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Slovo úvodem

Mensa je svìtová organizace zaloená v roce
1946 v Oxfordu. Èlenem se mùe stát kadý, kdo
dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorèím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvìma procenty
celkové populace. Pro èlenství nejsou nutné ádné jiné pøedpoklady.
Ve více ne 100 zemích svìta má nyní okolo
sto tisíc èlenù, v ÈR k 23. 12. 2003 má 2396 èlenù
(z toho Dìtská Mensa 489). Mensa ÈR má statut
národní Mensy, co ji mj. zavazuje k pøetiskování
základní èásti èasopisu Mensy International.

VÁCLAV FOŘTÍK
Tento èasopis zasíláme i tìm, co zapomnìli zaplatit èlenské
pøíspìvky, a doufáme,
e opomenutí napraví.
Pomoci k tomu mùe
seznam aktivit (èlenové jsou zvýhodnìni slevami ), o kterých víme, e se uskuteèní,
i s naznaèením termínù. Posíláme vám k tomu i malý kalendáøík,
abyste si ty akce mohli poznamenat J.
 20.22. 2.: Pragocon 2004  setkání pøíznivcù SF & F (Praha)
 13. 3.: Ples Mensy a gymnázia Buïánka (Praha)
 duben: SK-CZ-PL mezinárodní setkání na
Slovensku
 zaèátek kvìtna: Celostátní setkání (pravdìpodobnì Morava)
 21.23. 5.: Mensovní mistrovství Evropy ve
fotbalu (Èeská Lípa), spojené s valnou hromadou
 25.27. 6.: Souboj Mozkù aneb Dny plné her
(turnaje v deskových, karetních, RPG ap.
hrách)
 èervenec a srpen: letní campy pro dìti, mláde i celou rodinu (východní a západní Èechy)
 v druhé polovinì roku probìhne podzimní
celostátní setkání.
Kromì výe uvedených velkých aktivit budou
probíhat akce meního rozsahu  turnaje, diskuse, setkání, pøednáky Slibnì se rozjídí Business Club, herní kluby po celé republice i nìkteré
místní a zájmové skupiny.
Rád bych pøipomnìl, e jakou Mensu si zaøídíme, takovou ji budeme mít  Mensa se stává
souèástí vyspìlé obèanské spoleènosti. Èlenové
dìlají, co je baví, a nedìlají to, o co zájem nemají  Mensa je výborná platforma pro lidi, kteøí

Časopis
Mensa (to, co dríte v ruce) je mìsíèník Mensy Èeské republiky. Za uveøejnìní a neuveøejnìní èlánkù odpovídá redakèní rada, která také
zpìtnì vybírá konkrétní pøíspìvky, jejich autoøi
obdrí honoráø z rozpoètu Mensy ÈR.
Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky v pøípadì potøeby upravit èi zkrátit. ádáme autory,
aby u svých èlánkù uvádìli celé jméno, celou
adresu a aktuální bankovní spojení a aby je zasílali do data uzávìrky. Pøíspìvky ve sloventinì
a angliètinì neprocházejí jazykovou kontrolou.
Podrobné instrukce o poadovaném formátu
pøíspìvkù, pravidla pro uveøejòování inzerce
v èasopise a dalí informace jsou na internetové
stránce http://www.mensa.cz/cze/page0801.php
Elektronická verze èasopisu je pro èleny Mensy zdarma k dispozici ve formátu PDF na intranetu Mensy na adrese http://intranet.mensa.cz
Toto èíslo (lednové) vychází 5. 1. 2004, jeho
náklad èiní 800 výtiskù. Uzávìrka (i e-mailová)
únorového èísla je ve ètvrtek 15. 1. 2004 v 18.00,
uzávìrka èasopisu na bøezen bude v pátek 13. 2.
2004 v 18.00.
Tisk èasopisu: Tiskárna O. Harok, U Alejského dvora 1516, 739 34 enov u Ostravy, telefon
596 887 475, http://www.harok.cz
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Pozvánky na akce
Literární workshop  rozbor povídek, autorské ètení, info o workshopových projektech pod
vedením Lucky Lukaèovièové.
Hry  Pragocon je tradiènì spojen s hraním
her veho druhu:
 Altar - turnaj v Proroctví a patronát nad turnajem v DrD a soutìí o nejlepí jeskyni
 CorÂx  turnaj v Mage Knight a TransAmerice
 BlackÂre Entertainment  turnaj a pøedvádìèka hry WarCry
 Albi  turnaj v Osadnících z Katanu a Bangu
 Piatnik  turnaj a pøedvádìèka v Cinku a Villi
Paletti
 Dino Ravensburger  turnaj a pøedvádìèka
Draèího hradu, Kris Krosu
 Moria  nejvìtí velkoobchod s hrami a klub
bude pøedvádìt hry veho druhu
Dalí  Pragocon je nerozluènì spjat s vyhláením vítìzù literární soutìe pro autory do
19 let O cenu barda Marigolda, stejnì jako soutìe o nejbizarnìjí osobu èeské spoleènosti 
Mimozeman roku.
K dalím kratochvílím bude patøit videoprojekce (SF & F pecky, Simpsonovi, Southpark ),
bufet, burza knih a artefaktù, testy IQ, tombola.
Registraèní poplatek
250 Kè  pro pøedem pøihláené (pøes web, intranet) je
50 Kè sleva. Úèastníci literární
soutìe mají vstup volný. Èlenové Mensy platí 100 Kè, pokud se
pøedem pøihlásí mailem nebo
pøes web.
Na conu bude mono pøespat
 spacák s sebou. Poplatek za
pøespání nebude úètován  je
souèástí vstupného.
Blií informace a dotazy
Václav Foøtík, e-mail
vafor@volny.cz, 603 234 368,
http://terminus.mensa.cz
http://www.mensa.cz

chtìjí nìco dìlat, pomáhat, spolupracovat. Zklamáni po èase naopak jsou ti, kteøí oèekávají, e
Mensa nìco zaøídí, postará se, bude se vyjadøovat k závaným tématùm dneka
Toto Mensa jako organizace dìlat nebude,
nicménì to mohou dìlat jednotliví èlenové nebo
skupiny  napø. Katka Havlíèková se podílela na
zajímavém projektu kolem dùchodové reformy
a o nìkterých aspektech bude diskutovat na lednovém Business Clubu. Ukazuje se zahranièní
zkuenost s neziskovkami  to, co tyto organizace dìlají proto, e to èlenové dìlat chtìjí, má
obvykle vìtí pøidanou hodnotu, ne kdy to samé
dìlá stát nebo obec.
PREDSEDA@MENSA.CZ

