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Kalendáø akcí Mensy
Vechny mensovní akce jsou pøístupné i neèlenùm Mensy.
PRAHA
Provoz praské klubovny Na Zlíchovì skonèil 31. 12. 1999 bez pøesunu na náhradní místo!!!
1.1.
so 15.00
DPH  Den plný her (L. Kováø), gymnázium Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5  místo konání
v únoru jetì není stanoveno! (pravidelnì kadou 1. sobotu v mìsíci, v únoru tedy 5.2.)
6.1.
èt 17.30
SIG Sci-Â klub Terminus (V. Foøtík), Internet Kavárna Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2
(pravidelnì kadý ètvrtek, dále tedy 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. a 10.2.)
4.1.
út 18.0019.30 Kurz astrologie, 1. semestr, lekce 12 z 15 (V. Janouek), Fakulta strojní ÈVUT, Technická 4,
Praha 6, místnost è. 312 (dalí lekce 11.1., 18.1. a 25.1.)
8.1.
so 11.00
Zasedání Rady Mensy ÈR (V. Foøtík), salonek restaurace Protì, Hráského 2231, Jiní Mìsto
12.1. st 17.00
Uzávìrka únorového èasopisu
13.1. èt 15.00
Zasedání redakèní rady (L. Kováø, J. Lahvièka), Internet Kavárna Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2
19.1. st 18.0019.30 Pøednáka Co pøichází z vesmíru (E. Kubièková), na místo se pøedem informujte  viz str. 9
20.1. èt 19.00
SIG Dr. Mozek (V. Foøtík), Internet Kavárna Netwave, Na Bojiti 8, Praha 2
(pravidelnì kadý 3. ètvrtek v mìsíci)
19.30
SIG Diskusní klub (M. Charvát): Marketing v dobì internetu  viz str. 9,
Klub technikù  salonek (1. patro), Novotného lávka 5, Praha 1
22.1. so 15.0018.00 DPH  Den plný her (L. Kováø), mimoøádnì v Mateøském centru Domeèek, M Dubnova 806,
Praha 4  viz str. 11
26.1. st
Zakládací schùzka SIGu Astronomie (E. Kubièková), na místo a pøesný èas se pøedem informujte
 viz str. 9
29.30.1. sone
Pragocon 2000 (V. Foøtík), Gymnázium Arabská ul., Praha 6  viz str. 11
7. 2.17. 4. po 18.00 Kurs astronomie (E. Kubièková), budova strojní fakulty ÈVUT, Technická 4, Praha 6,
posluchárna è. 311, 3. patro  viz str. 10
12.2. nebo 19.2.
Velké vstupní testování IQ osob od 10 let (V. Foøtík), poliklinika Veobecné fakultní
nemocnice, Karlovo nám. 32, Praha 2
16.2. st 13.00, 15.00, 17.00 Pøednáky o hlavolamech Cube 21 a Eternity (J. Flejberk), gymnázium Buïánka,
Holeèkova 31a, Praha 5
BRNO
Èinnost brnìnských SIGù Peníze a Hudba je pozastavena.
11.1. út 19.00
Deskové hry a hlavolamy, Krokova 52a  na zvonku jméno Pachl, tel.: 05/452 453 49
(T. Poèarovský) (pravidelnì kadé druhé úterý v mìsíci, v únoru tedy 8.2.)
17.1. po 19.30
Setkání brnìnské skupiny v restauraci Rubín, Makovského nám. 2
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
KLADNO
11.1. út 17.30

Schùzka kladenské místní skupiny, pizzerie Galerie, Saskova 1480 (M. Paulus)
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 8.2.)

LIBEREC
28.1. 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)
OSTRAVA
5.1.
st 16.00
PARDUBICE
1.1.
so 17.00
PRACHATICE
16.1. ne 18.00
PROSTÌJOV
7.1.
pá 19.30
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Setkání ostravské skupiny v èajovnì Domu kultury Vítkovic (sraz pøed ní)
(pravidelnì kadou støedu, dále tedy 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.)
Schùzka pardubické místní skupiny v nekuøácké restauraci Severka, Palackého ulice,
blízko OD Tesco (pravidelnì kadou sobotu, dále tedy 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2. a 12.2.)
Schùzka neoÂciální prachatické místní skupiny, klub 111, Køianova 111 (I. Smejtek)
(pravidelnì kadou 3. nedìli v mìsíci; na schùzkách se domlouvají pøípadné dalí aktivity místní skup.)
Setkání prostìjovské skupiny v restauraci hotelu Avion, Husserlovo nám. (dále kadý pátek v mìsíci
 14.1., 21.1., 28.1., 4.2. a 11.2.; na schùzkách se domlouvají pøípadné dalí akce)
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HRADEC KRÁLOVÉ
4.1.
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 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2. a 15.2.)
PLZEÒ
4.1.
út 20.00
Setkání plzeòské skupiny v èajovém klubu El Carmel, Kollárova ulice
(pravidelnì kadé 1. úterý v mìsíci, v únoru tedy 1.2.)
11.1. út 20.00
SIG Kuleèník, Chicago club, Skvròany (pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 8.2.)
ÚSTÍ N. LABEM
10.1. po 17.00

Setkání ústecké skupiny v restauraci Red Hill Saloon na Skøivánku
(pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 14.2.)

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 sto tisíc èlenù.
Mensa ÈR má statut národní Mensy,
k 31. 12. 1999 má 1633 èlenù,
z toho Dìtská Mensa 101.
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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 31. 12. 1999,
jeho náklad èiní 1000 výtiskù.
© Mensa Èeské republiky, 1999
Uzávìrka (i e-mailová) únorového
èasopisu je ve støedu 12. 1. 2000 v 17.00,
uzávìrka èísla na bøezen bude
ve ètvrtek 10. 2. 2000 v 15.00.
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Tisk: Tiskárna Oldøich Harok, U Alejského
dvora 1516, 739 34 enov u Ostravy, tel.
069/688 74 75, e-mail: harok@arsystem.cz
Podávání novinových zásilek povoleno
Øeditelstvím pot Praha èj. 1566/92NP
ze dne 9. 12. 1992.
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Úvodník
Co se dìje na internetu
a v èasopise
Na prvním povolebním setkání nové Rady
Mensy jsem byl jmenován hned do dvou dùleitých funkcí  koordinátora internetové rady
a koordinátora redakèní rady. Protoe od té doby
u uplynula dostateèná doba na to, aby moje
práce mìla (nebo nemìla) nìjaké výsledky, budu
se na následujících øádcích snait shrnout, co se
internetové a redakèní radì za posledního cca pùl
roku povedlo, co je jetì potøeba zlepit a jak
mùete v daných oblastech pomoci Mense právì
vy.
1. záøí probìhl po intenzivní celoprázdninové
práci pøechod na novou podobu mensovního
webu (podìkování patøí Vakovi Foøtíkovi za
poèáteèní organizaci, Honzovi Wallovi za graÁckou pomoc, Luïkovi Kováøovi za export materiálù z èasopisu, Mirkovi Jindøikovi, Vakovi
Janoukovi, Jirkovi Bìlohlávkovi, Jardovi Flejberkovi a dalím). Tato nová podoba byla jednoznaènì úspìná  za období záøílistopad návtìvnost vzrostla na ètyønásobek (v polovinì prosince
byla nae návtìvnost zhruba 600 návtìvníkù
dennì  ti dennì shlédli celkem cca 3000 stránek).
Navázali jsme spolupráci s následujícími servery (výmìna reklamy/odkazù, publikování èlánkù atd.): Neviditelný pes (pes.eunet.cz, odkaz na
recenzi alba Luneticu od Ondøeje Austa), Miss
Internet (www.cybermiss.cz), Angliètina na Internetu (www.aj.cz), Soutì.CZ (www.soutez.cz,
jak Hlavolam mìsíce, tak soutì èasopisu IQ zde
byly tipy dne), ALT-F4 (www.alt-f4.cz), Anti-Lunetic Site (orgie.mlboleslav.cz/lunetic.htm),
Lipový èaj (caj.jinak.cz), Dáma (www.dama.cz,
vyla zde napø. pozvánka na velké testování IQ a
jeden z D-klubù), Modeling server (modeling.cz),
Bikestore (www.bikestore.cz) a Neon Online
(neon-mag.cz, on-line verze kulturního magazínu
Neon, který vydává nakladatelství Petrov). Odkaz
na nae stránky se také objevil na serverech
Svìt namodro (svet.namodro.cz) a Kudykam
(kudykam.pinknet.cz). V èasopise Computer
21/99 vyla kladná recenze na ná web ( po
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graÁcké stránce velmi pìknì zvládnuté stránky  :-), adresa www.mensa.cz byla také publikována v èasopise Quo a pravidelnì vychází
v èasopise IQ.
K nejnavtìvovanìjím patøí pøedevím stránky zabývající se hlavolamy a testováním IQ 
èlánky o Eternity a Cube 21, seriál Deskové hry,
on-line testy èasopisu IQ a odkazy na IQ testy
jinde na Internetu, s obrovským zájmem se ale
také setkala napø. recenze Otázka zùstává: Je na
Mìsíci ivot? od Ondøeje Austa  podìkování si
zaslouí vichni autoøi zde zmínìných i dalích
(ménì navtìvovaných, ale také dùleitých)
pøíspìvkù.
Protoe ve pièkách u bylo znát, e server
v internetové kavárnì Netwave, kde byl ná web
dosud umístìn, je dost nekvalitnì pøipojený (podle mých informací pouze 128 kbps linkou),
probìhne v dobì, kdy píu tento èlánek, pøesun
na server spoleènosti Ignum (www.ignum.cz)
umístìný na páteøi GTS se 100 Mbps pøipojením
do NIXu (centrální uzel èeského Internetu). Spoleènost Ignum nám také bude technicky schopna
zajistit vìtí standard slueb (napø. v podstatì
neomezené místo na harddisku oproti 5 MB,
které nabízel Netwave). Nezanedbatelná výhoda
pøesunu je také v tom, e vechny sluby nám
bude Ignum poskytovat zdarma (pøesnìji øeèeno
za relativnì malou reklamu), take mohu slíbit,
e v roce 2000 dosáhne web Mensy poprvé za
dobu své existence èistého zisku (za rok 1999 je
ve ztrátì, která zøejmì pøekroèí 10 000 Kè).
I kdy je web Mensy primárnì zamìøen na
nemensany, pøesto na nìm vìtinou lze najít
aktuálnìjí a nìkdy i obsáhlejí informace o mensovních akcích, ne je technicky moné pøinést
v èasopise. V této oblasti bohuel vidím pomìrnì
významný problém naeho webu (ale i èasopisu)
 stále vázne výmìna informací s poøadateli
jednotlivých akcí a pøedstaviteli jednotlivých
místních a zájmových skupin. V souèasné dobì
není dokonce nìkdy jasné, zda urèitý SIG nebo
místní skupina vùbec funguje. Doufám, e se
nám to povede ve spolupráci s Vláïou Souèkem
(který je koordinátorem místních a zájmových
skupin) v brzké dobì výraznì zlepit.
Zatímco oblast Internetu se dá hodnotit jako
jednoznaèný úspìch, obsah èasopisu opravdu

MENSA 1/2000

výraznou zmìnu k lepímu nezaznamenal (co
byl úkol, který jsem si stanovil). Redakèní radì
se sice podaøilo sehnat pøevánì od nemensanù
 renomovaných autorù  øadu èlánkù na objednávku (napø. ukázky z básnické sbírky známého
èeského pøekladatele Tomáe Hrácha Kapárkùv
konec, povídku Nadkat od Petra Odillo Stradického ze Strdic, recenzi Viewegh vrací úder od
pøekladatele a redaktora Viktora Janie, ji zmínìnou recenzi alba Lunetiku od Ondøeje Austa
atd.), pøièem dalí pøíspìvky u máme pøislíbeny
(napø. v tomto èísle by se vedle mé reportáe
z Ánále Miss Internet mìl objevit napø. èlánek
o Miss Internet od druhé vicemiss, redaktorky
Modeling serveru Pet Brejchové), souèasnì vak
bohuel poklesl poèet (kvalitních) pøíspìvkù od
èlenù Mensy. Redakèní rada také funguje velmi
patnì  na posledním setkání jsme byli dva,
pøièem jindy to nebývá o mnoho lepí. Proto
prosím vechny, kdo by mìli zájem o práci
v redakèní radì (ideální èlen redakèní rady by
podle mého názoru mìl chodit na setkání rady,
obèas sám napsat nìjaký èlánek, ale hlavnì
oslovovat lidi v Mense i mimo ni a otravovat je
tak dlouho, dokud z nich nevyrazí alespoò jeden
pøíspìvek mìsíènì :-)), aby pøili na pøítí zasedání
(viz Kalendáø akcí) nebo mì kontaktovali (viz
adresáø na konci èasopisu). Nemohu vám slíbit
ádnou odmìnu kromì uspokojení z dobøe vykonané práce, pøesto doufám, e se v Mense najde
alespoò nìkolik lidí, kteøí jsou ochotni pro Mensu
také nìco dìlat namísto èekání, co Mensa udìlá
pro nì. Zároveò prosím vechny, kdo dokáí napsat koherentní text (a u jde o reakci na navtívenou akci Mensy, recenzi, povídku, báseò, fejeton,
komentáø nebo nìco úplnì jiného), aby si sedli
ke stolu (nebo k poèítaèi) a psali, psali, psali
a výsledek poslali Luïkovi Kováøovi (viz adresáø
na konci èasopisu).
Za poslední pùlrok udìlala podle mého názoru
Mensa velký krok vpøed. Vyzývám vechny, aby
se z pouhých pasivních èlenù stali aktivními
úèastníky a pomohli z Mensy udìlat organizaci,
na èlenství v ní mùe být kadý právem hrdý.
JIRKA LAHVIÈKA
KOORDINÁTOR REDAKÈNÍ A INTERNETOVÉ RADY,
WEBMASTER MENSY ÈR
LAHVICKA@ALTAVISTA.NET
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Mensovní zprávy
Èlenské pøíspìvky
na rok 2000
Protoe tento èasopis by mìli dostat vichni,
kdo ji letoní èlenské pøíspìvky mají zaplaceny,
neuvádím kompletní instrukce k jejich zaplacení.
Pro pøípad, e tak nìkdo z vaich pøíbuzných èi
známých neuèinil, pøipomínám, e vyly v minulých dvou èasopisech a k dispozici jsou i na internetové adrese http://www.mensa.cz/cz/omense
Pokud by nìkdo chtìl zaplatit èlenské pøíspìvky osobnì, v lednu má monost na tìchto akcích:
w DPH  Den plný her, 1. 1. na gymnáziu
Buïánka a 22. 1. v MC Domeèku
w Zasedání Rady Mensy ÈR, 8. 1. v restauraci
Protì, Hráského ul., Jiní Mìsto
w Pragocon 2000, 29.30. 1., Gymnázium
Arabská
LUDÌK KOVÁØ
HOSPODÁØ A MÍSTOPØEDSEDA MENSY ÈR

