (T. Kocman), Abaco Group, Vinohradská 93, Praha 2
(pravidelnì kadé 1. a 3. pondìlí v mìsíci, dále tedy 20. 1. a 3. 2.)  vizte str. 6
7. 1. út 19.0020.00 Volejbal team Mensy (T. Kocman), tìlocvièna Zvlátní koly a Praktické koly, Vinohradská 54,
Praha 2 (pravidelnì kadé úterý, dále tedy 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2. a 11. 2.)
8. 1. st 18.0020.00 SIG Futurologický klub (V. Foøtík), Klub technikù, 3. patro  è. m. 213, Novotného lávka 5, Praha 1
(pravidelnì kadou 2. a 4. støedu v mìsíci, dále tedy 22. 1. a 12. 2.)
9. 1. èt 17.15 Malé vstupní testování IQ od 14 let (V. Foøtík)
17.30 Kontaktní setkání pro nové èleny (V. Foøtík)
17.30 SIG Sci-Â klub Terminus (V. Foøtík)
18.00 Setkání praské skupiny Èerné Luny (V. Janouek)
vechny ètvrteèní akce se konají v Klubu technikù, 3. patro  è. m. 315, Novotného lávka 5, Praha 1
(pravidelnì kadý ètvrtek, dále tedy 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2. a 13. 2.)
15. 1. st 18.00 Uzávìrka (i e-mailová) èasopisu na únor (uzávìrka bøeznového 13. 2.)
19.00 Setkání o managementu (V. Souèek), pravdìpodobnì v klubovnì na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a,
Praha 5 (pravidelnì kadou 3. støedu v mìsíci)
16. 1. èt 19.00 SIG Dr. Mozek (V. Foøtík) (pravidelnì kadý 3. ètvrtek v mìsíci)
8. 2. so
Turnaj ve stolním fotbale (D. Koláèek)  vizte str. 7
10.00, 11.00 a 12.00 Vstupní testování od 9 let (V. Foøtík)
11.00 Zasedání Rady Mensy ÈR (M. Jindøiek)
15.00 Grilování (V. Foøtík) + Ânále nultého roèníku soutìe o nejchytøejí blondýnu (M. Petráòková)
vechny tyto akce se konají na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5  vizte str. 6
BRNO
15. 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 5. 2.)
20. 1. po 19.00 Setkání brnìnské skupiny v restauraci Blue Mood, Vídeòská 55, obch. pasá LCS Business Centra
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
5. 2. st 19.30 Brnìnský SIG Astronomie (B. Procházková), místo se domlouvá aktuálnì prostøednictvím e-mailu
(pravidelnì kadou 1. støedu v mìsíci)
HRADEC KRÁLOVÉ
7. 1. út 18.00 Setkání hradecké skupiny, vinný sklípek U královny Eliky, Staré Mìsto, naproti divadlu; náplní hraní
Scrabble, deskových a logických her  mùete pøinést i vlastní, hry jsou mensanùm v restauraci k dispozici
zdarma i jindy (pravidelnì kadé úterý, dále tedy 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2. a 11. 2.)
KLADNO
14. 1. út 17.30 Setkání kladenské místní skupiny (M. Paulus), pizzerie Galerie, Saskova 1480
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 11. 2.)
OLOMOUC
6. 1. po 17.00 Setkání olomoucké místní skupiny, cukrárna a kavárna Mamka, tøída Kosmonautù 21 (u Alberta)
(pravidelnì kadé 1. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 3. 2.)
OSTRAVA
8. 1. st 17.00 Setkání ostravské skupiny v èajovnì u Sýkorova mostu
(pravidelnì kadou støedu, dále tedy 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2. a 12. 2.)
PARDUBICE
11. 1. so 17.00 Setkání pardubické místní skupiny, nekuøácká restaurace Severka (vedle obchodního domu Tesco)
(pravidelnì kadou sudou sobotu, dále tedy 25. 1. a 8. 2.)
PLZEŇ
14. 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 11. 2.)
20. 1. po 19.00 SIG Kuleèník  bowling (O. E. Cibulka), restaurace Alfa, Americká ul.
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
PRACHATICE
5. 1. ne 18.00 Setkání neoÂciální prachatické místní skupiny (I. Smejtek), Club 111, Køianova 111
(pravidelnì kadou 1. nedìli v mìsíci, v únoru tedy 2. 2.)
PROSTĚJOV
10. 1. pá 19.00 Setkání prostìjovské skupiny v restauraci hotelu Avion, Husserlovo nám.
(dále kadý pátek, dále tedy 17. 1., 24. 1., 31. 12., 7. 2. a 14. 2.)
ÚSTÍ N. LABEM
13. 1. po 17.00 Setkání ústecké skupiny v restauraci Red Hill Saloon na Skøivánku
(dále pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 10. 2.)