Pragocon 2004
VÁCLAV FOŘTÍK
Ke konci února se bude konat 8. roèník setkání pøíznivcù vìdecké fantastiky, fantasy, hororù,
záhad veho druhu, japonské kultury a her na
hrdiny, poøádaný SFK Terminem. Poprvé ji od
pátku!
Kde: Z Benita Juáreze, Bílá ul. 1, Praha 6-Dejvice (jako loni)
Kdy: pátek 20. 2. (cca 18.00)
a nedìle 22. 2. 2004 (cca 13.00)
Bloky programu
Hlavní program  výbìr toho
nejlepího z kadého bloku programu.
Sci-Â  SF klasika, Star Trek,
Star Wars, Star Gate, Babylon 5.
Meè & magie  klasická fantasy, Harry Potter, LOTR, záhady, mýty
Manga  program pøipravuje Manga klub kolem www.
manga.cz.
Futurologický kongres 
støet civilizací, bionafta, jaderná
energetika, umìlá inteligence
aneb co nás èeká a nemine.
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Pozvánky na akce
Kadý organizátor akce, který bude Mensu
ÈR ádat o Ánanèní podporu, musí podat ádost
o Ánanèní podporu akce nejpozdìji do 31. ledna
pøísluného roku. ádost musí obsahovat název
akce, termín, místo, struènou charakteristiku
a kontaktní informace, dále pøedbìný program,
pøedpokládaný poèet úèastníkù, pøedpokládaný
poèet úèastníkù  èlenù Mensy ÈR a zpùsob vyúètování Ánanèní podpory.
Vechny akce budou obodovány s pøihlédnutím na poèet úèastníkù èlenù Mensy ÈR, druh
a význam akce, celkový poèet úèastníkù, celorepublikový dosah akce. Celková èástka vyèlenìná
v rozpoètu na celomensovní aktivity bude rozdìlena v pomìru pøidìlených bodù.

DI: zvýšená aktivita
činnosti inteligence
Epicentrum: Ústav termomechaniky AV ÈR,
Veleslavínova 11, Plzeò
Odhadovaný termín: pøelom ledna a února
Projevy: Chtìl bych vás vechny touto cestou
pozvat na neobvyklou akci, ji snad uskuteèníme.
Jeden z místních nadencù se svými pøáteli natoèil dvacetiminutový Álm a chtìl by ho promítnout
spolumensanùm a následnì ho prodiskutovat.
Pokud bude mít nìkdo zájem se úèastnit, nech
se ozve na mùj telefon (viz adresáø) (e-mailem to
ani nezkouejte). Podle moností a nárokù jednotlivých úèastníkù upravím termín a èas. Neváhejte, tento Álm nebude v Palace Cinemas aj.
Záznam proveden: 11. prosince 2003
Záznam provedl: Ing. Ondøej E. Cibulka

TBLUMEN@MENSA.CZ

Business Club: téma důchody

Celomensovní aktivity
v roce 2004

K ATEŘINA HAVLÍČKOVÁ
Jste mladí a myslíte si, e problémy dùchodového systému se vás netýkají?
Omyl! Vy budete tìmi, kdo v budoucnosti
zaplatí za chyby, kterých se dnes dopustíme.
Pokud nehodláte emigrovat ani ivoøit, jsou
problémy èeského dùchodového systému vaím
problémem osobním.
Dnes vytváøený dluh se bude muset zítra zaplatit i s úroky. Populace stárne, dìtí je málo,
doba doití se prodluuje.
Dnes se rozhoduje o tom, jaký bude dùchodový systém v pøítích desetiletích. Zvítìzí-li hloupý zpùsob, nic to nedokáe napravit. Potøebujeme, aby byl zvolen chytrý zpùsob.
Pøijïte si podebatovat o reformì  vládním
návrhu, alternativách, podívat se na poèítaèový
model, který dokáe rùzné systémy a jejich efektivitu porovnat.
Vae názory jsou dùleité  ne vdy se dá
spoèítat co je správnì. Nevadí, pokud nejste
odborníky, naopak  nezaujatý pohled na vìc
mùe odhalit leccos, co odborníka nenapadne.
Tìím se na shledanou 13. ledna na schùzce
Business Clubu v restauraci Jizera na Václaváku.

TOMÁŠ BLUMENSTEIN, ČLEN RM ZODPOVĚDNÝ
ZA CELOMENSOVNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY

V souèasnosti sestavujeme kalendáø celomensovních akcí na pøítí rok. Zatím to vypadá, e se
mùete tìit na následující akce:
 20.22. února: Pragocon, Praha
 13. bøezna: Ples Gymnázia Buïánka a Mensy
ÈR, Praha
 duben: Setkání slovensko-èesko-polské, Slovensko
 1. polovina kvìtna: Jarní celostátní setkání
 22. kvìtna: Evropské mensovní mistrovství
ve fotbale a valná hromada, Èeskolipsko
 27. èervna: Den plný her, Praha
 srpen: Louèení s létem
 záøí/øíjen: Podzimní celostátní setkání
Dále bych chtìl oslovit vechny organizátory
celomensovních i regionálních akcí, aby mi vèas
posílali termín, místo, kontakt na organizátora
a informace o akci pro zaøazení do kalendáøe.
Tìm, kteøí budou Radu Mensy ádat o Ánanèní podporu akce, cituji usnesení RM:
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Pozvánky na akce
VÚBP (Výzkumný ústav bezpeènosti práce)
øeí øadu resortních výzkumných úkolù (pøi Ministerstvu práce a sociálních vìcí). Jeden z nich
se týká identiÁkace stresorù a zpùsobù vyrovnání se se stresem. Nabídli nám monost zúèastnit
se tohoto výzkumu jako respondenti (cca 100 respondentù).
Zúèastnit se mùe kadý z nás, komu ji je
18 let. Vyplòování osobnostních dotazníkù by
trvalo 34 hodiny. (Nejedná se o výkonové testy
jako jsou napø. inteligenèní testy.) Vyplnìní testù probìhne v urèené dny v malých kolektivech
cca 2025 lidí.
Z vyhodnocených testù se mùe kadý respondent dozvìdìt formou krátké konsultace (max.
20 min.) svùj stav odolnosti vùèi stresu, jak je
schopen se stresem vyrovnávat a co je vhodné
posilovat.

Test odolnosti vůči stresu
JAN ŠLEMENDA
Chronický stres je jako pomalý jed!
Jean Kingová
Urèitou míru stresu proívá stále kadý èlovìk. Obvykle v míøe, které øíkáváme zátì. Proto
Hans Selye napsal: Existuje jediný zpùsob, jak
se stresu vyhnout  zemøít.
kodlivá je a pøemíra stresu. Akutní stres
nikdo nepøehlédne, protoe je nový. Chronický
stres mùeme snadno pøehlíet, protoe je starý,
známý a do jisté míry jsme zvyklí s ním ít. Take
je pro nás èasto pohodlnìjí ít s ním, ne udìlat
zmìny a odstranit pracnì jeho pøíèiny. Ale ohroení naeho zdraví a ivota je reálné.
Harmonogram testování
1. snímání 21. 1. 2004 (støeda) 17.0021.00
2. snímání 24. 1. 2004 (sobota) 13.0017.00
3. snímání 26. 1. 2004 (pondìlí) 15.0019.00
4. snímání 28. 1. 2004 (støeda) 15.0017.00
Harmonogram individuálních pohovorù
1. termín
4. 2. 2004 (støeda) od 17.00
2. termín
7. 2. 2004 (sobota) od 9.00
3. termín
11. 2. 2004 (støeda) od 17.00
4. termín
14. 2. 2004 (sobota) od 9.00