Výtah ze zápisu ze zasedání
Rady Mensy ÈR
dne 13. 11. 1999 v Praze
w Rada odhlasovala ukonèení èlenství Jana
Fikáèka v Radì Mensy pro opakované absence.
Na jeho místo byl do Rady zvolen V. Janouek.
w V. Foøtík dìkuje èlenùm Mensy za prezentaci Mensy v médiích (D. Jílková ve Snídani na
Novì, J. astný v Riskuj), dále za reprezentaci
na Olympiádì duevních sportù J. astnovi
a M. Voráèkovi, a T. Blumensteinovi za setkání
v ubíøovì.
w Místní skupina Ústí nad Labem má pøedsedkyni  Lenku Farskou.
w Dìtská Mensa  testování, Ánancování
Ve spolupráci s radnicí Prahy 5 probíhá testování na kolách. Postupnì budou otestovány
vechny dìti ze 4. a 5. roèníkù.
w J. Lahvièka informoval o internetu  od
1. 9. je návtìvnost 4× vyí, co je dáno lepí
podobou stránek, lepím obsahem a propagací.
w Návrh rozpoètu na rok 2000 byl vem radním pøedem pøedloen. Rada rozpoèet v navrené
podobì schválila.
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w Místní skupiny a zájmové skupiny  hlasování o smlouvì mezi Mensou a jejich zástupcem
Smlouva bude uzavøena mezi Mensou a zástupcem MS nebo SIG a Rada rozhodne, které to
budou.
w Testování  hlasování o smlouvì mezi Mensou a testujícím
Testování provádí Mensa ÈR prostøednictvím
testujících. Za vybrané peníze je odpovìdný testující. Obecnì má èlovìk, který pøinese Mense
nìjaké peníze, právo èást pøíjmu delegovat pøímo
nìjakému subjektu v rámci Mensy. Testující je
povinnen testovat minimálnì 3× v roce.
Pøijatá pravidla se netýkají DM.
Rada pøijala koncepci J. Bìlohlávka s pøipomínkami V. Foøtíka.
w Informace o plesu Gymnázia Buïánka
Informaci podal student gymnázia Boøek Jiøík
s návrhem na nìjakou formu úèasti Mensy. Rada
po projednání souhlasí s tím, aby na lístcích bylo
uvedeno, e zøizovatelem GB je Mensa ÈR. Mensa odebere lístky za 10.000 Kè, t.j. 111 kusù po
90 Kè a bude je distribuovat po 100 Kè. Garanci
za odbìr dohodnutého mnoství lístkù pøebírá
V. Foøtík. Garance platí pouze v pøípadì, e
termín konání bude znám nejpozdìji 5. 2. 2000.
w Nahlíení do úètù: Podle platných hospodáøských pravidel mùe nahlíet do úèetnictví
pøedseda, hospodáø a kontrolní komise ve svém
funkèním období a po jeho skonèení jetì dalích
5 let, ale pouze do materiálù za své funkèní období.
w J. Bìlohlávek se vzdal funkce koordinátora testování. Na jeho místo byl zvolen V. Foøtík.
w Mense byla nabídnuta spolupráce pøi prodeji hlavolamu CUBE 21 pøímo jeho autorem.
Rada souhlasí, e hlavolam bude mít hlavièku
Mensy a bude se pøes Mensu i prodávat. Rada
zplnomocòuje V. Foøtíka a J. Flejberka k jednáním o podmínkách, za kterých Mensa propùjèí
své jméno. Rada Mensy je také povìøuje jednáním
o licenèních podmínkách v oblasti hlavolamù
a literatury tím spojené obecnì, úèasti na tématicky zamìøených výstavách a veletrzích.
w Inovace 1999  akci poøádá Asociace
inovace podnikání (AIP) a probìhne 7.9. 12.
1999. Zátitu pøevzal ministr Ánancí P. Mertlík.
Mensa bude mít ve sborníku pøíspìvek, na
oplátku bude o akci informovat ve svém èasopise.
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M. Charvát se akce AIP zúèastní za Mensu a
Rada souhlasí, e mùe z povìøení Mensy jednat
o dalí spolupráci. Úèastnický poplatek je 1200 Kè.
Rada souhlasí, e èástka bude M. Charvátovi
proplacena na pøespøítí Radì, pokud V. Foøtík a
L. Kováø shledají, e si to Mensa mùe dovolit.
w Místnost v prostorách VTS na Novotného
lávce: Informaci podal M. Charvát, který je tímto
povìøen vést jednání o podmínkách jejího vyuívání, nejlépe o monosti úhrady formou reklamy na internetu.
w K. Havlíèková informovala o nutnosti doplnit místa ve správní a kolní radì uvolnìná buï
skonèením funkèního období nebo odstoupením.
Rada bere na vìdomí ukonèení funkèního
období J. Fikáèka k 15. 1. 2000 a ukonèení 1.
funkèního období K. Havlíèkové a jmenuje ji na
2. funkèní období. Rada jmenuje M. Charváta na
místo A. Okona do konce funkèního období
A. Okona, t. j. do 15. 1. 2001. Rada jmenuje K.
Èáslavskou na místo J. Fikáèka. Rada jmenuje
do kolní rady na návrh K. Havlíèkové Ing.
Horáèkovou, která bude v radì zástupcem Mensy.
w Pøíjmy z reklamy na internetu
Rada souhlasí s návrhem J. Lahvièky:
Poèínaje 1. lednem 2000 bude 50 % pøípadného èistého zisku z internetových stránek Mensy
rozdìleno mezi ty, kdo tyto stránky zajiují po
technické, obsahové a marketingové stránce.
Èistým ziskem se rozumí èistý pøíjem z prodeje
reklamních ploch minus náklady na webhosting.
Konkrétní výi podílù jednotlivých lidí urèuje
internetová rada, èas a zpùsob výplaty hospodáø.
w M. Jindøiek nabízí jako provider internetu
mensanùm slubu  uvedení e-mailové adresy
s mensa.cz za zavináèem s tím, e Mensa by pro
tyto potøeby koupila odpovídající harddisk, který
by byl jejím majetkem. Rada souhlasí.
w Pøítí zasedání se koná v sobotu 8. 1. 2000
v 11 hod v restauraci Protì.
ZAPSALA ALENA KULHÁNKOVÁ, OVÌØIL
A VÝTAH DO ÈASOPISU PROVEDL LUDÌK KOVÁØ

E-mailová adresa @mensa.cz
Váení pøátelé, jak ji bylo anoncováno døíve,
od zaèátku roku 2000 by mìla být sputìna (pokud ve dobøe dopadlo, ji pár dnù bìí) zbrusu
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nová bezplatná sluba pouze pro èleny Mensy
ÈR, kteøí zaplatí èlenský pøíspìvek na rok 2000,
e-mailová adresa ve formátu prijmeni@mensa.cz.
Tato sluba není aktivována vem automaticky,
ale je nutno si o ni zaádat e-mailem zaslaným na
moji e-mailovou adresu mirek@jindrisek.cz
s uvedeným návrhem poadovaného username
pøed zavináèem, které musí obsahovat minimálnì
pøíjmení a volitelnì k nìmu køestní jméno èi èást
jména nebo jiné znaky. Více informací obdríte
obratem po zaslání e-mailu a také budou uveøejnìny v jednom z nejbliích èasopisù. Vìøím,
e si tato novinka své pøíznivce rychle najde a e
budete s fungováním této sluby spokojeni.
MIREK JINDØIEK

350 02 Cheb, resp. na níe uvedený e-mail. Pøipojte té kopii ivnostenského listu nebo výpisu
z obchodního rejstøíku.
Jste-li èleny Mensy, nezapomeòte na èíslo
své prùkazky, pøípadnì i na doklad, potvrzující
vá majoritní podíl ve Ármì. Vae údaje budou
zveøejnìny ihned po kontrole zaplacení èlenských
pøíspìvkù. Pokud nejste èleny Mensy, vyádejte
si na výe uvedených adresách Podmínky pro
zveøejnìní v katalogu Obchodních kontaktù
na internetových stránkách Mensy.
ING. PAVEL BERAN, PAVEL.BERAN@SEZNAM.CZ

Nabídka internetové rady 
obchodní kontakty

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 kadý mensan i nemensan získat 25 % z její
ceny.

Máte-li zájem, mùete vyuít nové sluby
Mensy ÈR, a to uveøejnìní na internetových
stránkách Mensy (www.mensa.cz) v rubrice Kontakty  Obchodní kontakty. Rubrika má podobu
klasických Zlatých stránek, je zde ovem moné
vyhledávat nejen podle oborù, ale té podle
pøíjmení, resp. názvu Ármy. Ukázková verze OK
je dostupná na adrese
http://members.theglobe.com/73berry/pages.htm
Sluba je urèená pro fyzické osoby i Ármy.
Pro aktuální èleny Mensy a Ármy, v nich mají
mensané vìtinový podíl, je bezplatná. Pro ostatní
je placená.
Máte-li zájem o zaøazení do databáze obchodních kontaktù na internetových stránkách Mensy,
vyplòte prosím níe uvedený formuláø a odelete
jej na adresu Ing. Pavel Beran ml., Dìlnická 40,

Pravidla pro otiskování reklam
v mensovním èasopise

Formuláø pro uvedení v Obchodních kontaktech Mensy ÈR
Jméno :
Adresa :
Mìsto :
PSÈ
:
Telefony:
E-mail :
WWW :
Obory* :

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

* Obory uvádìjte pøesnì tak, jak jsou deÁnovány v oÁciálních Zlatých stránkách.
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Reakce na akce
D-sloupek
Diskusní klub 18. 11. 1999:
Odbornost inovátor
Ve ètvrtek veèer, v komorním prostøedí salonku Klubu technikù na Novotného lávce, probìhla pøednáka doplnìná diskusí na téma inovace. Ing. Pavel vejda, CSc., generální sekretáø
AIP (Asociace inovaèních parkù), s pøítomnými
probral téma vývoje a pouití vyspìlých výrobkù,
technologií a s nimi spojených slueb.
Diskutovali jsme nad souèasnou situací ve
výzkumu a vývoji, nad chybami kterých se nae
spoleènost na tomto bohatství dopustila v minulých letech, nad potíemi provázející výzkum
souèasný i nad vyhlídkami do budoucnosti.
Právì do budoucnosti je zamìøena èinnost AIP,
kdy organizuje výmìnu informací mezi svými
èleny (napø. Univerzita Karlova, Vysoké uèení
technické Brno, Spoleènost vìdeckotechnických
parkù). Dále se podílí na pøípravì a realizaci inovaèní politiky Èeské republiky, prùmyslové politiky a národní politiky výzkumu a vývoje Èeské
republiky. AIP také pøipravila ji 6. Mezinárodní
symposium s výstavou Inovace 99, které probìhlo v termínu 7. a 9. prosince 1999.
Vzhledem k tomu, e èinnost AIP se v nìkterých oblastech blíí tomu, co jako své poslání
chápe i nae Mensa, dohodli jsme se na moné
spolupráci obou organizací. V AIP jsou sdruené
perspektivní, pøevánì èeské, organizace zamìstnávající ty z nejlepích mozkù u nás. V Mense

máme nìkteré z tìchto mozkù, dále pak mnoho
takových, které na svoji pøíleitost jetì èekají.
JIRKA HODÍK
XHODIK@FEL.CVUT.CZ

Testování IQ 4. 12. 1999
v Pardubicích se vydaøilo
První akce pardubické místní skupiny natìstí
nedopadla podle ádného z katastroÁckých scénáøù, kterých nae fantazie pøipravila nespoèet.
Bìhem sobotního dne se do budovy pardubického
gymnázia dostavilo kolem 55 zájemcù o otestování, bohuel pøiblinì osmi jsme nemohli vyhovìt,
ponìvad nesplòovali podmínku dosaených 14
let. Otestovaných tedy nakonec bylo 47 ve vìku
od 14 a do 53 let, z polovice z Pardubic a z druhé
polovice z okolních obcí. Jeden ze zájemcù dokonce váil cestu 80 kilometrù dlouhou. Díky za
hladký prùbìh akce patøí vem, kteøí si nali èas
a pomohli s pøípravou a pøi vlastním testování.
Hlavnì bych chtìl podìkovat Pepovi Kholovi,
e váil cestu z Prahy, otestoval vechny zájemce
a jetì nám pøedal mnoství rad a zkueností.
Nyní se pardubická skupina intenzivnì vìnuje
shánìní klubovny, èi místnosti, kde by se mohli
èlenové a jejich hosté pravidelnì scházet a vìnovat
se nìkteré ze zábavných èi pouèných aktivit. Pokud nìkdo z vás o nìjakém vhodném prostoru ví,
budeme mu vdìèni pokud se s námi spojí a poskytne nám ádané informace. Kontakt je v adresáøi na konci èasopisu. Prozatím se scházíme stále v nekuøácké restauraci Severka kadou sobotu
od 17.00.
MIREK JINDØIEK
Zhodnocení podzimního velkého
testování Mensy, Praha 27. 11. 1999
Dospìlá Mensa
148 otestovaných
Pøíjmy celkem
18.590
Výdaje celkem
2.684
Zisk
15.906
Dìtská Mensa
72 otestovaných
Ánanènì ve vlastní reii
Dìkujeme vem za pomoc pøi organizaci
a propagaci testování.
LUDÌK KOVÁØ
HOSPODÁØ A MÍSTOPØEDSEDA MENSY ÈR
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SIGy
Diskusní klub (D-klub)
D-klub Mensy ÈR je místem, kde se mùete
tváøí tváø setkat s lidmi, které jindy vídáte jen na
obrazovce televize, ètete o nich v novinách èi
znáte jejich publikace. V pøíjemné, komornì
ladìné náladì si mùete promluvit se zajímavými
osobnostmi z oblasti vìdy, umìní, politiky, obchodu i prùmyslu.
Setkání probíhají formou besedy, které se
úèastní asi 1525 posluchaèù. Doba trvání kadé
besedy je 23 hodiny. První polovina èasu je
vìnována pøednáce a druhá odpovìdím na dotazy
z publika. Mùete tu tøeba jen sedìt a tie poslouchat, ale nic nebrání tomu, abyste se aktivnì
zapojili do debaty.
Níe je uveden program D-klubu na mìsíc
leden. Avak sledujte pøedevím internetové stránky D-klubu na adrese www.mensa.cz v rubrice
aktivity  zájmové skupiny  diskusní klub, kde
budou vycházet pøípadné zmìny, doplnìní a upozornìní. Tìm, kteøí mi polou svoji e-mailovou
adresu budu také pravidelnì rozesílat pozvánky
a oznámení o zmìnách (prosím, ve svém zájmu
mne kontaktujte jetì dnes).
Mensa je dobrou vizitkou, která zaruèuje zájem a úèast kvalitních hostí  zpravidla pièkových odborníkù ve svém oboru. Hosty D-klubu
byli napøíklad MUDr. Frantiek Koukolík, DrSc.
primáø odd. neuropatologie Thomayerovy nemocnice v Praze a známý popularizátor vìdy, Ondøej
Neff, vydavatel elektronických novin Neviditelný
pes a známý spisovatel a publicista, PhDr. Slavomil Hubálek, øeditel psychologické a personální
poradny ALEA a soudní znalec v oboru psychologie, ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., èlen STU
(Spoleènost pro trvale udritelný ivot), politický
komentátor Otakar Èerný, známý z televizního
poøadu Debata, astronom a vìdecký popularizátor
RNDr. Jiøí Grygar, ing. Pavel vejda, generální
sekretáø Asociace inovaèních parkù a dalí. Pozvání pøijali historik Dr. Zdenìk Mahler i spisovatel Michal Viewegh. Myslím, e je na co se tìit.
Budete-li mít ve èvrtek veèer èas, neváhejte
a pøijïte se zúèastnit akce, která má stále vìtí
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oblibu. Vaím cílem pøitom mùe být získání
hlubího pohledu do rùzných oblastí lidské èinnosti nebo i neformální navázání nových a atraktivních kontaktù.
Program D-klubu na leden
20. ledna 2000
19. 30, Klub technikù  salonek (1. patro),
Novotného lávka 5, Praha 1
Marketing v dobì internetu
Host Alexandr Kalmus  éfredaktor èasopisu Marketing magazine.
ING. MIROSLAV CHARVÁT
KOORDINÁTOR D-KLUBU
MÍSTOPØEDSEDA RADY MENSY ÈR
E-MAIL: M.CHARVAT@POST.CZ
TEL.: 0164 / 2079, 2219, 0606 / 427 893

Kurzy angliètiny Èerné Luny
w zaèáteèníci
w mírnì pokroèilí
w støednì pokroèilí
Kurzy vede ing. Václav Janouek, dlouholetý
zkuený lektor s praxí ve výuce angliètiny
w Délka kurzu: 40 vyuèovacích hodin
w Datum a hodina zahájení a poèet hodin týdnì: dle dohody s úèastníky kurzu
w Cena kurzu: 50 Kè / 1 vyuèovací hodina, tj.
2000 Kè za celý kurz
w Místo konání: budova Fakulty strojní ÈVUT
v Praze 6, Technická 4 nebo v místì objednatele
Pøihláky a kontakt:
Ing. Václav Janouek, Rajmonova 9/1196,
182 00 Praha 8, tel. 02/688 47 01 nebo mobil +
zázn. 0603/46 12 60, dr. Jitka Spoustová tel.
02/36 78 74

