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Kalendáø akcí Mensy
Vechny mensovní akce jsou pøístupné i neèlenùm Mensy.
PRAHA
4.1.
èt 17.15
17.30
17.30
18.00

15.1.

po 17.00

18.1.

èt 19.00

Malé vstupní testování IQ (V. Foøtík)
Kontaktní setkání pro nové èleny (V. Foøtík)
SIG Sci-Â klub Terminus (V. Foøtík)
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 11.1.,
18.1., 25.1., 1.2., 8.2. a 15.2.)
Uzávìrka (i e-mailová) únorového
èasopisu (uzávìrka bøeznového
12.2.)
SIG Dr. Mozek (V. Foøtík),
Klub technikù, Novotného
lávka 5, Praha 1
(pravidelnì kadý
3. ètvrtek v mìsíci)

27.28. 1. sone
BRNO
2.1.
út ?
18.00
9.1.

út 19.00

15.1.

po 19.00

Pragocon 2001 (V. Foøtík), setkání
pøíznivcù sci-Á, fantasy, hororù, záhad
a her na hrdiny  vizte str. 6

Setkání brnìnské skupiny Èerné Luny v èajovnì na Sklenìné louce, Kounicova ul. (L. Rogoanová)
Brnìnská skupina Èerné Luny  vybarvování mandal, klub Krmítko, FSS
(obì akce pravidelnì kadé 1. a 3. úterý v mìsíci, dále tedy 16.1. a 6.2.)
Deskové hry a hlavolamy, Krokova 52a  na zvonku jméno Pachl, tel.: 05/452 453 49
(T. Poèarovský) (pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 13.2.)
Setkání brnìnské skupiny v restauraci K1, Kuldova 1
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 19.2.)

OSTRAVA
3.1.
st 17.00
6.1.
10.1.

Setkání ostravské skupiny v èajovnì u Sýkorova mostu
(pravidelnì kadou lichou støedu, dále tedy 17.1., 31.1. a 14.2.)
so 10.00/11.00 Squash, mezi budovami SME a vodohospodáø.
(pravidelnì kadou sobotu, dále tedy 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. a 10.2.)
st 17.00
Setkání ostravské skupiny v èajovnì U Draka  autobusová zastávka Sokola-Tùmy
(pravidelnì kadou sudou støedu, dále tedy 24.1. a 7.2.)

KLADNO
9.1.
út 17.30
PRACHATICE
7.1.
ne 18.00
PROSTÌJOV
5.1.
pá 19.00
ÚSTÍ N. LABEM
8.1.
po 17.00
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Schùzka kladenské místní skupiny, pizzerie Galerie, Saskova 1480 (M. Paulus)
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 13.2.)
Schùzka neoÂciální prachatické místní skupiny, Club 111, Køianova 111 (I. Smejtek) (pravidelnì
kadou 1. nedìli v mìsíci; na schùzkách se domlouvají pøípadné dalí aktivity místní skupiny)
Setkání prostìjovské skupiny v restauraci hotelu Avion, Husserlovo nám. (dále kadý pátek v mìsíci
 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.; na schùzkách se domlouvají pøípadné dalí akce)
Setkání ústecké skupiny v restauraci Red Hill Saloon na Skøivánku
(pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 12.2.)
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HRADEC KRÁLOVÉ
2.1.
út 18.00
Schùzka 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 9.1., 16.1., 23.1., 30.1., 6.2. a 13.2.)
PARDUBICE
3.1.
st 17.00

Schùzka pardubické místní skupiny v klubovnì  Spolkový dùm, Pertýnské námìstí 55 (naproti
magistrátu, spoleèný dùm s kavárnou Evropa) (pravidelnì kadou støedu, dále tedy 10.1., 17.1., 24.1.,
31.1., 7.2. a 14.2.)

PLZEÒ
9.1.
út 20.00
11.1. èt 19.00

SIG Kuleèník, Chicago club, Skvròany (pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 13.2.)
Setkání plzeòské skupiny (O. Cibulka), Øemeslnická beseda, Jagellonská 8
(pravidelnì kadý 2. ètvrtek v mìsíci, v únoru tedy 8.2.)
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Mensa ÈR má statut národní Mensy,
k 31. 12. 2000 má 1424 èlenù,
z toho Dìtská Mensa 121.
Mensa (to, co dríte v ruce) je èasopis
Mensy Èeské republiky. Za uveøejnìní
a neuveøejnìní èlánkù odpovídá redakèní
rada. Redakce si vyhrazuje právo
pøíspìvky v pøípadì potøeby upravit.
ádáme autory èlánkù a pisatele, aby své
pøíspìvky podepisovali, pøípadnì uvádìli
i kontaktní adresu, a zasílali je tak, aby
doly redakci do data uzávìrky, jinak není
jisté jejich vèasné uveøejnìní. Pøíspìvky
do èasopisu nejsou honorovány.
ISSN 1211-8877
Toto èíslo (lednové) vychází 2. 1. 2001,
jeho náklad èiní 1000 výtiskù.
© Mensa Èeské republiky, 2000
Uzávìrka (i e-mailová) únorového
èasopisu je v pondìlí 15. 1. 2001
v 17.00, uzávìrka èísla na bøezen bude
v pondìlí 12. 2. 2001 v 17.00.
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IGNUM SERVER
profesionální webhosting
w rychlost 134 MBit
w ceny ji od 310 Kè
w obrovský balík slueb
w hotline
http://www.ignum.cz
Tisk: Tiskárna Oldøich Harok, U Alejského
dvora 1516, 739 34 enov u Ostravy,
tel. 069/688 74 75, http://www.harok.cz
Podávání novinových zásilek povoleno
Øeditelstvím pot Praha èj. 1566/92NP
ze dne 9. 12. 1992.
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Úvodník

Mensovní zprávy

Co nového v novém roce

Mensa-seznamka

Pøeji vem èlenùm(kám) ve nejlepí v novém roce.
Rok, do kterého vstupujeme, je pro Mensu
rokem volebním, a proto zaènu informací o volbách. Letos se bude volit pøedseda(kynì) a sedm
èlenù rady, nikoli jak bylo uvedeno minule 10.
Dùvodem je sníení poètu èlenù souèasnou radou na devìt èlenù  pøedseda + 8 èlenù. Vzhledem k tomu, e já nebudu znovu kandidovat na
pøedsedu a jako souèasný pøedseda mám automaticky místo v dalí radì, bude se volit pouze
èlenù 7. Informace, jak podávat návrhy na kandidáty, se nacházejí na jiném místì èasopisu.
Takté se na jiném místì mùete doèíst o Pragoconu (27. 1.28. 1.)  setkání pøíznivcù sci-Á,
fantasy, hororù, záhad a her na hrdiny.
Dne 10. února se bude konat rada Mensy, na
které se bude projednávat podpora konkrétních
projektù formou grantù (oèekávám, e bude moné rozdìlit cca 50.000) v roce 2001  SIGù,
místních skupin i aktivních jedincù, èi jednotlivých akcí. Pøivítáme vae návrhy nejlépe podpoøené vaí úèastí a dodané pokud mono 14 dní
pøedem.
Dne 10. bøezna se uskuteèní ples Mensy ÈR
a gymnázia Buïánka (jeho to bude zároveò
3. maturitní ples), a to od 20.00 hodin v kulturním zaøízení Domovina, Na Maninách 32A, Praha 7-Holeovice. Dalí informace o akci se vám
v míøe dostateèné dostane v únoru a bøeznu,
nicménì ji nyní je jisté, e budeme mít k dispozici 100 lístkù po 100 Kè, pøièem pro èleny
bude lístek k dispozici za 50 Kè. V prùbìhu ledna a února se budou na mensovním webu objevovat informace a soutìe, díky kterým mùete
lístky získat zcela zdarma. Vzhledem k tìmto
skuteènostem dejte, prosím, máte-li zájem
o lístky, vìdìt mé malièkosti nebo Luïkovi
Kováøovi. Informace o plesu vám také podají
pøímo na gymnáziu, telefon 02/57 32 87 86,
e-mail info@budanka.cz, http://www.budanka.cz/
aktuality.htm
VÁCLAV FOØTÍK, VAFOR@MAINLINE.CZ