Abaco Group (Vinohradská 93, Praha 2)
Gymnázium Buïánka (Holeèkova 31a, Praha 5)
Gymnázium Buïánka
Gymnázium Buïánka
Abaco Group (pro pozvané po pøedchozí dohodì)
Gymnázium Buïánka (volnì bez dohody)
Abaco Group (pro pozvané po pøedchozí dohodì)
Gymnázium Buïánka (volnì bez dohody)

INZERCE

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

Tel.: +420 603 25 96 33
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Dětská Mensa
 rétorika, rozvoj debatních a diskusních dovedností
 odborný garant: Lucie Lukaèovièová
Cena: 3490 Kè
4. Literární camp II.
(17. 7.24. 7. 2004)
 popis a cenu vizte výe
5. Dramatický camp
(17. 7.24. 7. 2004)
 základy dramatického umìní, divadelní pøedstavení
 úvod do scénického pohybu, historický erm,
nácvik rétorických a dechových cvièení
 pøíprava rozhlasové hry, icebreakers
 dramatizace, role-playing
 odborní garanti: herec Divadla Rozmanitostí, studenti divadelní fakulty JAMU
Cena: 3490 Kè
6. VLK (Výtvornì-logický camp)
(25. 7.1. 8. 2004)
 úlohy na rozvoj logiky, pamìti a rùzných typù
inteligence, tj. verbální, matematické, prostorové pøedstavivosti a postøehu
 zajímavé techniky z oblasti výtvarného umìní, jejich výsledky si úèastníci odvezou
 rozvoj kreativity
 hraní logických i deskových her,vèetnì tvorby her vlastních
 týmové aktivity
 odborní garanti: výtvarnice a ilustrátorka,
místopøedseda DM
Cena: 3490 Kè

Campy Dětské Mensy pro
nadané děti a mládež
VÁCLAV FOŘTÍK
Mensa Èeské republiky  Dìtská Mensa si
vám dovoluje nabídnout zábavnì-výukové jednotýdenní campy pro nadané dìti a mláde ve
vìku 1026 let + rodièe s dìtmi, které si dávají
za cíl rozvíjet duevní schopnosti tìmito následujícími kurzy:
1. Rozvoj logického mylení I.
(3. 7.10. 7. 2004)
 úlohy na rozvoj logiky, pamìti a rùzných typù
inteligence  tj. verbální, matematické, prostorové pøedstavivosti a postøehu
 Draèí doupì a dalí hry na hrdiny, které rozvíjejí strategii, taktiku a rétorické schopnosti,
stolní deskové hry  Scrabble, achy, Abalone
a jiné známé èi ménì známé logické hry, hlavolamy a rébusy
 odborný garant: pøedseda Mensy ÈR
Cena: 3490 Kè
2. Rozvoj logického mylení II.
(10. 7.17. 7. 2004)
 popis a cenu vizte výe
3. Literární camp I.
(10. 7.17. 7. 2004)
 funkèní gramotnost, rozbor textu
 zlepení slohu, tvùrèí psaní, autorské soutìe
(povídka, námìt )
 verbální hry  Scrabble, køíovky, osmismìrky

 "   "   "   ústøiek pro pøedbìné pøihláky   "   "   " 
Jméno a pøíjmení: __________________________________________________________________
Kontaktní adresa: __________________________________________________________________
Vìk úèastníka: _______ Telefon: _______________ E-mail: _______________________________
Úèastník (zákonný zástupce, sourozenec) je èlenem Mensy, Herního klubu (10% sleva)
Úèastník jede na více ne jeden týden
(10% sleva)
Camp (zakøíkujte):

1. ¨
7. ¨

2. ¨
8. ¨

3. ¨
9. ¨

4. ¨
10. ¨

5. ¨
11. ¨

¨
¨
6. ¨

Podpis zákonného zástupce (u osob mladích 15 let): _____________________________
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Dětská Mensa
nadaných dìtí (pøednáky, diskuze, individuální konzultace)
 zábavné testy schopností pro celou rodinu
 herní èinnosti vhodné pro rozvoj rùzných typù
inteligence
 monost komplexní psychodiagnostiky dìtí
(nad rámec standardního programu)
 týmové hry v pøírodì, deskové hry, hlavolamy, rébusy, kvízy a soutìe
 odborný garant: pøedseda Mensy
Cena: 3490 Kè
11. Rodièe s dìtmi II. (doporuèený vìk dìtí
do 14 let) (15. 8.22. 8. 2004)
 spoleèné setkání rodin s nadanými dìtmi
 zábavné testy, ifry, kvízy, hlavolamy
 herní a rozvojové aktivity vhodné pro vechny
èleny rodiny
 týmové hry v pøírodì
 výuka a turnaje v logických a strategických
deskových hrách
 kadý den se zamìøíme na rozvoj nìkteré sloky intelektu
 poradenství (práce s nadanými dìtmi, øeení
individuálních problémù)
 odborný garant: pøedseda Dìtské Mensy
Cena: 3490 Kè
Místa konání campù:
Campy 15, 8 a 11 v Seèi (ve východních
Èechách, cca 95 km od Prahy), campy 6, 7, 9 a 10
v Tøemeku (mezi Rakovníkem a Karlovými
Vary, cca 80 km od Prahy).
Od 15. 8. do 25. 8. 2004 probìhne z vìtí èásti
soubìnì s Angliètinou II. a Rodièe s dìtmi II.
v rekreaèním areálu Seè Mezinárodní camp 
ji se ohlásili Bulhaøi a nìkolik Nizozemcù
a Belgièanù; pokud byste mìli zájem o program
tohoto campu, pøihlaste se na An II. a napite
mail s upozornìním, e máte zájem o celých 10
dní, a nikoli jen 7.
Vzhledem k velkému zájmu o campy v uplynulém létì prosíme pøípadné zájemce o úèast
o vèasné vyplnìní pøedbìné pøihláky.
Kontaktní adresa pro pøedbìné pøihláky: Václav Foøtík, Zavadilova 3, 160 00 Praha 6,
e-mail vaclav.fortik@mensa.cz, tel. 603 234 368.

