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Kalendáø akcí Mensy
Vechny mensovní akce jsou pøístupné i neèlenùm Mensy.
PRAHA
Program praské klubovny koordinuje Alena Kulhánková (viz Adresáø na konci èasopisu)  tudí jí hlaste akce (do
uzávìrky èasopisu). Mùe vám také pùjèit klíè od klubovny. Akce, není-li uvedeno jinak, se konají v klubovnì praské
skupiny Mensy, Na Zlíchovì 33, Praha 5  není to potovní adresa! Je to rodný Halerùv dùm a dostanete se k nìmu
tramvají èíslo 12 ze stanice metra Smíchovské nádraí  jsou to 3 zastávky smìrem do Hluboèep.
2.1. so 15.00
DPH  Den plný her (L. Kováø) (k dispozici praská knihovna)
(pravidelnì kadou 1. sobotu v mìsíci, v únoru tedy 6.2.)
4.1. po 17.00
Draèí doupì (V. Pícha)
(pravidelnì kadé pondìlí, dále tedy 11.1., 18.1., 25.1., 1.1. a 8.2.)
5.1. út 10.0018.30 Kurs ití (E. Èejková)
(pravidelnì kadé úterý, dále tedy 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.)
7.1.
èt 17.30
SIG Sci-Â klub Terminus (V. Foøtík), Internet Kavárna Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2
(pravidelnì kadý ètvrtek, dále tedy 14.1., 21.1., 28.1., 4.2. a 11.2.)
9.1.
so 15.0018.00 Mimoøádny Den Plný Her v MC Domeèek, M Dubnova 806, Praha 4  viz str. 15
13.1. st 17.00
KKK  Kafe, Kecy, Keksy  setkání (nejen) praských mensanù (A. Bìlohlávková)
(pravidelnì kadou 2. støedu v mìsíci, v únoru tedy 10.2.)
17.00
Uzávìrka èasopisu na únor, zasedání novì rozíøené redakèní rady (L. Kováø)
(uzávìrka bøeznového èasopisu na DPH 6.2.)
14.1. èt 19.00
Business Club (A. Hodina), salonek Internet Kavárny Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2
(pravidelnì kadý 2. a 4. ètvrtek v mìsíci, dále tedy 28.1. a 11.2.)
Dohromady s Business Clubem se také prozatím konají schùzky SIGu Podnikání.
19.1. út 17.00
Povídání a promítání diapozitivù o Nepálu, Indii a dalích zemích (H. Drábková)
21.1. èt 19.00
SIG Dr. Mozek (V. Foøtík), Internet Kavárna Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2
(dále pravidelnì kadý 3. ètvrtek v mìsíci)
26.1. út 18.00
Vstupní testování IQ osob od 14 let (J. Bìlohlávek) (pravidelnì kadé poslední úterý v mìsíci)
27.1. st 18.00
SIG Globální problémy (V. Souèek) (dále pravidelnì kadou 4. støedu v mìsíci)
30.31.1. sone
Pragocon 99  setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy, hororù, stolních deskových her,
poèítaèových her, her na hrdiny a záhad veho druhu (V. Foøtík), Z nám. Svobody 3, Praha 6
 viz str. 7
18.2. èt 18.30
Co dál s Mensou? (J. Kohoutek), Internet Kavárna Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2  viz str. 9
HRADEC KRÁLOVÉ
5.1. út 18.00
Schùzka hradecké skupiny, restaurace U 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 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., a 9.2.)
LIBEREC
29.1. pá 18.0021.00 Schùzka neoÂciální liberecké místní skupiny, hotel U Jezírka, stanice tramvaje è. 2
(smìr Lidové sady) u ZOO (pravidelnì kadý poslední pátek v mìsíci)
ÚSTÍ NAD LABEM
11.1. po 17.00
Setkání ústecké skupiny v restauraci Red Hill Saloon na Skøivánku
(pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 8.2.)
BRNO
1.1. pá 19.00
Brnìnské plky  návtìvní den Ivany Paukertové (vzhledem k malé úèasti mensanù zváni
i dalí hosté), Øezáèova 28, Komín (pravidelnì kadý 1. pátek v mìsíci, v únoru tedy 5.2.)
6.1. st 19.00
SIGy Peníze a dalí, Pytelovi, Oblá 77, Kamenný vrch
(pravidelnì kadou 1. støedu v mìsíci, v únoru tedy 3.2.)
18.1. po 19.00
Setkání brnìnské skupiny v restauraci Rubín, Makovského nám. 2
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
PROSTÌJOV
1.1. pá 19.00
Setkání prostìjovské skupiny v restauraci hotelu Avion (dále kadý pátek v mìsíci 
8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2. a 12.2.; na schùzkách se domlouvají pøípadné dalí akce)
PØEROV
3.1. ne 16.00
Schùzka neoÂciální pøerovské místní skupiny, salonek restaurace Pivovar, Komenského 35
(M. Chovanec) (pravidelnì kadou 1. nedìli v mìsíci, v únoru tedy 7.2.)  viz str. 9
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PLZEÒ
5.1. út 20.00
12.1. út 20.00
OSTRAVA
6.1. st 16.30

23.1. so 16.00

Setkání plzeòské skupiny v èajovém klubu El Carmel, Kollárova ulice
(pravidelnì kadé 1. úterý v mìsíci, v únoru tedy 2.2.)
SIG Kuleèník, Chicago club, Skvròany
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 9.2.)
Setkání ostravské skupiny v baru restaurace Evita (A. Okon)
z nádraí Ostrava-Svinov pojedete dvì stanice autobusem 39 (smìr Poruba), ze zastávky pak
pùjdete zpìt proti smìru jízdy asi 200 m, je to budova po levé stranì
(pravidelnì ob støedu v kadém sudém týdnu roku, dále tedy 20.1. a 3.2.)
Volby do rady místní skupiny Ostrava spojené s valnou hromadou MS (A. Okon)  viz str. 6

Co je Mensa
Mensa je svìtová organizace zaloená
v roce 1946 v Oxfordu. Èlenem se mùe
stát kadý, kdo dosáhne v testu inteligence,
schváleném mezinárodním dozorèím psychologem Mensy International, výsledku
mezi horními dvìma procenty celkové
populace. Pro èlenství nejsou nutné ádné
jiné pøedpoklady. Ve více ne 100 zemích
svìta má nyní okolo 95 tisíc èlenù.
Mensa ÈR má statut národní Mensy
a k 31. 12. 1998 má 2037 èlenù,
z toho Dìtská Mensa 120.
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.

Obsah:
Kalendáø akcí ........................................ 2
Co je Mensa, Obsah .............................. 3
Mensovní zprávy ................................... 4
Inzerce ................................................... 6
Pozvánky na akce ................................. 7
Reakce na akce ......................................9
Bystøílna .............................................. 12
SIGy ..................................................... 14
Tvorba mensanù ................................. 19
Recenze, reportáe ..............................22
Pite nám! ............................................24
Adresáø Mensy ....................................26
Nabídka Mensy ................................... 27
MIJ (prosinec, leden + únor) .... pøíloha

ISSN 1211-8877
Toto èíslo (lednové) bylo pøedáno
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Podávání novinových zásilek povoleno
Øeditelstvím pot Praha èj. 1566/92NP
ze dne 9. 12. 1992.

3

Mensovní zprávy
Výtah ze zápisu ze zasedání
Rady Mensy ÈR
dne 28. 11. 1998 v Plzni
w Informaèní broura se odkládá na dalí volební období.
w T. Houka a A. Boháè oznámili dopisem
svá odstoupení z míst èlenù Rady Mensy ÈR,
Rada jejich rezignace bere na vìdomí. Na uvolnìná místa byly kooptovány Daniela Kováøová
a Dagmar Jílková.
w Pravidelná agenda
Koordinátor testování: poèet testování od øíjna
do listopadu byl pøes 20, otestovaných cca 650,
dohromady s Prahou 885. Plánovaných testování
do konce roku cca 30.
Jednací øád ukládá povinnost kadému testujícímu testovat minimálnì pìtkrát do roka. Rada
schvaluje následující doplnìní: Pøi nesplnìní
této podmínky se Rada na návrh koordinátora
testování vysloví k pøípadnému zruení oprávnìní
testovat.
Public relations: vzhledem k odstoupení
A. Boháèe se uvolnilo místo PR. Bude obsazeno
zøejmì a po nových volbách.
Web: J. Fikáèek se pokusí získat server zdarma, domluví se s M. Ecksteinem na získávání
informací o pøístupech na nai stránku. Pøístup
k publikování stránek se roziøuje kromì M. Ecksteina také na L. Kováøe a A. nobla. Na návrh
K. Havlíèkové Rada Mensy ukládá, aby byly neaktuální informace maximálnì do dvou mìsícù
automaticky odstranìny z mensovní stránky.
Mensa vyhlauje soutì o nejlepí nové graÁcké øeení mensovních stránek  viz výzvu
vedle v rámeèku.
Rada schvaluje, e K. Havlíèková mùe sama
po schválení dvìma èleny Rady (z nich jeden
musí být pøedseda nebo místopøedseda) jménem
Mensy Mensu pøihlaovat do grantových projektù. Rada schválila pøihláení Mensy do dvou
konkrétních projektù.
Rada schvaluje prodlouení funkèního období
èlenù dozorèí rady Gymnázia Buïánka J. Flej-
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berka a L. Horáèkové a na tøetí uvolnìné místo
schvaluje L. Kováøe.
w Bylo informováno o mensovní úèasti na
veletrzích Invex a Vìdma a premiéøe Álmu Dobrý
Will Hunting.
w IBD/IGC
Informoval J. Bìlohlávek. Podstatná zmìna
pro Mensu ÈR je ta, e od bøezna 1999 se Mense
International bude odvádìt pouze 5 místo nynìjích 6 % z èlenských pøíspìvkù.
w J. Fikáèek a P. Buluek vysvìtlili dùvody
nepøítomnosti na posledních zasedáních Rady
s tím, e mají zájem v Radì dále pracovat. Rada
konstatuje, e s ohledem na uvedená vysvìtlení
nevyslovuje ztrátu mandátu J. Fikáèkovi a P. Bulukovi.
w Rada na návrh L. Kováøe schvaluje doplnìní
redakèní rady o J. Vuèku, J. Lahvièku a A. Tùmovou.
w Rada souhlasí s odkupem nabízeného vybavení praské klubovny, smlouvu pøed podpisem
schválí právnièka. Zatékání do klubovny a pøípadný pøesun klubovny vyøeí právnièka, pøedseda
a K. Havlíèková.
w Rada schvaluje s úèinností od 1. 1. 1999
zvýení doporuèeného poplatku za otestování na
90 Kè pro nevýdìleènì èinné a 190 Kè pro
ostatní, a dále to, e vekeré Ánanèní náklady
spojené s uskuteènìním testování pùjdou na
vrub poøadatele.
w Volby do Rady Mensy ÈR a do MI
Volební komise ji pracuje.
Na návrh V. Foøtíka Rada Mensy nominuje
J. Bìlohlávka kandidátem na funkci mezinárodního øeditele pro rozvoj Mensy International
v pøítích volbách.
w Aktivity v roce 1999
Velké testování v Praze: termín schválen na
27. 3. 1999 (event. 20. 3.). Pøedbìné místo a termín valné hromady: 29. 5. 1999, Praha. Celostátní
setkání je pøedbìnì plánováno na 6.9. 5. 1999
(ètvrtek a nedìle) v Bechyni.
Rada Mensy ÈR navrhne Mense International
monost poøádání setkání MEME 19.20. 6. 1999
v blízkosti Prahy.
Pragocon se bude konat 30.31. 1. 1999
v Praze, Den plný her na Gymnáziu Buïánka
6. 3. 1999.
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w Rada zplnomocòuje L. Kováøe k jednání o
pøíspìvek na èasopis u Èeského literárního fondu.
w Rada Mensy bere na vìdomí nový jednací
øád Rady Mensy ÈR, jak ho z dosavadních zápisù z rad zkompilovala D. Kováøová.
w Rada schvaluje uvolnìní 1000 Kè na vìcné
ceny pro soutì o nejlepí pøíspìvek zveøejnìný
v letoním roce v èasopise Mensa.
Rada Mensy schvaluje vydání èástky 800 Kè
na ceny do soutìí v rámci prezentace Mensy na
veletrhu Vìdma.
Dalí zasedání Rady Mensy ÈR se bude konat
27. 2. 1999 v Praze, pøedbìnì v restauraci
Protì.
ZAPSAL A VÝTAH DO ÈASOPISU PROVEDL L. KOVÁØ,
OVÌØILA D. KOVÁØOVÁ

Soutì o nový design stran
Mensy ÈR na internetu
Mensa vyhlauje soutì o nejlepí nové graÁcké øeení mensovních stránek. Uzávìrka
je 15. 2. 1999, vyhodnocení probìhne na
únorovém zasedání Rady. Vítìz si bude moci jako hodnotnou cenu zvolit buï 500 Kè
v hotovosti nebo deskovou hru dle vlastního
výbìru v hodnotì MC do 1000 Kè. Návrhy
je tøeba zaslat buï vytitìné nebo v elektronické podobì na adresu redakce (L. Kováøe).