Milí èlenové, zaloil jsem Mensa-seznamku.
A to z toho dùvodu, e na stránkách www.
seznamka.cz není témìø moné si dát inzerát,
kde byste mohli poznat nové pøátele. Teoreticky
si ho tam mùete vloit, ale pochybuji, e se tam
setkáte s tím, kdo by vám vyhovoval, nebo alespoò ta ance je podle mì velice malá. Neøíkám,
e v této seznamce to bude ideální, ale já jsem
mimo jiné v Mense z toho dùvodu, e mám za to,
e je tu vìtí koncentrace lidí s alespoò trochu
podobnými zájmy, jako mám já. Proè bychom se
jinak sdruovali  jen kvùli IQ vìtímu nì 130?
Asi nás vìtina pøedpokládá, e tu najde sobì podobné. Mensa-seznamka je na stránkach www.
pandora.cz a do té chvíle, ne se do ní budete
moci pøihlásit pøes web, tak staèí, kdy na www.
pandora.cz zadáte do kolonky pøihlaovací konference mensa-s a svùj mail odelete a následnì
vám bude zasláno potvrzení, e jste èlenem konference Mensa-seznamka pod adresou mensa-s
@pandora.cz pro zasílání vaich inzerátù. Prosím pite do vìci kdo hledá koho, aby se v tom
dalo vyznat (on hledá  kamarádku, pøítelkyni,
kamarády). Vechny inzeráty si mùete pøeèíst
na adrese www.pandora.cz/conf.php3?no=3505.
Pøípadné dotazy smìrujte prosím na mùj mail.
Vìøím, e seznamka vám bude ku prospìchu.
DAVID HOØAVA, DAVID.HORAVA@MENSA.CZ
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Volby 2001
Dle Stanov Mensy ÈR dozrál èas na volby do
orgánù Mensy. Volit se bude pøedseda, sedm
èlenù Rady a tøi èlenové Kontrolní komise. Souèasná Rada Mensy schválila Volební komisi ve
sloení Jaroslava Nenièková, Jiøí Lahvièka a Ludmila Kováøová.
Volební komise vyzývá vechny èleny Mensy starí osmnácti let, aby navrhovali kandidáty,
pøièem navrhovat lze jak sebe sama, tak dalího
plnoletého èlena Mensy. Upozoròujeme, e kandidát musí mít zaplacené pøíspìvky na rok 2001
a nesmí být èlenem Volební komise. Návrh musí
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obsahovat celé jméno a èlenské èíslo a musí být
podán do 15. ledna 2001, rozhoduje potovní razítko. Volební komise prosí vechny potenciální
kandidáty, aby vzali v úvahu, e po pøípadném
úspìchu ve volbách je tøeba vynakládat po dobu
dvou let urèitý èas a úsilí.
Aèkoli to není povinné, hodí se, aby o sobì
kandidát poskytl více údajù, napøíklad svùj vìk,
pár slov o zamìstnání, koníècích, pohnutkách ke
kandidování a oblasti, které se v rámci Mensy
vìnuje èi vìnovat zamýlí. Informace by nemìly
pøesáhnout jednu normostranu. Vítané jsou aktuální, ostré fotograÁe, staèí obèankového formátu. FotograÁe budou po oskenování vráceny.
Navrení kandidáti, kteøí svoji kandidaturu
písemnì potvrdí, budou zaøazeni na kandidátku,
která vyjde v dubnovém èasopise. Potvrzení kandidatury bude té chápáno jako souhlas s uveøejnìním poskytnutých údajù a fotograÁí.
Návrhy kandidátù posílejte na adresu mensovního boxu: P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00
Praha 2, a e-mail sekretarka@mensa.cz (pøijetí
návrhù poslaných e-mailem Vám sekretáøka potvrdí). ZA VOLEBNÍ KOMISI LUDMILA KOVÁØOVÁ
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Inzerce
Pravidla pro otiskování reklam
w Reklamy smìjí zabírat maximálnì 10 %
z celkové plochy èasopisu.
w Nepøijímá se taková reklama, která by byla
v rozporu s hlavním posláním Mensy, tj. podporou
lidstvu prospìných cílù, nebo která by byla zamìøena politicky, ideologicky èi náboensky.
w Reklamy se uveøejòují v poøadí, ve kterém
dojdou redakci.
w Pøedseda a èlenové Rady Mensy mají právo
veta na uveøejnìní konkrétní reklamy.
w Zdarma je inzerce nekomerèního charakteru
a inzerce ve prospìch Mensy, vèetnì inzerce Árem mensanù, které inzerují Ánanèní èi jiné zvýhodnìní pro mensany. Cena ostatní komerèní inzerce mensanù je 5 Kè/cm2 (pouze reklama vlastní
soukromé Ármì, ne tedy zamìstnavateli nebo cizí
Ármì), pro nemensany je to 15 Kè/cm2.
w Za zajitìní placené reklamy do èasopisu
mùe kdokoliv získat 25 % z její ceny.
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SIGy
Pragocon 2001
Na konci ledna se bude konat 5. roèník setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy, hororù,
záhad veho druhu, japonské kultury a her na
hrdiny, poøádaný SFK Terminem.
Kde (jako loni): gymnázium v Arabské ulici,
Praha 6-Dejvice (ètyøi zastávky tramvají od koneèné metra A Dejvická). Kdy: sobota 27. 1.
(8.00)  nedìle 28. 1. 2001 (cca 17.00).
Co mùete oèekávat?
Pøednáky
Hvìzdy èeského fandomu, stejnì jako mladí
a dosud neokoukaní pøednáející. Pøednáky budou rozdìleny do Sci-Â bloku a Futurologického kongresu, ve kterém mùete oèekávat vize
èeských odborníkù na vývoj rùzných oblastí
(pøedevím spoleènost, IT technologie aj.) v blízké i vzdálenìjí budoucnosti  pøednáky jsou
pøipravované ve spolupráci s Universem, vìdeckou sekcí internetového deníku Neviditelný pes.
Mùete se tìit napøíklad na pøednáky o virtuální realitì, vývoji vojenské pìchoty, matematice
èi genetice; mezi pøednáejícími najdete Fr. Vrbenskou, O. Neffa, V. Ríu, Z. Rampase a jiné.
Záhadologie
Program pøipravujeme ve spolupráci s Èernou Lunou, záhadology a mìsíèníkem Fantastická fakta. Uslyíte napøíklad o tìle, èakrách a práci s tìlesnou energií, výklad snù z hlediska
psychologie a mytologie a jiné.
Japonsko
Blok o Japonsku ve formì pøednáek a promítání vede Manga klub. Frantika Vrbenská bude
povídat o japonském hororu, dále uslyíte o historii mangy, intoismu a východních náboenstvích, o japonských anime seriálech a o japonském meèi a jiných zbraních.
StarTrek
Promítání, pøednáky (F. Fuka, J. Pavlík
a dalí), diskuse, dabing, herci ve, co si (nejen) fanouek StarTreku mùe pøát. Pøipravuje
Startrek klub ShaKaRee.
Hry
Jako ji tradiènì se na Pragoconu setkáte se
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irokou nabídkou her  BlackÂre Games kromì
turnajù v karetních sbìratelských kartách (MtG)
pøichystá prezentaci svých deskových her  nyní
zaèínající fenomén Pokémon, jak strategicko-taktických bitev miniatur, tak tradiènìjích, Árma Warlord se bude prezentovat hrami Warhammer a Settlers (Osadníci z Katanu).
Soutìe
Pragocon je nerozluènì spjat s vyhláením
vítìzù literární soutìe pro autory do 18 let
O cenu barda Marigolda, stejnì jako soutìe
o nejbizarnìjí osobu èeské spoleènosti  Mimozeman roku.
Dalí
K dalím kratochvílím bude patøit videoprojekce (SF&F pecky, Simpsonovi, Southpark ),
koneènì snad poøádný bufet, burza knih a artefaktù, testy IQ, tombola, prezentace her, turnaje
i nezávazné hraní her poèítaèových, karetních,
deskových i RPG, èi turnaj v Draèím doupìti.
Vstupné
160 Kè (vstup sobota i nedìle) èi 100 Kè
(jednotlivé dny) a 40 Kè (materiály). Èlenové
Mensy ÈR platí pouze 40 Kè (materiály).
Úèastníci literární soutìe mají vstup volný. Na
conu bude mono pøespat, 40 Kè a spacák s sebou.
Blií informace a dotazy
Václav Foøtík  vafor@volny.cz, 0603/
234 368, Adam nobl  adam.snobl@volny.cz,
http:// terminus.mensa.cz