7. Angliètina I.
(25. 7.1. 8. 2004)
 komunikativní dovednosti, algoritmy uèení
cizích jazykù, fonetika
 rozvoj logického mylení a kreativity v angliètinì, rozvoj slovní zásoby hravou formou
 texty písní, verbální hry a soutìe, deskové
hry pro rozvoj slovní zásoby a vyjadøování
v cizím jazyce, týmové strategické hry
 odborný garant: doktorandka Univerzity Palackého
 pozn.: vyaduje úroveò angliètiny min. upperintermediate
Cena: 3490 Kè
8. Angliètina II.
(15. 8.22. 8. 2004)
 teorie pøekladu, techniky porozumìní cizojazyènému textu, verbální hry a soutìe
 dramatizace povídky, dotváøení pøíbìhu, kulturní studia, úvod do tlumoènictví a dabingu,
debaty na historicko-politická témata související s anglo-americkou kulturou, Álmy v originále, staroanglické legendy
 ifrování a rozvoj logiky v angliètinì
 odborný garant: doktorandka Univerzity Palackého
 pozn. vhodné i pro mírnì pokroèilé v angliètinì
Cena: 3490 Kè
9. Manga-anime  camp vìnovaný Japonsku
(1526 let) (1. 8.8. 8. 2004)
 japonské hrané Álmy, fanovské anime-videoklipy, videoklipy japonských hudebních skupin
 workshopy, origami, manga, kaligraÁe, ikebana
 pøednáky, pøedvádìèky a diskuse
 go, japonské TCG  Pokémon, Cardcaptors,
Sailor Moon atd.
 TCG Legenda pìti prstenù (Legend of the
Five Rings)
Cena: 3490 Kè
10. Rodièe s dìtmi I.
(8. 8.15. 8. 2003)
 setkání s odborníky z øad psychologù a pedagogù  poradenství, praktické rady rodièùm
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Zajímavosti
òadry, do dalích s malými, støedními a velkými
prsy, do páté takové, jejich objem hrudníku vyráí muské populaci dech.
Právì ty získávaly pøi odpovìdích na zkuební otázky v prùmìru o deset kladných bodù víc
ne ostatní, ale i majitelky støedního a velkého
poprsí dosahovaly pøi hodnocení o tøi a ètyøi
body lepího skóre ne eny v obou zbývajících
skupinách, uvedla doktorka Rossdaleová.
Z pøedpojatosti ji rozhodnì nelze podezírat,
nebo sama patøí k tìm, jejich obsah podprsenky lze oznaèit za zcela zanedbatelný.
Proè Lolo Ferrari, Dolly Buster èi Pamela
Andersonová nic geniálního nevynalezly, doktorka Rossdaleová neví, ale podle sociologogù jsou
výsledky experimentu naprosto logické. eny,
které mají bujné poprsí, jsou dnes veobecnì
povaovány za nejvíc sexy. Chovají se proto sebevìdomìji ne ostatní, a to se pozitivnì odrazilo
v jejich celkovém umístìní, konstatují.
Cynici se dali naopak slyet, e závìry, k nim
dospìla doktorka Rossdaleová, koneènì vysvìtlují, proè je tak velký zájem o silikonové prsní
implantáty.
Klientky plastických chirurgù zøejmì vìøí,
e díky nim budou mít nejen smyslnìjí postavu,
ale navíc prudce vzroste i jejich mozková kapacita, tvrdí ironicky.

Nové výhody pro členy
Mensy ČR
MIREK JINDŘIŠEK
V nynìjí Radì Mensy ÈR jsem si vzal mimojiné na starosti zajiování a domlouvání výhod
pro nae èleny, a zde jsou dalí z nich:
 CD klub a videopùjèovna AUSID, sídlící
v Pardubicích na tøídì 17. listopadu 181, poskytne od 1. 1. 2004 vem aktuálním èlenùm Mensy
ÈR slevu ve výi 10 % na nákup CD, DVD a videokazet. Pokud bude zájemce navíc èlenem klubu
spolumajitelù CD, bude celková sleva èinit 15 %.
Je nutné se pøi nákupu prokázat èlenskou legitimací s nalepeným kuponem na rok 2004. Seznam CD, DVD a videokazet, kontakt a dalí informace najdete na stránkách www.ausid.cz.
 Webhostingová spoleènost PoweredBy,
s. r. o., která hostuje vekeré internetové sluby
pro Mensu ÈR, nabízí vem novým zákazníkùm
z øad èlenù Mensy ÈR provoz webovských stránek na 1. rok se slevou 30 % a monost vytvoøení
profesionální webové presentace ji od 1000 Kè
(jak pro fyzické, tak pro právnické osoby). Více informací najdete na stránkách www.poweredby.cz.
Pokud nejsou tyto nabídky to pravé pro vás, nezoufejte, budou dalí. Pokud i vy èi vae Árma mùe nabídnout výhody pro èleny Mensy ÈR, neváhejte a kontaktujte mne, nabídky jsou vítány.

Herečka Geena Davisová
čeká dvojčata

MIREK@MENSA.CZ

Obsah podprsenky
určuje inteligenci

AGENTURNÍ ZPRÁVA

Èlenka Americké Mensy a hvìzda Álmù Thelma a Louise, Ostrov hrdloøezù, Beetlejuice èi
Náhodný turista (za nìj dostala v roce 1989
Oscara) se stane znovu matkou v 48 letech, které
slaví 21. ledna. Se svým ètvrtým manelem (po
svazcích s hercem Jeffem Goldblumem, reisérem Rennym Harlinem a restauratérem Richardem Emmolem), 33letým neurochirurgem Rezou Jarrahym, mìla svatbu v roce 2001 na Long
Islandu a v následujícím roce se jim narodila
holèièka.

AGENTURNÍ ZPRÁVA, 3. 12. 2003

K okujícímu odhalení dospìla americká socioloka doktorka Yvonne Rossdaleová. Na základì vyhodnocení inteligenèních testù, jim se
podrobilo na 1200 dobrovolnic, zjistila, e èím
objemnìjím poprsím se ena pyní, tím vìtími
rozumovými schopnostmi disponuje.
Úèastnice pokusu rozdìlila do pìti skupin.
Do první byly zaøazeny eny s nezvykle drobnými
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mají zájem ve svých prostorech takovýto klub
provozovat. Naím dalím cílem je vytvoøit databázi lidí ochotných takové kluby vést.
V souèasnosti vypadá nae nabídka takto:
 Mensa ÈR zakoupí hry a startovní balík
tìchto her nabídne subjektùm, které provozují èi chtìjí provozovat herní klub.
 Startovní balík her bude pronajat urèeným
subjektùm na dobu neurèitou za 1 Kè.
Podmínky, které vyadujeme pro klub
patøící do naí sítì, jsou následující:
 Pravidelná èinnost (pokud mono alespoò
jednou týdnì).
 Otevøenost klubù (není urèeno pro uzavøené
skupinky lidí, kteøí chtìjí hrát pouze spolu).
 Alespoò jednou za pùl roku uspoøádání akce
otevøené pro veøejnost (nejlépe turnaj).
 Jednou za pùl roku podání krátké zprávy
o èinnosti klubu (cca pùl stránky + foto).
Co nabízíme
Startovní balíky her si budou moci organizátoøi vybrat individuálnì z následující nabídky:
Hra
Ceníková cena / Klubová cena Body
Activity
420, / 335,
550
Balíèek BlackÁre
??? / ???
???
Beng
390, / 320,
???
Carcassonne
 modrý èi zelený
590, / 460,
600
 rozíøení 1, 2
290, / 230,
300
Cartagena
550, / 420,
600
Cink
230, / 190,
300
Draèí doupì
 pravidla pro zaèáteèníky ??? / ???
???
Elfenland
990, / 770, 1000
Jungle Speed
305, / 240,
400
Karetní osadníci
490, / 440,
???
Klany
550, / 420,
600
Kris Kros Klasik
225, / 200,
350
Kuchhandel
390, / 350,
600
Ohne Furcht und Adel 390, / 350,
600
Osadníci
990, / 770, 1000
Proroctví
??? / ???
???
San Gimignano
520, / 415,
700
Stratego
??? / ???
400
Talisman (+ 2× rozíøení)
??? / ???
???