Velká soutì II.
Chtìl bych pøipomenout, e a do 10. 1.
mùete redakci posílat svoje tipy na nejlepí
pøíspìvek zveøejnìný loni v naem èasopise.
Zatím hlasovalo 7 mensanù pro 7 rùzných
èlánkù (!). Pøipomínám, e odmìnu dostane
jak autor vítìzného èlánku, tak vícero vylosovaných úèastníkù (Mensa uvolnila 1000
penìz na ceny!)
Více informací je v minulém èasopise.
LUDÌK KOVÁØ, ÉFREDAKTOR
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Volby 1999
Dle Stanov Mensy ÈR je tøeba v tomto roce
zvolit nového pøedsedu, dalích deset èlenù Rady
a tøi èlenù Kontrolní komise.V sobotu 7. 11. 1998
proto vznikla Volební komise ve sloení Jolana
Èermáková, Martin Danìk, Martin Doleel, Lída
Kováøová a Marta Nachtmannová.
Volební komise vyzývá vechny èleny Mensy
starí osmnácti let, aby navrhovali kandidáty,
pøièem navrhovat lze jak sebe sama, tak dalího
plnoletého èlena Mensy. Je potøeba vdy uvést,
zda dotyèného navrhujete za pøedsedu, za pouhého èlena Rady èi za èlena Kontrolní komise.
Èím více kandidátù navrhnete, tím lépe bude
mono zvolit ty pravé. Upozoròujeme, e kandidát
musí mít zaplacené pøíspìvky na rok 1999 a nesmí
být èlenem Volební komise. Návrh musí obsahovat celé jméno a èlenské èíslo a musí být podán
do 15. ledna 1999 (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.
Bylo by vhodné, 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. Strojopis by nemìl pøesáhnout jednu
standardní stránku. Vítané jsou aktuální, ostré
fotograÁe, pokud mono ne typu osamìlý mohykán v dálavách. 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 pøedsedkynì Volební komise: Marta Nachtmannová,
Brodecká 8, 161 00 Praha 6, elektronická pota:
marta@natur.cuni.cz
Dotazy zasílejte tamté, nebo zkuste telefon
02/301 17 47.
O volbách budete prùbìnì informováni na
stránkách èasopisu Mensa a na www.mensa.cz.
Za volební komisi
LÍDA KOVÁØOVÁ
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Volby do rady MS Ostrava
Jak jsem ji avizoval v úvodníku zveøejnìném
v øíjnovém èasopise, budou se v lednu konat volby do rady MS Ostrava. Proto dávám ve známost,
e probìhnou v sobotu 23. ledna od 16.00 v restauraci Evita v Ostravì-Tøebovicích (tam, kde
probíhají pravidelné schùzky MS Ostrava) (pøípadná zmìna vyhrazena). Prosím o oznámení
vaí úèasti na tel. 0603/230 415, kvùli velikosti
rezervovaného prostoru, do 15. 1. 1999. K úèasti
zvu pøedevím èleny MS Ostrava, kteøí mohou
být nejen volièi, ale i kandidáty, ale takté vechny
ostatní èleny Mensy, jeliko zábavy bude jistì
plný kotel. Máte-li nìjaké návrhy týkající se programu, kontaktujte mì co nejdøíve. Urèitì se bude
hrát Abalone, Scrabble, poker, mariá, pikvorky,
lutit hlavolamy a vùbec nevázanì vitoøit.
ALE OKON

Placení èlenských pøíspìvkù
Pokud nìkdo z vaich známých mensanù nemá jetì zaplaceno, nebo jste jedním z nich a èasopis máte od nìkoho pùjèený, vìzte, e i v lednu
máte nìkolik pøíleitostí k osobnímu zaplacení.
Je to v praské klubovnì na akcích DPH a KKK,

a pak také 30.31. 1. na Pragoconu. Podrobné
informace jsou v minulých dvou èasopisech a na
netu na http://www.mensa.cz/cze/prispevk.htm
LUDÌK KOVÁØ,
ÉFREDAKTOR

Hledají se organizátoøi tábora
pro zvídavé dìti
Chcete pomoci nadaným dìtem z celého svìta
uskuteènit jejich vìdecké projekty? Staòte se organizátory Dìtského vìdeckého tábora v Praze!
Podobný tábor ji probìhl v létì 1998 ve Vídni. Myslím, e by nebylo marné pokusit se o dalí
v Praze. Pøespávání dìtí a mimopraských (tj.
i zahranièních) vychovatelù je moné v Ekologickém centru Toulcùv dvùr  25 lùek.
Stravování bude na stejném místì. Bude tøeba
zaøídit pro dìti Internet a vymyslet pro nì nìjaký
program. Sponzoøi pochopitelnì vítáni (víte-li
o nìjaké Ármì nebo chcete-li tábor sami penìitì
podpoøit, ozvìte se, prosím).
Jestlie máte zájem spoluorganizovat tábor,
prosím ozvìte se mi telefonicky (02/7924420),
nebo potou na Louèimská 1052, 102 00 Praha 10, anebo e-mailem na pbazant@tnet.cz
PAVEL BAANT

Inzerce
Pravidla pro otiskování reklam
v mensovním èasopise
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 zvý-
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hodnìní 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 kadý mensan i nemensan získat 25 % z její
ceny.
ZAKLÁDAJÍCÍ ÈLEN MENSY
advokát JUDr. Ing. Vladimír Väter,
Praha 2, Jeèná 15, si dovoluje oznámit
svým klientùm zmìny v telekomunikaèním spojení: tel. 02/297 626, 249 17149,
fax/zázn. 249 1999, mobil 0602 381 732,
e-mail: vladimir.vaeter@telecom.cz
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Pozvánky na akce
Pragocon 99
Setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy,
hororù, stolních deskových her, poèítaèových
her, her na hrdiny a záhad veho druhu
Kde: Z nám. Svobody 3, Praha 6 (cca 200 m
od metra Dejvická)
Kdy: od soboty 30. ledna 9.00 do nedìle 31.
ledna 1999 18.00 (víkend po vysvìdèení)
Registraèní poplatek: 0 Kè pro èleny Mensy,
Dìtské Mensy a studenty GB, jinak 80 Kè za
oba dny, 50 Kè za jednotlivé dny.
Materiály (povinné i pro mensany): 70 Kè 
souèástí materiálù bude román Fatální válka
spojený se sbírkou povídek ocenìných v literární
soutìi O cenu barda Marigolda.
Z programu v souèasné dobì známého vybíráme:
Pøednáky a diskuse: V. Semerád  vìdecké
pojetí démonù, P. Èáslava  Manga a erotická
anema, V. Pravda  O Fandomu, P. Vachtl 
AmberZin, C. Brom  literární workshop, Tvorba
literárního díla po síti  viz èlánek od M. Charváta
vedle, F. Vrbenská  asijtí pøedchùdci fantasy
tvorby, M. Bronec  Spoleèenstvo J. R. R. Tolkiena, dále P. Houser, J. T. Pelech, V. Pícha, Adam
Slavický  køest románu Fatální válka, Svatopluk
Dosedìl  beseda a autogramiáda jeho sbírky
hororù, T.Sýkora a poøady pod patronací Kryptouniversity (KU). V nedìli poèítáme s ustavujícím
kongresem nové politické strany sciÁstù (E.
Èierny), která pùjde do pøítích voleb s heslem
Kdo nás nevolí, je mimozeman.
Turnaje, hry:
Templum bude prezentovat celou svou kálu
deskových logických her.
BlackÁre Games budou poøádat velký turnaj
v Magic the Gathering, dále budou prezentovat
svou obvyklou produkci Doomtrooper, Warzone,
Shadowrun atd.
Altar bude prezentovat své hry s moností
turnajù  Aréna, Battletech, Talisman
Soutìe: vyhláení soutìí O Mimozemana
roku a O cenu barda Marigolda, znalostní soutì
o Fana roku.

MENSA 1/1999

Tradiènì bude probíhat videoprojekce (pøedevím výbìr ze sf, f, h a pøíbìhù Simpsonù), burza
knih a artefaktù.
V prùbìhu akce budou k dispozici poèítaèe,
na kterých se budou hrát hry se sf, f a h tematikou.
V sobotu od 14.00 probìhne premiéra demoverze
nové èeské adventury Magnetický ostrov.
Pøenocování zajiujeme ze soboty na nedìli
jen ve vlastním spacáku  pro èleny Mensy zdarma, pro ostatní za 40 Kè. Zájemci o hotelový typ
pøenocování mají monost zajistit si nocleh
v hotelu Olympik Garni (cca do 400 Kè), rezervace na tel. 02/66 184 510 (882).
V sobotu od 16.00 probìhne ustavující shromádìní neformálního sdruení Spoleèenstva
oøíku, které si klade za cíl na zemi, ve vodì, ve
vzduchu i v kosmickém prostoru bojovat proti
povinné základní vojenské slubì.
K dostání bude CD ROM Dr. Mozek a v sobotu i nedìli budeme provádìt testování IQ. Máte-li pøátele, kteøí nezaplatili èlenské pøíspìvky,
budou mít monost napravit to na akci.

Spoleèenstvo oøíku
Na akci Pragocon 99 v sobotu 30. ledna v cca
16.00 probìhne zaloení neformálního sdruení
s názvem Spoleèenstvo oøíku. Toto sdruení si
klade za cíl bojovat prozatím nenásilnou formou
proti povinné základní vojenské slubì. Máte-li
chu zapojit se do této iniciativy, pøijïte na Pragocon, respektive sledujte web www.drmozek.cz,
kde budou zveøejòovány dalí informace.
Jsem si vìdom, e téma povinné vojenské
sluby mùe být nìkým chápáno jako politické
téma. Èlánek o tomto totalitním pøeitku tak nehodlám opakovat a nemíním se na tìchto stránkách k tomuto tématu vracet.
2× VÁCLAV FOØTÍK

Internetové mìsto

aneb co také bude tématem
workshopu na Pragoconu 99
Internet je bezpochyby fenoménem moderní
doby. Je to nový prostøedek komunikace mezi
lidmi, který stírá hranice, a to nejenom regionální.
Ti, kdo ji mìli monost zabrouzdat si v síti sítí,
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vìdí dobøe, e na webu najdete prakticky ve, co
lze sdìlit prostøednictvím obrazovky poèítaèe.
Mne zaujal neobvyklý multimediální projekt
mladé absolventky AVU Markéty Baòkové s názvem MÌSTO. Slovo dalo slovo, tedy spí e-mail
dal e-mail, a seli jsme se v jedné praské kavárnì,
abychom si o tomto skvìlém literárnì-výtvarném
díle popovídali:
Mirek: Jak jste se dostala k mylence vytvoøit
internetové MÌSTO?
Markéta: Napadlo mne, e by pomocí hypertextu lo vytvoøit jakýsi labyrint  knihu, ve které
by ètenáø mohl bloudit dle libosti pouhým klikáním myi. A vidìla jsem zde úplnì novou monost
vyuití více médií  textu, obrazu, animací, zvukù.
I monost komunikace se ètenáøem v reálném
èase. Internet je o komunikaci, a tím pádem je
o ní i Mesto.html. Vzniklo pøirozenou cestou, jako má reakce na komunikaci pøes Internet. Zvolila
jsem si novou identitu a pak jsem u jen jako Ona
psala svùj pøíbìh. Tak to zaèalo
Mirek: Tomu nerozumím  novou identitu?
Markéta: Na Internetu existují rùzné diskusní
servery. Nìco jako kdy na svìtì pozemském
jdete do hospody. Jene kdy vyrazíte do hospody,
tak si nejdøív obléknete kabát a boty. Kdy jdete
klábosit na diskusní server, obléknete si k tomu
nový oblièej, jméno, pohlaví, vìk a pøitom jste
to poøád vy, reagujete jako vy. Sami sebe nesmaete, ale mùete zkusit objevit se v nové roli.
A mimochodem, tím sami sebe lépe poznat.
Mirek: To musí vést èasto ke kuriózním situacím.
Markéta: To jo Stalo se mi, e mne pokládali za chlapa, pøestoe jsem vystupovala pod
enským jménem. To povauji za úspìch, znamená to, e jsem schopná hrát muskou identitu.
Pøitom já poznám na Internetu chlapa, který se
vydává za enskou. Samozøejmì asi ne vdy, ale
øekla bych, e vìtinou to pøímo bije do oèí.
Chlapi, pøevleèení na Internetu za enské, se jako enské nechovají  spí jde o takovou projekci
jejich vlastního ideálu, umixovanou s obvyklým
klié z erotických poøadù TV Nova. Pøitom nejde
o to nìco hrát, spí se vít do role, chce to troièku
psychologie, vnímavosti  a praxe na internetu.
Koneckoncù  kadý máme enskou i muskou
sloku
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Mirek: Hm, web je tedy i velkým prostorem
k ití jakéhosi virtuálního ivota. Mohu tu být
kýmkoli podle svých pøedstav, bez ohledu na
skuteènost. To musí nìkteré povahy pøímo pohltit.
Markéta: Co je vlastnì skuteènost a co pøedstava, e? To je také hlavním tématem pøíbìhu.
Na to se ptá Rùenka etková hned v první kapitole: Jaksi se stalo, e jsem se jednoho dne nìkam ztratila, a nemùu se najít. Jediné, co vím,
je, e jsem jetì zùstala v poèítaèi, èi alespoò má
virtuální identita, èi jak se tomu øíká, a s tou taky
stále komunikuji. I s Tebou komunikuji. Ale kam
jsem se fyzicky podìla, to nevím. Jestli jetì vùbec jsem, e jo. Ale asi ano, protoe jak jinak bych
se sebou mohla komunikovat?
Mirek: Abych se pøiznal, nebylo mi docela
jasné, které z obou Rùenek se následující pøíbìh
vlastnì týká  zda té skuteèné èi virtuální. Ale to
tu vlastnì ani není podstatné. Nadchla mne pøedevím Vae fantazie i hravost, s jakou pøíbìh rozvíjíte. Z textu cítím i zvlátní napìtí. Kadopádnì
doporuèuji vem Vae Mìsto navtívit, a to na
adrese http://www.avu.cz/~marketa/mesto
Markéta: On to vlastnì není typický jednolitý
pøíbìh, ale spíe øetìz na sebe navazujících epizod,
které se vak k sobì nìjak vztahují. Objevuje se
zde víc postav, které mají své vlastní osudy,
vichni vak ijí v jednom Mìstì, nebo chcete-li,
jednom Internetu Mým zámìrem bylo vytvoøit
takové imaginární spoleèenství lidí, jejich cesty
se vzájemnì prolínají. Vyuívám tu také mnohem
irích technických moností, které má internet
oproti klasické papírové knize. V jednom pro Rùenku osudovém okamiku nechávám napøíklad
na samotném ètenáøi, aby rozhodl o bìhu dalích
událostí.
Mirek: Chvála hypertextu. Vae dílo je bohaté
na spoustu postøehù. Vtipným zpùsobem zde také øeíte nìkteré ÁlozoÁcké otázky. Dotýkáte se
napøíklad víry v Boha.
Markéta: Zde je jistì prostor k diskusi. S mým
vidìním Boha zøejmì leckdo nebude souhlasit.
Moná, e ani já s ním nebudu za èas souhlasit
a pøijdu na nìjaké jiné. Ale zatím, vìøím, je to
nejrealistiètìjí vize ze vech tìch naivních utopií,
co kdy lidstvo vymyslelo.
Mirek: Sympatické je také to, e kadý ètenáø
má na závìr monost Vám zanechat vzkaz.
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Markéta: Pokud napíete klasickou knihu,
nemáte skoro ádnou pøedstavu o bezprostøedních
reakcích ètenáøù. A to pøeci musí zajímat snad
kadého autora!
Mirek: Internet je nové médium. Teprve se ho
vichni uèíme pouívat, jak tvùrci, tak ètenáøi 
nebo snad diváci? Klasické literární dílo je charakteristické tím, e zpravidla nechává velký prostor
ètenáøovì fantazii. Ve Mìstì nejde jen o text. Díky
multimediálnímu charakteru udáváte ètenáøovì
fantazii uí rámec, ale zároveò ji urèitým zpùsobem stimulujete. Také mi není zcela jasné, do jaké
míry je únosné pouívat hypertext  myslím hlavnì z hlediska pøehledné orientace v dìji. Je tu té
problém s tím, e z obrazovky se dost patnì ète.
Vy tu vlastnì hledáte nové cesty.
Markéta: Situace v internetové tvorbì je samozøejmì v raném stádiu vývoje. Mé Mesto.html je
moná prvním projektem tohoto druhu, alespoò
o ádném dalím nevím. Avak nemyslím si, e
by to byla slepá ulièka. O tomto tématu se dá jistì
hodnì povídat.
Mirek: Souhlasím. Dovolte mi tedy, abych
Vaím jménem pozval vechny zájemce na workshop na téma literatura v síti, který bude probíhat v rámci Pragoconu 99, a to v sobotu 30. ledna
1999 od 19 hodin. Tuím, e debata bude opravdu
zajímavá. Dìkuji Vám za rozhovor.
S MARKÉTOU BAÒKOVOU (MARKETA@AVU.CZ)
HOVOØIL MIREK CHARVÁT (MIK.CHA@POST.CZ)