SIG Astronomie
Dne 26. 1. 2000 se uskuteèní zakládací schùzka SIGu Astronomie. Jsou zváni vichni zájemci
o astronomii a dalí spøíznìné vìdy (geologie,
mineralogie, a také kosmonautika). Náplní by
mìly být semináøe, spoleèné návtìvy hvìzdárny
a planetária a dalí akce dle zájmu zúèastnìných.
O týden døíve (19. 1. 2000, 18.0019.30) probìhne astronomická pøednáka Co pøichází z vesmíru.
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Kurs astronomie
V dobì od 7. 2. do 17. 4. probìhne kurs základù astronomie. Jeho náplní bude seznámení
se základními poznatky o hvìzdách, planetách
a dalích kosmických objektech, sférické astronomii, astronomických pøístrojích, souhvìzdích
oblohy. Dle zájmu uèastníkù mùe být souèástí
i návtìva planetária a hvìzdárny, které jsou
zahrnuty v cenì kursu.
doba konání: pondìlí, 18.00 hod.
termíny: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 6. 3.,
13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4.  celkem
11 lekcí
místo: budova strojní fakulty ÈVUT, Technická 4, Praha 6, posluchárna è. 311, 3. patro
cena kursu: 2000 Kè, pro èleny Mensy a studenty strojní fakulty sleva na 1500 Kè
vedoucí kursu: Elika Kubièková
informace a pøihláky: nejlépe e-mailem
nebo telefonem
ELIKA ANNA KUBIÈKOVÁ
KUBICKOV@STUDENT.FSID.CVUT.CZ
TEL. 02/53 49 81

MC Domeèek
program na leden 2000
Mateøské centrum Domeèek  Jiní Mìsto,
YMCA Praha, podporováno SIGem RDJM.
Adresa: M Dubnova 806, 149 00 Praha 4, bus
170, 154, 203 (v blízkosti lesoparku a nákupního
støediska Plus, vchod z Hekrovy ulice), telefon
6791 5115. Financováno fondem SWIF z programu Phare EU.
Navtivte nai aktualizovanou internetovou
stránku: http://www.mensa.cz/domecek
Mateøské centrum je pøedevím høitì pod
støechou pro maminky na mateøské dovolené a
jejich dìti, kam mùete zaèít chodit kdykoliv
bìhem roku bez pøedchozího pøihláení a podle
chuti se mùete a nemusíte zúèastnit nabízeného
programu, který bývá vdy jeden pro dìti a jeden
pro maminky a je v cenì pobytného (30 Kè celkem
pro maminku a dìti). Alespoò dvì tøetiny prostor
jsou vdy k dispozici pro volnou hru dìtí.
Ve okolo provozu si zajiují maminky samy.
Jsme nadení neprofesionálové, kteøí chtìjí za-
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chovat pøi ivotì ideál: aby se maminky na mateøské se svými malými dìtmi mìly kde scházet.
Kdo mùe, pomùe. Skupinka starající se o mateøské centrum se stále doplòuje, maminky, které
pomáhaly, odcházejí do práce, uvítáme kadou
pomoc.
Kromì dopoledního klubu maminek nabízíme
také odpolední tìlovýchovné, výtvarné a hudební
krouky a kursy pro dìti a dospìlé z okolí podobnì
jako kulturní domy.
Klub maminek
Otevøeno:
Pondìlí  pátek 9.00  12.30
Pátek 15.30  18.00
Pravidelné programy
(v rámci klubu maminek):
Pondìlí: dopoledne vyhrazeno pro rodièe
s dìtmi do 2 let  volná hra, obèas spoleèné
zpívání u klavíru
Úterý: 9.3010.15 Nìmèina pro mírnì pokroèilé; 10.1510.45 Cvièení pro rodièe s dìtmi
zakonèené pohádkou
Støeda: 9.009.45 Pøíprava na vstup do zamìstnání po mateøské dovolené  bezplatné praktické konzultace ve skupince, v uèebnì; 9.45 
10.30 Italtina pro zaèáteèníky; 10.3011.00
Spoleèné zpívání u klavíru; 12.4513.30, 13.30
14.15 Kurs poèítaèù pro maminky  viz dále
Ètvrtek: 9.009.45, 9.4510.30 Kurs poèítaèù
pro maminky  viz dále; 9.3010.00 Výtvarná
výchova pro rodièe s dìtmi; 10.0010.30 Hravá
angliètina pro dìti od 3 let  i pro úplné zaèáteèníky; 10.0011.30 Besedy a pøednáky
Pátek: 9.0010.30 Keramika pro dospìlé (100
Kè lekce  volná místa); 10.0010.30 Cvièení
pro rodièe s dìtmi s písnièkami pánù Uhlíøe
a Svìráka
Ètvrteèní besedy
6. 1., 10.00 Mgr. Jan Èerný z Poradny pro
rodinu, mezilidské vztahy a manelství si s námi
popovídá na téma Jak se dìti uèí
13. 1., 10.00 YMCA se pøedstavuje  beseda
s Hanou ormovou, programovou sekretáøkou
YMCA Praha, Køesanského sdruení mladých
lidí fungujícího na základì dobrovolné práce,
které je zøizovatelem MC Domeèek
20. 1., 10.00 Sourozenecké vztahy  beseda
s psychologem Mgr. Èerným
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27. 1., 10.00 Ve nejlepí maminkám a jejich
rodinám poskytují èistì bylinné prostøedky Ármy
A. T. W. Products CZ  pøedvádìcí akce s moností nákupu
Co jetì?
Sobota 22. 1., 15.0018.00 Den plný her  ve
spolupráci s Mensou ÈR, pøíjemné odpoledne
vyhrazené pro deskové hry napø. Scrabble, pro
celou rodinu, dìti i dospìlé, mení dìti vyuijí
hernu.
Pátek 28. 1., 16.0018.00 Co nám sluí 
pøednáka a praktické rady zkuené vizáistky
a majitelky salónu na Vinohradech paní Kvìty
Zázvorkové
Sobota 29. 1., 10.0018.00 Rodinné konstelace  Rodina nás ovlivòuje víc, ne si myslíme.
Hloubkový rozbor rodinných vztahù ve skupinì,
pro zájemce s názorným pøedvedením. Semináø
vede Bhagat. Cena 400 Kè vèetnì obìda. Pøihláky L. Petrilková, tel. 81 91 80 65.
Salón krásy v Domeèku  pøi pøedbìné objednávce alespoò dvou lidí dochází do Domeèku
kadeønice (støeda, ètvrtek dopoledne) a kosmetièka (kadý den dopoledne, pátek odpoledne),
monost vzájemného pohlídání dìtí
Placené krouky a kursy
(Volná místa, platí se jednotlivé hodiny)
Pondìlí a støeda 18.0019.00 Aerobic pro
eny (30 Kè)
Pondìlí sudé (3. 1. a 17. 1.) 17.0018.30
Keramická dílna pro dìti i dospìlé (80 Kè),
pøijïte si vyzkouet práci s hlínou
Ètvrtek 17.1519.00 Jóga, vhodné i pro
tìhotné (40 Kè)
Pátek 9.0010.30 Kurs keramiky pro dospìlé
(100 Kè)
Sobota sudá 9.0010.00 Hravá angliètina
pro dìti od 3 let (8. 1., 22. 1., 30 Kè)
Výuka práce s poèítaèem, Word, Excell, pro
zaèáteèníky i mírnì pokroèilé, 1× týdnì  4 lekce
160 Kè, pøihláky telefonicky (støeda od 12.45
nebo 13.30, ètvrtek od 9.00 nebo 9.45, zaèátek
výuky 12. 1., svépomocné pohlídání dìtí)
Pøipravujeme od února:
Pondìlí 16.0016.45 Taneèky pro dìti 36 let
Støeda 18.0019.30 Palièkování (60 Kè lekce), kurs pro dospìlé a dospívající
ING. LENKA VACÍKOVÁ, TEL. 792 92 83
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Pragocon 2000
Futurologické vize?
Nesplní-li se vize velkých
prorokù, sejdeme se v lednu na
ji 4. roèníku setkání pøíznivcù
vìdecké fantastiky, fantasy,
hororù, záhad veho druhu a her
na hrdiny, poøádaném SFK
Terminus.
Kde: gymnázium v Arabské ulici, Praha 6 
Dejvice (ètyøi zastávky tramvají od koneèné
metra A Dejvická)
Kdy: sobota 29. 1. (zaèátek 8.00)  nedìle
30. 1. 2000 (konec cca 17 h)
Pøednáky: Zdenìk Hofmann (Fantasy, mýtus a pohádka), Ondøej Neff (Pøechodový rok
2000), Václav Foøtík (Vývoj lidské inteligence
v pøítích dvaceti letech), Frantika Vrbenská
(Vizionáøi ve fantastické literatuøe), Carola Biedermannová (MZ v èeské politice), Jiøí Peterka
(Poèítaèové sítì a internet blízké budoucnosti),
emlièka (Vlkodlaci), Václav Pravda (Fandom,
cony, organizace conù), Jan Pavlík (Alternativní
historie ve Star Treku), Pavel uchmann (Apotolové IT  Linux a Open Source), Fantastická
Fakta (Nejvìtí záhady roku 1999), Ikarie (beseda
se ètenáøi o èasopise), Václav Janouek (Astrologie a due), Petr Èáslava, Václav Semerád,
Jiøí T. Pelech, Václav Pícha, Robert Rame
a Pøemek Houvièka, M. Dudková (prezidentka
CZ Continuum), Pavel Vachtl; Nové zbraòové
systémy, Kryptouniversita se svým tradièním
programem (jak za víkend získat akademický
titul), obírné pøedstavení Parconu 2001 (poøádají
Terminus, Krakatit a Spoleèenstvo JRRT) a dalí
a dalí
Blok Star Treku: videoprojekce, zaloení
Star Fleet, diskuse na téma pøehmaty ve Star
Treku, diskuse na téma dabing Star Treku, Star
Trek  technika pro zaèáteèníky a pokroèilé
Soutìe: vyhláení literární soutìe pro autory
do 18 let O cenu barda Marigolda a køest
publikace s vítìznými povídkami, Mimozeman
roku, Fan roku; kromì dalích znalostních soutìí
(Kufr, Riskuj) probìhne zøejmì i turnaj ve volejbale
Dalí: divadelní pøedstavení Badlands, video-
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projekce (SF&F, Simpsonovi), klub deskových
her Paluba, bufet, burza knih a artefaktù, testy
IQ, tombola, prezentace her, turnaje i nezávazné
hraní her poèítaèových, karetních, deskových
i RPG, BlackÁre Games (turnaje v Magic the
Gathering, Star Trek ad.), Warlord (Warhammer
ad.), turnaj v Draèím doupìti
Registraèní poplatek: 150 Kè (vstup sobota
i nedìle) èi 100 Kè (jednotlivé dny), materiály
(vèetnì publikace s vítìznými povídkami) v cenì.
Úèastníci literární soutìe mají vstup volný. Pro
majitele CD-ROMu Dr. Mozek sleva na kuponek
30 %.
Blií informace a dotazy: Václav Foøtík
(vafor@volny.cz, 0603/234 368), Adam nobl
(adam.snobl@usa.net), http://www.mensa.cz/
terminus

spotøebièe, 60 Hz pro spotøebièe americké normy,
260 Hz pro starý zabezpeèovací systém metra).
16. SW ovladaè infraportu pro mikroprocesor
A2051.
17. SW pøekladaè formátu .MID pro uití
v mikroprocesoru A2051.
18. SW pøekladaè formátu uitého ve floppydiscích keyboardù "Yamaha" pro uití v mikroprocesoru A2051.
19. Tepelné èerpadlo s extrémní úèinností.
EMANUEL MEJKAL
(POPIS ZÍSKÁTE OD AUTORA  REDAKÈNÌ KRÁCENO)