Mensovní ¤lmový Abaco club
TOMÁŠ KOCMAN
Kdy: 4× mìsíènì  od 19.00 kadé 1. a 3.
pondìlí v mìsíci Álmy a kadé 2. a 4. pondìlí
hudebnìÁlmové projekce
Kde: Abaco Group, Vinohradská 93, Praha 2,
tel. 222 720 990, tomas_kocman@abaco.cz,
www.abaco.cz
Aktuální program MFAC:
5. 1.: Cimrman  Lijavec  dalí z dìl èeského
génia
19. 1.: Doba ledová  animovaný rodinný Álm
2. 2.: Lawrence z Arábie (D. Lean)  o mui,
který za 2. svìtové války sjednotil Saúdskou Arábii a stal se legendou
16. 2.: Jih proti severu (Gone with the wind) 
drama z americké obèanské války o lásce a váni
Èlenové Mensy ÈR, clubu a partneøi Abaca
mají vstup zdarma, ostatní platí 50 Kè. Pøivede-li s sebou èlen Mensy dva a více nemensanù,
zaplatí kadý jen 30 Kè. Obèerstvení proti ízni
je zajitìno. Zájemcùm je moné také na základì
pøedchozí dohody provést na místì testování IQ,
s následným zaruèeným vstupem na promítání
zdarma. V MFAC je moné také zaplatit mensovní èlenské pøíspìvky.
Za MFAC se tìím na vidìnou
TOMAS_KOCMAN@ABACO.CZ, 602 219 601

Herní kluby
(kluby deskových her)
VÁCLAV FOŘTÍK, JAN VODIČKA
Spoleènost Mensa právì rozbíhá projekt,
jeho cílem je v horizontu 35 let vytvoøit na
území ÈR sí klubù deskových her (v souèasné
dobì jich je ji okolo tøiceti). Jedná se o hry nové
generace, jejich podstatným prvkem ovem je
rozvoj intelektových schopností hrajících (strategického uvaování, síového mylení ). Za tímto úèelem oslovujeme domy dìtí a mládee, støediska volného èasu, koly a dalí subjekty, které
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Trans America
550, / 420,
600
Villa Paletti
550, / 440,
700
Ztracená mìsta
390, / 310,
450
Kadé høe jsou pøidìleny body (od 300 do
1000) a kadý organizátor si mùe ze seznamu
vybrat hry do balíku za 40008000 bodù. Kluby
zapojené do sítì si budou moci dále nakupovat
hry pro klubové úèely od spolupracujících Árem
za klubovní ceny (sleva cca 2030 % oproti MC),
logistickou podporu (informování o akcích na
webu, v èasopise Mensy a dalích spolupracujících periodikách), pomoc pøi organizování akcí
otevøených pro veøejnost.
Dále nabízíme jednotlivcùm èlenství
v Herním klubu Mensy:
 Èlenský poplatek je 100 Kè/rok.
 Èlen bude oprávnìn odebírat hry od spolupracujících Árem za klubovou cenu pro svou
potøebu (sleva cca 20 % oproti MC).
 Èlen bude pravidelnì, nejménì 1× za mìsíc
informován o akcích herních klubù.
 Èlen bude mít slevy na vechny akce Mensy
a Dìtské Mensy, vèetnì slevy na Letní campy.