SIG Astronomie
Zpráva o èinnosti SIGu
V prùbìhu mìsíce listopadu probìhly dvì
akce SIGu Astronomie. V úterý 21. a 28. jsme
navtívili praské planetárium, kde se konaly
pøednáky s astronomickou tématikou. Zajímavìjí z nich se mnì osobnì zdála ta první (byla
úspìnìjí i co do poètu úèastníkù  4 osoby)
a nesla název Kosmonautická kronika. Ing. M.
Grün (pøedseda praské poboèky Èeské astronomické spoleènosti) zde uvedl pøehled souèasných i plánovaných vesmírných letù s posádkou
a nepilotovaných letù kosmických sond a do
roku 2010. Druhým poøadem byla novì vzniklá
Astronomická kronika, kde Ing. V. Novotný
pøednesl výklad o planetkách. Uvedl zde také na
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pravou míru zprávy z tisku o objevu nové planetky v pásmu mezi Neptunem a Plutem.
Optické úkazy v atmosféøe
Vechna krásná podívaná, kterou nám poskytuje denní obloha od východu do západu Slunce,
je dána fyzikálními vlastnostmi svìtla.
Zabarvení oblohy je zpùsobeno rozptylem
sluneèního svìtla na molekulách vzduchu  modrá
a nazelenalá barva, na èásteèkách prachu, vodních kapièkách a krystalkách ledu  bílá obloha,
kdy je zataeno, edé deové mraky. Dlouhá
dráha paprskù za svítání a pøi západu Slunce
zpùsobuje rozptyl luté, oranové a èervené barvy  ranní a veèerní èervánky.
Duha vzniká tak, e sluneèní svìtlo dopadající na kapièku vody se lomí na jejím kulovém
povrchu a uvnitø se rozloí do barev spektra. Pøi
dopadu na vnitøní stìnu kapky se odrazí a vystupuje ven. Vytváøí tak duhovou krunici se støedem v bodì, který leí na nebeské sféøe pøímo
proti Slunci. V krajinì vak obvykle není vidìt
celá krunice, jen její oblouk.
Halový jev zahrnuje dva kruhy kolem Slunce
(velké a malé haló), svìtelný sloup, který v kombinaci s horizontálním kruhem vytváøí vzácný
úkaz  svìtelný køí a parhelie  nepravá vedlejí
Slunce. Vechny tyto úkazy vznikají ve vrstvì
ledových krystalkù v oblaku cirrostratus. Krystalky mají tvar estibokého hranolu a sluneèní
paprsky se v nìm dvakrát lomí, èím se odchýlí
od pùvodního smìru.
Polární záøe vzniká v atmosféøe ve výkách
od 100 do 400 km. Vyskytuje se v oblastech okolo pólù, vzácnì v niích zemìpisných íøkách.
Je to dáno tím, e magnetické póly Zemì pøitahují proud elektricky nabitých èástic sluneèního
vìtru, které pøi vstupu do atmosféry ionizují
a excitují její èástice. Ionizované elektrony pak
rekombinují s molekulami atmosférického dusíku, pøitom se uvolní svìtelný foton modrý nebo
Áalový. Excitované elektrony pak pøi svém návratu na nií energetické hladiny uvolòují fotony zelené z kyslíku a èervené z dusíku. Polární
záøe proto vypadají jako barevné tøásnì.
Literatura: Pøíhoda, P., Holovská, H.: Prùvodce astronomií, Hvìzdárna a planetárium
hl. m. Prahy, Praha 1995
ELIKA ANNA KUBIÈKOVÁ
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Èerná Luna Brno
Vybarvování mandal
KDY? 18.00, vdy 1. a 3. úterý v mìsíci
KDE? Klub Krmítko, FSS, Brno
CÍL? Objevovat sebe sama, zharmonizovat
svoji osobnost, najít vnitøní jednotu (nebude to
legrace, ale ani nebudeme své výtvory vìdecky
analyzovat; budeme si tvùrèím zpùsobem hrát)
Struènì z historie mandal: Mandala ze sanskrtu = kruh, nachází se vude kolem nás (Slunce, Mìsic, sluneènice, kopretina...), i v nás (hluboko uloena v naem podvìdomí). Pouívali ji
v dobì rozkvìtu hinduismu v Indii (1200300
pø. n. l), ale i indiáni. Tibetský buddhismus ji
stále pouívá pøi svých náboenských obøadech
(cílem je ulehèení cesty k nirvánì).
LENKA ROGOANOVÁ
ÈERNÁ LUNA & OBÈANSKÉ SDRUENÍ PØESAHY