Akce AAA  druhá
desítka bodù

aneb Pøiel jsem, vidìl jsem,
nenapil jsem se

11. Indikátor 12 signálù MATRA v praském
metru  Árma Fleck CS nabídla odmìnu 70.000
Kè!
12. Neautorizované snímání kódu
a) dálkových ovladaèù pro TV,
b) dálkových ovladaèù pro video,
c) dálkových ovladaèù pro automobily
d) radiofrekvenèních identiÁkaèních títkù
e) kontaktních identiÁkaèních títkù
13. Ochrana proti zneuití neautorizovanì sejmutého kódu.
14. Mikroprocesorový kombajn:
 mìøení a programové vyhodnocení elektrických a neelektrických velièin (minimálnì 4
kanály),
 hlídání mimoøádných stavù,
 týdenní programátor s výstupem do relé,
 programovatelný termostat,
 telefonní hlásiè a odpovídaè,
 spolupráce v poèítaèové síti
 melodický zvonek.
 cena souèástek do 300 Kè
15. Výkonový víceúèelový generátor. Napájení 3×220 V pro výkon 2 kW, 220 V AC pro
1 kW, 24 V DC pro 250 W, dvojité provedení
s automatickým záskokem pøi ev. porue.
Frekvence digitálnì volitelná (50 Hz pro bìné
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Téma
Finále Miss Internet '99
Miss Internet je soutì, ve které se kromì krásy a jiných vlastností hodnotí také znalost Internetu. Vznikla v roce 1996 jako volné pokraèování
soutìí Miss Mensa a Miss Einstein a poøádá ji
bývalý pøedseda Mensy Honza Fikáèek. Letoní
ètvrtý roèník vyvrcholil za úèasti dvanácti Ánalistek (dílem vybraných odbornou porotou, dílem
hlasováním veøejnosti) v nedìli 5. prosince v praské Laternì Magice.
Ve Ánále se udìlovaly celkem tøi tituly 
Cybermiss (dívka s nejlepími znalostmi Internetu), Miss sympatie (nejsympatiètìjí dívka na
základì diváckého hodnocení) a hlavní titul 
Miss Internet pro rok 1999. Kritéria pro toto
ocenìní spojené s bohatými dary od sponzorù
(kdo by pohrdl notebookem za 80.000 Kè?) byla
jasná  40 procent krása, 35 procent znalost
Internetu a 25 procent dalí schopnosti. Konkrétní
hodnocení provádìla odborná porota sloená ze
zástupcù sponzorù (za zmínku urèitì stojí alespoò
autor Neviditelného psa Ondøej Neff a Pavel
Francírek, tvùrce X-chatu a Toplistu). V porotì
také nechybìla Miss Internet 98 Gabriela Jankù
(která zavdala po skonèení minulého roèníku
podnìt ke kritice, e krása byla pøíli proteována
na úkor internetových znalostí).
Díky tìdrosti Honzy Fikáèka byli v hlediti
Laterny Magiky zadarmo hned tøi èlenové Mensy
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 já (Jirka Lahvièka), Vaek Foøtík a Mirek Jindøiek. Nae výèitky, e zabíráme místo, které
mohl jinak obsadit platící návtìvník (vstupenka
pøila na 450 Kè), se ukázaly zbyteèné  na Ánále
bylo nakonec pøítomno nìco pøes sto divákù
v hlediti s výraznì vyí kapacitou (moná také
proto, e na live.atlas.cz bylo moné sledovat
pøímý internetový pøenos).
Ti, co navnadìni fotograÁemi tuctu Ánalistek
na oÁciální stránce soutìe (www.cybermiss.cz)
hned zpoèátku oèekávali hluboký estetický záitek, byli moná trochu zklamáni. První èást Ánále byla toti ve znamení volby Cybermiss a aby
porota opravdu posuzovala pouze znalosti Internetu, byly soutìící v maskách a navíc skryty za
gigantickým promítacím plátnem. Právì na toto
plátno se promítaly výstupy z internetových
domácích úkolù, které mìly ukázat, jak si která
dívka rozumí s nejrychleji expandujícím médiem
souèasnosti. Rychle se ukázalo, e úroveò znalostí
jednotlivých soutìících je velmi rozdílná  nìkteré prezentovaly vlastní webové projekty (jedna
se ho dokonce nepøíli úspìnì pokouela v dvouminutovém èasovém limitu na místì vytvoøit),
jiné se snaily ohromit porotu tím, e umí odeslat
SMS zprávu na mobil nebo poslat pøíspìvek do
diskusní skupiny. Celou disciplínu provázely
technické problémy (napø. pøipojení na server
jednoho ze sponzorù  Expandia banky  trvalo
pøes minutu, co ovem lze jen stìí klást za vinu
organizátorùm), úèastnice soutìe se vak s potíemi vyrovnaly vìtinou s humorem a nadhledem,
co i pøítomní diváci èasto ocenili smíchem.
Poté, co kadá dívka pøedvedla svùj internetový úkol, byla moderátorem dotázána na svùj
podíl na tvorbì soutìního webu (ten byl podmínkou úèasti v Miss Internet, nicménì soutìící
nemusely tento web tvoøit samy). Typický dialog
vypadal asi takto: Jaký je vá podíl na vaich
stránkách? Asi 50 procent. A kdo dìlal ten
zbytek? Mùj patron. A co dìlal konkrétnì?
Technickou stránku  Jedna nejmenovaná
soutìící odpovìdìla na otázku A co konkrétnì
jste na svých stránkách dìlala vy? lakonicky:
Vùbec nic. No, aspoò jsme se mìli èemu smát.
Po tomto intermezzu se namísto moderátora vdy
na chvilku chopil slova Honza Fikáèek (který
dokázal i pøes proklamovanou únavu být vtipnìjí
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ne moderátor, který alespoò ve mnì budil dojem
a pøíliné uhlazenosti a jak poznamenal Vaek
Foøtík, mìl sklony k análnímu alpinismu). Chvíli
ostentativnì átral v klobouku a nakonec vytáhl
otázku, která mìla dále provìøit vìdomosti úèastnice soutìe. Otázky vak byly buï dost primitivní (Co je to Yahoo?) nebo naopak nepøimìøenì
obtíné a speciÁcké (ani já jsem si správnì netipnul, co pøesnì znamená zkratka VRML). Monosti nabídnuté soutìícím navíc byly dost matoucí
a sporné, take lze pochybovat o tom, e by odpovìdi na vylosované otázky porotì ulehèily její
hodnocení. Mnì osobnì pøipadaly v této èásti
nejlepí Petra Brejchová a Kristina Pochmanová,
která nakonec získala titul Cybermiss. Kristina je
vozíèkáøka a jak mi øekla, do soutìe se pøihlásila
víceménì z recese. Její zisk titulu Cybermiss ukázal, e Miss Internet se od ostatních soutìí Miss
pøece jen v nìèem lií.
Po volbì Cybermiss koneènì nastalo to, co
napjatì oèekávala pøedevím muská èást divákù
 dívky vystoupily na jevitì a sundaly své masky. Poté byly krátce pøedstaveny weby soutìících
i soutìící samy. Opìt bylo jasnì vidìt, které dívky disponují dobrými znalostmi tvorby internetových stránek a zároveò alespoò základní mírou
vkusu (vìtina webù obsahovala a pøíli mnoho
vzorovaných pozadí a vùbec veho, co Jirka
Kosek shrnul do výrazu skotaèící loga a rotující
nesmysly). Vichni vak tyto stránky zhlédli
snad u pøed Ánále, take pøi jejich promítání
nebyli nijak okováni. Autorkou jediného webu,
který proel mými nepøíli nároènými kritérii,
byla Jana Svobodová, devatenáctiletá studentka
Pøírodovìdecké fakulty UK. Na svých stránkách
udává, e má IQ 141  e by dalí kandidátka na
èlenství v Mense? Zaráející bylo, e i kvalita
jednìch stránek, na nich byl autorský podíl
pøísluné soutìící nulový (tzn. dalo by se oèekávat, e to místo ní dìlal nìkdo, kdo tomu rozumí),
byla v nejlepím pøípadì prùmìrná.
V následné volné disciplínì mìly soutìící
anci nasbírat pomyslné body za kritérium dalí
schopnosti. Dívky si nejèastìji vybraly tanec, recitaci a kouzelnické triky. Mì nejvíce upoutal tanec Barbory Déneové èi Míi Kaplanové, recitace vlastní básnì o Internetu Petry Brejchové (ta
si mile poradila i s obèasnou zapomenutou slokou)
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èi malá vernisá obrazù Kristiny Pochmanové.
Volná disciplína byla následována volbou
Miss Sympatie  vichni diváci si vzali rùi (ty
opìt poskytl jeden z bohatých sponzorù, jak
jinak ) a poloili ji k nohám té ze soutìících,
která je nejvíce zaujala. Poté dívky synchronizovanì odhazovaly po jedné rùi do té doby, ne na
pódiu zbyla jediná ze dívek dosud s rùemi
v rukou  praská studentka Èeskoslovanské
akademie obchodní Mía Kaplanová, která tím
získala druhý ze tøí ve Ánále udìlovaných titulù
(i díky mému hlasu :-).
Porota, která ji naèerpala dostatek informací
o jednotlivých kandidátkách, se jetì pøed volbou
Miss Sympatie odebrala na blíe neurèené místo
(do baru?) uèinit rozhodnutí o tom, která z dívek
se bude moci po celý následující rok pynit titulem Miss Internet. Po vzájemné poradì nakonec
porota vyøkla tento verdikt: 2. vicemiss se stává
redaktorka Modeling serveru Petra Brejchová,
1. vicemiss Kristina Pochmanová (autorka zajímavých obrázkù, které pravdìpodobnì najdete
v nìkterém z nejbliích èísel èasopisu Mensa)
a titul Miss Internet pro rok 1999 získala Jana
Svobodová (kterou uèil Internet sám Honza Fikáèek  ten ji také pøemluvil k úèasti v soutìi).
Po skonèení Ánále jsme se my vyvolení odebrali na raut, kde jsme duevní potravu doplnili
potravou fyzickou. Zde se vyskytl dle mého názoru nejvìtí nedostatek celé soutìe  nejenom
e byla podávána Coca-Cola místo mé oblíbené
Pepsi, ale navíc byla rozlévána do kelímkù tak
nicotného objemu, e zabezpeèit pøísun kofeinu
pøimìøený pokroèilejí hodinì bylo pro nás závisláky na této substanci témìø nemoné. Nedostatek
kofeinu u mì vedl a ke sluchovým halucinacím
 jinak si toti nedokáu vysvìtlit to, e jsem
zaslechl Miss Internet 98 Gabrielu Jankù, jak se
komusi svìøuje, e ji poèítaèe vùbec nezajímají
JIRKA LAHVIÈKA

Finále Miss Internet
z pohledu soutìící
Pøed samotným Ánále se odehrálo pár zvratù.
Obèerstvení v Laternì Magice k dispozici nebylo,
take tìsnì pøed Ánále jistá skupinka z naeho
støedu vzala útokem místní jídelnu. Prvním okem
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byl pohled na pódium, kde byl vymezený malý
prostor pro ná pohyb pod sklopenými zrcadly.
Lenka Hruková, která celý den pobíhala s natáèkami v hlavì a pro svùj valèík si vypùjèila docela drahé aty, se s touto zkueností dost dlouho
nemohla vyrovnat. Dalí ranou osudu (?) byl kolaps technického zaøízení, díky nìmu napø. mùj
dvouminutový internetový úkol pøi první zkouce
trval témìø pùl hodiny. Pøi generální zkouce
jsme zjiovaly, e buï nejsme vidìt my (v dobì,
kdy nás zrcadla propoutìt mìla), nebo jsme nevidìly my (úasný pocit, kdy v prostøedí studené
konstrukce máte pøirozenì vystupovat).
Pøi pokusech výborných kadeøníkù a celkem
zbyteènì afektovaných vizáistek udìlat z nás
Missky atakoval maskérnu Zavináè (v tu chvíli
bych brala toho kyselého s cibulí). Pokus o vniknutí a následné natoèení moudrých odpovìdí
vyel pouze kameramanovi, který svým zaøízením
ohrooval na ivotì vechny, a redaktorovi. V této
èásti jsem z odpovìdí ostatních zjistila, e jsem
z jiné planety, nebo nikdo jiný nemìl jakékoliv
ambice, v soutìi si vùbec nevìøil a fanatická
závislaèka na netu prohlásila, e bez nìj klidnì
mùe ít (nechápu! :o) ).
Bylo 19.00, my se musely pøesunout do tìsného prostoru kuøárny (oÁciálnì úzká chodba),
nebo bìh z atny na pódium by byl na splnìní
100 zimních kilometrù. Vude byl podezøelý
klid a mne zalil uspokojivý pocit, e jsme pøeci
jako soutì na úrovni, kdy zaèneme a o 20 minut pozdìji. Poøadatelé zøejmì èekali, a se zaplní
sál, co byla celkem naivní mylenka. Kdo by si
kupoval pøed Vánoci vstupenku za 450 Kè, kdy
se mùe na ve dívat na internetu! Pohled na
obrazovku v zákulisí, která ukazovala poloprázdný sál, nebyl moc povzbuzující.
Na øadu pøiel internetový úkol. Technika
nezklamala. Nikde se nic nedalo najít, klasické
maèkání jako Ctrl + N a tak dále zùstávalo bez
odezvy. Závidìla jsem v tu chvíli tìm, co se
dokázaly smát, dokonce i Stánì Tomeové, která
se pro jistotu psychicky zhroutila a doznala, e
vlastnì nic neumí. Natìstí na øadu pøila Mía
Kaplanová, která svým zmatkem (e by za to
mohlo to miniaturní mnoství becherovky pøed
Ánále? :o) ) uvedla ostatní dívky v ohromení
a následnì k záchvatùm smíchu, co neprospìlo
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make-upu pod dùmyslnými krabokami. Díky
instrukcím, e si kraboky nemáme za ádnou
cenu sundat, jsme byly uvedeny ve zmatek po
ádosti moderátora Petra Lesáka, abychom se
odhalily :o).
Po trapném momentu jsme dùstojnì odely za
zrcadla, odkud nastal rychlostní bìh do stísnìných
prostorù, abychom se za 4 minutky stihly pøipravit
na volnou disciplínu. (pozn. red.: autorka v netradièním odìní pøednáela v rámci volné disciplíny
vlastní báseò Internetové ílenství, kterou najdete
za tímto èlánkem). Jako naschvál se mi konektory
zachytávaly vude monì a tak byl mùj vlastnoruènì umotaný odìv z UTP kabelù pøipraven a
tìsnì pøed akcí. Má pøipravená gestikulace vzala
díky stresu za své a po vydechnutí posledního
vere jsem znechucenì odhodila nevyuitou my
za sebe, co koneènì obecenstvo ocenilo :o).
Dalí úprk u nebyl tak hysterický, pøesto
jsme v dalích veèerních atech dobìhly na pódium, abychom smutnì sledovaly, kam budou
poloeny nebohé rùe. Po celkem rychlé akci
odkládání rùí jsme si zabodaly jejich trny do
nahých rukou a uèily se s Péou Lesákem poèítat
(nevím, proè mi nebylo povoleno odkládat jen na
lichá èísla). Mía Kaplanová si jako Miss Sympatie odnesla nejvìtí puget rùí jako svou výhru
(a také si nejvíc popíchala ruce :o)).
Pøiel èas pravdy a nae zvìdavost byla vybièována na nejvyí míru. Do generální zkouky
nám bylo toti jasné, e vyhraje Lenka Hruková,
e porota má pøedem rozhodnuto a zviklat se
nenechá (pevnì jsem doufala, e se líbím aspoò
jednomu porotci). Jene pøi generální zkouce
byla Mía Kaplanová aktivní pøi dotazech na
pana Fikáèka, take do aten stihla dobìhnout
fáma, e právì ona to má v kapse. Zaznìlo to
z úst jmenované Lenky Hrukové :o).
Vyhláení výsledkù byl pro mne posledním
okem. Nevím, kdo pro mne hlasoval, ale pro
jistotu prohlauji, e miluji celou porotu :o). Na
hlavy nám byly instalovány korunky (pøesnìji
øeèeno, probìhl pokus o nainstalování), rozdány
dáreèky (kadá Miss by mìla mít svého nosièe 
já mìla Honzu Fikáèka) a z fotografù se stali muèitelé nutící nás do pózování. Po jejich uspokojení
probìhl u poslední úprk do prostorù aten a následný vnik na raut, kde jsem s Dáou Kubínovou
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pøepadla prasata (ne
se to nìkoho dotkne,
chtìla bych poznamenat, e mám na mysli
peèená zvíøátka).
PET BREJCHOVÁ
AUTORKA (DRUHÁ VICEMISS INTERNET 99)
JE REDAKTORKOU

MODELING SERVERU
(HTTP://MODELING.CZ)

Internetové ílenství
U zase se instaluji na sedadlo k poèi,
poprvé zapnu prohlíeè a hlava.gif se toèí.
Zadávám a vyhledávám divné slùvko CHAT,
závislost mne pohlcuje, pøestávám mít hlad.
Nejím, necítím, nepracuji, mou duí je Internet,
kdy spadne mùj chat milovaný, rychle
skoèím na Telnet.
Po x dnech on-line debaty do mé mozkové
schránky
pøiel e-mail od mylení, e chce dìlat stránky.
Border, table, tr, td a dalí ílené tagy
pokouím se instalovat do hardwaru své hlavy.
Dalí pøíkazy jako a href dostat tam také zkusím,
starou verzi mylení 3.0 upgradovat musím.
Koneènì se podaøilo, u HTML znám,
jako svého pomocníka Photoshop tu mám.
Brousím si po Internetu a vymýlím alibi,
proè dìlám èinnost bájeènou, co éfovi se nelíbí.
Zkouím se zbavit závislosti, na chat hned
zapomínám,
místo toho na e-maily odpovídat nestíhám.
Internet je mé prokletí, ze zamìstnání utíkám
s pøipojením pøes modem krutì se teï potýkám.
Chatovat èi nechatovat, to otázka, co mì muèí,
pohled na úèet od telecom.cz off-linu mne uèí.
Vak v dáli vidím img src nadìji.gif.
Hned jak skonèí monopol, bude nám vem líp!
PET BREJCHOVÁ
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Bystøílna
Hlavolam Eternity stále
nevyøeený!
56 miliónù korun mùe být právì vaich!
Èasopis New York Times uveøejnil 14. 11.
1999 zprávu, e hlavolam Eternity je stále nevyøeený. O co jde v tomto hlavolamu a kdo zaplatí
eventuální odmìnu?
Hlavolam Eternity dal tento rok na trh Christopher Monckton, 47letý bývalý poradce Margaret
Thatcherové a èlen Mensy. Úkol je jednoduchý
 sloit 209 nestejných dílkù do pravidelného
dvanáctiúhelníku, a to za pouití vech dílkù
a bez pøekryvù. Cena pro prvního øeitele je kryta rodinným domem pana Moncktona (usedlost
s 202 akry a 67 pokoji v Crimonmogate 40 mil od
Aberdeenu ve Skotsku). Tento dùm bude prodán,
pokud se nìkdo pøihlásí o cenu. Ale prozatím tomu tak nebylo. Mnoho odborníkù je velmi blízko
øeení (na Internetu je k dispozici øeení se správnì umístìnými 200 dílky) a mnoho odborníkù
soudí, e hlavolam mùe mít i více øeitelù.
150 000 prodaných sad svìdèí o velkém zájmu a
velkém týmu øeitelù. Nejhorí ovem bude, e
hlavolam sloí nìjaký laik zpùsobem Pøijde,
uvidí a vyøeí, dodávají odborníci.
Veobecnì se èeká øeení do pìti mìsícù. Jako nápovìda slouí i mení hlavolamy od stejného
tvùrce. Pokud je vyøeíte, získáte vdy polohu
dalích dílkù.
Ernõ Rubik prodal své kostky pøes 100 milionù
kusù. Tento hlavolam byl urèitì prodán ve spoustì
nelegálních kopií, a tak se stal nejprodávanìjím
hlavolamem vech dob. Tajemství je, a pro mnohé
i bude, jak ji vrátit do pùvodní polohy.
V roce 1978 napsal Kit Williams první knihu
hádanek. Ta se vùbec neprodávala, a tak se rozhodl napsat druhou knihu hádanek Masquerade.
Do ní umístil záhadu, po jejím vyøeení jste
mìli najít polohu pokladu  valounu zlata. Aè
byl tento valoun ukryt pod dohledem notáøe
a knihy se prodalo více jak 1 milion kusù, záhada
zùstala záhadou a poklad dosud odpoèívá tam,
kde je (a kniha se vesele prodává dál).
Pøed 6 lety Max Valentin ukryl 5 000 000
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korun ve zlatì a vydal knihu Sur la trace de la
choute dor, v ní je 11 nápovìd, jak najít poklad. Aè se to nezdá, poklad dodnes hledá pøes
20 000 lidí.
Nyní máte anci zbohatnout i vy  staèí si
koupit Eternity nebo její nápovìdy  hlavolamy
Meteor, Delta a Heart.
JARDA FLEJBERK
HTTP://WWW.MENSA.CZ/CZ/HLAVOLAM/ETERNITY.HTM