SIG Astronomie:
Měsíce planet I.
ELIŠKA A. KUBIČKOVÁ
Co je to mìsíc? To je asi divná otázka. Kadý
pøece zná ten zlatobílý kotouè, který je inspirací
básníkù a milencù a ve starých kulturách pro
svoji mírnou chladnou krásu pøedstavoval obvykle enská bostva. Známe jeho fáze, víme, e
k nám pøivrací stále stejnou tváø, a protoe jako
jediné mimozemské vesmírné tìleso byl navtíven
lidmi, máme pocit, e ho známe dosti dùvìrnì.
Pro astronomy je to ná Mìsíc (s velkým písmenem), který obíhá Zemi jako její jediná pøirozená
druice, satelit nebo také mìsíc. Právì o tìchto
mìsících s malým m ve smyslu pøirozených
druic planet si budeme dnes povídat.
Kdy zaèneme probírat planety tak, jak obíhají na svých eliptických drahách smìrem od
Slunce, zjistíme, e nejmení planeta zemského
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typu Merkur, který témìø na obloze nevidíme,
protoe se pohybuje v tìsné blízkosti záøivého
Slunce, nemá ádný mìsíc. Pro svoji slabou gravitaci si nedokáe udret ani atmosféru, nato
kosmické tìleso na obìné dráze. Ani druhé planetì v poøadí od Slunce, sousedce Zemì, Venui
se nepodaøilo do svého gravitaèního pole zachytit ádný pøirozený satelit a mohly si jí zblízka
prohlédnout jen kosmické sondy.
O Mìsíci Zemì byla øeè v úvodu i v rozsáhlém
èlánku, který se otázce naeho souputníka vìnoval dosti podrobnì. Ná druhý blízký soused
Mars, který se svými fyzikálními vlastnostmi
nejvíce podobá Zemi, je obíhán dvìma mìsíci
Phobos a Deimos pojmenovanými po démonických bytostech v souladu s hrozivým Marsem,
jeho patronem je bùh války Áres. Phobos má
rozmìry 27/20 km, Deimos 15/11 km  jsou to
opravdu malé mìsíèky. Jejich povrch je hustì
pokrytý impaktními krátery. Mají nepravidelný
tvar, jak je vidìt i z rozmìrù a jsou velmi tmavé.
Podle nepravidelného tvaru se usuzovalo, e se
jedná o zachycenou dvojici planetek, ale tomu
nenasvìdèují jejich dráhy. Pøedpokládá se proto,
e spíe pochází z období vzniku sluneèní soustavy v dobì velkého bombardování.
Mnohem bohatí na mìsíce jsou tzv. velké
planety, té planety typu Jupitera, na jejich obìných drahách obíhá celkem nìkolik desítek mìsícù rùzných velikostí a nìkteré z nich jsou velmi
zajímavé. Navíc díky stále dokonalejí technice
jsou objevovány nové, stále mení mìsíèky velkých planet. Napøíklad Hubbleùv kosmický dalekohled objevil v srpnu 2003 dva úplnì malièké
mìsíce planety Uran, o rozmìrech 12 a 16 km,
které obíhají v tìsné blízkosti planety na drahách
øádovì stovek kilometrù.
Vìnujme nyní pozornost zøejmì nejpopulárnìjím mìsícùm velkých planet, a to tzv. galileovským satelitùm (objevil je Galileo Galilei)
planety Jupiter (je známo estnáct mìsícù této
planety). Mezi galileovské mìsíce patøí Io, Europa, Ganymed a Kallisto. Jedná se o tìlesa velkých
rozmìrù  Io má prùmìr 3630 km a lutì a èervenì zbarvený povrch. Hmota mìsíce je tvoøena
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hlavnì sírou a jejími slouèeninami. Jeho nejvìtí
zajímavostí jsou èinné sopky, které vyvrhují do
velké výky oblaky siøièitého materiálu. Mìsíc Io
je také spojen s Jupiterem plazmovou trubicí.
Europa je o málo mení ne Io a prakticky
tvoøená ledem. Její hladký povrch bez kráterù je
protkán trhlinami v ledových blocích, které tvoøí
povrch tìlesa. Pøedpokládá se, e pod ledovou
kùrou je ukrytý oceán tekuté vody (asi v hloubce
100 km). Vlivem slapových sil mateøské planety
dochází v ledové hmotì k jevu (pohybu hmoty),
který je oznaèován jako ledový vulkanismus a je
znám i z jiných mìsícù velkých planet.
Ganymed má prùmìr 5262 km a je nejvìtím
satelitem ve sluneèní soustavì. Je tvoøen ledovou
kùrou na povrchu, s pøímìsí hornin, pod ní se
pøedpokládá tekutá voda, hloubìji je tìleso tvoøeno silným kamenným plátìm o mocnosti
800 km, uvnitø kovové jádro. Mìsíc proel zmìnami, pøi nich docházelo k posunu blokù pevniny
podobným, jaké jsou pùvodem deskové tektoniky Zemì. Pozdìji vznikly praskliny v ledu. Nyní
je povrch tvoøen mnoha krátery, podobnì jako
ná Mìsíc a svìtlejími a tmavými plochami.
Kallisto je s prùmìrem 4800 km druhým nejvìtím satelitem Jupiteru, má nízké albedo (tmavý povrch), nízkou hustotu. Má starou a velmi
silnou ledovou kùru, jinak se povrch zøejmì ji
dlouho nemìnil. Obsahuje øadu impaktních kráterù, nejvìtí útvar (o prùmìru 200 km) je pánev
Valhala. V nedávné dobì byl na povrchu mìsíce
objeven èerstvý led.
Známý je také mìsíc Amalthea, který je velmi
tmavý se sirným naèervenalým povrchem, pokrytým zelenými skvrnami.
Mìsíce Jupiteru studovala velmi podrobnì
sonda Galileo vyputìná roku 1989 spolu s raketoplánem Atlantis, od nìho se oddìlila a byla
urychlena pøi tzv. swingovém manévru Venuí
a Zemí smìrem k Jupiteru.
Literatura: [1] Pøíhoda, P.: Prùvodce astronomií, Hvìzdárna a planetárium hl. m. Prahy,
Praha 2000; [2] Hlad, O., Pavlousek, J.: Pøehled
astronomie, SNTL, Praha, 1990; [3] Kosmické
rozhledy z øíe hvìzd, roè. 41, 2003/6.
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SIG Stolní hry:
Strategicko-logické hry
VILÉM VÁCHA
SIMCA je desková hra, kterou hrají 2 hráèi.
Jeden hráè má 14 bílých vojákù, druhý hráè má
14 èerných vojákù.
Herní plán je 60 trojúhelníkových polí s 1 èerným ètvercovým polem uprostøed.
Výchozí postavení bílých vojákù jsou pole
oznaèená hvìzdami.
Výchozí postavení èerných vojákù jsou pole
oznaèená koleèky.
Hráèi se v tazích støídají. Voják táhne na libovolné sousední pole. Na jednom poli mùe stát 1
nebo více vojákù, ale vdy stejné barvy.
Èerné ètvercové pole uprostøed herního plánu se nazývá mobilizaèní pole neboli odvody.
Táhne-li hráèùv voják na toto støedové pole, pøidají se v rámci tohoto tahu k nìmu na tomto poli
jetì dalí 2 noví vojáci stejné barvy.
Nepøátelský voják nebo nepøáteltí vojáci, kteøí stojí na poli, kam táhne hráèùv voják, jsou
vyøazeni ze hry.
Vyhraje ten, jeho soupeø nemá ani jednoho
vojáka.
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Pohádka
MONIKA LENDROVÁ
Pohádka  jaká to krásná vìc,
fantazie, city, láska.
Teï u jsem velká, ale vracím se k nim zpìt,
fantazie nìná kráska, reality èerná páska.
Chodil tenkrát ke mnì na návtìvu král,
mìl s sebou zástup malých lidièek.
Proè nechodil nikdy sám?
Kdo ví, snad se bál.
Povídali jsme si spolu dlouho,
o lásce, snech i písni.
Ne odeel, øekl mi soustu nìných vìt
a dodal: Jsem tvùj pøítel, v dobru i v tísni!
Já vìøila a èekala,
èekala, e se zas objeví.
Bùh ví, kde o té doby vude byl,
co jedl a co tam pil.
Prý èasem vechno pøebolí,
mne se pøec obèas stýská
Vím vak, e na mì vzpomíná,
a poøád rád mì má.
Král nikdy nezapomíná

Život je sázka do loterie
ALENA NAZAROVOVÁ
Obèas jen tak sedím, koukám do neurèita
a hlavou mi proudí mylenky, ze kterých mi obèas bìhá mráz po zádech. Jsou lidé, kteøí mají
strach zemøít. Jsou lidé, kteøí proli klinickou
smrtí a tohoto strachu se zbavili. A jsou lidé, kteøí
se bojí ít a mají strach z kadého dalího rána.
Vlastnì ani ne tak z toho samotného rána jako
spí z vìcí, které s sebou pøinese.
Kdo neije riskantnì, vdy bude jen prùmìr.
Kyosaki
ivot je zvlátní vìc. Vlastnì to ani ádná vìc
není. Je to jistá forma existence, dá se øíci existence sama, a právì lidský ivot je její formou.
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Jsou lidé, kteøí tvrdí, e hledají smysl ivota.
Tito lidé ho zøejmì budou hledat vìènì, protoe
pøi své vidinì vzácnosti a velikosti tohoto smyslu
si ani neuvìdomují, jak blízko tenhle smysl mají.
Co rodina, láska, dìti, pøátelé ? Jestli tohle není
smysl lidského ivota, tak co tedy? e by úspìch,
bohatství a spoleèenská presti? Nemyslím!
Netvrdím, e je nepøíjemné mít peníze a uznání
druhých, ale jistì to není to nejdùleitìjí.
Existují ale chvíle, kdy vám ivot pøipadá jen
jako sí náhod spletených ze samých úskalí. Kadý se obèas ocitá na kraji srázu, kadý zná tu
bezmocnost, která se vám rozlévá po celém tìle
a vy nemáte najednou v sobì nic ne prázdno.
Nevíte, co bude dál, co pøijde teï Máte straný
strach a cítíte úzkost, pøitom staèí udìlat jen jeden krok dozadu a jste mimo nebezpeèí, nic se
vám nemùe stát.
Ale co kdy to nejde? Co kdy prostì nemùete ustoupit stranou? Co kdy to ani nechcete
udìlat? Co kdy vám nìkdo ublíí natolik, e mu
nedokáete odpustit a budete se radìji utápìt
v slzách (= udìláte krok vpøed a spadnete do nekoneènì hluboké propasti plné stínù)? Jsou vìci,
o kterých my lidé tvrdíme, e jsou neodpustitelné. Ale tahle fráze, to jsou jen slova, nic víc. Vìci
mohou být nezapomenutelné a pokadé, kdy si
na tu urèitou bolístku vzpomenete, srdíèko vám
dává na vìdomí, e nechce, abyste mu to neustále
pøipomínali, jene to vy nedokáete. Ale odpustit
mùe èlovìk úplnì vechno! Jen potøebuje spoustu síly a spoustu èasu, aby se smíøil s ne vdy
pøíjemnou skuteèností. Ovem obèas stojí za to
zamyslet se nad tím, zda si ta nebo ona osoba
zasluhuje jetì jednu anci. A jestlie budete mít
alespoò trochu pocit, e ano, není co øeit.
ivot je jako sázka do loterie. Vsadíte a nevíte,
jestli vyhrajete nebo jste jen zbyteènì vyhodili
peníze. Od loterie se ivot odliuje jen tím, e
v nìm máte vìtí pravdìpodobnost tøeba jen malé
výhry. Kdy nevsadíte (své city), nic neriskujete
(ádná bolest), ale také nic nezískáte (ádné tìstí). Uvíznete na mrtvém bodì a, i kdy za èas
budete chtít vstát a jít dál, pùjde to jen tìce.
Proto je má rada taková: a se stane cokoli,
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vdycky ustanovte svým rádcem srdce a jdìte do
veho naplno! Moná se párkrát spálíte, narazíte
a èeká vás zklamání, ale èlovìk nemá smùlu poøád. Jednou se vám tahle jistá sázka do nejistoty vyplatí. A vlastnì, celý podnadpis tohoto
èlánku je tak trochu mým mottem a mìl by být
èásteènì mottem kadého z nás. Já nechci být jen
prùmìr! Vy snad ano?