Názorníèek
Co bych nemìnil
Zmìna je ivot, e. Ale jsou vìci, které bych
pøece jenom u nemìnil. Tak tøeba svítání. A Slunce kdy je nad obzorem a Jitøenka pøenádherná je
nad tím vím... Tak to bych nemìnil.
Tak tøeba duha. Je tomu sotva pár dnù, kdy
oèi znavené monitorem pohlédly stranou, a ona
tam byla. A zrovna dvojitá. Pohled na duhu,
obzvlátì pak tu dvojitou, tak ten u bych také
nemìnil, ten bych ponechal, tak jak je.
Zatmìní Slunce, korunovace pøesnì a na míru.
Jak spoèítali chytøí astronomové, kdysi dávno byl
Mìsíc tak blízko, e zakryl Slunce jaksi moc.
Dnes jej zastíní tak akorát, ale pøijdou èasy, kdy
úplná zatmìní u nebudou ani moná, Mìsíc bude
pøíli daleko (neúprosnì se nám vzdaluje rychlostí
ètyø centimetrù za rok, jak bylo opsáno od chytrých
astronomù). Tady a teï  na Venui je prý moc
horko a na Marsu zas moc zima, vloni byl Mìsíc
moc blízko a napøesrok zas bude moc daleko. A letos jsou tu lidi, to abych nezapomnìl. Mnoho,
velmi mnoho. A nìkteré bych nemìnil, ty u bych
ponechal, tak jak jsou.
ZDENÌK TRÁVNÍÈEK
PROSINEC 2000, BALTIMORE: PF 2001!
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Kognitívne vedy
V emailovej konferencii Mensy (mensa@
pandora.cz) sme sa rozprávali na tému kognitívnych vied a prípade o monosti spojenia SIGu
psychologie s usporiadate¾mi súboru prednáok
Kognitívne vedy I-II na Univerzite Komenského
v Bratislave.
Virtualny prednakový kurz prebieha na stránkach http://math.chtf.stuba.sk/kog_vedy.htm.
Vetci mensania sa môu so svojími otázkami
obráti priamo na odborníkov prostredníctvom
emailu. Odborníkmi sú priamo vysokokolskí
pedagógovia èi výskumný pracovníci, ktorí Vám
s radosou zodpovedia na vetky vae otázky
z oblasti kognitívnych vied.
V krátkom èase bude dostupná aj emailová
diskusná skupina, v ktorej po prihlásení sa bude
moné porozpráva o kognitívnych vedách s ostatnými záujemcami z radov odbornej a aj laickej verejnosti. Virtuálny kurz sa rozhodne oplatí
navívi a sledova. Tak aj konferenciu Mensy.

Poznávanie,
inteligencia a Mensa I
(DOKONÈENÍ Z MINULÉHO ÈASOPISU)
3. Napåòanie mensana èlenstvom môe by
vyprázdnením, odlúèením sa od Mensy, Mensy,
ako pobyte výkrikov do tmy, tmy, za ktorou nepoèu slova. Slova, ktoré vysiela mensan. Mensan, ktorý je aktívny, ale pre nikoho. Nikoho, kto
by sa o jeho dielo zaujímal. Zaujímal sa o jeho
mylienky, o mnohos diela jeho mylienky,
mylienky jeho Ars Magma, ktoré je tvorivé,
tvorivé z hoc oslovenia niekoho, kto iel naokolo.
Naokolo niekto idúci vo svojom svete univerza
variácii vracajúce sa do svojho starého Ars Magma. Ars Magma naokolo idúceho musí by oslovením pre mensana k jeho práci, k prístupu,
k jeho práci, ktorú by ukazoval, komunikoval
s ostatnými. S ostatnými naokolo idúcimi mensanmi by bol vedúci dialóg o svojej práci, práci
svojho jedineèného Ars Magma, ktoré prezentuje
tú silu poznáva a stále sa nieèo nové dozvedie,
dozvedie sa aj pre mensanov o plodoch jeho
práce z jeho vnútorného svete. Svete, ktorý objavuje a je objavujúcim nového, nového kontruo-
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vaného sveta, sveta pre vlastné poznávanie
A práve, poïme da monos sprístupni, nielen
ukáza, ale sprístupni samotného mensana a jeho
plody, plody jeho Ars Magma. Ukáme plody práce toho, kto poznáva, kto vytvára diela, kto nieje
len pre seba, kto je aj pre iného, na vôkol idúceho,
aby mu poskytol ukáku toho, èo kontruktívne
ma ukáza z ve¾kosti jeho inteligencie, ktorú stelesòuje, dáva jej tvar, ukazuje jej pohyby po tanci
mylienok. Ukazuje koordináciu obrazu svetov
rôznych mensanov, snaiaci sa ukáza svoj obraz
diela vo svete Ars Magma iných mensanov. Koordinácia obrazu svetov mensanov je bytostná ukáka seba, mensana, v obraze mensanov. A práve,
da priestor pre prezentáciu mensana, jeho bytos,
hodnoty mysle, hodnoty diela, nielen ako dôkaz
ve¾kosti mysle èi diela, ale jeho bytosti pre nieèo
ozajstné, nielen verbálne opísané, ale ozajstné,
pred oèi ukázate¾né, nieèo prítomné, nielen za
rúkom èasu skryté. To nieèo, je ozajstná fascinujúca, pútavá ukáka hodnoty ozajstného mensana.
Mensana, ktorý naozaj ukazuje hodnoty, ukazuje
hodnoty seba, svojho bytostného obrazu, obrazu,
ktorý dokáe vníma obraz sveta iného a rozloi
ich na mylienky, ktoré budú koordinova moju
myse¾, poznanie, konanie, pri strete mòa, mojej
osobnosti a iného mensana. Tým som ukazujúci
ozajstné hodnoty mensana, ukazujúci hodnoty,
o ktorých nemôe by ani pochýb.
4. Poznávania chtivý mensan, ktorý ukazuje
svoj obraz bytosti poznávajúceho, niekoho, kto má
ozajstné diela ukazujúce pravú hodnotu niekoho,
kto ukazuje svoju velebenú hodnotu, hodnotu
svojej sily myslie je mensan, ktorý ukazuje
výku svojej sily myslie nielen v prázdnom verbálnom gramaticky správnom slove slovenského
jazyka, nielen na úrovni dôkazu, e túto silu má,
ako dôkaz jej nad výky, nielen u ako bytostnú
ukáku jej hodnoty pre frázy nad výku, ale
nieèo ozajstne viac, viac ne doposia¾ by ukázal,
viac, hlbie do svojej vnútornej nad výky,
priam obrazu bytostného seba v iného, nad výku. Táto kompozícia sily mysle je nieèo pre
ukáku ozajstnej håbky nad výky, ozajstnej
ve¾kosti, nielen prázdnej frázy èi dia¾avy, ale
pravej kompozície z koordinácii obrazov bytosti