Tohle opravdu není
Rubikova kostka
Pùvod èeského hlavolamu Cube 21 spadá do
doby krátce poté, co vichni íleli nad Rubikovou
kostkou, a jeho autoøi jsou oba pùvodnì teoretiètí
fyzikové. Není to výsledek nìjakého okamitého
geniálního nápadu, ale velkého hledání a tápání.
Øeení kombinatorických hlavolamù máme bezmála v popisu práce a vymyslet takový hlavolam
není a tak velký problém, øíká jeden z autorù,
dr. Kopský, který se vìnuje matematické krystalograÁi.
Není ovem jednoduché vymyslet hlavolam,
který by uchvátil obecenstvo nìèím novým.
Varianty Rubikovy kostky ve tvarech tetraedru
(Pyraminx), oktaedru (Magic Octahedron),
dodekaedru (Magic Dodecahedron) a dokonce
i ikosaedru, zamaskovaného do koule s názvem
Impossiball, èi Rubikova pomsta (Rubiks
Revenge) a Rubiks Ultimate, varianty Rubikovy
kostky se ètyømi a pìti vrstvami ve vech smìrech,
se sice na trhu sporadicky objevují, ale výrazný
úspìch u iroké veøejnosti nezaznamenaly.
Snahou autorù Cube 21, Karla Hrela a Vojtìcha Kopského, bylo od zaèátku vymyslet nìco
technicky jednoduchého a matematicky zajímavého. Základní inspirací sice byla Rubikova
kostka, ale autoøi si také rychle uvìdomili, e je
moné vytváøet podobné hlavolamy i na jiných
tìlesech. Jene tohle zøejmì napadlo velkou
spoustu lidí, jak o tom svìdèí existence døíve
jmenovaných hlavolamù a jak by mohl pravdìpodobnì dosvìdèit i ná patentový úøad. Nápad
je vak jedna vìc a technické monosti realizace
s prakticky nulovými investicemi jsou vìc zcela
jiná. Natìstí dr. Hrel má nejen schopnosti
návrháøské, ale i dostateènou zruènost, a tak se
nakonec objevil na svìtì první vzorek dnení
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kostky. Jeho mechanika je zcela jednoduchá
a základní tvar úmyslnì imituje Rubikovu kostku.
Dr. Kopský mìl pøíleitost tento vzorek otestovat na zákaznících, které povauje za nejdùleitìjí  tedy na dìtech  v jednom z televizních
poøadù té doby. Pøinesl tehdy s sebou do televizního studia hezkou øádku hlavolamù Rubikova
typu v jejich relativnì perfektním prùmyslovém
provedení spolu s modelem naí kostky, vyrobeným takøíkajíc na kolenì v dílnì dr. Hrela. Dodnes rád vzpomíná na holèièku, která opovrhla
standardními kousky a nemohla se nabait hry
s novou kostkou. Nakonec ji nerada pøedala dalímu zájemci s poznámkou: Jestli to u nás nikdo
nebude vyrábìt, tak to jsou pitomci.
Ta holèièka se nedoèkala a s nejvìtí pravdìpodobností má ji doma sama nìjakého zvídavého
potomka, který si nakonec bude moci vyzkouet
svoje schopnosti na staronové hraèce-hlavolamu.
Tyto schopnosti si ostatnì budou moci vyzkouet
i bývalí mistøi Rubikovy kostky. A nebudou to
mít jednoduché, protoe Cube 21 je hraèkou
nové generace, na kterou nestaèí pár rutinních
trikù, vèetnì neèestných, jako svého èasu na
Rubikovu kostku.
Jestlie tuto kostku uvidíte poprvé ve sloené
formì, patrnì si také odfrknete: Pchá, zase nìjaká Rubikova kostka. Uvidíte-li ji vak poprvé
rozloenou, nejspíe vás tìko napadne bez nápovìdy, e je z toho vùbec moné udìlat kostku.
A pak si najednou uvìdomíte, e na rozdíl ode
vech hlavolamù Rubikova typu, na nich proháníte rohové a stranové kostièky z jednoho místa
na druhé, ani byste nìjak vyli za rámec pùvodního tvaru, tady ty kostièky proháníte prostorem
a vytváøíte z nich rùzné tvary, ale souèasnì je
také vzájemnì pøemísujete.
Cube 21 nemùe soutìit s klasickou Rubikovou kostkou v celkovém poètu konÁgurací, má
vak jednu nespornou pøednost  kadý tvar,
který na této hraèce mùeme vyrobit, má svùj
jistý pùvab a pøechody z jednoho stavu do druhého
jsou jako cesty po neznámé krajinì, se kterou se
pomalu seznamujeme. Pøi první procházce si
vimneme osamìlého domeèku, jindy neobvyklého keøe nebo stromu, pak objevíme mùstek
pøes potok, zkratku pøes hájeèek, ale také slepou
ulièku, z ní se musíme vrátit cestou, po které
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jsme pøili, a se nakonec v okolí vyznáme jako
místní rodáci.
Název Cube 21 má s mírnou nadsázkou naznaèit, e jde o hraèku, která patøí ji do pøítího
tisíciletí. Vzhledem k tomu, e rok 2000 ovem
není prvním rokem tøetího milénia, ale posledním
rokem dvacátého století a tedy i druhého tisíciletí,
mùeme si také øíkat, e tahle hraèka pøedstavuje
poslední záchvìv racionální ÁlosoÁe, e dìti
pøítího století si ji budou hrát spíe s poèítaèi a
hlavolamy je u vùbec zajímat nebudou. Kdyby
se lidské mylení opravdu vyvíjelo tímto smìrem,
pak bychom mohli budoucí dìti spíe politovat,
e je poèítaèe pøipravily o to, èemu Einsteinùv
pøítel a propagátor Leopold Infeld øíkal dobrodruství poznání.
PODLE DODANÝCH PODKLADÙ ZPRACOVAL

JIØÍ LAHVIÈKA

HTTP://WWW.MENSA.CZ/CZ/HLAVOLAM/CUBE21.HTM

Hlavolam Cube 21 za 199, si mùete
objednat na adrese Ludìk Kováø, Benkova
1698/9, 149 00 Praha 4, tel. 02/79 27 794,
e-mail ludek.kovar@atlas.cz
Na poádání zaleme kompletní nabídku
hlavolamù, èásteèný sortiment najdete na
http://www.mensa.cz/cz/mshop/index.htm
V Praze zásilky po domluvì rozváíme,
mimo Prahu zasíláme potou. Ceny pro
mensany vèetnì potovného a balného.
V lednu si hlavolam mùete koupit na
DPH (22. 1. v Domeèku) a na Pragoconu
2000 (29.30. 1. na Z Arabská). Kupte
svým dìtem správný dárek za vysvìdèení!
Z kadého hlavolamu Cube 21 prodaného prostøednictvím této nabídky,
mensovních internetových stránek
a pøímého prodeje na mensovních akcích získává Mensa ÈR 10 Kè!!!

17

Recenze, reportáe
Nejednoduché morality
Petera Høega
Vìci ivota jsou zcela zvlátní vìci a nìkdy
je z nich èlovìku zle, nebo moná nejsou zvlátní
vìci, ale já. Co bych vlastnì øíkal zvlátní: jsou
blbé, nablblé pøinejmením a jedna z nich 
láska  je prokletí.
Josef kvorecký
Skandinávská literatura má dnes dvì hvìzdy
prvního øádu  Josteina Gaardera a Petera Hø ega.
Zatímco první jmenovaný prorazil ÁlosoÁckým
románem SoÃin svìt (i u nás vyel ve tøech vydáních), Dán Peter Hø eg se proslavil románem
Cit sleèny Smilly pro sníh. Po svìtì se ho prodalo
pøes ètyøi milióny výtiskù, k èemu Èeská republika pøispìla skrovnými dvìma a pùl tisíci (i to je
ovem u kvalitní beletrie nadprùmìr).
Je proto jenom potìitelné, e nakladatelství
Argo vydalo nedávno v øadì Souèasná svìtová
próza ve výborném pøekladu Roberta Novotného
sbírku Pøíbìhy jedné noci. Vech osm pøíbìhù se
odehrává v noci 19. bøezna 1929 a vechny jsou
o lásce a jejích podmínkách. Pokud by se v èeské
literatuøe mìl najít srovnatelný opus, byly by jím
Smìné lásky Milana Kundery.
Hø eg toti píe o lásce vysnìné a nenaplnìné,
marné a zoufalé, a u jde o lásku k matematice,
taneènici èi k sobì sama. Vypravìè si od svých
postav zachovává znaèný odstup a jejich psychiku
pitvá zcela chladnì, bez zjevných sympatií, zato
ovem s objektivitou pøímo vìdeckou. Jeho hrdinové dávají pøednost krásné a nezbytnì kruté li
pøed prozaickou pravdou (Hommage à Bournonville), nereflektovanému technickému pokroku,
který stojí na prohnilých morálních základech
(Cesta do temného srdce), èi zachování vnìjího
zdání pøed oèiujícím pøiznáním viny (dìsivá povídka Vyprávìní o jednom manelství, kde manelský pár, navenek vzor ctnosti, pøedvádí pøed
vypravìèem  a jen pøed ním  odporný duevní
striptýz). Nelze se bohuel rovnì ubránit pocitu,
e øeè hrdinù je nìkdy a pøíli vycizelovaná, a
pøíli soÁstikovaná, aby byla realistická, èi reálná.
Nabízí se otázka, proè se v dnením dosti ne-
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radostném svìtì zabývat povídkami, z kterých
ádná dojemná radost nesálá (pokud vùbec nìjaká, pak radost z vyprávìní). Odpovìdi mne napadají dvì  jednak máme vichni dost síly snáet
utrpení druhých, a za druhé takový proitek skýtá jakous takous katarzi. A to pøece vùbec není
k zahození.
VIKTOR JANI
(AUTOR JE REDAKTOR A PØEKLADATEL)