Váené mensanky, váení
mensané, pøátelé v IQ.
Pøichází rok 1999, pøibliujeme se nejen Evropì, ale i novému tisíciletí, a tak je naèase zaèít se
na obojí pøipravovat.
Jistì mnozí z Vás mají pocit, e jim jejich
èlenství v Mense ÈR sice pøidává na prestii, ale
jinak je nièím neobohacuje. Pasivní èlenství je
pøece také èlenství! Také jsem a do nedávné
doby il spokojenì s tímto pøesvìdèením. Kdy
jsem se zamyslel nad postavením naí organizace
ve spoleènosti, rozhodl jsem se zaèít pro Mensu
také nìco dìlat.
Teï máte monost i Vy. Na tøetí únorový
ètvrtek v 18.30 hodin si Vás dovoluji pozvat do
internetové kavárny Netwave  adresu viz v ka-
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lendáøi akcí  na první pracovní schùzku na téma: Co dál s Mensou? Rád bych, kdybychom
stihli probrat alespoò nìkterá z témat, jako napø.
jak lépe prezentovat Mensu na veøejnosti, jak
zvýit aktivitu èlenù, jak získat co nejvíce nových
èlenù apod.
Prosím, pøijïte v co nejvìtím poètu a pomozte
zlepit povìst mensanù i Mensy ÈR.
Na Vás na vechny se tìí
JIRKA KOHOUTEK
Dalí informace na emailu: jko@post.cz
P. S. Malé obèerstvení bude zajitìno.

Reakce na akce
Mecheche in Pøerov
Je to a k nevíøe,
e píu na tì, papíøe.
Vdy tak málo mám èasu,
proè nepolu to k ïasu.
Prvního pøerovského setkání 28. øíjna se
zúèastnilo cca 30 mensanù, z toho asi 20 z MS
Pøerov, 5 z Prostìjova, 3 z Ostravy a J. Bìlohlávek za Prahu. Náplní, krom povechného lutìní
hlavolamù, bylo hraní deskových a jiných her,
seznamování se a povídání si. Vrcholem byla
soutì o nejlepí vtip, v ní s pøehledem zvítìzil
smíchuplný Daniel Orel. Cenou vítìzi bylo CD
Dr. Mozek vìnované svornou rukou V. Foøtíkem
a M. Chovancem. Byly dohodnuty pravidelné
schùzky místní skupiny, je se konají kadou
první nedìli v mìsíci v 16.00 v salonku restaurace
Pivovar v Pøerovì (adresa je uvedena v kalendáøi
akcí).
Druhého, u pravidelného setkání 6. prosince
se zúèastnilo bohuel ménì mensanù, a to snad
i z dùvodù absence informace o vzniku MS Pøerov a pravidelných setkání, ji jsem mìl uvést ji
v minulém èísle èasopisu (sorry, my mensans).
I pøes nepøízeò osudu  pøes cestu mi toho dne
pøebìhla èerná koèka  jsme si zahráli Abalone
(ve ètveøicích jsem dvakrát prohrál!), poker (taky
jsem prohrál), lutili hlavolamy a poslouchali
hudbu (na mì a pøíli rytmickou). Vrcholem
veèera se stala tvorba tohoto veledíla. To koukáte,
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co! Kdy pøítì pøijdete, mùete si o tom taky
nìco napsat. Na odchodu jsme zjistili, e na zdi
visí terè na ipky, tak nám nedalo a zkusili jsme
si zahrát. Dalí dvì hodiny jsme strávili úporným
soubojem jak s ipkovým automatem, tak se sebou navzájem. Moc se nám to líbilo (utratili jsme
asi 250 korun). Na závìr jen vøelá slova úèastníkù:
Ale Okon: No, mohlo to být lepí, ale za to
mùou ti, co nepøili! M. Chovanec: Ale kecá,
za to mùe on, nebo zanedbal propagaci. Kamenování povoleno.
ALE OKON

Reakce na podzimní setkání
ve krdlovicích
Milí mensané, rád bych nejdøíve tímto zpùsobem podìkoval Tomái Blumensteinovi a vem
ostatním, kteøí se aktivnì podíleli na tvorbì programu podzimního setkání Mensy ve krdlovicích.
Vzhledem k tomu, e jsem byl i na setkání ve
Sloupu, které organizoval Jirka Bìlohlávek a dopadlo skvìle, rád bych srovnal tyto dvì akce.
Setkání ve krdlovicích se bohuel zúèastnilo
ménì lidí, ale i tak jich bylo dost. Moná proto,
e akce Sloup byla na více dní, a urèitì i proto, e
paralelnì se krdlovicemi probíhala i Rada Mensy
(i kdy nìkteøí èlenové Rady dali pøednost setkání
a nìkteøí pøijeli v sobotu veèer po radì alespoò na
závìr (Jirka Bìlohlávek stihl pouze pikvorky
a ty bezkonkurenènì vyhrál )).
Samotný program ve Sloupu byl tvoøen jedinou osobou, Jirkou Bìlohlávkem, a to se také
odrazilo na celkovém výsledku. Perfektnì zorganizovaný program, pøipravený do nejmeních
podrobností, který neohrozila ani stávka poèítaèe.
Naproti tomu ve krdlovicích program tvoøilo
více lidí, a proto byl mnohem rùznorodìjí, ne
by dokázal kterýkoliv jedinec. Toto byl skvìlý
nápad a postavil toto setkání na úroveò Sloupu
a i kdy na nìkteré èásti nebyly pouze pøíznivé
ohlasy (já si na soutì Na dvoøe krále Richarda
rozhodnì nestìuju), celek dopadl výbornì.
Já jsem zaèal tím, e pro mì Tomá Blumenstein pøijel k vlaku, a okamitì si postìoval na
zemìdìlce, kvùli kterým vìtina autem pøijídìjících úèastníkù vytvrdla ve ïáru asi na hodinu.
Po pøíjezdu jsme si pro zaèátek zahráli opiso-
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vaný èíselný Scrabble, který mì na rozdíl od
obyèejného písmenkového velice zaujal. (Jirka
B. má vak jiný názor, ale tvrdí, e to nemá nic
spoleèného s tím, e v nìm pøi stolní verzi v sobotu veèer prohrál.) Sobotní ráno nás zabavila
hra Na dvoøe krále Richarda, která sice nìkteré
nároèné jedince pøestala brzy bavit, a tak zaèali
sniovat morálku ostatních (tøeba moji, e,
Tome?), ale které se dalo vytknout pouze to, e
neprobíhala na mení ploe.
Následovala naprosto nejlepí soutì z celého
setkání støelba z kue, nebo spíe to, co z ní
vzniklo. Snìná válka propukla naplno a tak se
tak nìjak automaticky vytvoøila dvì drustva navzájem proti sobì bojující, která se pak spojila
k jedinému cíli, vytyèit si jedince, kterého pak
vyválela ve snìhu (tímto se velice omlouvám,
Petøe, a slibuji, e pøítì to bude horí ). Jistý
nejmenovaný jedinec dokonce mìl tolik drzosti
a odstøelil fotoaparát samotného poøadatele Tomáe Blumensteina, a proto jsem musel vánì
dlouho utíkat, ne to Tomá vzdal. (Ten foák
byl OK. P. S.: Sorry, Tome.) Jako dalí atrakce
mìla následovat vycházka k rybníku, k té se vak
nikdo nemìl, a tak probìhla Romanem Sklenákem
vymylená a ostatními podporovaná soutì Prùtoková. Jednalo se o pití piva na ex. Já se jí sice nezúèastnil, ale horentnì jsem povzbuzoval. Nejvíce
pøekvapila jistá jetì ani ne náctiletá, která vypila
malé pivo v rekordním èase, který si bohuel nepamatuji (doufám, e poøadatelé o této soutìi
poreferují a zveøejní také èasy). Paralelnì s tímto
programem se hrála hra Diplomacie, je vyniká
hlavnì délkou hrací doby. První hra zaèala ji
v pátek, a druhá (té jsem se zúèastnil) zaèala ji
pøed prùtokovou soutìí a skonèila k veèeru. Z toho dùvodu mi nìkteré bodované soutìe unikly
a nemohu o nich referovat (snad nìkdo jiný). Po
skonèení hry následoval hudební test, kde opìt
jistý jedinec nadrzo opsal ve, co mohl, a tak jsem
se ocitl na prvním místì (byli tøi výherci). Následovala teqilová smr Honzy Wally, kterou jsem
sice odstartoval, ale neúèastnil se jí (pøi pohledu
na výsledek bohudík). Sobotní veèer vak patøil
mohutným oslavám a po pøíjezdu Rady Mensy
hraní èíselného Scrabble s Jirkou Bìlohlávkem.
V nedìli se mnohým velice patnì vstávalo
a nìkdo byl pøekvapivì èilý (e, Peo?), proto
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pøila vhod soutì na èerstvém vzduchu Test
domluvy. lo o to, e jsme si zavázali oèi átkem a pøipravené lano museli natáhnout do tvaru
ètverce (skonèili jsme na skvìlém druhém místì).
Takové nepodstatné vìci, jako napø. e jsme byli
rozdìleni po sedmi do tøech skupin, nebudu vùbec
vzpomínat. Následoval shon pøi dohánìní turnaje
v pikvorkách (byl vyhláen ji v pátek), aby se
ve stihlo do uzavøení soutìí. A jako ve i tato
Akce mìla konec. Svoji cestu domù autem s Aleem Okonem, který je povìstný tím, e dokáe
zabloudit kdekoliv a kdykoliv, si ji radìji nechám
pro sebe.
Tímto èlánkem jsem chtìl pøedevím podìkovat organizátorùm a vem zúèastnìným, a pro ty,
co nemohli èi nechtìli pøijít, doporuèuji: Nenechte si ujít pøítí setkání!!!.
MILAN CHOVANEC  KONTAKT NA KONCI ÈASOPISU
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Podzimní setkání
Po problémech s ubytováním v ohláeném
Køianovì se celé setkání pøesunulo do krdlovic
nedaleko ïáru nad Sázavou. Zúèastnilo se ho
celkem 35 lidí, kteøí se kromì jiného programu
utkali celkem v devíti soutìích: Opisovaný èíselný Scrabble (Josef Khol), Na dvoøe Rudolfa II.
(Tomá Poèarovský), Støelba z kue (Pavel Terber), Anglický test (Patricie Øeháèková), Prùtokový test, Matematico + pejle (Vladimír Kolegar),
Hudební test (Roman Sklenák), Test domluvy
(Jiøí Bìlohlávek), Turnaj v pikvorkách (Ladislav
Frankl). Výsledky soutìí naleznete v pøiloené
tabulce. Celkovým vítìzem (souèet bodù z pìti
nejúspìnìjích disciplín) se stal Josef Khol.
Dìkuji autorùm soutìí i vem, kteøí pøijeli.
TOMÁ BLUMENSTEIN
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Bystøílna
Soutì
Následující rok soutìe chci udìlat trochu
jinak, a to za prvé najít nejvhodnìjí pøeklad nìkterých dobrých hádanek, a za druhé zjistit, jaké
úlohy jsou známy mezi naimi ètenáøi. Pokud si
nebudete pøát, aby Vae jméno bylo otitìno,
napite nám to, nebo si zvolte pseudonym.
1. Nahraïte co nejlépe slova za èeská v hádance (algebrogramu)
S E N D
M O R E
--------M O N E Y
2. Úlohy, je hledáme tento mìsíc, jsou úlohy
se zápalkami: máte asi tak 2100 zápalek a máte
je umístit do obrazce tak, aby se nìkolika tahy
z nìj stalo nìco jiného.
První nápady:
A. Z esti sirek sestavit 4 stejné rovnostranné
trojúhelníky
B. Z 12 sirek 8 ètvercù
C. A tady èekáme na vae nápady (pokud máte monost, tak i s kresbou)

Deskové hry
Váení pøátelé deskových her. Skonèil kalendáøní rok a s ním i úspìný seriál Jirky Bìlohlávka,
který se uvolil jej rok psát. Ale nezoufejte, redakce
dostala pìknou zásobu her z vlastní tvorby dalího
mensana, ing. Viléma Váchy. Na ty se mùete tìit od pøítího èísla a vystaèí nejménì na dalí
rok. Dnes, na zlomu, uveøejòujeme pøíspìvek
od Honzy Vuèky o jedné strategické høe.
REDAKCE

Boardline
Pokud máte rádi strategické hry, zkuste si
nìkdy zahrát výbornou hru, kterou u nás pøed pár
lety pøedstavil Jarda Flejberk. Já jsem si ji velmi
oblíbil, protoe poskytuje stejné monosti k dobré
kombinaci jako achy a pøitom partie netrvá déle
nez patnáct minut. Díky jednoduím pravidlùm
je hra vhodná i pro dìti.
Pravidla:
Hra je urèena pro dva hráèe, hraje se na desce
6×9. Oba soupeøi rozmístí svých dvanáct kamenù
do výchozího postavení na své první a druhé øadì:

Do møíky zkuste doplnit písmena tak, aby
vznikla smysluplná védská køíovka v èetinì.
Pozor, ádné písmeno se nesmí opakovat, za
stejná se povaují písmena s èárkami (A  Á, ale
i U  Ú  Ù), za rùzná písmena s háèky (i E  Ì),
zvlá se poèítá i CH.