Recenze hry
Pro Evolution Soccer 2
ADAM JANOUŠEK
Výrobce: KONAMI
Vydavatel: KONAMI
Typ hry: Fotbalový simulátor
Cena: 958 Kè
Platformy: PS1, PS2
Pro Evolution Soccer. Jak nádherné jméno
toto jest. Ti z vás, kdo ví co toto jméno znamená,
mi jistì odpustí, e tìm neznalým tento název
vysvìtlím, a zatím dovolí své ctìné pozornosti,
aby se toulala, kde je jí libo. Take PES2 je pokraèování VELEúspìné série fotbalových her od
Ármy KONAMI. Jen tak pro informaci: Je to ètyødílná série, která obsahuje hry ISS Pro Evolution
1, 2, Pro Evolution Soccer 1, 2. Tyto hry byly
ohodnoceny, a sice: ISS1 9/10, ISS2 10/10, PES1
10/10 a teï tedy je pøed námi verze PES2.
Tato úasnì propracovaná hra má jediné dvì
chyby, a to chyby zcela nepatrné. První z nich je
komentáø (komentátorovo exit nebo báéd vás
nejednou vytoèí do stavu, který nemá s rozzuøením co dìlat), a tou druhou chybou je neúplná
licence na jména hráèù (take tøeba kromì známého Davida Beckhama nás tu èeká mladík Benis
Derdamp apod.). Chyby zhodnoceny, jedeme dál.
Chyby zhodnoceny, jedeme dál. Chyby  promiòte, nìjak jsem se do toho zamotal. GraÁka,
animace, kamera, rychlost hry, to vechno jsou
uèinìné lahùdky v herní brani. Skvìlá animace
vám dá jistotu, e ádný gól nedáte dvakrát. Dalím plusem jsou brankáøi. Nejsou to géniové, ale
ani sochy, od kterých se pouze sem tam nìjaká ta
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støela odrazí. Efektní robinzonády a jiné skvìlé
zákroky zaruèují, e vás tato hra nepøestane bavit
ani po týdnu usilovné paøby.
V této høe máte na výbìr z nìkolika herních
módù. Prvním z nich je volba Match mode, jen
vám umoní zahrát si tøeba pøátelák proti kámoovi, nebo si dát penaltový rozstøel apod.
Dalím módem na programu je League mode,
ve kterém se stane toto: znáte to, napìchujete
nìkolik týmù do tabulky, sehrajete urèitý poèet
zápasù a vítìz je vítìz.
Velmi podobný styl hry je Cup Mode, ve kterém je místo jedné velké skupiny nìkolik meních skupinek, a vítìzové kadé skupiny se spolu
seøeou ve vyøazovací bitvì.
A teï to hlavní: Master League, neboli liga
mistrù. V této høe si vyberete jeden ze 32 skvìlých
evropských týmù (mj. Manchester Utd., Real
Madrid apod.), ale místo klasické sestavy(napø.
Man. Utd.  Barthez, zde jetì Beckham nebo
Nistelrooy) dostanete tým s takovými jmény jako
tøeba Ivanov, Stromer, nebo Valery. Pochopitelnì za výhry a remízy dostanete body, za které je
moné nakoupit lepí hráèe (mým prvním koupeným hráèem byl véd Ljungberg  a hned
v prvním zápase vstøelil gól a na jeden pøihrál).
Celkovì je PES2 ta nejlepí fotbalová hra,
která na obì výe zmínìné
platformy jde sehnat.

GraÂka: 8/10
Lepí animace je znát
Hratelnost: 9/10
Velmi velmi dobrá
ivotnost: 10/10
Záleí jen na vás
Celkovì 10/10
Na ádnou platformu u asi nevyjde lepí
fotbal.
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Astronomické básničky
ELIŠKA A. KUBIČKOVÁ

a nemusí stát u dveøí,
aè právì usínám,
vím  jako letní den
mùj pokoj Mìsíc prozáøí.