Pitva koitem

(nìkolik poznámek k bezespornosti
rozporu mezi kategorickým sylogismem
a kategorickým imperativem)
1.
Zvíøe není Álosof, protoe neoddìluje své bytí od bytí svìta. FilosoÁe vznikla tím, e èlovìk
z ráje jednojsoucnosti utekl, e si uvìdomil rozdíl mezi sebou a okolím (pokud takový rozdíl není jen klam). Protoe ÁlosoÁe znamená pøemýlet
nad otázkami a otázky vzniknou jen z rozporu:
Kdo jsem já a co je vesmír? Jaký je mezi mnou
a vesmírem vztah? Jak poznám pravdu?
2.
Otázka o pùvodu poznání se vynoøila hned na
poèátku ÁlosoÁe, protoe právì ona je poèátkem
ÁlosoÁe. Svìt byl tenkrát jetì èerstvý a plný neznáma. Bylo slastné o nìm pøemýlet i ohmatávat
ho. Lidé se zaèali ptát:
Jsou pravdivìjím obrazem skuteènosti vnìjí jevy nebo vnitøní stavy?
èili
Je spolehlivìjí metodou indukce nebo dedukce?
aneb:
Klame èlovìka mozek nebo smysly?
zkrátka:
Je podstatná zkuenost nebo rozum?
A tak vznikl mezi empiristy a racionalisty
spor o pùvodu lidského poznání. Tento spor od
samého poèátku pomáhal stavìt køehkou tvrz
ÁlosoÁe a zároveò tuto tvrz vydatnì boural.
Filosofové obou stran za dlouhá staletí boje
shromádili neuvìøitelné mnoství tvrzení a argumentù. Pøesto po celá tisíciletí zùstal spor mezi
empiristy a racionalisty nerozhodnut a moderní
ÁlosoÁe se jeho øeení radìji vyhnula.
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A dnes, kdy koneènì víme, kdo mìl pravdu,
ta otázka u paradoxnì nikoho nezajímá.
3.
Nìkdy v antickém Øecku se ze sporu empiristù
s racionalisty stal boj (jeho nejstarí zaznamenanou podobu najdeme ve vzpouøe Aristotela proti
Platonovi). Tehdy ovem boj znamenal agon 
hru, pøi ní je dùleitìjí dodret pravidla ne
vyhrát.
V nelítostnou krevní mstu se spor promìnil a
po skonèení tøicetileté války  tehdy toti zaèal
velmocenský zápas mezi Francií a Anglií o nadvládu nad svìtem. FilosoÁe poklesla na pouhou
pátou zbraò a poslunì se zaøadila vedle námoønictva, jízdy, dìlostøelectva èi pìchoty.
Ve druhé polovinì XVII. století ná spor Álosofùm ukradli politici. Jistì není náhodou, e nejvýznamnìjí empiristé byli Britové: Francis Bacon,
John Locke a John Stuart Mill, zatímco nejslavnìjími racionalisty jsou Francouz René Descartes a Gottfried Wilhelm Leibniz (ten byl sice
Nìmec, svá díla vak psal zásadnì francouzsky).
Pak se ale pøivalilo vejce osvícenství z nìj se
vylíhla Francouzská revoluce.
Temní francouztí osvícentí intelektuálové
tradici francouzského racionalismu zradili a 
vskutku posluni svých smyslù spíe ne rozumu
 skáceli trùn a popravili krále. Ten nejdùslednìjí
z nich, skuteèný pape empirismu  abbé Condillac, dokonce degradoval lidský rozum na pouhý
odraz vjemù.
Hrabì Antoine Louis Claude Destutt de Tracy
z Condillacova sensualismu vytvoøil smutnì proslulou ideologii (pùvodní, dnes ji zcela zapomenutý význam slova ideologie byl nauka o ideách).
De Tracy tvrdil, e lidské ideje (pøedstavy) vznikají jen z pocitù. Svou ideologii prohlásil za
jedinou skuteènou vìdu.
Na jaøe 1794 kolem sebe shromádil kolu
ideologù a spolu s Dantonem plánovali pøevrat,
který mìl nastolit vládu ideologie nad celým
svìtem  jakousi øíi smyslnosti, kde rozumování
by bylo nejtìím zloèinem.
I kdy se zdálo, e racionalismus zemøel,
znovu ho vykopali, take starý spor vzplál znovu
a tentokrát znesváøil samotné vùdce revoluce.
Jacques René Hébert vymyslel paradeický kult
Rozumu a pokusil se o puè jménem racionalismu
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(ve stejné chvíli jako de Tracy pod praporem
empirismu).
Obì skupiny spiklencù se potøely navzájem,
take nad nimi snadno zvítìzil ten tøetí. Robespierre oba popravil (Héberta 24. bøezna, Dantona
5. dubna) a v Konventu ustanovil dekretem o 15
èláncích kult Nejvyí bytosti (pro zajímavost si
ocitujme 1. èlánek: Francouzský národ uznává
existenci Nejvyí bytosti a nesmrtelné due ).
8. èervna se pak konala slavnost Nejvyí bytosti,
kterou vedl sám Robespierre jako veleknìz. Sensualisté i racionalisté se stáhli do podzemí, spor
na èas utichl.
Brzy ale pøiel 27. èervenec  Robespierrovi
ustøelili bradu a nazítøí byl kralovrah popraven.
Po tyranovì smrti první pookøáli sensualisté
 vláda direktoria vydala zákon, který ideologii
prohlásil za jedinou pøípustnou úøední doktrínu.
Revoluèní ideologové doufali dát lidstvu vrchol
ÁlosoÁe, povedlo se jim vak jen popinit staré
slovo novým významem. Ideologie dnes u neznamená pojmosloví, nýbr zapøahat mylení
do slueb politického reimu, ÁlosoÁi bez øeèí
zkurvenou na dìvku mocných tohoto svìta.
Sotva vak uchvátil moc Napoleon Bonaparte,
zákon zruil a politickou pøevahu opìt získali
racionalisté. A tak dále váleèné tìstí se opile
potácelo na obì strany.
Bìhem XIX. století se ukázalo, e ÁlosoÁe
u vyèerpala svou sílu a v roli nástroje moci ji
nahradilo spøeení techniky s ekonomií. Dávný
spor racionalistù s empiriky vyèichl a skonèil
jako pozapomenuté slovníkové heslo.
4.
Roku 1962 student MIT Steve Russel naprogramoval první poèítaèovou hru svìta  byla to
jednoduchá a èernobílá kosmická støíleèka
jménem Spacewar. Bìela na poèítaèi, který
zabíral celý suterén laboratoøe.
Pozdìji Nolan Bushnell zkonstruoval první
herní automat Atari, pro který vytvoøil první komerèní poèítaèovou
hru Pong (1972,
na obrázku domácí
verze této hry z roku
1974). Pong simuloval hru míèkem
dvìma pálkami a
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jeho hardware se zmenilo do velikosti krabice
od bot.
Dnení hry jsou trojrozmìrné, vybavené
umìlou inteligencí na úrovni savcù. Se pièkovým
vybavením (3D-helma a taktilní oblek se zpìtnou
vazbou) dovedou pro nejdùleitìjí smysly 
zrak, sluch a hmat  vytvoøit pøelud tak dokonalý,
e ho nelze rozeznat od skuteènosti. A dokonalé
iluze i pro ostatní smysly se doèkáme za pouhých
nìkolik let vývoje  brání jí jen nedokonalá
technologie propojení mezi lidským mozkem
a poèítaèem.
Piloti armády USA se dnes u neuèí létat na
cvièných strojích, ale na leteckých hrách.
Proè tu o poèítaèových hrách píeme? Protoe
právì ony starý spor mezi racionalisty a sensualisty rozsoudily.
Poèítaèová hra je èlovìkem stvoøenou, virtuální realitou. Topos poèítaèové hry obsahuje vechny fysikální i metafysické atributy kosmu (universalitu, nekoneènost, kausalitu, termodynamickou
uzavøenost) kromì jediného: reality. Virtuální
kosmos není skuteèný. Zato ale umí simulovat
smyslové vjemy, které èlovìk (bez pomoci rozumové úvahy) nedokáe rozeznat od poèitkù skuteèných.
Z toho plyne, e poznání prostøednictvím
zkuenosti neumoòuje rozeznat pravdu od li.
A i kdy se v praxi stále jetì pouívá, ÁlosoÁcky
je bezcenné. Tisíciletá øíe empirismu se rozpadla
v prach a strhla i své pohrobky (napøíklad positivismus).
Znamená to, e zvítìzil racionalismus?
5.
Poznatky získané rozumem nazýváme a priori
(napøíklad: celek je vìtí ne jeho èást), zatímco
poznatky získané zkueností a posteriori (pes
má ètyøi nohy). e vekeré lidstvem tak peèlivì
nashromádìné aposteriorní vìdení zjalovìlo,
u víme. Jetì, e se mùeme opøít o poznání
apriorní Opravdu?
6.
Jakmile lidé jednou zaèali pøemýlet, zjistili,
e zatímco vnìjí svìt se ve vnímání vech lidí
projevuje podobnì, pak rozum kadého èlovìka
tyto vjemy zpracovává úplnì jinak. Aby lidstvo
vùbec dokázalo pøemýlet o nìjaké otázce kolektivnì, muselo nejprve vytvoøit univerzální sou-
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stavu symbolù, jazyk urèený k popisu vesmíru.
A aby tento jazyk dokázal popsat vesmír stejným
zpùsobem v rùzném prostoru a èasu, aby umìl
zachytit jeho promìny a vývoj, musel být na
svém pøedmìtu  tedy na vesmíru  úplnì nezávislý. Ten jazyk nazýváme matematikou.
Jakmile vznikla matematika, mohli lidé své
poznání zaznamenat a pøedávat si ho z minulosti
do budoucnosti i z místa na místo. Stále vak
chybìl nástroj, který by nekoneèné mnoství
vjemù, proudících do rozumu zvenèí, roztøídil a
vyvodil z nich závìry. Dále bylo nutné, aby tento
nástroj zpracoval jakýkoli vjem v libovolném
rozumu stejným zpùsobem. Proto i on musel být
na svém pøedmìtu  rozumu  nezávislý. Ten
nástroj je logika.
7.
Klasickou (formální) logiku zaloil Aristoteles
v esti spisech pod spoleèným názvem Organon.
Stanovil v nich zásady správného mylení a vytvoøil první (a dodnes vlastnì jedinou) ucelenou
logickou teorii  nauku o kategorickém sylogismu.
Logika bìhem dvou tisícù let pronikla stereotypy lidského mylení tak dokonale, e vìtina
lidí ji uívá, ani si toho je vìdoma. Z logiky
vyrùstá moderní vìda i technika. Nae kvetoucí
civilisace je tak zøejmým dùkazem úspìnosti
logiky, e nikdo nezkoumá, zda samotná podstata
logiky vyhovuje svým vlastním zásadám. Je
logika vùbec logická?
8.
I kdy logika umí být hodnì sloitá, její podstatou jsou jen tøi jednoduché principy:
1) Princip vylouèení tøetího (kadá úvaha je
nutnì buï pravdivá, nebo nepravdivá).
Popøel ho u Kréan Epimenides svým slavným paradoxem vichni Kréané jsou lháøi.
2) Indukce (závìry platné v urèitých podmínkách lze zobecnit, aby platily vdy a vude).
Indukce spoléhá na zkuenost. Na to, e co se
stalo trilionkrát, stane se i po trilionté a první. Na
indukci jsou zaloeny vechny experimentální
vìdy. Jene princip indukce mùeme odvodit
jedinì z obecného principu sebe sama ( indukce
funguje u od dob Aristotela, tudí je správná
navìky), tedy dedukcí.
3) Dedukce (opak indukce, tedy: co platí pro
celek, platí oddìlenì i pro jeho èásti).
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Pravdivost principu dedukce lze odvodit jedinì indukcí.
Z toho je zøejmé, e dva základní principy
logiky  indukce a dedukce  se dokazují navzájem v bludném kruhu.
Logický rozbor logiky odhalil, e její principy
odporují samy sobì. Aristoteles, který tak horlil
proti soÁstùm, byl ve skuteènosti vech soÁstù
král.
9.
Moderní vìda nìkteré problémy klasické
logiky vyøeila, ale jetì mnohem víc jich pøidala.
Na poèátku 20. století se logici pokusili zkøíit
logiku s matematikou. Vìøili, e vypìstují krávu,
která bude dojit sýr. Kurt Friedrich Gödel roku
1931 ale dokázal, e
a) kadý formalizovaný systém, který obsáhne
aritmetiku pøirozených èísel (co je matematika
stejnì jako logika), je neúplný a
b) ádným formalizovaným systémem nelze
dokázat, e on sám neporuuje zákon sporu.
Matematika s logikou se vzájemnì utopily ve
vlastní ávì.
Jediná pravda, která na konci milénia zùstala
rozumu, je nezpochybnitelná jistota nejistoty.
Po dvou tisíciletích usilovné práce se ukázalo, e
obì nohy, na kterých stojí racionální poznání 
matematika i logika  jsou protézy, pouhé vnitønì
rozporné teorie. Bludné kruhy, jejich zavinutost
nebyla zøetelná jen proto, e tak zrùdnì zbytnìly.
e matematika i logika jsou jen sprosté anekdoty,
zesmìòující samy sebe.
10.
Kadý empirický úsudek je pøiznáním masochismu, touhy poznávat skrze bolest, jako kdy
bloudíme ve tmì domem plným ostrých hran
a snaíme se najít cestu ven ohmatáváním svých
boulí. Nikdo pøitom neví, zda stojí uvnitø toho
domu, nebo naopak dùm stojí uvnitø nìj.
Jakýkoli rozumový závìr se zase podobá
veverce, která v drátìném bubnu bìí za pravdou
svíèky, hoøící pøed klecí. Vekeré logické úvahy
lze vyabstrahovat na dùkaz v kruhu, protoe
sama logika je jen obrazem, abstrakcí pøírody
a jejích nekoneèných, do sebe uzavøených cyklù:
ivota, který je podmínkou smrti a smrti, bez ní
nevznikne dalí ivot. Kolobìhu vody. Roèních
dob. Vrtìní mìsícù kolem planet, planet kolem
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hvìzd, hvìzd kolem galaxií a stále vý Cyklù
nekoneèných v prostoru i èase.
11.
Shròme: poznání empirické zpochybnila výroba umìlé reality, poznání racionální zase sama
jeho cyklická podstata.
Ukazuje se, e dávný spor racionalistù s empiriky byl nesmyslný od samého poèátku, nebo
racionalismus i empirie jsou rub a líc tée falené
mince. Vnìjí svìt smyslových jevù je toti pøesným odrazem vnitøního svìta úvah. Experiment
je stejnì klamný a uzavøený v bludném kruhu
jako logika. Uvnitø i vnì ije èlovìk obklopen
vírem znakù, ve kterých se usilovnì snaí najít
nìjaký øád.
Vekeré poznatky, které èlovìk získává jako
pozorovatel, jsou zprostøedkované.
Vyplývá z toho snad agnosticismus?
Jistì ne. Racionalismus i empirismus dál zùstanou uiteèné pro poznávání hmotné struktury
svìta, pro praktický ivot. Ale hledat jimi duchovní podstatu vesmíru je stejnì poetilé, jako
lovit lva slovem puka, napsaným na papíøe.
Aristotelem zaèalo poznání vesmíru i èlovìka
skrze logiku  tedy na základì konstruktu, který
si èlovìk nejprve vytvoøí rozumem a pak se do
tohoto vzorce snaí zasadit své smyslové vjemy.
A protoe tomuto vzorci odpovídá vdy jenom
èást skuteènosti, je nutné zbytek do vzorce napìchovat násilím.
To Aristoteles zaloil poznání vradou: poznání zvíøat skalpelem, rostlin lisem a hlubin zemì
zase krompáèem. Vesmír rozpárat, vyvrhnout,
seít, naloit do lihu a vystavit ve kolním kabinetu. Preparace, anatomie, taxonomie, vechna
ta slova soustruená z chirurgické oceli u patøí
do starého eleza.
Ke skuteènému poznání je nutné vrátit se
pøed Aristotela  k mýtu a magii.
12.
Pøestat chápat vesmír jako nìco hotového. Jako neznámou krajinu, která zaène být uiteèná, a
kdy ji vysuíme na mapu. Pravda není strnulá, aby
ji mohl èlovìk získat trpnì  tedy jen vnímáním,
experimentem nebo pøemýlením. Vesmír je poddajné tìsto, které svìøí svou podstatu jen tomu,
kým je hnìteno. Pravda je stav, který tvùrce vnutí,
otiskne svému okolí. Jedinou pravdou je stváøení.
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Proto i poznávat pravdu musíme stváøením,
tedy hrou.
Literatura:
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Systémová dynamika (1. díl)
Úvod
V prùbìhu vìkù se lidé vdy snaili porozumìt
podstatì událostí a jevù, s nimi pøicházeli do
styku a které významným zpùsobem ovlivòovaly
jejich ivot. Tyto události a jevy se snaili popsat
nìjakým symbolickým jazykem. Jeskynní èlovìk
si nebyl schopen vysvìtlit pøírodní jevy jinak ne
jako pùsobení mocných nadpøirozených bytostí.
V dobì rozkvìtu starovìkých civilizací dolo
i k rozvinutí ÁlozoÁe, která tehdy zahrnovala
i matematiku, fyziku, astronomii a jiné pøírodní
vìdy. Tento nadìjný rozvoj byl vak násilnì pøeruen nástupem køesanství a katolické církve.
Nastal støedovìk, období, kdy vekeré události
v ivotì lidí byly tehdejími autoritami oÁciálnì
interpretovány jako boí vùle a vìdecké i duchovní poznatky byly oznaèovány za nástrahy Ïábla.
Jako reakce na toto období zákonitì pøilo
období osvícenství a racionalismu. Lidé, nebo
alespoò intelektuální elita, zaèali proívat nadení
z toho, e jsou schopni pøírodní jevy popsat symbolickým jazykem a tyto jevy vyuívat ve svùj
prospìch. Kyvadlo se vychýlilo do opaèné polohy
 ve se oznaèilo za poznatelné a popsatelné nìkolika jednoduchými rovnicemi. Technologie se
stala novým náboenstvím a lidem se pøedloila
vize pochodu k záøným zítøkùm a kdokoliv se
tuto vizi odváil zpochybòovat, byl oznaèen za
staromilce, karohlída a defétistu. Toto ílenství
zasáhlo celý svìt, i kdy svého vrcholu dosáhlo
v zemích socialistického bloku.
Nicménì, ve druhé polovinì 20. století se zaèalo ukazovat, e ony jednoduché matematické
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vzorce a rovnice nefungují a tak dokonale a e
záøné zítøky bude nutno ponìkud odloit Jako
protipól k technologickému, lineárnímu mylení
se objevilo mylení systémové  celostní, které
uèí, e ve na Zemi i ve Vesmíru je navzájem propojené a e pokud chceme zkoumat nìjaký jev,
nemùeme jej zkoumat oddìlenì od ostatních
prvkù, ale musíme se pokusit zkoumat systém jako celek. Vìdecká disciplína, která se zabývá popisem systémù, se nazývá systémová dynamika.
Základní pojmy
Základní pojmy a ÁlozoÁi systémové dynamiky
bude nejsnazí osvìtlit na jednoduchém pøíkladu.
Pøedstavme si následující velmi jednoduchý
systém. Mìjme tøi prvky systému, A, B a C.
Poèáteèní hodnoty v èase t = 0 jsou: a0 = 1, b0 =
1,66 a c0 = 0,95. Dále pøedpokládejme, e se stav
systému v èase vyvíjí podle následujících rovnic:
an = an1 * xaa + bn1 * xba + cn1 * xca
bn = bn1 * xbb + an1 * xab + cn1 * xcb
cn = cn1 * xcc + bn1 * xbc + an1 * xac
kde an cn jsou stavy systému v bodì (èase)
n, xaa xcc jsou koeÁcienty popisující závislosti
mezi jednotlivými prvky systému. Schematicky
si tento systém mùeme znázornit následujícím
obrázkem:

Pøítì si ukáeme, jak se systém vyvíjí v èase
v závislosti na jednotlivých koeÁcientech a øekneme si nìco o monostech, jak se tyto koeÁcienty
mohou vypoèítat, pokud známe minulou èasovou
øadu jednotlivých hodnot.
VAEK JANOUEK AKA ASDAREEL