2× JAROSLAV FLEJBERK
JFLEJBERK@EMAIL.CZ
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Kameny mohou skákat horizontálnì nebo
vertikálnì o daný poèet políèek. Pøi skákání se
nebere ohled na kameny mezi výchozím a doskokovým polem. Nachází-li se na cílovém poli
vlastní kámen, není skok moný. Jestlie se na
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Bahasa Indonesia
Indonétina patøí do skupiny austronéských
jazykù. Dnes je hlavním, oÁciálním jazykem
více ne 200miliónové Indonésie. Pravopis je
pøevánì fonetický, abeceda se skládá z 28 hlásek:
a, b, ch, d, dj, e, é, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, nj, o,
p, r, s, sj, t, tj, u, w, z. Výslovnost je podobná jako
v èetinì. Dj se vyslovuje jako [ï], tj [], nj [ò],
ai v otevøených slabikách [aj] (v zavøených [a+i]),
au [au] ([a+u]).
Slova se tøídí podle tvaru na slova základní
(isteri = manelka), odvozená (beristeri = enatý,
memperisterikan = oeniti nìkoho), zdvojená
(mata = oko → mata-mata = pión) a na sloená
(hari = den → mata hari = slunce). Indonétina
nerozliuje gramatický rod a èíslo, slova nemìní
tvar podle pádu, slovesa se nemìní podle osoby,
èísla a èasu. V jazyce se nevyskytují spony (ia
bidjaksana = on {je} moudrý). Slova v mnoném
èísle mají stejný tvar jako v jednotném; pokud
vak chceme zdùraznit mnoné èíslo, slovo opakujeme (gadjah = slon → gadjah-gadjah = sloni,
lze té napsat jako gadjah2 nebo gadjah2).
Abych vás pøíli neobtìoval výètem gramatických pravidel, pøejdu rovnou k ukázce:
Tinggallah dua hari ditempat tidur, periksa
panas tiga kali sehari, djangan makan apa2 dan
minumlah teh sadja. (Zùstaòte dva dny v posteli,
mìøte si tøikrát dennì teplotu, nic nejezte a pijte
jenom èaj.)
Ditempat teduh tigapuluh tudjuh deradjat.
(Ve stínu je tøicet sedm stupòù.)
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Hráèi se po jednom tahu støídají, cílem hry je
doskoèit svým kamenem na poslední øadu.
Chce si to vyzkouet? Pøijdte do praské klubovny na Den Plný Her!

Èíslovky: 1 satu, 2 dua, 3 tiga, 4
empat, 5 lima, 6 enam, 7 tudjuh, 8 delapan, 9
sembilan, 10
sepuluh.
Tìm, kteøí v sobì naleznou trochu chuti
(a moná i odvahy) vìnovat èást svého volného
èasu na poznávání nové øeèi (co bývá spojeno
i s poznáváním dotyèné kultury a snad i nové
ivotní ÁlozoÁe), budu dret palce. Moná, e
pouhá zvìdavost, co znamená následující souvìtí, bude tou rozhodující motivací: Waktu saja
ketjil, saja suka memandjati pohon.
JARDA ØEPÍK
REPIK@JIH.UVT.CZU.CZ
Váení, pokud i vy ostatní máte zkuenost
s nìjakým jazykem, nejlépe ménì obvyklým,
mùete o nìm ostatní podobným zpùsobem poreferovat. Pokud se sejde více pøíspìvkù o jazycích, zavedeme znovu nìkdejí rubriku Jazykový
koutek.
REDAKCE

"""""

cílovém poli nachází nepøátelský kámen, je zajat
a vyøazen ze hry stejnì jako v achu.
Ètyøi druhy kamenù se lií poètem polí, o kolik
se mohou pohybovat:

"""""""
Zveme Vás do minigalerie

BERUKA
Václavské námìstí 17, Praha 1,
otevøeno popá 10.3018.30,
so 10.3015.30
Hraèky, prodejní výstavy hlavolamù
Kadý, kdo pøinese sebou tento
inzerát, dostane zdarma beruku.13

SIGy
SIGy (z anglického Special Interest Group,
tedy zvlátní zájmová skupina) sdruují
mensany se stejnými zájmy. Zaloit SIG
mohou ji 3 mensané. Mohou pak poøádat
vlastní akce, vydávat tiskoviny apod. Na
jejich èinnost mùe pøispìt i Rada Mensy ze
spoleèného rozpoètu.

SIG Globální problémy
lidstva
SIG Globální problémy se seel 25. 11. Pokraèovali jsme v duchu pøedchozí schùzky a diskusi
jsme pøesunuli do nedaleké restaurace.
VLADIMÍR SOUÈEK

Seriál Noetika
Díl I.

Podepsaný autor pøipravuje s podporou dalích pøispìvatelù knihu o názvu: Noetika. Nauka
o poznávání. Kniha se zabývá hlavnì opomíjenými stránkami mylení, a proto se jeví jako
krajnì zásluné, aby se podporovateli stali té
mensané. Navíc nedokonalé mylení, vedoucí ke
znièujícím, nikomu nic dobrého nepøináejícím
konfliktùm, je také jedním z globálních problémù
matièky Zemì a je v kompetenci SIGu Globální
problémy.
Nìkolik informací o tomto projektu, který ji
jeví vysoký stupeò rozpracovanosti, vyjde ve
formì seriálu, jen v pøíznivém pøípadì mùe
slouit také pøi celosvìtovém vyhledávání cílù
Mensy, která svou nezamìøeností ztrácí na spoleèenské prestii (viz Mensa VI, è. 11, str. 89,
autor Bìlohlávek).
Prvním dílem tohoto seriálu je tato anonce
a druhým bude pøedmluva ke zmínìné knize,
kterou se autor obrací ke ètenáøi. Ponìvad bývá
zvykem, e pøedmluva je to poslední, co se pro
knihu píe, vyplývá z toho, e práce na knize
znaènì pokroèily, a je tedy èas zaèít s obecnými
informacemi o jejich cílech. Pøedmluva je toti
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vlastnì zhutìním toho, co knihu svým zpùsobem
charakterizuje, jako je napø. první proklepávání
pacienta doktorem, kdy se jetì nemùe opøít
o laboratorní výsledky mnohem prùkaznìjích
analytických a fyzikálních testù. S prosbou o trpìlivost pøed stanovením podrobné diagnózy spoleèenského mylení se na ètenáøe Mensy obrací
podepsaný slovy pøedmluvy knihy Noetika
v druhém dílu seriálu uvedeném pøítì.
Sám seriál nemùe obsáhnout celou knihu,
ale ètenáø se brzy pøesvìdèí, e má mnoho spoleèného s proklepáváním nemocného, kde pacientem
je mylení, které nemùeme povaovat za zdravé,
jestlie vede k takovým nepøístojnostem, jako
jsou války, terorismus, ekologické nièení planety
atd. Vymyslelo u nae mylení, kde postavit
hráz tìmto excesùm? Kdy ne, tak pro jakou jeho
nemoc se tak nestalo? A kdy ano, pro jakou
nemoc se u tato hráz nebuduje?
Velmi èasto se hovoøí o nedostatku komunikace mezi jednotlivými úèastníky konfliktu. To
vak vyvrací události v Bosnì-Hercegovinì.
Vdy si tam podøezávali krky lidé mluvící stejným jazykem, mající stejnou barvu pleti a bydlící
po staletí v tìsné blízkosti v jedné vesnici! Co je
tøeba splnit, aby komunikace nevázla? Tuto tajenku kadý mensan snadno vyøeí. Proè se vak
nevyøeila v pøedstihu?
JAROSLAV SOUÈEK
P. S.: Uvítáme kadý názor, tøeba i v soukromém dopise! J. S.

MC Domeèek
Mateøské centrum Domeèek  Jiní Mìsto,
YMCA Praha (podporováno SIGem RDJM),
M Dubnova 806, 149 00 Praha 4, bus 170, 154,
203 (vchod z Hekrovy ulice). Financováno fondem SWIF z programu Phare Evropské unie.
Kontakt: Ing. Lenka Vacíková, tel. 792 92 83
Nabízíme pøíjemné místo k setkávání maminek, dìtí (hlavnì ve vìku 06 let), tátù, babièek
a monost posezení pro rodièe, volné hry dìtí
a také rùzné doplòkové programy (vdy jen v èásti
centra). U nás si mùete dát kávu, èaj a v poledne
(po pøedchozím objednání v MC) obìd z M.
Pøijïte, uvidíte.
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Vstupné: 20 Kè pro 1 dospìlého + libovolný
poèet dìtí. Pøedplatné: leden 80 Kè, leden 
bøezen 210 Kè
Otevøeno
Dopoledne: pondìlí a pátek 9.0012.30 hod.
Odpoledne: støeda 15.3017.30 hod., ètvrtek
15.3018.30 hod.
Vechny následující programy jsou pøísnì
dobrovolné  alespoò dvì tøetiny centra jsou
vdy urèeny pro volný provoz! Pøijïte kdykoliv!!!
Doplòkové sluby a programy:
pondìlí: Dopoledne vyhrazeno pro rodièe
s dìtmi do 2 let. NOVÉ 17.0018.00 Aerobic pro
eny a dívky (20 Kè).
úterý sudé: 10.00 Individuální konzultace
s psychologem.
úterý liché: NOVÉ 10.00 Kojíme  setkání kojících maminek a laktaèní poradna (viz jednorázové akce).
støeda: 10.00 Angliètina pro dìti od 3 let. 10.30
Cvièení pro maminky a dìti s prvky jógy. 11.00
Anglická konverzace pro pokroèilé. 16.0017.00
Aerobic pro eny a dívky s hlídáním dìtí (20 Kè
za enu, 20 Kè za hlídání). Navíc v budovì
YMCA, Na Poøíèí 12, 10.0011.00 bazén vyhrazen pro rodièe a dìti od 3 let, 30 Kè dospìlý, dìti
zdarma.
ètvrtek: 9.30 Výtvarná výchova v kombinaci
s cvièením. 17.30 Zpívání u klavíru.
pátek: Bez programu.
sobota sudá: 10.0013.30 Kurzy angliètiny
pro dìti od 4 let (mírnì pokroèilí) a angliètiny pro
dospìlé (støednì pokroèilí). Volná místa.
Nové od 23. ledna 1999: Kurz francouztiny
pro dospìlé  zaèáteèníci  vyuèuje rodilá mluvèí,
uèitelka jazykù, mluvící velmi dobøe èesky, obèasná návtìvnice MC. Èas a cena bude upøesnìna
podle poètu zájemcù. Jen pro ty, kdo se opravdu
chtìjí uèit francouzsky. Informace: 792 41 11.
Poznámka: Ve støedu a ètvrtek odpoledne jsou
vítány i starí dìti, které si chtìjí hrát s malými
a umìjí jim být dobrými kamarády a vzory.
Jednorázové akce:
Úterý 5. a 19. 1. 10.0012.00 Vae starosti
a radosti s dìtièkami probere Mgr. Jan Èerný
z Poradny pro rodinu, manelství a mezilidské
vztahy Magistrátu hl. m. Prahy.
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Úterý 12. a 26. 1. 10.0012.00 Kojení  setkání kojících maminek. Pokud kojíte, pøijïte se
s námi podìlit o své zkuenosti anebo jen tak
posedìt. Jestlie je pro Vás kojení radostí, sdílejte
ji s námi, máte-li s kojením nìjaké problémy,
pøijïte se k nám poradit, individuální odbornou
radu a pomoc Vám nabízí dìtská sestra Ivana
Fischerová z Thomayerovy nemocnice. Kojící
maminky s dìtmi vstup do MC zdarma.
Sobota 9. 1. 15.0018.00 Den Plný Her ve
spolupráci s Mensou ÈR, zveme vechny od 0 do
200 let, kdo si rádi hrají  pro malé je k dispozici
nae herna, pro vìtí jsou pøipraveny deskové
hry  halma, Scrabble, achy a dalí
Pátek 22. 1. 10.00 Zdravì a chutnì  beseda
s autorkou receptù zdravé výivy pro malé dìti
Pavlou Momèilovou spojená s ochutnávkou jídel.
Stálá burza dìtského obleèení: pøíjem vìcí
kadý sudý ètvrtek odpoledne, prodej kdykoliv
po dohodì se slubou. Neprodané vìci vracíme
po esti týdnech.
Pár slov o MC Domeèek:
MC Domeèek funguje na základì dobrovolné,
troku placené práce maminek malých dìtí a externí práce odborníkù, hledaných pøednostnì
mezi maminkami a na jejich doporuèení.
Mezi aktivními maminkami a pravidelnými
i obèasnými návtìvnicemi jsou prodavaèky,
úøednice, zdravotní sestry, uèitelky, lékaøky
hlavnì ovem maminky  nechodíme sem rozdávat rady, ale pøíjemnì strávit kousek svého èasu.
Srdeènì Vás i s dìtmi zveme  a u k návtìvì
èi k aktivnìjí úèasti v centru (nabízíme pøíjemné
spolupracovnice a malou odmìnu). Centrum je
tu pro maminky (táty, babièky ) a dìti. Ne pro
nìjaké abstraktní maminky a dìti, ale pro ty, kteøí
sem pøijdou. Náplní centra je a bude to, oè mají
maminky zájem  je-li vás tøeba pìt, kdo se
i s dìtmi scházíte a povídáte si tøeba o vaøení
nebo o poèítaèích a está vám hlídá dìti, vyuijte
k tomu centra, nìkdy mùe být otevøeno tøeba jen
pro vás  anebo bìhem normálního provozu tu
mùete najít dalí spøíznìné due. Pøejete-li si,
aby se v Domeèku nìco zmìnilo, mùe se tak stát.
Potøebujete-li ovem radu, mùete ji hledat
také u nás. Odjakiva se maminky uèily jedna od
druhé a centrum na tuto tradici navazuje  a je-li zapotøebí rada odborníka a zrovna nikdo ta-
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kový není mezi námi, mùeme si navzájem radit,
s kým máme dobré zkuenosti a za kým jít. Pokud
se my maminky domluvíme, mùeme mezi sebe
pozvat, koho uznáme za vhodné. Nìkolik velmi
zajímavých setkání se u uskuteènilo  a dalí,
jak vidíte na programu, budou. Máte-li i Vy chu
do Domeèku a jménem Domeèku nìkoho pozvat,
urèitì se domluvíme.
Tìíme se na Vai návtìvu, dveøe MC Domeèek jsou Vám otevøené.
JARMILA RANOOVÁ

divize informaèních technologií
nabízí
pouze pro èleny spoleènosti Mensa
za dealerské ceny
PC  komponenty (HDD, SIMM, MB,
CPU, CD-ROM, FDD, faxmodemy )
PC  pøísluenství (tiskárny, scannery,
monitory, myi, klávesnice )
PC  sestavy (optimální pomìr
cena/výkon  dle Vaeho pøání)
Záruka: dle výrobce (660 mìsícù)
Zpùsob dodání: dobírkou (pøíp. dle dohody)
Blií informace a aktuální ceny
na tel. 0603/230 415.