iných nad výok. Táto kompozícia koordinácii
je ukáka pravej sily mysle, nielen ukáka pre
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vysokú hodnotu, pre ukáku nad výky. Táto
ukáka je predsa ukákou sveta svetov bytostí,
v mojom poh¾ade seba v obraz obrazu bytostí
vytvárajúci tak obraz spôsobu myslenia pravých
bytostí mensanov, obrazu priam nalepeného v obraz iného mensana. Mensanov, videných u nielen
v myslení, ale v nieèom významovo hlbom,
v nalepenom obraze svojej bytosti vytvárajúci
obraz úsudkov o bytostnej mnohosti mensanov.
A práve, poïme da monos vypoveda o bytostnej hodnote kadého mensana, o hodnote pravej, nefalovanej hodnote mensana pre mnohos
usudzovania jeho bytosti v bytostnom svete mensanov. A práve, tento svet je tá pravá hodnota pre
nachádzanie ideálu sebadôvery, pochopenia
iného, pochopenia hodnoty samo seba vo svete
iných mensanov. A práve, pri strete mòa, seba
samého a bytostného sveta mensanov, je morálna
hodnota, o ktorej vo výke intelektu mensanov
nemôe by ani pochýb.
5. Mensan, ty bytos Mensy, ty èlen Mensy,
ty mensan pre Mensu a svoje vo výke idúca,
sila myslenia, usudzovania v bytostnom svete
len pre mensanov, si v skutoènosti prázdna bytos
neschopná sa pozrie ani pod svoj nos, pod svoje
ego Mensy, ego sveta v skutoènosti vzdialeného
od vednej reality, reality normálnych ivotných
tvarov. Ty Mensan, ktorý pozná silu iba v poh¾ad
na výky svojho úasu intelektu, si len prázdna
obmedzená bytos neschopná sa pozrie na nieèo
tak bené, nieèo tak vedné, ako realita okolo
seba samého. Ty mensan, ty si schopný myslie,
ty nemusí by obmedzenec, úboiak svojej obmedzenosti, zakrývajúci svojimi poh¾admi do
výky svoju úbohos v poh¾ad seba samého do
reality ivota. Ty môe usudzova, myslie vo
svete mensanov, ty môe vak ove¾a viac, viac
ne len sa obmedzi na svoj do výky vzdialený
svet. Ty môe myslie v myslení iného, bytostne
nevidiaceho, nedokazujúceho výlet a do výky
teba. Ty dokáe, svojím usudzovaním nájs
obraz bytostí iných svetov, dokáe interpretova
obraz v obraze bytostí iných svetov ne len tvojho
sveta Mensy. Ty dokáe sa identiÁkova ako
bytos schopná predstavi seba, svoju bytos
mimo Mensy, mimo tvojho sveta. Mensan, ty
dokáe spredmetni, vytvori tvar tvojej bytosti
komponujúca u nielen seba rovného, ale aj
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sveta bytosti èloveka vedného ivota. Ty to dokáe, tak poï. A práve, poï ukáza tvoju ve¾kos
tvojej výky do výky sveta reálneho ivota.
A práve, poïme da monos vypoveda o výke Mensana v reálnom ivote, v interpretácii
obrazu seba v rôznych svetoch ivota. A práve,
poïme da monos vypoveda o naozaj pravej
hodnote poznania, myslenia, usudzovania poznatkov, mylienok èi úsudkov mensana pre kadodenný reálny ivot seba samého a reálneho sveta
okolo neho. A práve, táto hodnota je tá pravá
hodnota, ozajstná hodnota ¾udského pochopenia
inej, reálnej bytosti ivota. Táto hodnota je tá práva hodnota vnútorného ducha mensana. O tom,
e mensan dokáe usudzova cez svety, cez svet
svojho na svet iného v interpretácii obrazu seba,
nemôe by ani pochýb.
Nekladiem si za cie¾ splnenie pre kadý námet.
Predkladám radej konkrétne námety na Internete, ako by sa dali moje námety naplni. Mám názor, e ukákou zaujímavých nápadov by mensan
mohol nájs nieèo, èo by ho oslovilo. Snáï sa
splnia aspoò dva percenta. Nepokladám svoje námety za nutné, len za potrebné. Nechávam preto
monos na diskusiu a na reakcie. Neurazím sa ani
na kritike a na opaèných názoroch, ktoré budú
vecné a hodnotné. Na druhej strane neoceòujem
ani prázdne pochvaly èi uznania. Radej uvítam
skromné slová a výsledky tvorivej práce. Som vak
realistický a verím, e sa aspoò tie dva percenta
zrealizujú. Viem, e je známe, e zvuènejie je
by inteligentný a neby v Mense a tvári sa, e
som takto inteligentnejí ne Mensa, ale skúsenosami viem aj, e sú monosti a hlavne rezervy pre
èlenstvo v Mense. V negatívnom poh¾ade, strata
pochopenia v spoloènosti, odlúèenie sa pre nepochopenie a inteligentné nazeranie na svet, je horie ako èlenstvo v Mense. A tu by mala by práca
v Mense, nielen SIGu. Treba sa vak rozhodnú,
zobra iniciatívnos (nekladiem a na úroveò zodpovednosti) za svoje poznanie a mentálnu prácu
prostredníctvom inteligencie ktorú máme. Monosti sú rôznorodé, treba vak ich chcie meni
na skutky. Niet èo strati, je len èo získa.
Èo chcem ete na záver poveda? Moje èlenstvo v Mense, práve preto, e je schopné napåòa
môj ivot zmyslom pre poznanie, inteligentnú
mentálnu prácu, nemôe by nieèím vyprázd-
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neným. Práve naopak, musí umoòova moje
sebaprekraèovanie, a to umoòuje len preto, e
samotné aktívne èlenstvo v Mense má charakter
sebaprekraèovania. Moje sebaprekraèovanie nemusí ma iba charakter mystickej ve¾kosti inteligencie génia, estetického záitku ve¾koleposti
poznávajúceho èi nazerania zmyslu najhlbieho bytia. Sebaprekraèovanie je kontitutívna
zloka kadej èinnosti, ktorá dokáe mòa, mensana, bytostne oslovi. O tom, e to Mensa dokáe,
nemôe by pochýb.
2× VLADIMÍR ZAHORANSKÝ  ÈLEN MENSY SK
TØEBIÈSKÁ 10, 06601 HUMENNÉ
E-MAIL: ZAHORANSKY@POBOX.SK
WWW: HTTP://CEZAP-WWW.FMPH.UNIBA.SK/~ZAHORAN