My a Turecko III.
(dokonèení z minulého èasopisu)
Druhý den ráno jsme navtívili pobøení hrad
Corycos, který je mnohem vìtí ne ten na moøi.
Byl postaven na øímských základech køiáky
a slouil jako významný pøístav pøi cestì za dobytím svaté zemì. Hrad byl impozantní, ale naprosto neudrovaný a zarostlý pøevánì trnitými
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keøi a bodláky. Vude se v ruinách válely støepy
a jiný cenný archeologický materiál. Hrad mìl
200 metrù po obvodu a byl ze tøí stran nepøístupný.
Z jedné strany byl moèál a z druhé vodní pøíkop.
Dalí strany oblévalo moøe. Za hradem se kdysi
nalézalo antické mìsto, jeho pozùstatky dávno
pohltila vegetace. Do hradu vedla jedna zemská
brána s padacím mostem pøes vodní pøíkop a jedna, ji z dob øímských, vodním pøístavem. Tento
hrad byl rovnì spojen lávkou s druhým hradem
umístìným asi 200 metrù od bøehu na irém moøi. Tento hrad zvaný Kizkalesi dal název dnenímu
mìsteèku. Byl nazýván rovnì Dívèím hradem,
protoe ho nechal postavit král pro svou dceru.
Tam ji ukryl pøed zlou vìtbou, která ji pøisuzovala smrt hadím utknutím. Domníval se, e pøes
vodu se had nedostane, ale jak u to v bájích chodí, had se tam nakonec dostal v koi s èerstvým
ovocem, a tak se její osud stejnì naplnil.
V Kizkalesi jsme zùstali dvì noci a uívali
jsme si koupání a rovnì vysnìného sluníèka. Druhý den jsme si udìlali výlet do nedaleké nekropole
starého antického mìsta. Máloco na mne udìlalo
tak hluboký dojem. Údolí poseté velkými kamennými sarkofágy a do skal vytesanými hrobkami.
Nali jsme tu i starou, zpola zasypanou cisternu.
Celé to byl opravdu strhující záitek.
V pondìlí, 28. 6. veèer, jsme odjeli z Kizkalesi
noèním autobusem do Antalye. Spoleènì s námi
jely v autobuse i dvì Australanky, které ji nìkolik mìsícù, jen tak, cestují po Evropì. Nyní si
uívaly pár týdnù v Turecku. Ty nám poradily
dalí zajímavá místa, která stojí zato vidìt. Jednak
Olympos, na jih od Antalye, a zátoku Ölüdeniz
nedaleko Fethiye. Obì tato místa jsme se rozhodli
navtívit.
Kdy jsme druhý den koneènì dorazili
k Olympu, nali jsme námi hledanou a vøele
doporuèovanou osadu Kadir. Je zajímavá tím, e
je celá ze døeva. Bydlí se tam v tzv. top tree
houses, neboli ve srubech postavených okolo
stromù na takových kuøích nokách. Celé místo
mìlo úasnì odpoèinkovou atmosféru, protoe
vìtinu pøítomných, a bylo jich tam velké mnoství, tvoøili samí mladí lidé z celého svìta. Tato
zvlátní osada leela na úpatí hory Olymp v soutìsce, kde v období deù protéká øeka. Její koryto vak bylo v tuto dobu zcela vyschlé. Asi po
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pùl hodince cesty se dalo dojít k moøské zátoce,
kde leelo i antické mìsto Olymp. Dnes jsou zde
jen zbytky nìkterých staveb, napø. hradu, baziliky
a kostela, ale pøevánì opìt zarostlé okolními
keøi a stromy. Koupání zde bylo rovnì velmi
pìkné a romantické. Celá zátoka byla obehnána
vysokými skalnatými kopci, na krásné kamínkové
plái prý údajnì ijí a jsou pøísnì chránìny
moøské elvy, na moøi kotvilo nìkolik plachetnic
a lidí tu také nebylo pøíli mnoho.
Po výborné a vydatné veèeøi, kterou nám
v kempu pøipravili, jsme vyrazili za Chimérou,
neboli vìènými ohni. Dolmuem nás odvezli na
pomezí nìjakého lesa, kde byla úplná tma. Chvíli
jsme tam stáli jetì s dalími èleny této výpravy
a èekali, a se nás ujme nìjaký prùvodce. Po chvíli to komusi dolo, a tak se jeden Turek sebral
a vyrazili jsme. Èekal nás docela nároèný pùlhodinový výstup, kdy tmu sporadicky zahánìlo
nìkolik svìtýlek z naich baterek. Nakonec, kdy
jsme u ani nedoufali, e tam dojdeme, jsme je
koneènì spatøili. Ve svahu, který se pøed námi
rozprostøel, hoøelo nìkolik desítek ohýnkù, jen
tak mezi kameny. Plameny nebyly nijak velké ani
nevycházely z dìr, jak by se dalo oèekávat. lehaly zpoza kamenù nebo jen tak ze zemì Byl to
pro nás velice zvlátní a urèitì zcela nový záitek.
Druhý den ráno jsme opustili malebnou døevìnou osadu a vyrazili jsme do Fethiye, a odtud
potom do letoviska Ölüdeniz. Cesta do Fethiye
byla velice nepøíjemná, protoe jsme jeli asi
5 hodin dolmuem podél moøského pobøeí, co
znamenalo mnoho zatáèek a èastého nadskakování. Byli jsme rádi, kdy jsme to mìli za sebou.
Ölüdeniz je nádherné nové pøímoøské letovisko
ve vyí cenové kategorii, které leí v zálivu
mezi horami. Záliv má známou dlouhou plá,
která konèí úzkým prùlivem do nádherné modré
laguny. Ponìvad jsme chtìli být co nejblíe
u moøe, ubytovali jsme se v kempu pøímo u této
laguny. V ní bylo bezkonkurenènì nejteplejí
moøe. Velkou èást zabírala mìlèina s píseèným
podkladem, který na úplném konci pøecházel
v bahýnko a vodní traviny. Bahno bylo podobné
tomu z Mrtvého moøe v Izraeli. Na plavání byla
laguna opravdu úasná. Odpoledne jsme si ji
celou pøeplavali tam i zpátky bez jakékoliv únavy
nebo náznaku chladu. Kemp, ve kterém jsme si
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postavili ná nový stan, byl velice pìkný a dobøe
vybavený. V Ölüdeniz jsme si totálnì odpoèinuli
od vech památek, a uívali si jen a jen moøe
a bájeèného koupání.
Druhý den, ve ètvrtek 1.7., jsme se vpodveèer
vrátili opìt do Fethiye, odkud jsme mìli zaplacenou cestu dál na sever, do Selçuku. Mìli jsme
asi pìt hodin na prohlídku tohoto pøístavního
mìsta. Mohli jsme se projít nádhernou pøístavní
promenádou, kde znìla hudba, lidé korzovali,
u bøehu se pohupovaly výletní lodièky, vude
spousta barevných svìtel a mnoho lahùdek. Nad
mìstem záøila krásnì osvìtlená hrobka vytesaná
ve skále, symbol tohoto mìsta. Ve Fethiyi jsem
se nechal i ostøíhat a musím øíct, e to bylo
poprvé v ivotì, co mì støíhal opravdový holiè-mu, který to provedl vskutku výbornì a kvalitnì.
Dal si se vím velice záleet, a jsme se divili.
V pùl jedné v noci jsme autobusem odjídìli
z Fethiye do Selçuku, mìsta, které nahradilo
starovìký Efez.
Do Selçuku jsme dorazili asi v pìt hodin
ráno, a byli jsme tedy velice rádi, e tam ji stála
jedna paní, která nám nabízela opìt ubytování
ve svém penzionu. Dovezla nás autem a k sobì
a v pokoji, který nám nabídla, jsme se mohli
v klidu jetì dospat. Kdy jsme se probudili,
vyrazili jsme rovnou za slavným Efezem.
Místní dolmu nás zavezl nedaleko Efezu,
v dobách velkého Øíma, hlavního mìsta Malé
Asie. Obrovské mìsto s amÁteátrem pro 25 000
lidí, nìkolikapatrovými domy, nádhernou Celsovou knihovnou, láznìmi, chrámy, bazilikami,
podzemními chodbami a kanalizací. Projít to, co
bylo zatím odkryto a restaurováno, vydalo na
dlouhé dvì a tøi hodinky èasu. Efes byl mnohokrát dobyt, nìkolikrát pøestìhován, ale vdy se
znovu postavil na nohy. Hodnì problémù zpùsobilo jeho obyvatelùm asi to, e nepostavili
okolo mìsta hradby. Jednou, kdy se blíil jakýsi
dobyvatel s vojsky, øekli si: Efezská bohynì
Artemis je mocná a ochrání nás. Spoléhali se
tedy na ni. Chrám bohynì Artemis byl v té dobì
vak jetì rozestavìný a jim navíc doli peníze na
jeho dostavbu. Kdy se zmínìný dobyvatel pøiblíil a vidìl, jak obyvatelé natáhli okolo mìsta
provazy, pochopil, e je tak mìsto pod Artemidinou ochranou. Rozhodl se tedy vìnovat mìstu
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peníze na dostavbu jejího chrámu, kdysi jednoho
ze sedmi divù svìta. Poté mìsto obsadil, pøestìhoval o nìkolik kilometrù jinam a asi trochu i vyplenil.
Zvlátnost, kterou jsme ji nestihli, je jeskynì
Sedmi spáèù. Povìst praví, e na konci prvního
století, kdy zaèalo pronásledování køesanù øímskými úøady, muselo z Efezu uprchnout sedm
mladých køesanù. Ti se schovali a pøespali
v nedaleké jeskyni. Øímtí vojáci je objevili a
i s nimi nechali celou jeskyni zazdít. Ti se probudili, a kdy zemìtøesení prorazilo zazdìnou
èást, co se stalo asi a 200 let po jejím zazdìní.
V té dobì byl Efes ji køesanským mìstem,
øímská øíe køesanskou batou, a proto si i onìch
sedm spáèù zprvu myslelo, e dolo ke vzkøíení,
nebo nebyli pronásledováni, ale naopak vøele
vítáni.
Rovnì jsme nevidìli nìkolik kilometrù vzdálený dùm, kde údajnì ila a zemøela Panna Marie, která se vydala z Izraele do Efezu po smrti
jejího syna Jeíe.
Druhý den ráno jsme se li podívat na tradièní
sobotní trhy, které ovem vypadaly jako poltí,
vietnamtí a èetí stánkaøi pohromadì. Vechno
zboí bylo vìtinou dost podobné jako u nás,
take jsme z toho moc nadeni nebyli.
li jsme se tedy jetì radìji projít po Selçuku.
Vidìli jsme zbytky základù Artemidina chrámu
a jeho jediný poslední sloup, baziliku sv. Jana,
køiácký hrad a nakonec Alláhovu meitu.
V poledne jsme nasedli na vlak a jeli do Izmiru. Tato jediná cesta vlakem za celou dobu pro
nás nebyla nejlepím záitkem. Vlaky tam mají
sice hezèí ne u nás, ale protoe je to levnìjí
druh dopravy, jezdí jimi vìtina místních obyvatel
i turistù. Jsou tudí velice narvané, a proces neustálého vystupování a nastupování mnoha lidí
byl dosti únavný.
Izmir je tøetí nejvìtí mìsto v Turecku, a aèkoliv jsme si tam chtìli pùvodnì prohlédnout alespoò muzeum a centrum mìsta, byli jsme nakonec
rádi, e jsme z nìj mohli ujet. Dlouho trvalo ne
jsme se dostali z vlakového na autobusové nádraí. Tam jsme si zjistili spojení do dalího mìsta,
které jsme mìli v plánu. Chtìli jsme do bájného
Assosu, kam jsme vak museli jet jetì pøes
mìsto Ayvacik.
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Kdy jsme do Ayvaciku dorazili v pùl desáté
veèer, nejezdily ji dolmue dál do Assosu. Jeliko se nám vak nechtìlo zùstat v drahém hotelu,
rozhodli jsme se tedy vyzkouet taky jednou
stopování. Po pùl hodince nám zastavil mladý pár
z Istanbulu, který mìl do Assosu rovnì namíøeno. Dívka umìla dobøe anglicky, a kdy jsem
zjistil, e pracuje rovnì v bance, rozpovídali
jsme se na téma turecké hospodáøství, jejich
ílenì vysoká inflace (pøes 100 %) a nezamìstnanost (35 %). Dovìdìli jsme se, i jak neuvìøitelnì
vysokou mají reálnou úrokovou míru (okolo
50 %). Dovezli nás do horní èásti mìsteèka
Assos, kde se chtìli sami ubytovat. Kdy jsme
vak zjistili, e místní penziony jsou velice drahé
nebo plné, rozhodli jsme se pokraèovat dál do
dolní, pøístavní èásti tohoto mìsta. Ta byla vzdálená jetì asi 4 km a navíc u byla úplná tma. My
jsme ke vemu nemìli ji nai skvìlou novou
baterku, kterou jsme zapomnìli v kempu na
Olympu. lo se nám tedy velice obtínì, aèkoliv
byla krásná, jasná noc. Znenadání se za námi na
silnici objevily svìtla dvou aut. To první z nich byl
opìt ten mladý turecký pár z Istanbulu. Zjevnì si
o nás dìlali starost, a tak se za námi jeli podívat.
Bylo to neuvìøitelné, jaké jsme mìli tìstí. Kdoví,
jak dlouho bychom to asi sami s batohy na zádech a potmì lapali. O pùl dvanácté jsme se tedy
koneènì dostali na místo. Ubytovali jsme se
v místním kempu a byli rádi, kdy jsme koneènì
zalezli zase do naeho stanu.
Ráno jsme teprve vidìli, jak krásné místo to
bylo. Ná kemp leel pár metrù nad moøem a na
obzoru jsme vidìli rozlehlý ostrov Lesvos, který
je dnes ji øeckým ostrovem. Odsud se apotol
Pavel plavil do Evropy a nìkolik let zde il
i Aristoteles, který zde zaloil ÁlosoÁckou kolu.
Na kopci byly rozvaliny dávného antického Assosu s chrámem bohynì Athény z roku 530 pøed
n. l., meitou ze 14. století, byzantskými vìemi,
amÁteátrem, nekropolí a vysokými a pomìrnì
zachovalými zdmi. Moøe (Egejské) tu bylo o dost
studenìjí, ale za to velice èisté a plné podvodního
ivota. Dost nám pøipomínalo Jadranské moøe,
kterého jsme si uívali loni v Chorvatsku.
V Assosu jsme rovnì poprvé ochutnali místní zmrzlinu. Byla výborná, úplnì jiná ne jsme
zvyklí. Velice sytá a hustá, je se táhla jako mo-
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delína. Dopøávali jsme si ji dvakrát dennì, jak
nám zachutnala. Nikde jinde jsme ji tak dobrou
nedostali.
Ponìvad se nám tu velice líbilo, zùstali jsme
tu tøi dny. V úterý, 6. 7., jsme opìt noèním autobusem pokraèovali dál, tentokrát do velkého
mìsta Bursa. Pøijeli jsme tam ve tøi hodiny ráno,
a protoe dalí autobusy do Yalovy, kam jsme
chtìli pokraèovat dál, jeli a ráno v est, byli
jsme nuceni pøespat na lavièce na nádraí. Ráno
jsme si udìlali krátkou prohlídku tohoto velkomìsta se známou Zelenou meitou a hrobkou
sultána. Jinak nás tam nic nezaujalo. Snad jen
velké mnoství koèek, kterých ije volnì v Turecku hroznì moc, a èilý ruch orientálního velkomìsta. Odpoledne jsme tedy popojeli do Yalovy,
kde jsme se ovem rovnì nezdreli, ale rovnou
zamíøili do nedalekého Thermalu.
Tam jsme vyzkoueli pravé turecké sultánské
láznì, pøespali jsme jednu noc ve vesnièce Gökçedere, zøejmì u jedné turecké rodiny v lonici,
a druhý den ráno jsme se vrátili zase do Yalovy.
Odtamtud jsme se trajektem pøeplavili na
jeden z Princových ostrovù  Büyükadu. Princovy ostrovy leí asi 20 km na jih od Istanbulu,
v Marmarském moøi. Je z nich vak ono megalomìsto ji dobøe patrné. Tyto ostrovy jsou opravdovým skvostem. V minulosti zde ili pøevánì
idé, køesané, Øekové a dìti z významných
tureckých rodin. Sultán tam posílal do omezeného
exilu bohaté a významné. Dostat se tam znamenalo být VIP a zároveò PNG, tedy very important
person a persona non grata. Ostrùvkù je nìkolik
a vechny s výstavními vilami. My jsme byli na
tom nejvìtím z nich, Büyükadì. Veliká zajímavost je zákaz jízdy autem po celém tomto ostrovì.
Lidé se tam pohybují tedy buï pìky, na kolech
nebo na drokách. Ostrov má po obvodu asi
14 km, tak jsme si na dvì hodinky pùjèili kola,
v jedné z mnoha pùjèoven, a vyrazili jsme na
objíïku. Cestou jsme potkávali desítky droek
a rovnì volnì pasoucích se koní. Pøipadalo nám
to jako koní ráj, protoe tolik koní jsme pohromadì jetì nevidìli.
Poslední dvì noci naí bájeèné a dobrodruné
cesty jsme strávili opìt v Istanbulu. Ubytovali
jsme se v samotném centru v jednom studentském hostelu hned vedle Aya Sophii. Druhý den
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ráno jsme se li podívat na slavný krytý Velký
Bazar, kde je nekoneènì mnoho krámkù se vím
moným. Nakoupili jsme tam nìjaké dáreèky,
aèkoliv vyjít s tureckými obchodníky nebylo
vdy úplnì snadné. Vechno stokrát pøedraují,
pøemlouvají k nákupu, tisíckrát musíte odpovídat
na tuté otázku: Where are you from? Odkud
jste?, co nás u po 15 dnech pobytu úplnì
vyèerpalo. Z Bazaru jsme tedy radìji rychle
utíkali pryè. Po obìdì jsme se li projít k Bosporu,
navtívili jsme velkou Sulejmanovu meitu
a univerzitní parèík. V jednom obchùdku jsme
si koupili i nìjaké kníky na zpáteèní cestu.
Veèer mìla být v naem hostelu ukázka bøiního
tance. Mladá svùdná turecká taneènice, obleèená
do sporého blytivého obleèku, tanèila nejen
sama, ale zvala na parket i nás ostatní. Nìkolik
chlapcù to tedy zkusilo a vyzvala dokonce
i Danielu, která se bránila, ale nakonec pøeci jen
la. Po této zábavì jsme se li podívat jetì na
svìtelnou show u Modré meity.
V sobotu, 10. 7. ráno, jsme si stihli prohlédnout
jetì archeologické muzeum, ve kterém byly
zajímavé expozice. Bohuel celá polovina muzea
byla v rekonstrukci, take jsme vidìli jen zlomek.
Navíc bìhem doby, kdy jsme putovali po Turecku,
turecká vláda vydala naøízení na zruení studentských slev na vstupy do státních památek. Dost
velký rozdíl jít na prohlídku za 150 Kè namísto
vstupu zdarma, e?
V poledne jsme si vyzvedli nae zavazadla
v hostelu a jeli na otogar, èili autobusové nádraí,
odkud jsme ve 14.20 vyrazili na zpáteèní cestu
domù. Jaké bylo nae zdìení, kdy jsme zjistili,
e kromì nás a dvou øidièù nejede u vùbec nikdo. A tak jsme mìli sami pro sebe celý autobus
a do Prahy. Bìhem cesty rozdával ná øidiè na
kadé celnici po lahvince whisky a krabièce
cigaret, a to jsme v podpalubí tentokrát vùbec
nic nevezli. Na maïarských hranicích pustili do
autobusu dokonce ovèáka vycvièeného na hledání
drog. Natìstí jsme proli. Bylo sice vem divné,
e jede témìø prázdný autobus z Turecka, ale
nikdy nic nenali, a tak vdy jen kroutili hlavou
a poutìli nás dál. Nakonec jsme se tedy ve
zdraví dostali zase domù, do Prahy!!!
FILIP DRAPÁK & DANIELA HEBKÁ
22. 6.  11. 7. 1999, TURECKO
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Pite nám!
Informace pro pøispìvatele 
ètìte prosím peèlivì
Pøípustná forma fyzického odevzdání vaich
pøíspìvkù je s pøiloeným výtiskem z tiskárny na
disketì 5,25" nebo 3,5" (formátované pro PC),
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).
Pro jistotu, e vá pøíspìvek z diskety stáhneme bez problémù, nahrjte jej na disketu vícekrát
(napø. do adresáøe 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, *.EMF, *.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 obrázkù 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 6.52  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 s jednou urèitou kódovou stránkou, nebudou vám s èeskou klávesnicí fungovat písmena,
která se vyvolávají pomocí èárky nebo háèku
a písmene (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
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@atlas.cz 
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
(preferuji je komprimované v ZIPu nebo ARJ,
zejména soubory ve formátu DOC jsou zbyteènì
velké a dobøe se komprimují), pøípadnì i v tìle
mailu (tam ovem nemùu 100% zaruèit správnost kódování èetiny, aèkoliv mi vìtinou chodí
maily s diakritikou v poøádku). Pøíspìvky bez
èeské diakritiky se nepøijímají.
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Obèas mi docházely patnì soubory formátu
DOC  jako attachment se soubor zobrazoval
pouze u prvního mailu, avak po staení mìl velikost pouze cca 10 kB a neel otevøít, dále dolo
nìkolik dalích mailù, v jejich tìle byl nepouitelný zbytek. Domnívám se, e to je pøedvolením
maximální velikosti attachmentu v mailovacích
programech. Pokud napø. pouíváte Microsoft
Outlook Express, zkontrolujte laskavì, zda attachment není vìtí ne pøedvolená maximální
velikost. Naleznete to v menu Nástroje > Úèty
(sítì Internet) > Pota > Vlastnosti > Upøesnit >
Odesílání > Rozdìlit zprávy vìtí ne.
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, 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. Potou pøíspìvky
posílejte 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.
V pøípadì jakýchkoliv dotazù se na mùete
smìle obrátit. Za spolupráci dìkují
LUDÌK KOVÁØ & JIRKA LAHVIÈKA
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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, 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
Holeèkova 31a, 150 00 Praha 5, tel. 02/54 76 72, 57 31 77 10, e-mail: budanka@hotmail.com,
http://www.mensa.cz/budanka
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___hospodáø, éfredaktor èasopisu
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Koordinátor místních a zájmových
___skupin
Koordinátor redakèní rady
___a rady internetu, webmaster
Psycholoka Mensy ÈR
Public Relation
Právnièka Mensy, m. s. Plzeò
Dìtská Mensa
Styk s IBD/IGC a Mensou Intl
Koordinátor lektorské èinnosti