Mimoøádná aktuální nabídka
Základní sestava za 12.499!!! bez DPH:
CPU IDT 200 MHz MMX (Pentium),
2,1 GB HDD, 16 MB EDO RAM, SVGA
1 MB PCI, FDD, MiniTower, 14" monitor, klávesnice, my, podloka
Multimediální sestava za 19.999!!!
bez DPH: CPU PENTIUM II 266 MHz
(Celeron), 4,3 GB HDD, 32 MB SDRAM,
SVGA 4MB AGP, zvuková karta Sound
Pro, CD-ROM 32×, FDD, MiniTower,
15" monitor, reproduktory, klávesnice,
my, podloka
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Místní skupina v Ostravì pøipravuje vznik
klubu hráèù Scrabble a Abalone. Obì hry
má místní skupina vlastní a jsou k dispozici
na pravidelných schùzkách. Na jaro se pøipravují i turnaje. Zájemci o hraní mohou
kontaktovat Alee Okona (viz adresáø na
konci èasopisu).

Anketa SIGu Psychologie

aneb Cesta do hlubin mensanovy due
Milí mensané, o èinnosti naeho PSYGu jste
se doposud dozvídali jen kusé informace z mých
krátkých zpráv o èinnosti. Dnes vám s potìením
pøedkládám anketu, k jejímu koneènému znìní
jsme se spoleènými silami po nìkolika mìsících
dopracovali (tímto dìkuji ostatním èlenùm
PSYGu za vydatnou spolupráci).
Vím, e upøímnì odpovìdìt na nìkteré z anketních otázek nebude lehké, ale myslím, e
nikomu neukodí se v tomto období zaèátku
nového roku trochu zamyslet sám nad sebou,
propátrat zanedbávané kouty své due a uvìdomit
si, jaký doopravdy je. Vdy pøes poznání sebe
sama vede cesta k poznání svìta, a kdo nerozumí
sám sobì, nikdy neporozumí druhým.
Anketa bude samozøejmì anonymní, ten, kdo
uvede své jméno a adresu, má mé slovo, e je
nikde nezveøejním. Z respondentù, kteøí udají
adresu, vylosuji výherce, jen obdrí jako dárek
knihu s psychologickou tématikou.
Odpovìdi, prosím, zasílejte na adresu:
Milan Junáek, Otvovice 44, 273 27
Pokud budete k odpovìdím na otázky chtít
pøidat jetì nìco navíc  záitky, postøehy, zkuenosti, úvahy  velmi to uvítám.
Jakmile shromádíme vechny odpovìdi (nevypisuji zde ádný termín, mùete si dát naèas),
zaèneme je zpracovávat a po èase výsledky zveøejníme. Chtìl bych se pokusit získaný materiál
co nejhloubìji analyzovat, a tak je moné, e se
k anketì budeme vracet vícekrát.
Pøeji vám v novém roce mnoho tìstí v osobním ivotì, v zamìstnání, studiu i pøi vyplòování
ankety a tìím se na vae odpovìdi.
Vá
MILAN JUNÁEK
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""""" """"" """"" """"" """"

1) Jste mu/ena?
2) Jaká je výe vaeho IQ?
3) Kolik je Vám let?
4) V jakém vìku jste se výi svého IQ dozvìdìl/a?
5) Ve kole jste patøil/a (patøíte) k:
a) vynikajícím ákùm
b) celkem dobrým ákùm
c) prùmìrným ákùm
d) podprùmìrným ákùm
e) silnì problémovým ákùm
6) Ve tøídním/pracovním kolektivu jste byl/a (jste):
a) velmi oblíben/a
b) vcelku oblíben/a
c) trochu stranou zájmu
d) spíe neoblíben/a
e) neoblíben/a, ikanována/a
7) Trpìl/a jste (trpíte) nìkdy pocitem ménìcennosti?
a) vùbec ne
b) zøídka (málo)
c) ano, nìkdy
d) pomìrnì dost
e) èasto/neustále
8) Bylo bìhem vaeho dìtství a dospívání vae rodinné zázemí:
a) velmi harmonické, rozvíjející
b) celkem dobré
c) ani dobré, ani patné
d) spíe demotivující, omezující
e) patné a deprivující
9) V jaké dobì byste se chtìl/a narodit?
10) Reakce lidí na fakt, e patøíte k nadprùmìrnì
inteligentním lidem byly/jsou vesmìs:
a) velmi kladné
b) spíe kladné
c) nevím/ádné
d) spíe záporné
e) velmi záporné
11) Jakou vlastnost si sám/sama na sobì nejvíce
ceníte?
12) Komunikace s ostatními je pro vás:
a) velmi snadná a pøíjemná
b) vcelku snadná
c) moná, ale ne snadná
d) obtíná
e) velmi obtíná, nemoná
13) Cítíte se izolován/a a nepochopen/a?
a) ano, velmi
b) spíe ano

c) nevím
d) spíe ne
e) vùbec ne
14) Vedlo u vás poznání vaeho IQ ke zvýení zájmu
o vlastní schopnosti, strukturu vaí inteligence apod.?
ano  ne
15) Litoval/a jste nìkdy svého vysokého IQ?
ano  ne
16) Máte pocit, e výe vaeho IQ je kompenzována
nedostaèivostí v jiných oblastech psychiky (napø.
sociální inteligence aj.)?
a) rozhodnì ne
b) spíe ne
c) nevím, nejsem si vìdom/a
d) spíe ano
e) rozhodnì ano
17) V jakém druhu IQ testù vynikáte nejvíce? (mono
uvést i více moností)
a) èíselné øady
b) písmenné øady
c) série obrazcù
d) slovní úlohy
e) jiné ..........................
18) Projevuje se u vás nìkteré z následujících nadání?
(mono uvést i více moností)
a) hudební
b) výtvarné
c) literární
d) jazykové
e) jiné .........................
19) Jaké tøi vìci byste si vzal/a s sebou na pustý
ostrov?
20) Myslíte si, e ménì inteligentní lidé jsou v ivotì:
a) rozhodnì astnìjí
b) trochu astnìjí
c) stejnì astní èi neastní jako ti více inteligentní
d) spíe neastnìjí
e) rozhodnì neastnìjí
21) Povaujete se za nadøazeného/nadøazenou?
a) ano, ostatní povauji za ménìcenné
b) ano, avak inteligenci chápu jako závazek vést
druhé, pomáhat jim
c) ano, avak pouze intelektem, co neznamená
vyí hodnotu èlovìka
d) ne, vichni lidé jsou si rovni
e) ne, vysoká inteligence je podobné postiení, jako
tøeba debilita
22) Myslíte si, e inteligence je ve spoleènosti dostateènì doceòovaná?
ano  ne

24) Dáváte pøednost sdruování se s lidmi stejné
inteligence pøed moností vynikat nad prùmìrnými
jedinci?
ano  ne
25) Pokud máte ivotního partnera, dosahuje obdobného IQ jako vy?
ano  ne
26) Myslíte si, e pro harmonické manelství je obdobná úroveò IQ u obou partnerù:
a) nezbytná
b) výhodou
c) irelevantní
d) spíe na obtí
e) nepøekonatelnou pøekákou
27) Je podle vás lepí vzdìlávat nadané dìti oddìlenì?
a) rozhodnì ano
b) spíe ano
c) na tom nezáleí
d) spíe ne
e) rozhodnì ne
28) Je (bylo by) pro vás zjitìní, e vá potomek
nemá nadprùmìrnì vysoké IQ ani nevyniká v ádné
jiné oblasti, zklamáním?
a) rozhodnì ano
b) spíe ano
c) nevím
d) spíe ne
e) v ádném pøípadì ne
29) Která z vaich sociálních rolí je pro vás ve vaem
ivotì nejdùleitìjí (napø. manel, manelka, rodiè,
sestra, velitel roty apod.)?
30) Podporujete mylenku eugenických zásahù do
genofondu lidstva (napø. znemonìní zplození
potomstva podprùmìrnì inteligentními èi duevnì
postienými lidmi a naopak podpora co nejvìtího
poètu dìtí u tìch nadprùmìrných)?
a) stoprocentnì
b) není to patná mylenka, záleí na realizaci
c) nevím
d) spíe ne
e) rozhodnì ne, je to antihumánní
31) Povaujete prezentaci výsledkù statistik ukazujících, e napøíklad ameriètí èernoi èi romové mají
v prùmìru nií IQ ne bílí, èi e nadprùmìrnì inteligentních en je ménì ne muù*, za:
a) rasismus a sexismus
b) choulostivou záleitost, potenciálnì zneuitelnou
c) holá fakta, i kdy nìkomu nepøíjemná

d) nezbytnou, pravda se nesmí zamlèovat
e) výborný nápad
*  pozn. mezi mui je ovem také mnohem více
imbecilù.
32) Jste vìøící? (týká se jakékoli víry)
a) ano, silnì
b) víceménì ano
c) ne úplnì, ale uznávám jakousi vyí autoritu nad
námi
d) spíe ne
e) ne, jsem vyloený ateista
33) Jste v pohledu na budoucnost lidstva optimista?
a) ano, vìøím ve vítìzství rozumu nad zlobou a nièením
b) v podstatì ano, i kdy nìjaké problémy budou
vdy
c) nevím. Nìjak bude.
d) ani ne, nebezpeèí je pøíli mnoho
e) ne, svìt se øítí do záhuby
34) Kdo je nejdùleitìjím èlovìkem ve vaem ivotì?
35) Potýkáte se s nìjakými psychickými problémy
(neurózy, deprese, rozpolcenost apod.)?
a) ano, velmi èasto
b) ano, nìkdy
c) asi tak jako kadý
d) spíe ne
e) rozhodnì ne
36) Pokud odpovìï na pøedelou otázku je ano,
kterými?
37) Navtívil/a jste (navtìvujete) s nìjakým problémem psychologa/psychiatra?
a) nikdy
b) ano, jednou èi dvakrát
c) ano, v pøípadì potøeby, nepravidelnì
d) ano, pravidelnì
e) ano, èasto
38) Povaujete se za vyrovnaného èlovìka?
a) rozhodnì ano
b) spíe ano
c) nevím
d) spíe ne
e) rozhodnì ne
39) Vyplnìní tohoto dotazníku pro vás bylo:
a) hraèka
b) pomìrnì snadné
c) støednì obtíné
d) znaènì obtíné
e) pøíernì obtíné
40) Jak dlouho vám pøiblinì trvalo?

"  "  "  "  "  "  "  Pokud se Vae odpovìdi nevejdou na tuto omezenou plochu, pøilote dalí papír. "  "  "  "  "  "  " 