Odpovìï Pavlínì,
aneb èemu vìøím a proè
Hned v úvodu si dovolím upozornit, e tato
sentence nevznikla proto, e bych se cítil být
vykladaèem víry(jakékoliv), nebo si dìlal patent
na rozum. Mùe vak popisovat jednu z moností pohledu nebo nazírání, být námìtem pro polemiku, ale hlavnì má pomoci mnì samému srovnat si v hlavì, jak mám vlastnì dceøi odpovìdìt.
Dodateènì a by mohla být i reakcí na nìkolik
velmi zajímavých èlánkù na mensovních stránkách, zejména pak na èlánek pana Z. Procházky
na neviditelným psovi pana O. Neffa.
Tak tedy bible, nebo Darwin? Souhlasím
s výe jmenovaným, e urèitì oboje. A to pøes to,
e ani jedna z obou hypotéz (snad teorií?) není
schopna vysvìtlit, co se stalo za posledních
20 000 let, konkrétnì mezi 14 000 a 10 000 let
pøed zaèátkem køesanského letopoètu?!
Jistì je nepochybné, e konèilo zalednìní,
mìnilo se zatíení kontinentù, co mohlo urychlit kontinentální drift, sopeènou aktivitu (vìdci i mystikové spoleènì varují, e nás nìco
podobného v dohledné dobì oèekává, a e se to
svou slabomyslnou aktivitou snaíme pokud mono urychlit). No a fyzika pro Z nás uèí, e kdy
taje led na pólech, odstøedivá síla ene vodu
k rovníku, kde je úhlová rychlost nejvìtí a tam
zákonitì poøádnì stoupne voda!
Dále povauji za empiricky prokázané, e v
této dobì se zde prohánìly tlupy kromaòoncù,
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resp. neandertálcù, zabíjejíce po celém svìtì
rychle vymírající populaci mamutù a jiných velkých savcù, ani pro to nemáme dodnes uspokojivé vysvìtlení Vzhledem k tomu, e s nejvìtí
pravdìpodobností jetì neumìli obchodovat, zabíjeli (na rozdíl od souèasných lidí) pouze pro
obivu svou a svých blízkých, nebyli snad nai
nepøímí pøedkové pøíèinou jejich vyhynutí.
Rovnì je pro mne nepopiratelnou skuteèností, e se v tu chvíli objevuje nìkdo, nebo nìco,
a zaèíná opracovávat urèitá místa matièky Zemì
a stavìt monumenty, které si nejspí budou moci
prohlíet a ohmatávat jetì nai praprapra
vnuci. Nìkde upraví celý vrcholek hory (Machu
Picchu), jinde ubourají kus pahorku, aby získali
platformu pro tunýlek, kam dopadne paprsek
svìtla pouze o zimním slunovratu (Newgrange),
jinde pøemisují desítky a stovky tun tìké
opracované kamenné bloky na vzdálenost desítek a stovek kilometrù, jako v Egyptì a jinde.
PROÈ, JAK a KDO???
Samozøejmì nevím PROÈ, ale mohu pøedpokládat, e to, co má pøekonat vìky, nese informaci.
Nìkomu, kdo ji snad jednou bude schopen vnímat.
JAK povauji za bezpøedmìtné spekulace
tvorù, kteøí nìèeho podobného zatím nejsou
schopni. Navíc si myslím, e ani nae znalost
zemské tektoniky nestaèí na vymezení lokalit,
kde lze s potøebnou pravdìpodobností pøedpokládat pár desítek tisícù let bez pohybu.
KDO zatím nejsme schopni pochopit, proto
nám to zatím nepøísluí vìdìt. (V této chvíli si
nejsem jist, zda u nyní neexistuje úzká skupina
osob, s pøístupem k nejvýe utajovaným informacím po stránce technicko-ekonomické, pøípadnì ideologické, která moná ví
a mlèí
a dìlá dobøe!!!!) Nemyslím si, e
je dùleité, zda ten nìkdo nebo nìco má podobu starého moudrého pána, který na nás shovívavì shlíí vude pøítomným okem (podle bible),
nebo je to dokonalá chladnì pragmatická inteligence, která je souèástí èasoprostoru (podle A. C.
Clarka), nebo hmatatelní kosmonauté z jiného
kouta vesmíru (Däniken). Povauji vak za prokázané, e zde nìkdo byl, kdo zasáhl do tváøe
planety, ale hlavnì do vzniku èlovìka.Ti s klacky a pazourky to nebyli. Bìhem pár (doslova
nìkolika málo) tisíc let se nemohl vyvinout nato-
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lik geneticky odliný tvor, který se náhle rozíøil
po celé planetì a znal i to, co nemohl vlastníma
oèima vidìt. Buï proto, e u tehdy to bylo
minulostí, nebo na to prostì lidské oko bez
optických pomùcek nestaèí (napø. poèty a vzdálenosti planet nebo vzdálenosti hvìzd). A nevidím jako rozhodující, jestli to byl zázrak Boí
(vznik èlovìka) nebo technologie klonování
Prostì jsme se tu spolu s megalitickými monumenty doslova vyskytli i my: HOMO SAPIENS SAPIENS (k tomu druhému adjektivu
bych já osobnì psal vude uvozovky). Faktem je,
e kromì mýtù a ideologicky úèelovì zkreslených výkladù opìt nevíme proè a jak. Náhle zde
byli Sumerové, Babyloòané, Egypané ale
moná i Lemurové, Hyperbojci, Atlanané
a zároveò s nimi ti s pazourky kteøí rychle splývají, aby uvolnili místo.
Na tohle, e bìhem nìkolika málo tisíc let
vzniklo nìco tak úasného, sloitého, univerzálního a zavazujícího, jako je lidský mozek, na to
prostì Darwin nestaèí!!!!!!!!!
Take VÌØÍM, a tím se dostávám k odpovìdi na titulní otázku. Vìøím, e èlovìk nevznikl
nahodilým procesem kombinaèních pokusù pøírody. Nìkdo to vìdomì ovlivnil a zpùsobil,
pøímo fyzicky zaøídil a já doufám a vìøím, e
vìdìl, co dìlá. Domnívám se, e bychom mu za
tu anci mìli být vdìèni. Tím mám na mysli, e
daleko více ne uctívání jeho samého (a spekulacemi, kdo je a proè to dìlá, vèetnì vroucích pøání
a modliteb, aby za nás zaøídil i dalí vìci k naemu
dobru,vìtinou na úkor ostatních), bychom mu,
pokud stále existuje, udìlali vìtí radost a zadostiuèinìní tím, e budeme nejdøíve hledat pochopení sebe sama, potom svého místa mezi ostatními a na této planetì, na kterou jsme prozatím
odkázáni. No a a to vìtina z nás zvládne, pak
ten, kdo to sleduje (pokud je, má prostøedky a zájem), umoní, abychom stupeò svého poznání
(software) do jistì dostateènì kapacitního hardware (tedy mozku), který jsme dostali pod stromeèek u døíve, posunuli zase o kus dopøedu.
Bude to ale a v dobì, kdy bude onen nìkdo
pøesvìdèen, e vìtina z nás ho bude smysluplnì
rozvíjet a bude u jenom málo tìch, kteøí ho
bezmylenkovitì okopírují, aby ho mohli vykeftovat, pøípadnì zneuít proti tìm ménì pohotovým.
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Obavám se, e jsme tìm nahoøe, jako ivoèiný
druh, prozatím moc pozitivního nepøedvedli.
A otázka víry?
Myslím, e u je bezpøedmìtná, e podstatná
èást lidstva ji brzy prostøedníky a vykladaèe
pøestane potøebovat, a tak pøirozeným vývojem
zmizí církve v propadliti dìjin. Mám dost dùvodù pøedpokládat, e specielnì Vatikán si je toho
vìdom. Uvìdomuji si, e mi nepøísluí soudit
tento rozpor mezi slovy a skutky. Mezi nepochybnì nejlepím morálním kodexem, jaký kdy lidé
vytvoøili v podobì desatera na stranì jedné,
a miliony zavradìných a umuèených lidí ve
jménu jeho íøení na stranì druhé.
Domnívám se, e základní chybou je bipolární vnímání svìta, který je ve skuteènosti daleko
sloitìjí. Povauji za scestné rozdìlovat na peklo a ráj, nebe a zemi, dobro a zlo, rozdìlovat se
na stochastiky a deterministy, praváky a leváky,
èerné a bílé, pravièáky a levièáky nebo vìøící
a nevìøící Není cílem zaøadit se do pøísluné
kasty, ale snait se pochopit a vnímat, proè se nìkteøí mají potøebu vymezovat a snait se o udrení rovnováhy. Já osobnì krtám ze spektra morálky dobro i zlo. Jako taková a absolutní sama
o sobì neexistují. V kadém z nás je nìco z obou,
a tak, na rozdíl od marxistického souboje protikladù, kladu dùraz na hledání rovnováhy a porozumìní. A znovu podtrhuji, e zaèínati radno
sám v sobì, a posléze ve spoleènosti ostatních
a v souladu s monostmi, které nám stará paní
Zemì dává. Jinak s námi oklivì zatoèí, a pak si
moná budou jiní, jindy a jinde lámat hlavu otázkou, kam zmizeli ti, co postavili pyramidy a proè.
Závìrem chci konstatovat, e kromì obou
extrémù vykrtávám z pomyslného morálního
spektra i prùmìrnou hodnotu (støed jako symbol
dokonalé rovnováhy). Rovnì neexistuje a snad
bychom se v èase k nìmu mohli asymptoticky
blíit. Asi proto, e smysl vidím v hledání a nikoliv v uspokojení z nalezení, a zase není rozhodné, ze které strany to bude.
Ani nám známý vesmír si dosud není jistý,
zda pøevládne gravitace, nebo entropie (aspoò se
tak chová). Snaí se, aby zùstávaly obì síly
v rovnováze. Budi nám to pøíkladem. Kdyby se
choval jinak, tak bychom tu nebyli.
ING. JAN HORA
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Adresáø Mensy
Kontaktní adresy Mensy Èeské republiky:
Sekretáøka Mensy ÈR