Václav Foøtík, Svojsíkova 28, 400 11 Ústí n. L., tel. 02/312 24 95, 047/277 83 34, mobil 0603/234 368,
e-mail: vafor@netwave.cz, http://www.drmozek.cz, http://www.no-army.cz(Sci-Ã klub Terminus)
Ludìk Kováø, Benkova 1698/9, 149 00 Praha 4-Chodov, e-mail: ludek.kovar@atlas.cz (jediná potovní a
jedna ze dvou e-mailových adres pro posílání pøíspìvkù do èasopisu!), tel. domù 02/79 27 794 (praská knihovna)
Miroslav Charvát, Palackého 770/28, P. O. Box 62, 363 01 Ostrov, tel. 0164/2079, 0164/2219,
mobil 0606/427 893, e-mail: m.charvat@post.cz (SIGy Diskusní klub, Letectví)
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
Jiøí Lahvièka, Vrchlického 317, 460 14 Liberec 13, tel. 02/302 33 30 linka 22, domù 048/512 05 49,
e-mail: lahvicka@altavista.net (soubory do max. 500 kb), http://come.to/lahvicka
Dagmar Jílková, V Záhorském 331, 190 12 Praha 9, tel. domù 02/81 93 13 23
Milan Junáek, 273 27 Otvovice 44, tel. domù 0205/78 30 41 (PSYG  SIG Psychologie)
Daniela Kováøová, Jezerní 440, 332 09 tìnovice, tel. do práce 019/73 33 527, mobil 0602/414 550,
domù (veèer) 019/791 61 05, e-mail: daniela.kov@iol.cz
Jiøí Kohoutek, U poty 5, 625 00 Brno, mobil 0601/277 290, e-mail: jko@post.cz
Jiøí Bìlohlávek, Komornická 30, 160 00 Praha 6, tel. 02/311 30 38, e-mail: belohlavekj@treasury.cpoj.cz
Václav Janouek, Rajmonova 9/1196, 182 00 Praha 8, tel. domù 02/688 47 01, mobil 0603/461 260,
e-mail: asdareel@mailcity.com, http://www.mujweb.cz/www/cernaluna

SIGy  zájmové skupiny:
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SIG Kreativní
SIG Vandrování
SIG Èerná Luna
SIG Èerná Luna  m. s. Brno
SIG RDJM (MC Domeèek)
SIG Draèí doupì Praha
SIG Invence
SIGy Peníze, Hudba (pozastavené)
SIG Medicíny
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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
Jaroslav Pilnaj, tursova 2621, 470 06 Èeská Lípa, tel. 0425/823 265, e-mail: jarda.pilnaj@volny.cz
Václav Janouek (spojení nahoøe) (SIG Globální problémy lidstva)
Lenka Rogoanová, Kubova 10, 621 00 Brno, tel. 05/41 22 62 67
Jarmila Ranoová, Zakouøilova 18, 149 00 Praha 4-Chodov, tel. domù (veèer) 02/792 41 11,
e-mail: ranosova@karlin.mff.cuni.cz, http://www.mensa.cz/domecek
Vaek Pícha, Jasanová 1492, 250 01 Brandýs n. L., tel. 0202/802 173
Juraj Madacký, Famfulíkova 7, 182 00 Praha 8, tel. domù 02/858 95 82, mobil 0602/37 35 36,
e-mail: jmadacky@ntext.cz
Zdenìk Pytela, Oblá 77, 634 00 Brno-Kamenný vrch, tel. 05/4721 0226, e-mail: pytela@phil.muni.cz
Daniel Mali, c/o post box 52, 169 00 Praha 6, mobil 0603/441 724
Michaela Buchvaldová, Baarova 1376, 500 05 Hradec Králové 2, tel. domù 049/55 11 538 nebo 33 377,
do práce 02/3301 0411, mobil 0602/546 303, http://www.mensa.cz/memorika
Josef Khol, Petukova 1, 162 00 Praha 6, tel. 02/206 108 26, mobil 0602/22 00 21, e-mail pro úèely ES:
es.card@post.cz, http://pteryx.natur.cuni.cz/~Ákacek/es.htm

Místní skupiny:
Místní skupina Praha (pøedseda)
Místní skupina Ostrava
___(pøedsedkynì)
Místní skupina Brno
Místní skupina Prostìjov
Místní skupina Hradec Králové
Místní skupina Plzeò
Místní skupina Frýdek-Místek
___(pøedseda)
Místní skupina Kladno
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Martin Doleel, Nedaovská 335, 155 21 Praha 5, tel. domù 02/61 22 30 79
Jaroslava Nenièková, VB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. 6.0014.30: 069/699 5500,
veèer: 069/695 4986, e-mail: jaroslava.nenickova@vsb.cz
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
Jan Walla, Kuèerova 22, 796 01 Prostìjov, tel. domù 0508/332 973, mobil 0603/209 048,
e-mail: walla@risc.upol.cz
Vladimír Hubka, Smetanovo nábøeí 952, 500 02 Hradec Králové, mobil 0603/462 453, e-mail:
vlad.hubka@iol.cz
Daniela Kováøová (spojení nahoøe)
Dalibor Hrabec, Beethovenova 1849, 738 02 Frýdek-Místek, tel. domù + zázn. 0658/342 74, do práce
0658/359 91, mobil 0602/936251, e-mail: dalibor.hrabec@post.cz, http://mujweb.cz/www/mensafm
Martin Paulus, Polská 2555, 272 01 Kladno, tel. 0312/861 30, e-mail: paulusm@rferl.org
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Místní skupina Karlovy Vary
Místní skupina Pardubice
Místní skupina Tábor (pøedsedkynì)
Místní skupina Ústí nad Labem
Pøíprava místní skupiny Liberec
Pøíprava místní skupiny Prachatice
Pøíprava místní skupiny Pøerov
Pøíprava místní skupiny Litomìøice
Pøíprava místní skupiny Jihlava

Ronald Nìmec, Sadová 42, 360 01 K. Vary, tel. 017/322 12 60, fax 017/322 12 40, mobil 0603/971 171,
e-mail: ronald_nemec@seznam.cz
Miroslav Jindøiek, Blahoutova 607, 530 12 Pardubice, mobil 0603/25 96 33, e-mail: mirek@jindrisek.cz
Petra Jaroová, Josefa vehly 1899, 390 02 Tábor, tel. 0361/252 814
Lenka Farská, Nová 1408/40, 400 03 Ústí nad Labem (pøedsedkynì)
Helena Munzarová, Kaparova 590, 463 12 Liberec 25, tel. domù 048/513 28 87, do práce: 048/510 02 72,
510 86 358, e-mail: helena.munzarova@email.cz
Ivo Smejtek, Èeská 678, 383 01 Prachatice, mobil 0602/168 044, e-mail: smejtos@post.cz
Milan Chovanec, Nová 1213, 752 01 Kojetín, tel. domù 0641/761 758, e-mail: error.mc@seznam.cz
Darek Kysela, 5. kvìtna 10, 412 01 Litomìøice, tel. 0416/731 000
Bohdan Vanìk, Okrajová 28, 586 01 Jihlava, tel. 066/286 95, e-mail: xvanb01@vse.cz

Dalí aktivní èlenové Mensy Èeské republiky:
Pøeds. správní rady Gymn. Buïánka Kateøina Havlíèková, Nad pilou 49, Kyice, 273 51 p. Unho, tel. 0312/699 003, e-mail: katahavl@volny.cz
Øeditelka Gymnázia Buïánka
Dana Makovièková, U Kolejí 319/12, 161 00 Praha 6, tel. domù 02/20 56 00 76
SIGHT koordinátor
Zdenìk Nahodil, Rooseveltova 47, 160 00 Praha 6-Bubeneè, tel. domù 02/312 28 48,
e-mail: zdenek@mailcity.com
Tech. redaktorka, jazykové korektury 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 Stolní hry)
Kompletní redakèní rada
J. Lahvièka, L. Kováø, V. Janouek, Jan Vuèka, Petr Buluek, Marta Nachtmannová, Silvie ustrová
Kontrolní komise Mensy ÈR
Jan Vuèka, Marika Zdeòková, Kateøina Havlíèková

Testující pro vstup do Mensy ÈR:
Jiøí Bìlohlávek, Jan Fikáèek, Václav Foøtík, Kateøina Havlíèková, 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 J. Bìlohlávka. Pokud se chcete stát novým testujícím, kontaktujte J. Bìlohlávka nebo psycholoku Mensy.

Mensa ÈR na Internetu:

OÃciální strana Mensy ÈR
Mensovní konference

Diskusní skupiny
Hromadné rozesílání mailù
Webmaster Mensy
Kompletní internetová rada

Nae stránky jsou
http://www.mensa.cz
umístìny na serveru
k pøihláení polete mail na adresu listserv@cs.felk.cvut.cz, subject
spoleènosti IGNUM.
nechte prázdný, do tìla napite subscribe mensa své jméno; pøíspìvky do
www.ignum.cz
do konference mùete posílat pøímo na mensa@cs.felk.cvut.cz
http://www.pruvodce.cz/kluby/mensa, http://www.pruvodce.cz/kluby/cerna_luna
radamensy@email.cz (Rada Mensy), redrada@email.cz (redakèní rada), intrada@email.cz (internetová rada),
vsichni@email.cz (sjednocení pøedchozích tøí), cernaluna@email.cz (Èerná Luna), dklub@email.cz (D-klub)
Jiøí Lahvièka (spojení vedle)
J. Lahvièka, M. Jindøiek, L. Kováø, V. Foøtík, V. Janouek, M. Charvát, J. Walla, J. Kohoutek, J. Vuèka

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 (19901999)
Stanovy Mensy
 pro èleny Mensy ÈR
(www.mensa.cz/cz/omense/stanovy.htm)
 pro ostatní
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
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. 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.

MENSA 1/2000

29

Miss sympatie Michaela
Kaplanová pøi odchodu
z Ãnále

Miss Internet 99
Jana Svobodová

Jana Svobodová pøi
rozhovoru s novináøi

Kristina Pochmanová ve studiu Novy
s moderátorkou

Kristina Pochmanová, Jana
Svobodová, Pet Brejchová

Finalistky na rautu, zcela vpravo Miss
Internet 98 Gabriela Jankù

Jana Svobodová, Gabriela
Jankù (zezadu), Pet Brejchová

Pet Brejchová (ta hezèí)
a Honza Fikáèek

Autor tìchto tøí fotograÁí: Vladimír Purgert-Záleský (prophoag@email.cz)

NOVINOVÉ VÝPLATNÉ  HRAZENO PØEVODEM

Odesílatel: Mensa Èeské republiky, P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00 Praha 2
Podávání novinových zásilek povoleno Øeditelstvím pot Praha èj. 1566/92NP ze dne 9. 12. 1992.