23) Byl/a jste nìkdy nucen/a dìlat ze sebe hloupého/
hloupou?
ano  ne

Tvorba mensanù
Domácí robot
Prosímtì nech u toho a pojï si normálnì
sednout! vybuchla náhle. Nereagoval. Dál stál
bez pohnutí na svém místì s prázdným ve tváøi,
oèi upøené kamsi do prázdna.
Slyí?! Copak takhle se dá ít? Její hlas
nemìl daleko k pláèi. Proè?! Øekni mi proè mi
to dìlá? Za co se mi mstí?! SLYÍ?! To u
hystericky køièela. Já tì NENÁVIDÍM!!! hlas
se jí zlomil a ona se dala do pláèe. Ani se nesnaila otírat si pøívaly slz, jen se zhroutila na desku
stolu a hlavu si zakryla rukama. Nevímal si jí.
Zdálo se, e si nevímá nièeho. Poøád stál jako
socha, dokonce ani nemrkal. Jedinou známkou
ivota u nìj bylo to, e se mu pravidelnì zvedala
a klesala hruï. Stál tak u tøi hodiny, od doby,
kdy umyl nádobí a uklidil celou kuchyò. Eva vìdìla, e tak bude stát celou noc. Deset hodin bez
pohnutí, beze spánku. Stejnì jako minulou noc,
stejnì jako pøed týdnem, pøed mìsícem. U nìkolik mìsícù se nechoval jako èlovìk. U nìkolik
mìsícù se choval jako stroj. Studený, naprogramovaný robot bez ivota.
Eva pomalu pøestala plakat, avak zùstala
sedìt s hlavou schovanou. Nemohla ji zvednout
a otevøít oèi. Vìdìla, e kdy to udìlá, opìt ho
tam spatøí. Bude stát stále na tom samém místì
a zírat jako duchem nepøítomný. Jako by jeho tìlo
bylo jenom prázdná slupka a due se z nìj kamsi
vypaøila. Ne, na to se nemohla dívat. Uvrhlo by ji
to zpátky do zoufalého pláèe. Bylo lepí nic nevidìt a myslet si, e vechno byl jen zlý sen.
Z letargie ji vytrhl zvuk zavíraných dveøí.
Okamitì vzhlédla a automaticky sklouzla pohledem na jeho místo. Nebyl tam. Musel neslynì
proklouznout kolem ní a otevøít dveøe, ani si
toho vimla. Pohyboval se nelidsky potichu. Ale
vechno, co teï dìlal, bylo nelidské.
Marku? zavolala za ním, jako kdyby byla
ance, e jí po tolika marných pokusech odpoví.
Proè asi poruil svou strnulost? Chvilku bojovala
se zvìdavostí smísenou s trochou nadìje. Tøeba
el udìlat nìco normálního, lidského, jako tøeba
najíst se nebo jít na záchod. Tøeba se pùjde po-
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sadit do køesla. Tøeba na ni zase zaène mluvit.
Tøeba
Nakonec zvìdavosti podlehla a vydala se za
ním. V koupelnì nebyl. Nenala ho ani v pøedsíni.
Byl v kuchyni. U za sklenìnou výplní vidìla
jeho siluetu. Otevøela dveøe.
Co to dìlá? napùl zaeptala, Mùe mi
prosímtì øíct, proè myje nádobí co u jsi jednou
umyl?
Byl zcela soustøedìný na svou práci. Bylo
úplnì jedno, e na nìj mluvila. Bral do ruky jeden èistý talíø za druhým a pomalu a systematicky
je myl a pokládal vedle døezu. Kdy byl se vemi
hotov, vzal utìrku a zaèal je stejnì pomalu a rozvánì utírat a ukládat do police. Bylo to nesnesitelné. U se na to nemohl déle dívat. Vrhla se
k nìmu, popadla jej za rukáv a zaèala jím divoce
cloumat.
Jsi blázen, slyí?! Já nechci loutku! køièela
mu do tváøe, avak on nehnul ani brvou. Jak s ním
tøásla, talíøe mu vypadávaly z rukou a na zemi se
rozbíjely. Nedbal na to a pokraèoval v utírání,
pøestoe kadý talíø konèil na podlaze. Eva se nakonec opìt rozplakala, pustila ho a utekla pryè.
Pryè od nìho, od té prázdné slupky, která kdysi
moná nìco cítila, která ji moná i milovala, ale
ve které moná u tehdy hlodala ta choroba, která vechno hezké mezi nimi znièila. Jak to, e to
tehdy nepoznala? Jak to, e nevidìla, e s ním není
opravdu vechno v poøádku, jak jí neustále tvrdil.
Proè se ho snaila pøesvìdèit o opaku, kdy jí
stejnì nikdy neuvìøil? A nakonec se ukázalo, e
mìl pøece jen pravdu
Eva leela na bøie na své stranì postele
s oblièejem zaboøeným do poltáøe. U ani nemìla
sílu plakat, a tak jen naslouchala huèení ve svých
uích a svému pøerývanému dechu. Tohle bývala
jejich postel. Postel, na které se milovali, leeli
v objetí, eptem si povídali. Teï to vechno bylo
pryè. Uvìdomila si, jak dlouho pøed tím, ne se
z nìho stal ten straný robot, u vlastnì o ni pøestal jevit jakýkoli zájem, pøestal se usmívat a pak
i mluvit. Vlastnì se to zhorovalo den ode dne, a
dìlala co dìlala, a se snaila sebevíc. Nemohla
se zbavit pocitu, e na nìj stejnì nemá sebemení
vliv, a u na nìj køièí, nebo je pøíjemná. Zdálo
se, e si prostì stanovil nìjaký svùj cíl a ten sledoval bez ohledu na okolí, a to ji dohánìlo k ne-
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pøíèetnosti. A pøitom tolik chtìla, aby vechno
proívali spoleènì, aby spolu byli astní! Proè
to tedy nevylo?
Slyela zvuky z kuchynì. Musela v tom úprku
nechat otevøené dveøe. Uklízel. On stále uklízel.
Slyela zøetelnì, jak zametá støepy z talíøù a sype
je do odpadkového koe. Slyela, jak velkým
smetákem zametá i pøedsíò, i kdy to nebylo
vùbec potøeba. Podle zvukù uhádla, e si napoutí
kbelík vodou a zaèíná vytírat. Muselo být okolo
pùlnoci, avak ona stejnì nemohla usnout. Podvìdomì mìla ui neustále nastraené. Èekala, a
skonèí s úklidem a pøijde do pokoje. Jetì nepøestala úplnì doufat. Tøeba Tøeba pøijde a lehne
si vedle ní do své postele. Tøeba ji pohladí. Tøeba
u bude vechno dobré a ona se probudí a bude
ho mít vedle sebe takového, jaký byl døív.
Byla jedna hodina po pùlnoci. Marek uloil
kbelík a hadr, umyl si ruce, pozhasínal vude
svìtla a vstoupil do pokoje. Zavøel za sebou dveøe, zhasnul lampu u prázdného køesla a potmì
zamíøil do opaèného rohu místnosti. Tam se postavil na svoje místo a zaujal obvyklou pozici.
Vypnul se. Bude tak stát a do sedmi hodin ráno,
kdy se zapne a pùjde vaøit èaj a mýt nádobí.
Z lonice se zaèaly ozývat tlumené vzlyky.
Marek stál dál na svém místì a nepohnul se ani
o milimetr. Po èase zaèaly vzlyky slábnout a
zanikly úplnì.
www
Vela do pokoje. Marek stál nehybnì na svém
obvyklém místì a svým skelným pohledem hypnotizoval protìjí zeï. Pouze dýchal a moná mu
i bilo srdce. Neøíkal nic. Vechno kolem bylo
hezky uklizené a èisté. V kuchyni umyté nádobí,
vytøeno, vyluxováno, vìci úhlednì srovnané.
Pomalu pøistoupila ke køeslu a jakoby váhavì
do nìj usedla. Mlèela. Strnulá postava v protìjím
rohu pokoje její pozornost neupoutala. Nevímala
si jí. Opøela se o opìradlo køesla, nohy si poloila
na idli stojící kousek od køesla a pøes nì si pøehodila huòatou pøikrývku. Marek se stále nepohnul. Otevøela èasopis a poloila si jej na nataené
nohy.
Byly dvì hodiny po pùlnoci. Markùv rozostøený pohled se upíral stále na stejné místo na zdi.
Ani jednou za celou tu dobu nemrknul, ani nepøelápnul z nohy na nohu. Stál poøád jak socha.
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Eva sedìla ve svém køesle, nataené nohy
pøikryté dekou. Nehýbala se. Její ruce bezvládnì
spoèívaly na otevøeném èasopise na jejích stehnech. Prázdným pohledem zírala na vypnutou
televizi. Bude tak sedìt jetì pìt hodin. Pak vstane a zatímco Marek bude pøipravovat èaj, který
pak vechen vyleje do døezu, ona se pustí do
praní a do ehlení, a pak zase do praní a zase do
ehlení a pak
MILAN RYNT, ÈERVENEC 1996

ebrák
V nejvyím patøe budovy významné banky
zhasla svìtla, chvíli poté se nehluènì otevøely
postranní dveøe urèené pouze pro personál a do
mrazivého praského podveèera vyla skupinka
manaerù.
Víte, proè je spousta majitelù mobilù slepejch? zeptal se jeden z nich, tøicátník v èerveném dvouøadovém saku, svých kolegù a vzápìtí
si sám odpovìdìl: Kvùli dlouhodobému uívání
oslnivé technologie!
Kdy se vichni dosyta vysmáli, ozval se
opálený, sportovnì vyhlíející mladík ve lutém
saku: A víte, kdo teï nejvíc kupuje mobily? 
Pøece vìzni, protoe nejvíc touí po svobodì!
Hmm, to není patný, uznal distingovanì
vyhlíející mu v zeleném saku s edým diplomatickým kuføíkem. Víte ale nìkdo, proè stoupá
poèet rasovì motivovaných vrad? Po chvilce
vyèkávavého ticha odhalilo zelené sako pointu:
Skinheadi si vzali k srdci heslo Dobít a jít!
Hurónský øehot ustal, a kdy postarí manaer v edém obleku doplnìném decentní kravatou
ukázal na tøesoucí se postavu v záplatovaných
hadrech schoulenou u zdi, øekl: Podívejte, ebrák, a zaèal vytahovat z náprsní kapsy penìenku.
Snad mu nechce nìco dát? zeptalo se
témìø ublíeným hlasem zelené sako.
A proè ne? nechápal manaer v edém
obleku.
Proè, proè to je mi otázka! rozhorlil se
mladík ve lutém saku. Kdy chce peníze, a de
pracovat! Tyhle kreatury stejnì vechny vyebraný prachy prochlastaj, a co neprochlastaj, to
prohrajou na automatech.
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Pøesnì moje slova, podpoøilo mladíka èervené sako. Navíc tyhle ebráci nejsou ádný
chudáci. Tuhle sem jednoho zahlíd, jak se láduje
u McDonalda.
To jetì nic není, vmísilo se do debaty
zelené sako. Jeden známej mi øíkal, e vidìl
òákýho ebráka volat z mobilu. Se klidnì vsadim,
e spousta ebrákù má skoro takový pøíjmy jako
my.
A já sem dokonce slyel, e jeden, co pøedstírá
slepce, bìnì veèer vodjídí domù skoro novou
Felicií, znovu se zapojil mladík ve lutém saku.
Teï si vzpomínám, e mi nedávno jedna
moje podøízená, co dìlá u pøepáky, øíkala, e si
prej jeden ebrák uloil k nám do banky pøes pùl
milionu, pravilo èervené sako a zadívalo se na
manaera v edém obleku. Ten znechucenì plivl
smìrem k ebrákovým zafaèovaným nohám,
pravil: Nebudu pøece dávat svý tìce vydìlaný
peníze podvodníkovi, kterej je potøebuje jetì
míò ne já! a rázným pohybem si zastrèil penìenku zpìt do kapsy.
www
Sotva zmizela skupinka manaerù z dohledu,
ebrák si otøel zamené brýle, vztekle nakopl
témìø prázdnou misku a zaklel: Praha  hlavní
mìsto drgrelí a kudlilù! Pak vytáhl mobilní
telefon a vytìkl do nìj nìkolik slov. Po chvilce
pøiumìla zpoza rohu limuzína s logem Microsoftu, øidiè úslunì otevøel dveøe a zeptal se:
Tak kam to bude teï, pane Gatesi?
JIØÍ LAHVIÈKA

Kousek od toho místa protéká køiálovì
prùzraèná øeka
a libozvuèný zvuk èisté vody se mísí s tichým
umem lesa
vyrùstajícího nedaleko odtud
Krajinou se nese pøíjemná píseò
Pestrobarevná duha nad loukou pomalu mizí
spolu se dnem
Je tak hezky
Na krásné zelené louce stojí stádo jednorocù
U z dálky je milý pohled na jejich sametová
nìnì bílá tìla
Vlaný vánek jemnì provívá jejich hedvábné
høívy a ocasy
Na hlavách ji rostou snìhobílé rohy
Tváøí se tak plae
Pronikavýma oèima sledují pøátelsky vypadající
okolí
Ti jednoroci mají v oèích zoufalství
Ti jednoroci mají v oèích smrt
TEREZA BAJNAROVÁ, 16. 10. 1998

Klid nad kvìtinami
Na krásné zelené louce se pase stádo jednorocù
V dáli se tyèí edé hory se zasnìenými pièkami
Nad nimi rudì plane pøenádherné zapadající
slunce
Blankytnì modrá obloha se barví do purpurova
Je tak nádherný veèer
Tak jako nikdy
Tak jako naposledy
Na krásné zelené louce
poseté kvìty vech barev
splaenì pobíhají jednoroci
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Recenze, reportáe
Cesta k mravencùm
Zápisky z èetby: B. Hölldobler, E. O. Wilson:
Cesta k mravencùm, Academia, Praha 1997
Vae práce je urèitì hroznì zajímavá  jinak
byste pøece dìlali nìco jiného, e? Chcete o tom
pøesvìdèit ostatní?
Dva biologové, Amerièan a Nìmec, chtìli
kdysi shrnout výsledky své práce v oblasti myrmekologie (ekologie mravencù) pro své kolegy,
biology. Kniha, která takto vznikla, zaujala i laiky. Autoøi byli prý sami velmi pøekvapeni jejím
úspìchem u ètenáøù i Pulitzerovou cenou, kterou
byla pozdìji ocenìna.
Kniha je zajímavá hned ve dvou rovinách.
Kromì samotného pøedmìtu bádání  mravencù
 se dá chápat jako vzor dobøe napsané vìdecko-populární publikace. Dá se vysledovat nìkolik
trikù, jak knihu udìlat ètivìjí a poutavou:
Ukázat hned v úvodu, e kniha je èímsi výjimeèná. Autoøi tu dìlají úlitbu americkým bohùm
vánì pro nej- vìci. Vypoèítávají, v èem vem
jsou mravenci nej- zajímaví (nejvíce druhù v rámci øádu, nejvìtí zemìpisné rozíøení ), porovnávají biomasu vech mravencù na svìtì s biomasou
lidstva atd. Na mne samotného pùsobily tyto
vìci ponìkud hloupì, ale smyslem toho veho je
pøesvìdèit ètenáøe, e se dozví podrobnosti o nìèem úasném  co je v zásadì pravda.
Story! Skoro kadá kapitola je pøíbìhem. Má
zaèáteèní situaci, zápletku i rozuzlení. Ètenáø
sleduje dobrodruství a pøitom se jakoby mimochodem dozvídá úasné vìci o pøedmìtu jeho
bádání. Vìdec jako spisovatel je tu ve výhodì
oproti komerèním autorùm  zná prostøedí dìje
velmi dobøe. Horí to bývá s pøíbìhem. Co je
nejzajímavìjí? Války, sex, sociální vztahy, jídlo,
architektura Nìkdy autoøi neváhají vytahovat
banální historky z osobního ivota. Nìkteré scény
jsou naopak napsány dokonale a napínavì jako
scénáø hollywoodského Álmu.
Osobní zaujetí. Autoøi se nesnaí být anonymním hlasem vypravìèù v pozadí, naopak. Mravencùm zasvìtili ivot a jsou na to hrdi  a dávají to
najevo. Ètenáø-laik neví sice, zda je jejich hrdost

22

oprávnìná, ale to mu nevadí. Fandí jim kvùli
jejich neskrývanému nadení.
Vyhýbat se suchým èíslùm. Tato zásada je
v knize velmi bedlivì dodrována. Èíslice v textu
prakticky nejsou, aby snad ètenáøi kniha nepøipomínala neoblíbené uèebnice. Velikosti èehokoli
se vyjadøují, pokud to jen trochu jde, srovnáním
nebo opisem (napø. hnízdo velikosti pìsti). Nìkdy
je to a na úkor srozumitelnosti (napø. ivoèich
velikosti áby  míní se tu rosnièka, ropucha
nebo co vlastnì?).
AntropomorÁzace. Lidé ètou nejradìji o tom,
co znají. Proto jsou mravenci neustále srovnáváni
s lidmi, jejich výkony pøepoèítávány na lidská
mìøítka. Z hlediska kritického mylení jde nìkdy
o absurdnosti (kdyby byl mravenec velký jako èlovìk, nosil by náklad 300 kg rychlostí
24 km/h), ale takovéto vìci si skuteènì nejspíe
zapamatujeme. Mnohem více matoucí (z hlediska
objektivní vìdy) je ale pouívání lidských adjektiv pro popisování mravenèího chování. Bezstarostní, zuøiví, nebojácní, lstiví, tajnùstkáøtí mravenci by ortodoxního (pøírodo)vìdce
asi popudili. Ètenáø, chápající, e jde o nadsázku,
se tìí pestrým textem.
Je-li pravda, e úspìch románù typu knihovnièky Veèerù pod lampou spoèívá právì v tom,
e jsou vechny podle stejné ablony, proè by to
nemìlo fungovat u publikací o vìdì?
KAREL SRDEÈNÝ, KAREL.SRDECNY@ECN.CZ