Mensa ÈR, Rada Mensy ÈR
Gymnázium Buïánka, o. p. s.

Alena Kulhánková, tel. domù + zázn. 02/802 137, 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, tel. 02/57 32 87 86, info@budanka.cz, http://www.budanka.cz

Èlenové Rady Mensy Èeské republiky:
Pøedseda, koordinátor testování

1. místopøedseda (administrativa),
___hospodáø, éfredaktor èasopisu
2. místopøedseda (rozvoj)
Koordinátor místních a zájmových
___skupin
Psycholoka Mensy ÈR
Zahranièní styky, Public Relations
Koordinátor lektorské èinnosti
Èlen Rady
Èlen Rady
Èlen Rady

Václav Foøtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6, tel. 02/312 24 95, 047/277 83 34, m. 0603/234 368,
vafor@volny.cz, vafor@mainline.cz, predseda@mensa.cz (SIG Dr. Mozek)
Ludìk Kováø, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, tel. domù 02/79 27 794, m. 0608/04 88 42,
mensa@gumruch.cz (pozor, tato e-mailová a pøedcházející potovní adresa jsou jedinými pro posílání
pøíspìvkù do èasopisu!), http://www.gumruch.cz, http://wap.gumruch.cz
Miroslav Charvát, Palackého 770/28, P. O. Box 62, 363 01 Ostrov, tel. domù 0164/842 219, do práce
0164/842 079, m. 0606/427 893, m.charvat@email.cz (SIGy Diskusní klub, Letectví)
Vladimír Souèek, Na okruhu 384, 142 00 Praha-Písnice, tel. do práce 02/449 11 264, m. 0602/293 852,
fax 02/449 12 341, vladimir.soucek@mensa.cz
Dagmar Jílková, V Záhorském 331, 190 12 Praha 9, tel. domù 02/81 93 13 23
Jiøí Kohoutek, 756 27 Valaská Bystrica 261, 0608/43 67 43, jko@politologie.cz
Václav Janouek, Rajmonova 9/1196, 182 00 Praha 8, tel. domù 02/688 47 01, m. 0604/301 542,
asdareel@mailcity.com, asdareel@email.cz
Jiøí Bìlohlávek, Komornická 30, 160 00 Praha 6, tel. 02/311 30 38, belohlavekj@treasury.cpoj.cz
Miroslav Jindøiek, Na Záboøí 5, 530 02 Pardubice, m. 0603/25 96 33, mirek@jindrisek.cz
Jan Walla, Kuèerova 22, 796 01 Prostìjov, tel. domù 0508/332 973, m. 0603/209 048, walla@risc.upol.cz

SIGy  zájmové skupiny:
Sci-Ã klub Terminus

Adam nobl, Prokopská 6, 118 00 Praha 1, tel. domù 57 53 29 33, m. 0607/960 545, adam.snobl@volny.cz,
http://terminus.mensa.cz
Ludmila Kováøová, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, tel. domù 02/79 27 794, e-mail (i pro objemnìjí
pøíspìvky do èasopisu): kovarova@fsv.cvut.cz
SIG Kreativní
Jan ípek jr., P. O. Box 16, 288 01 Nymburk 1, kangaroo@hysteria.sk, kangaroo@eldar.cz
SIG Astronomie
Elika Anna Kubièková, Nad Zlíchovem 7/376, 152 00 Praha 5-Hluboèepy, tel. domù 02/51 55 47 18,
kubickov@student.fsid.cvut.cz
SIG Vandrování
Jaroslav Pilnaj, tursova 2621, 470 06 Èeská Lípa, tel. 0425/823 265, jarda.pilnaj@volny.cz,
http://www.volny.cz/jarda.pilnaj/stranka.htm
SIG Èerná Luna (+ pozastavený SIG Václav Janouek (spojení nahoøe), http://www.mujweb.cz/www/cernaluna, mailing list cernaluna@seznam.cz,
___Globální problémy lidstva)
diskusní skupina http://www.pruvodce.cz/kluby/cerna_luna
SIG Èerná Luna  m. s. Brno
Lenka Rogoanová, Kubova 10, 621 00 Brno, tel. 05/41 22 62 67
SIG RDJM (MC Domeèek)
Jarmila Ranoová, Zakouøilova 18, 149 00 Praha 4-Chodov, tel. domù (veèer) 02/792 41 11,
ranosova@karlin.mff.cuni.cz, http://domecek.mensa.cz
SIG Draèí doupì Praha
Vaek Pícha, Jasanová 1492, 250 01 Brandýs n. L., tel. 0202/802 173, sig.drdp@seznam.cz
PSYG  SIG Psychologie
Milan Junáek, 273 27 Otvovice 44, tel. domù 0205/78 30 41, milan.gabriela@worldonline.cz, http://mrynt.mensa.cz
SIG Deskové hry a hlavolamy Brno Tomá Poèarovský, tel. 05/452 453 49, pocarovsky@volny.cz
SIG Èerného humoru Prachatice
Irena Èerná, Èeská 679, 383 01 Prachatice, tel. domù 0338/242 15, cernai00@pf.jcu.cz, cernai@email.cz
SIG Invence
Juraj Madacký, Jílovská 17, 142 00 Praha 4, tel. 02/472 30 48, m. 0602/37 35 36, jmadacky@cmail.cz
SIG Medicíny
Daniel Mali, V tíhlách 1314/10, 142 00 Praha 4, m. 0603/441 724, daniel.malis@mensa.cz
SIG Memorika (èinnost pozastavena) Michaela Buchvaldová (nyní studijnì v zahranièí), http://memorika.mensa.cz
Business Club (èinnost pozastavena) Ale Hodina, Na klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, m. 0602/32 63 04, ales.hodina@volny.cz
Einsteinova spoleènost
Josef Khol (spojení vedle), e-mail pro úèely ES: es.card@post.cz, http://pteryx.natur.cuni.cz/~fikacek/es.htm
SIG Stolní hry

Místní skupiny:

Místní skupina Praha (pøedseda)
Místní skupina Brno
Místní skupina Frýdek-Místek
___(pøedseda)
Místní skupina Hradec Králové
Místní skupina Karlovy Vary
___(pøedseda)
Místní skupina Kladno
Místní skupina Ostrava
___(pøedsedkynì)
Místní skupina Pardubice
Místní skupina Plzeò
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Martin Doleel, Nedaovská 335, 155 21 Praha 5, tel. domù 02/57 95 12 83, do práce 02/61 21 95 65
Roman Sklenák, Klicperova 34, 628 00 Brno, tel. do práce 05/455 182 37, fax 05/455 182 38,
tel. domù 05/4423 1607, m. 0602/550 334, http://brno.mensa.cz
Dalibor Hrabec, Beethovenova 1849, 738 02 Frýdek-Místek, tel. domù + zázn. 0658/342 74, do práce
0658/359 91, m. 0602/936251, dalibor.hrabec@post.cz, http://mujweb.cz/www/mensafm
Vladimír Hubka, Smetanovo nábøeí 952, 500 02 Hradec Králové, m. 0603/462 453, vlad.hubka@iol.cz
Ronald Nìmec, Poární 12, 360 05 Karlovy Vary, tel. 017/356 56 69, m. 0603/971 171,
e-mail: ronald.nemec@mensa.cz
Martin Paulus, Polská 2555, 272 01 Kladno, tel. 0312/861 30, paulusm@rferl.org
Jaroslava Nenièková, VB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. do práce (6.0014.30)
069/699 5500, jaroslava.nenickova@vsb.cz
tefan Hanovec, Demokratické mládee 1304, 530 02 Pardubice, m. 0606/802219, pardubice@mensa.cz
Ondøej E. Cibulka, Stehlíkova 8, Plzeò, 301 00, tel. domù 019/27 33 04, do práce 019/74 21 081,
ondrej.cibulka@mensa.cz
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Místní skupina Prostìjov
Místní skupina Tábor (pøedseda)
Místní skupina Ústí nad Labem
Pøíprava místní skupiny Jihlava
Pøíprava místní skupiny Liberec
Pøíprava místní skupiny Prachatice
Pøíprava místní skupiny Pøerov

Jan Walla (spojení vedle), http://prostejov.mensa.cz
Miroslav Koubek, Novákova 1253, 390 01 Tábor, tel. 0361/251 675, m_koubek@yahoo.ca, tabor@mensa.cz
Lenka Farská, Nová 1408/40, 400 03 Ústí nad Labem, mistoun@post.cz (pøedsedkynì; m. skupina Èerné Luny)
Bohdan Vanìk, Okrajová 28, 586 01 Jihlava, tel. 066/286 95, xvanb01@vse.cz
Helena Munzarová, Kaparova 590, 463 12 Liberec 25, tel. domù 048/513 28 87, do práce: 048/510 02 72,
510 86 358, helena.munzarova@email.cz
Ivo Smejtek, Èeská 678, 383 01 Prachatice, m. 0602/168 044, smejtos@post.cz (viz té prachatický SIG)
Milan Chovanec, Nová 1213, 752 01 Kojetín, tel. domù 0641/761 758, error.mc@seznam.cz

Dalí aktivní èlenové Mensy Èeské republiky:

Pøeds. správní rady Gymn. Buïánka Kateøina Havlíèková, Nad pilou 49, Kyice, 273 51 p. Unho, tel. 0312/69 00 82, m. 0603/377 944,
katahavl@volny.cz
Øeditelka Gymnázia Buïánka
Dana Makovièková
SIGHT koordinátoøi
Josef Khol, Petukova 1, 162 00 Praha 6, tel. 02/206 108 26, m. 0608/22 00 21; Jindøich Trejbal
Styk s IBD/IGC a Mensou Intl
Jaroslav Flejberk, Pirnerova 1395, 156 00 Praha 5-Zbraslav, tel. domù 02/57 92 11 38, jflejberk@email.cz
Kompletní redakèní rada
J. Lahvièka, L. Kováø, V. Janouek, Jan Vuèka, Silvie ustrová, Viktor Jani, Petra Brejchová
Kontrolní komise Mensy ÈR
Jan Vuèka, Marika Zdeòková, Kateøina Havlíèková
Volební komise
Jaroslava Nenièková, Jiøí Lahvièka, Ludmila Kováøová

Testující pro vstup do Mensy ÈR:

Petr Bínek (nám. Pøátelství 685, 383 01 Prachatice, tel. 0338/248 73), Radek Beák (SNP 560, 383 01 Prachatice, tel. 0338/226 39), V. Foøtík,
. Hanovec, K. Havlíèková, D. Jílková, J. Khol, Eva Novotná (Lipová 497, 391 02 Sezimovo Ústí 2), A. Okon, Jaroslav Ptáèek (Na Podlesí 1474,
432 01 Kadaò, tel. 0398/33 48 53, ptacek.jaroslav@atlas.cz), R. Sklenák, J. Walla  toto je abecední seznam jediných oÁciálnì schválených osob pro
provádìní vstupního testování do Mensy ÈR (osob starích 14 let, pro testování dìtí kontaktujte psycholoku Mensy). V pøípadì zájmu o testování ve
vaem regionu se obrate na nejblíe bydlícího testujícího nebo na koordinátora testování V. Foøtíka. Pokud se chcete stát novým testujícím, kontaktujte
koordinátora testování V. Foøtíka nebo psycholoku Mensy D. Jílkovou.

Mensa ÈR na Internetu:

OÃciální strana Mensy ÈR
Mensovní konference

Hromadné rozesílání mailù
Webmaster Mensy
Kompletní internetová rada
Správce on-line databáze
Miss Internet

http://www.mensa.cz
k pøihláení (odhláení) do konferencí polete mail na adresu mailman@pandora.cz,
jako subject (pøedmìt) napite (un)subscribe mensa (resp. mensa-i, mensa-s)
základní: mensa@pandora.cz, http://www.pandora.cz/list/mensa
informativní: mensa-i@pandora.cz, http://www.pandora.cz/list/mensa-i
seznamka: mensa-s@pandora.cz, http://www.pandora.cz/list/mensa-s
http://email.mensa.cz
Jan Èejka, Nádraní 284, 538 21 Slatiòany, mobil 0606/116 729,
jan.cejka@mensa.cz
J. Lahvièka, M. Jindøiek, L. Kováø, V. Foøtík
David Hoøava, Hluboká 11, 586 01 Jihlava, david.horava@mensa.cz
http://www.cybermiss.cz

Nae stránky
jsou umístìny
na serveru
spoleènosti
IGNUM.
www.ignum.cz

Nabídka Mensy
Adresa: P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00 Praha 2, nebo sekretáøka Alena Kulhánková;
dalí nabídka na internetové adrese http://www.mensa.cz/cz/mshop
Èasopis Mensy
Poslední èíslo pro nemensany
Objednávka pro nemensany

 roèní
 pùlroèní
 ètvrtletní
Objednávka pro mensany
 do zahranièí
 pro èleny Mensy ÈR
Komplet starích roèníkù èasopisu (19902000)
Stanovy Mensy
 pro èleny Mensy ÈR
 pro ostatní
(www.mensa.cz/cz/omense/stanovy.htm)
Aktuální adresáø èlenù Mensy v elektronické podobì (pouze pro èleny Mensy)
Propisky s logem Mensy (èervená/èerná/
zelená/modrá/lutá  vdy modrá náplò)

15 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
200 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
100 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
50 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
ekvivalent 500 Kè
zdarma (Dìtská Mensa 100,)
k zapùjèení za zálohu 200 Kè
k prodeji za 200 Kè
zdarma
za ofrankovanou obálku
zdarma elektronickou potou
15 Kè (12, pøi min. 20 ks)

Pokyny k objednání: pøíslunou èástku polete obyèejnou sloenkou typu C (dostanete ji na kadé potì) na uvedenou
adresu. Pøi objednávce zboí do 100 Kè je nutné pøipoèítat 18 korun potovné! Svou adresu uveïte pøesnì vèetnì PSÈ.
Na zadní stranu sloenky do zprávy pro pøíjemce napite svou objednávku, je zbyteèné posílat vysvìtlující dopisy èi
korespondenèní lístky. Rovnì nám neposílejte kontrolní ústøiek, je vaím dokladem o zaplacení, take jej peèlivì
uschovejte. Sloenku ve vlastním zájmu vyplòte èitelnì, pøedejdete tak chybnému vyøízení své objednávky.
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Poslední strana èasopisu je vynechána, protoe se na ní nacházejí pouze informace pro poslání potou.
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