Internet je Bùh

Zamylení nad náboenstvím
digitálního vìku
Drtivá vìtina východních náboenství vyznává nìjaký druh psychické energie. A u je tato
energie nazývána jakkoliv, mluví se vdy o její
dynamice, o jejím proudìní, pøíjmání èi vydávání.
Té my, povìtinou pøísluníci euroatlantické
civilizace, mluvíme o psychických energiích a jejich proudech, pøestoe nae vìda zatím nic takového (pokud je mi známo) nepopisuje, snad pro
to oddìlení rozmìru vìdeckého od rozmìru
náboenského.
Èasto øíkáme vìty typu nemám na to u síly,
ani bychom mysleli, e nemáme dostatek glukózy ke tìpení, èi jsem plný energie, ani bychom
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jakkoliv manipulovali se síovou zásuvkou :).
Víme o tom, e energii mùeme pøijímat a vydávat, stejnì tak jsou lidé, o kterých si myslíme,
e nám energii dávají a lidé (èi vìci), o kterých
øíkáme, e z nás energii pøímo vysávají.
A co náboenství? Uvaovali jste nìkdy
o køesanském náboenství jako o energetickém
systému? Já ano. Pokusím se s vámi o své závìry
podìlit.
Hlavním prvkem je jen zdánlivì víra, která se
záhy mìní v jistotu. Nejprve je nutné shromádit
dostateèný poèet lidí ochotných ke spolupráci,
nazvìme je Vìøící.
Spousta lidí nazývá Boha pojmem kolektivní
nevìdomí, Vehomír, Vesmír, èi nazývají Vehomír, Vesmír nebo kolektivní nevìdomí jménem
Bùh, vyjde to nastejno. Já ve své úvaze nazvu
slovem Bùh právì souèet vech Vìøících  je to
sice velmi zjednoduující, avak pro ilustraci to
doufám postaèí.
Za pøedpokladu, e Vìøících je dostatek (èím
víc, tím líp), v jeden okamik se soustøedí na danou vìc (Boha), to znamená vysílá energii, relativnì velké mnoství lidí. To dává Vìøícím jistotu,
e v okamiku, kdy oni budou nìjakou energii
potøebovat, právì jim ji bude nìkdo  právì pøes
Boha/Vìøící  posílat. Kruh se uzavøel. Kdy
jsem v pohodì, vìøím v Boha a chodím pravidelnì
na postmagické obøady (mohu to tak nazvat?),
takzvané me, a vysílám energii. Kdy je mi
mizernì, mám jistotu, e potøebné mnoství lidí
vysílá potøebné mnoství energie.
Pokud se vám to nezdá a pøíli ulítlé, mùete
se mnou pøejít k dalímu fenoménu  Internetu.
Zde se toti díky technologiím setkává obrovské
mnoství lidí, kteøí se navzájem ovlivòují svou
pozitivní/negativní zpìtnou vazbou. Na Internetu
se pohybuju asi od 14 let a nìco o nìm vím. Kdy
rozelete nevyádaný reklamní mejl (spam, junk),
èi ztropíte planý poplach, jste okamitì bombardováni myriádou rozzlobených a nepøíli potìujících emailù a zprávièek v konferencích. Pøes
moji silnìjí závislost na tomto médiu mì brutální
reakce ani ne 15 lidí dokázala udret od Internetu
minimálnì 14 dní. Zamýlel jsem se nad vytvoøením nové virtuální identity s èistým títem,
ale nakonec jsem se rozhodl vem postieným
omluvit a odmìnou mi bylo nìkolik velmi høeji-
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vých zprávièek typu Kdyby tak na Internetu
byli vichni jako ty  Tvùrcùm webovských
stránek, kteøí pracují vìtinou z èistého nadení
a nejèastìji zadarmo, nemusím asi vykládat, jak
potìí pochvalná zprávièka od nìjakého surfera.
Ale nic není zadarmo. Tìko mùete èekat, e
se pøipojíte k Internetu a zaènou vám chodit mejly
s obsahem Ó velký Franto, jsem rád, e jsi se
pøipojil k Inetu a e tì proto mohu chválit! Tvùj
velký obdivovatel Temný Démon. Musíte se nejprve pilnì modlit. Zato je vak energie dodaná
od ostatních surferù zcela konkrétní a nasmìrovaná. S tím, kdo vám pomohl pøekonat pochyby,
zda to má vùbec smysl, mùete hodit øeè, pøátelství a bùhvíco jetì po sobì mùete házet.
Pøes deset let tady máme nové sociální prostøedí, novou globální komunitu, novou víru tisícù lidí, novou pøíleitost pro vechny nebohé
sirotky, nemajetné studenty a zneuznané vìdce.
Nový Bùh zaèíná být dostupný kadému bez
rozdílu.
Jen tìko øíct, co nás na drátech mezi stroji
jetì èeká.
JAN ÍPEK, 16. 11. 1998, 20:26:04

Komunikujte lépe,
rychleji a úspìnìji!
Zaujal vás nadpis tohoto èlánku? Kdo by
nechtìl, aby jeho komunikace byla lepí a vedla
k vìtím úspìchùm! Nechcete, aby vás lidé mìli
rádi, dùvìøovali vám, byli na vás milí, pomáhali
vám a abyste z komunikace mìli tak nìjak lepí
pocit?
Nezdá se vám ten titulek troku starý a ooupaný?
Chcete si koupit mobilní telefon, nebo jste
o tom alespoò pøemýleli?
Moná jste se právì stali obìtí manipulace
reklamou.
To výrobci mobilù nám tvrdí, e mùeme komunikovat lépe, rychleji a efktivnìji.
Skuteènì mùeme?
Nenecháváme si jen volnì pøedhazovat øeení
naich vlastních vnitøních problémù?
Já sám mívám, pøiznám se, s komunikací
problémy. V jeden okamik jsem si uvìdomil, e
potøebuju mobil. Prostì se bez nìj neobejdu.
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Jaké bylo moje zdìení, kdy jsem po èase
zjistil, e vlastnì ádný mobil nepotøebuju, avak
ze srdce po nìm touím. Proè? Mobil pøeci øeí
problémy s komunikací! Nechal jsem si vymýt
hlavu reklamou pomocí desítek klié, dennodennì
podprahovì vnímaných.
Také já vámi moná manipuluji (dáte-li se),
kdy vám tohle øíkám. Spousta lidí mobil skuteènì
potøebuje a nenamluvím jim, e ne. Spousta lidí
pípajícího debila nepotøebuje a pøesto ho
vlastní.
Na závìr mám radu pro eny, které si myslí,
e v jejich manelství to neklape  kupte si nový
prací èi mycí prostøedek, vaøte výhradnì instantní
jídla a kupujte pro sebe a manela tu nejjemnìjí
kávu. K dokonalému tìstí vám pak budou chybìt
u jen dokonalé dámské vloky.
HONZA ÍPEK, 11. 11. 1998, 20:00:38

Slouil jsem èarodìjovi
(a nic mi nedali)

Kdy jsem v den, kdy David CopperÁeld mìl
své show, el kolem Sportovní haly, zail jsem
pøíhodu, díky ní se mé mínìní o Davidovi znaènì zlepilo. Pùvodnì jsem ho vinil z toho, e
nìkolik patrnì zfanatizovaných dìvèátek dohnal
k víøe v zázraky  v létání ve volném prostoru
a dalí èáry. Pøitom jsem mu poslouil, kdy byl
v úzkých.
Na prostranství toti pøedvádìl show pro dìti.
Mluvil na nì èesky  s trochu moravským pøízvukem. Nechal je skákat pøes vihadlo a odmìnil je
drobným dáreèkem. Kdybych mìl s sebou foák,
mohl jsem být jedním z náhodných návtìvníkù,
kteøí se s ním  mágem  vyfotili. Rozhodnì zabodoval.
Má sluba zaèala ve chvíli, kdy pøiel jeden
èeský kouzelník, pan K., a zaèal køièet, e vechny
triky jsou tøicet let staré. Jen létání vzduchem pro
nìj bylo nové. Pøiel proto, aby zmìøil parametry
trubek pro Orlí dráhu. Tu vak mág  mrcha 
do Prahy nepøivezl.
Pan K. mi øekl leccos zajímavého. Protoe
jsme diskutovali v ústraní, nikdo nedìlal ádné
potíe Davidovi. A to je moje  bohuel nehonorovaná  sluba u èarodìje.
EMANUEL MEJKAL
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Pite nám!
Informace pro pøispìvatele
Pøípustná forma fyzického odevzdání vaich
pøíspìvkù je s pøiloeným výtiskem z tiskárny na
disketì 5,25" nebo 3,5", na ZIPce (100 MB)
nebo na CD-ROMu. Krátké pøíspìvky a inzeráty
(zhruba do deseti øádek) lze dodat i v rukopise.
Pokud se s autorem nepotkáme na nìjaké akci,
vracíme diskety po èase potou  mùete nám sami napsat, jak a do kdy je chcete vrátit (a nezapomínejte si je prosím podepisovat, máme jich
doma obvykle dost).
Pokud chcete mít jistotu, e vá pøíspìvek
z diskety stáhneme bez problémù, mùete jej
(jako profesionálové J) na disketu nahrát vícekrát (napø. do podadresáøe ZALOHA).
Vìtina z vás asi bude psát ve Wordu for Windows (mùete pouít libovolnou verzi do 8.0/97
vèetnì). Bez problémù také mùete psát ve windowsovských editorech Write a Notepad, pøípadnì (po domluvì s redakcí) i v jiných, napø.
Ami Pro apod. Pouít té mùete WordPerfect
(dosovský do verze 5.1 nebo windowsovský do
8.0) nebo jiné editory, ty vak s tou podmínkou,
e soubor odevzdáte vyexportovaný do formátù
ASCII, ANSI, DOS Text, pøíp. RTF.
Pro vechny vak platí tyto zásady (jejich
ignorování témìø zaruèuje, e vá pøíspìvek
nebude uveøejnìn):
 nedìlit slova na konci øádkù
 nadpisy èlánkù nepsat velkými písmeny
 mezi nadpis a èlánek a èlánek a vá podpis
nebo mezi odstavce nevkládat prázdné øádky
 za teèky, èárky, vykøièníky a otazníky vkládat mezery (ale ne pøed nì, prosím, i takto nepøirozenou vìc nìkteøí dovedou spáchat!)
 nikde, a pøedevím mezi slovy, nepsat více
jak jednu mezeru
 neodsazovat první øádku odstavcù
 pokud pracujete v prostøedí Windows, mohli
byste pouívat pomlèky (staèí krátká Alt+0150),
trojteèku (0133) a èeské typograÁcké uvozovky
(otevírací 0132, zavírací 0147)
 tabulky a rovnice mùete dìlat pøímo ve
Wordu nebo v Excelu
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 tabulky, rovnice, obrázky a fotograÁe mùete
dodávat té zvlá na papíøe nebo ve formátu
*.AI, *.BMP, *.CDR (do verze 8.0), *.CGM,
*.CPT, *.EPS, *.GIF, *.IMG, *.JPG, *.MAC,
*.PCD, *.PCX, *.PDF, *.PS, *.PSD, *.TGA,
*.TIF, *.WMF, *.WPG  moná je i øada dalích
formátù, které vám v pøípadì potøeby rádi sdìlíme; u fotograÁí je potøebné rozliení cca 300 dpi,
ve mùe být i v barvì (pro publikování èasopisu
na internetu).
Pokud máte pøíspìvek v DTP programu, mùete jej v nìm odevzdat v pøípadì, e se jedná o:
QuarkXPress do verze 4.0, Venturu do 5.0 nebo PageMaker do 6.51  pokud pouijete nestandardní font, nezapomeòte jej pøibalit (toté platí
i pro vae výplody v Corelu). Pokud máte pøíspìvek v jiném programu, mùete jej odevzdat ve
formátu *.PS nebo *.PDF, pøíp. *.HTML.
Nìkteøí z vás budou stále jetì pouívat editor
T602. Zde je tøeba dodret tyto zásady:
 nastavit Aktivní okraje, ale zruit zarovnávání
 neukonèovat øádky klávesou Enter (s výjimkou konce odstavce)
 levý okraj nastavit na 1
 v pøípadì, e T602 budete pouívat pod
Win95, nebudou vám s èeskou klávesnicí fungovat písmena, která se vyvolávají pomocí èárky
nebo háèku a písmene (tj. ta, která nejsou na klávesnici  ï, , ò, ó a vechna velká s diakritikou);
odstranit tento nedostatek lze tak, e místo diakritického znaménka z klávesnice pouijete
Alt+0220 pro háèek, 0221 pro èárku, 0222 pro
krouek a 0252 pro pøehlásku
V pøípadì, e autor nemá pøístup k poèítaèi:
Výjimeènì mùeme pøijímat pøíspìvky v psané podobì. Poadavky jsou pak následující: pøíspìvek musí být napsán na psacím stroji, èitelnì
(nejlépe s novou páskou), pouze na bílém papíøe,
s øádkováním nejménì 1,5 (ve kvùli tomu, aby
to bylo èitelné pro nae OCR  ètecí program
scanneru). Takovéto pøíspìvky budeme pøijímat
pouze od lidí, kteøí skuteènì pøístup k poèítaèi
nemají, od nikoho jiného ji pøíspìvky nepøepsané na disketu brát nebudeme.
Elektronické posílání pøíspìvkù:
Pøíspìvky mùete zasílat a do uzávìrky (pøípadnì je mùete bez záruky otitìní zkusit poslat
i po ní) na moji adresu: ludek.kovar@idioma.cz
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 mail si vybírám témìø dennì z domova modemem; respektujte prosím mnou stanovenou maximální velikost mailu 300 kB. Pøíspìvky posílejte jako k mailu pøipojené soubory  attachment
(silnì doporuèuji hl. formát DOC komprimovat
do ZIPu nebo ARJ), pøípadnì i v tìle mailu (tam
ovem nemùu 100% zaruèit správnost kódování
èetiny, aèkoliv mi doposud chodí maily s diakritikou v poøádku). Pøíspìvky bez èeské diakritiky
se nepøijímají.
Na závìr bychom chtìli vechny pøispìvatele
poádat, aby své soubory nejprve proli nìjakým
SpellCheckerem (naopak u anglického Wordu
je potøebné jej vypnout, jinak vám bude mìnit
i na I a dìlat jiné neplechy, hlavnì s velikostí
písmen), pøípadnì dali pøíspìvek nìkomu pøeèíst.
Sám autor obvykle pravopisné a gramatické chyby nebo pøeklepy snadno pøehlédne. Není vdy
v silách redakce vechny technické a gramatické
nedostatky pøíspìvkù odstranit. Jinak jsme ochotni s vámi prodiskutovat jakékoliv otázky týkající
se gramatické, typograÁcké i obsahové úrovnì
vaich potenciálních pøíspìvkù.
Samozøejmostí by mìlo být podepisování se
celým jménem; pro kontakt mùete uvádìt i svou
adresu. V odùvodnìných pøípadech, kdy by chtìl
pisatel zùstat v anonymitì, zveøejníme pouze
jeho zkratku (nám by své jméno sdìlit mìl). Pro
lepí pøedstavu ètenáøù je dobré pøidat i datum
vzniku pøíspìvku (napø. protoe se nemusí dostat
hned do následujícího èísla èasopisu).
Fyzické pøedávání pøíspìvkù je pravidelnì
moné na praské akci DPH, obvykle i KKK.
Pøíspìvky posílejte potou jedinì na adresu
redakce (L. Kováø, Benkova 1698/9, 149 00
Praha 4), ne na mensovní P. O. Box! Pokud posíláte médium, radíme pouít doporuèenou zásilku.
Osobní návtìvy s pøíspìvky v redakci doma
(pøíp. pøedání na jiné akci ne DPH) je nutné dopøedu domluvit telefonicky! Poslední poznámka
 datum uzávìrky, které naleznete vdy na druhé
a tøetí stranì èasopisu (v rubrikách Kalendáø
a Co je Mensa), znamená poslední monost pøedání pøíspìvkù, ne první. Døívìjím dodáním pøíspìvkù nám usnadníte vèasné vydání èasopisu.
Za spolupráci dìkují
LUDÌK KOVÁØ
A REDAKÈNÍ RADA
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Adresáø Mensy
Kontaktní adresy Mensy Èeské republiky:
Sekretáøka Mensy ÈR
Mensa ÈR, Rada Mensy ÈR
Provizorní kanceláø Mensy ÈR
Praská klubovna Mensy
Gymnázium Buïánka, o. p. s.

Alena Kulhánková, imáèkova 13, 170 00 Praha 7, tel. domù + zázn. 02/80 21 37
(centrální databáze, zmìny v adresáøi, informace, klubovna, distribuce èasopisu apod.)
P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00 Praha 2
Zavadilova 3, Praha 6; provozní doba ve støedu a ètvrtek 10.0015.00
Na Zlíchovì 33, Praha 5 (toto není potovní adresa!)
Holeèkova 31a, 150 00 Praha 5, tel. 02/54 76 72, 57 31 77 10, http://www.mensa.cz/budanka/budanka.htm

Èlenové Rady Mensy Èeské republiky:
Pøedseda
1. místopøedseda, rozvoj Mensy
2. místopøedseda, koordinátor
___testování, místní skupiny
Psycholoka Mensy ÈR
éfredaktor èasopisu, praská
___knihovna, èlen redakèní rady
Právník Mensy
Hospodáø
Tajemnice
Èlen Rady, místní skupina Brno
Èasopis  programové zamìøení
Bývalý pøedseda

Jiøí Bìlohlávek, Komornická 30, 160 00 Praha 6, tel. 02/311 30 38,
e-mail: BelohlavekJ@Treasury.Cpoj.CZ (SIG Puzzle, testování)
Václav Foøtík, Svojsíkova 28, 400 11 Ústí n. L., tel. 02/312 24 95, 047/486 38, mobil 0603/234 368,
e-mail: vafor@netwave.cz (Sci-Ã klub Terminus)
Ale Okon, nám. V. Vacka 1671, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. domù 069/693 44 51, mobil 0603/230 415,
e-mail: ales.okon@sms.paegas.cz (max. 120 znakù) (SFK Terminus, pøeds. m. s. Ostrava, SIG Podnikání)
Dagmar Jílková, V Záhorském 331, 190 12 Praha 9, tel. domù 02/81 93 13 23
Ludìk G. Kováø, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, e-mail: ludek.kovar@idioma.cz
(jediná potovní a e-mailová adresa pro posílání pøíspìvkù do èasopisu!), tel. domù 02/79 27 794
Daniela Kováøová, Jezerní E 22, 332 09 tìnovice, tel. do práce 019/722 0257, mobil 0602/414 550,
domù (veèer) 019/791 61 05, e-mail: daniela.kov@iol.cz
Josef Khol, Petukova 1, 162 00 Praha 6, tel. 02/206 108 26, mobil 0602/22 00 21,
e-mail: khol@netwave.cz (pøedseda komise pro mezinárodní volby)
Pavla Bradáèová, Luèní 1610, 263 01 Dobøí
Roman Sklenák, Klicperova 34, 628 00 Brno, tel. do práce 05/455 182 37, fax 05/455 182 38,
tel. domù 05/4423 1607, mobil 0602/550 334
Petr Buluek, Vavøenova 1169/6, 142 00 Praha 4, tel. domù 02/472 56 78, mobil 0602/311 272,
e-mail: pbulusek@mbox.vol.cz (èlen redakèní rady)
Jan Fikáèek, tel. domù 02/581 92 83, e-mail: Ákacek@natur.cuni.cz, http://www.cybermiss.cz/jf.htm
(zakladatel a pøedseda Einsteinovy spoleènosti, Miss a Mr Mensa)

Dalí aktivní èlenové Mensy Èeské republiky:
Dìtská Mensa
Pøedsedkynì správní rady
___Gymnázia Buïánka
Øeditelka Gymnázia Buïánka
SIGHT koordinátor
Tech. redaktorka, jaz. korektury
Pøedsedkynì volební komise
Èlen redakèní rady, SIG Poèítaèe
Videodokumentace
Kompletní redakèní rada
Kontrolní komise Mensy ÈR

Lenka Horáèková, Kurzova 2201, 155 00 Praha 5, tel. 02/56 15 645 (koordinátorka DM vè. kurzù)
Kateøina Havlíèková, Nad pilou 49, Kyice, 273 51 pota Unho, tel. 0312/699 003,
e-mail: mikihavl@inec.cz
Hana Pernicová, Pavlíkova 601, 142 00 Praha 4-Kamýk, tel. domù 47 15 536
Zdenìk Nahodil, Rooseveltova 47, 160 00 Praha 6-Bubeneè, tel. domù 02/312 28 48,
e-mail: zdenek@mailcity.com
Ludmila Kováøová, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, tel. domù 02/79 27 794
Marta Nachtmannová, Brodecká 8/289, 161 00 Praha 6-Ruzynì, tel. domù 02/301 17 53,
e-mail: marta@natur.cuni.cz (èlenka redakèní rady)
Milan Pastor, P. O. Box 368, 111 21 Praha 1, e-mail: milan@pastor.com, http://milan.pastor.com
Petr Kozel, Stará louka 56, 360 01 Karlovy Vary, pota té P. O. Box 31, 160 17 Praha 617
Ludìk Kováø, Marta Nachtmannová, Milan Pastor, Jan Vuèka, Jiøí Lahvièka, Apolena Tùmová,
Petr Buluek
Marika Zdeòková, Jan Vuèka, Pavel Kotáb

Testující pro vstup do Mensy ÈR:
Jiøí Bìlohlávek, Jan Fikáèek, Václav Foøtík, Tomá Houka, Dagmar Jílková, Josef Khol, Vladimír Maudr, Ale Okon, Ludmila
Prùová, Roman Sklenák, Jan 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 A. Okona. Pokud se chcete stát novým testujícím, kontaktujte V. Foøtíka, A. Okona nebo psycholoku Mensy.

Mensa ÈR na Internetu:
OÃciální strana Mensy ÈR
Mensovní konference
Web Master Mensy
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http://www.mensa.cz (naleznete zde také mensovní èasopis [formát PDF] a èasopisy SIGù)
k pøihláení polete mail na adresu listserv@cs.felk.cvut.cz, subject nechte prázdný, do tìla napite
subscribe mensa své jméno; pøíspìvky do konfer. mùete posílat pøímo na mensa@cs.felk.cvut.cz
Michael Eckstein, Azalková 1137/2, 102 00 Praha 10, tel. domù + zázn. 02/75 77 40,
e-mail: ibase@bajt.cz
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Místní skupiny:
Místní skupina Ostrava
Místní skupina Brno
Místní skupina Prostìjov

Ale Okon (spojení na pøedchozí stranì)
Roman Sklenák (spojení na pøedchozí stranì)
Jan Walla, Kuèerova 22, 796 01 Prostìjov, tel. domù 0508/332 973, mobil 0603/209 048,
e-mail: walla@risc.upol.cz
Místní skupina Hradec Králové
Vladimír Hubka, Labská kotlina 1131, 500 02 Hradec Králové, mobil 0603/462 453
Místní skupina Plzeò
Daniela Kováøová (spojení na pøedchozí stranì)
Pøíprava místní skupiny Liberec
Helena Brotzová, Americká 326/27, 460 01 Liberec, tel. 048/614 34 60, e-mail: devteam@merz.cz
Pøíprava místní skupiny Pøerov
Milan Chovanec, Nová 1213, 752 01 Kojetín, tel. domù 0641/761 758, do práce 0641/773 770
Pøíprava místní skupiny Litomìøice Darek Kysela, 5. kvìtna 10, 412 01 Litomìøice, tel. 0416/731 000
Pøíprava místní skupiny Kladno
Martin Paulus, Polská 2555, 272 01 Kladno, tel. 0312/861 30

SIGy  zájmové skupiny:
Business Club
SIG Kreativní
SIG Globální problémy lidstva
SIG Invence
SIG Vandrování
PSYG  SIG Psychologie
SIG Draèí doupì Praha
SIGy Peníze, Hudba
SIG RDJM
SIG RPG (Cyberpunk 2020)
SIG Medicíny
Einsteinova spoleènost

Ale Hodina, Na klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, tel. do práce + fax 02/2400 9453,
mobil 0602/32 63 04, e-mail: ales.hodina@email.cz
Jan ípek jr., P. O. Box 16, 288 01 Nymburk 1, e-mail: kangaroo@hysteria.sk
Vladimír Souèek, Na okruhu 384, 142 00 Praha-Písnice, tel. 02/449 11 264, mobil 0602/293 852,
fax 02/449 12 341, e-mail: t-bro_ofÁce@serverpha.czcom.cz
Juraj Madacký, Famfulíkova 7, 182 00 Praha 8, tel. domù 02/858 95 82, mobil 0602/37 35 36,
e-mail: jmadacky@ntext.cz
Jaroslav Pilnaj, tursova 2621, 470 06 Èeská Lípa, tel. 0425/823 265;
doèasnì také Jiøí Kroupa, Kropáèkova 13, 460 14 Liberec, e-mail: jkroupa@antik-fryc.cz
Milan Junáek, 273 27 Otvovice 44, tel. domù 0205/78 30 41
Vaek Pícha, Jasanová 1492, 250 01 Brandýs n. L., tel. 0202/802 173
Zdenìk Pytela, Oblá 77, 634 00 Brno-Kamenný vrch, tel. 05/4721 0226, e-mail: letty@phil.muni.cz
Jarmila Ranoová, Zakouøilova 18, 149 00 Praha 4-Chodov, tel. domù (veèer) 02/792 41 11
Luká Svìcený, Ke Kamínce 1287/2, 156 00 Praha 5-Zbraslav, tel. 02/792 06 56
Daniel Mali, c/o post box 52, 169 00 Praha 6, tel. 0603/441 724
Josef Khol (spojení na pøedchozí stranì), e-mail pro úèely ES: es.card@post.cz,
http://pteryx.natur.cuni.cz/~Ákacek/es.htm, http://www.cybermiss.cz/es.htm

Nabídka Mensy
Adresa: P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00 Praha 2, nebo sekretáøka Alena Kulhánková
Èasopis Mensy:
Poslední èíslo pro nemensany
Objednávka pro nemensany

15 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
 roèní
200 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
 pùlroèní
100 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
 ètvrtletní
50 Kè (dobrovolný pøíspìvek)
Objednávka pro mensany
 do zahranièí
40 US$, 25 GB£, 60 DM
 pro èleny Mensy ÈR
zdarma (Dìtská Mensa 120,)
 pro èleny Mensy SR
200 Kè
Komplet vech èísel èasopisu vylých od roku 1990 do konce roku 1992
k zapùjèení za zálohu 200 Kè
Komplet vech èísel èasopisu vylých od roku 1990 do konce roku 1992
k prodeji za 200 Kè
Komplet vech èísel èasopisu vylých bìhem roku 1993 (nebo 94, 95, 96, 97, 98) k zapùjèení za zálohu 200 Kè
Komplet vech èísel èasopisu vylých bìhem roku 1993 (nebo 94, 95, 96, 97, 98) k prodeji za 200 Kè
Stanovy Mensy
 pro èleny Mensy ÈR
zdarma
 pro ostatní
za ofrankovanou obálku
Adresáø èlenù Mensy k 18. 5. 1998 (pouze pro èleny Mensy)
zdarma
Odznaky s mensovním emblémem
 s pincem
25 Kè (20, pøi min. 25 ks)
 s jehlou a bezpeènostní èepièkou
30 Kè (24, pøi min. 25 ks)
Propisky s logem Mensy (èervená/èerná/zelená/modrá/lutá  vdy modrá náplò) 19 Kè (15, pøi min. 20 ks)
Mensovní trièka (vel. pouze S, M)
 s èerným znakem
70 Kè (55, pøi min. 50 ks)
Pokyny k objednání: pøíslunou èástku polete obyèejnou sloenkou typu C (dostanete ji na kadé
potì) na uvedenou adresu. 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. Objednávku za více ne 100 Kè je mono vyøídit na dobírku, potovné vám bude pøipoèítáno.
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