Mìsíc v poslední ètvrti
Bílý Mìsíc ubývá
jako bárka na moøi
visí na noèní obloze,
to z hlubin mylenky se vynoøí
na èas, kdy zdává se mi o duze.
Jak nám vdycky zrána
záøí nad hlavou
sním v dobì pùlnoèní,
modrá klenba, sluneèní brána,
skalnaté úboèí,
po nìm se za duhou chodívá,
voní louka, bílý kámen svítí do oèí,
Mìsíc nás odváí do øíe snù
jak bárka na moøi,
kdy se tam usmívá v korunách stromù,
pùjdu spát, vypnu poèítaè,
øíkám si u hezkou chvíli,
neuèím se nìmèinu, kníku neètu,
kdy se spokojenì usmívá Mìsíc bílý.
Jeho zlatavý svit se v oknì odráí,
proniká záclonou,
píu mu oslavnou báseò,
u si ji dávno zaslouil,
jako vèera zas do snu chci pøilákat píseò,
neznám vak hodinu,
kdy svítá na moøích.
Dnes vonìl podzimní vítr,
je pozdì s pùlnoci,
jsem hodnì unavená,
Mìsíc se za oknem usmívá celou noc,
ly spát víly i skøítci,
zlatavé listí, podzimní nálada,
i noèní lampièka by chtìla jít spát,
dávno usnula zahrada,
síla Mìsíce má nad vemi kouzelnou moc,
tak ho chvíli budu hlídat,
ne se skryje za okenní rám,
jetì chvíli ne ho pozvu dál,
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Planety
Nae dávné pøítelkynì od vzniku
sluneèní soustavy nai souputníci,
kdysi øíkali jim bludice,
protoe chvíli nepostojí.
Jak se mezi hvìzdami kutálejí
 nejvíc ty záøivé a výrazné
nás musí upoutat,
hvìzdy to jsou stálice
 váné a dùstojné,
mìní polohu a za tisíce let,
jejich pohyb za ivot sledovat nestihnem,
my na Zemi máme blízko k planetám
na eliptických drahách s podobným osudem.
Vak pro nás planety
hvìzd nejsou ménì dùstojné,
jmenují se po bozích z Olympu,
sledujeme jejich dráhy v naich horoskopech,
planety nejsou bludice  ty vùbec netápou,
dáváme jim lidské dobré a patné vlastnosti,
materialisté to samozøejmì nechápou.
Pro nì jsou planety a jejich mìsíce
hroudy z hlíny a kamene bez due,
ale my, co ijeme z intuice
a pøidáváme planetám na lidskosti,
ijeme, a tomu vìøím, ve správné pøedtue.
Taková planeta má sílu svojí gravitace
a kdy se k ní budeme chovat pøátelsky,
pøitáhne asteroid blíící se k Zemi,
katastrofu mùe odvrátit.
Planety na nás pøíznivì pùsobí
psychologicky  vytváøejí rùzné vize 
nadarmo je moudøí pánové
nezaèli pouívat v psychoanalýze.
I pøi letmém pohledu na veèerní oblohu
je planeta sympatická,
jak se prochází po ekliptice
jako po provaze, marnì èlovìk touí jako sonda
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uvidìt ji zblízka,
avak moná se potìstí právì tomu,
kdo aspoò tuí,
e kamenná, vodíková èi metanová planeta
má také svoji ulechtilou dui.
Nahoøe a dole, ráno a veèer
To pøichází vdy pozdì veèer
k pùlnoci do zvlátní nálady
bílá øeka, cinkající snìní,
zlatá oblaka do rána,
nic divného na tom není,
kdy se hvìzda k spánku ukládá,
má surrealistické nápady,
kdo vidìl koncert Boba Dylana.
Zástupy básníkù,
tyrkysový závoj ahrazády, zvuk tamburín,
pøes tmu není vidìt do zahrady,
na cestu svítí v prstenu vltavín.
Koèek dlouhý stín ve svitu mìsíce,
vitráe katedrál, prázdné ulice,
na støíbrnou harmoniku nìkdo nìkdy hrál,
v deti se práí, pod lampou není vùbec tma,
lampáø lucerny zháí na obrazech Schikanedera.
Zelené závoje, zlaté náramky orientálních
princezen,
schùdky do zvonice, mylenek záplavy,
veèer chodí klekánice, o pùlnoci chiméry.
Z pohádek alabastr, podzemní síò z mramoru,
bytosti z jiné planety zvou k sobì nahoru,
na kosmické výlety, kam to jdem,
rudá je rùe, zlatavé jantary, zelená polární záø,
po svìtì chodí potvory ze skla a bez citu,
pøed nimi se neschová.
Tie plynou mylenky, bublá voda v potoce,
tøpytí se zlaté náramky, pampeliky kvetou na
louce.
Vere jsou omelé, Zemì je známá,
láká krajina na Marsu, voní borový les,
Venue je chladná, prí nahoru,
nekvete v létì vøes, lidé chodí pozadu,
tìká koèka, mòouká pes.
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Absurdní stavby rostou místo hub po detích,
básník zbyteènì mluví, politik skládá ètyøverí.
Vylétá íp z terèe, míøí do Slunce,
kolik sekund Zemi zbývá ne zanikne
podobná housence zakuklené do motýla.
Voòavé kopøivy, zelený písek, astná tøináctka,
kdo by od svìta víc chtìl,
v oblacích zámek, kyselý pláè,
papouci vyletí z hlavní dìl,
z øeavých uhlíkù na rány fáè 
a rozum se rozpadl na popel.

Aforismy
LECH PRZECZEK
 Pohled do hlubin vesmíru nás uèí stanovit si
správné mìøítko.
 Svìtlo poznání s sebou zákonitì pøináí stín
pochybností.
 Kouzlo ideálu spoèívá v jeho nedosaitelnosti.
 Chceme-li jít vlastní cestou, musíme nejdøíve
nìjakou mít.
 Kdy vzal svùj rozum do hrsti, zjistil, e tam
vùbec nic nemá.
 Byl uznávaným odborníkem na ètení mezi
øádky.
 Nikdy nepohlédl pravdì pøímo do oèí. Vdy
zámìrnì sklopil zrak a díval se jí radìji na prsa.
 Pánbùh sice stvoøil enu nahou, ale ïábel jí
okamitì vìnoval høínì drahé aty.
 Klást si snadné cíle, znamená pøipravit se dobrovolnì o radost z pøekonávání tìkých pøekáek.
 Ze skuteènì bezvýchodné situace neexistuje
ani nouzové východisko.
 Nìkteré vìci jsou nedìlitelné, jiné zase nesdìlitelné.
 Osedlat pøedstavivost vyaduje opravdu skvìlého jezdce.
 I elezná vùle obèas potøebuje antikorozní
nátìr.
 Kdy se hloupì ptáte, nemùete oèekávat chytrou odpovìï.

LPRZECZEK@SEZNAM.CZ
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Adresář Mensy
Kontaktní adresy Mensy České republiky:
Sekretáøka Mensy ÈR*
Potovní adresa (i pro Radu Mensy)
Klubovna a kanceláø Mensy
Kontaktní místo Mensy pro StÈ a JÈ
Bankovní spojení
Gymnázium Buïánka, o. p. s.
Èasopis Mensy ÈR

Alena Kulhánková, tel. domù + zázn. 220 802 137, sekretarka@mensa.cz
(centrální databáze, zmìny v adresáøi, informace, distribuce èasopisu apod.)
P. O. Box 20, Moravská 9, 120 00 Praha 2
Holeèkova 31a, 150 00 Praha 5; správci klubovny M. Jindøiek a J. Vodièka (spojení níe)
Strnadovský mlýn, Vrovice 1, 262 94 Jesenice, okr. Pøíbram, tel. 318 877 223, http://www.abaco.cz/mlyn
44400444/2400 (eBanka)
3749359/0800 (Èeská spoøitelna)  od 1. 7. 2002 slouí pouze potøebám Dìtské Mensy
Holeèkova 31a, 150 00 Praha 5, tel. + fax 257 328 786, m. 603 801 321, spravni.rada@budanka.cz,
info@budanka.cz, http://www.budanka.cz;
Ludìk Kováø, Leèkova 1522/13, 149 00 Praha 4-Chodov, redakce@mensa.cz (jediný e-mail pro pøíspìvky!)

Členové Rady Mensy České republiky (rada@mensa.cz):
Pøedseda, koordinátor Dìtské Mensy Václav Foøtík, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, tel. 224 323 970, 472 778 334, m. 603 234 368,
vafor@mensa.cz, predseda@mensa.cz
1. místopøedseda, webmaster
Miroslav Jindøiek, Na Záboøí 5, 530 02 Pardubice, m. 603 259 633, mirek@mensa.cz (SIG Party)
2. místopøedseda, éfredaktor èas.
Ludìk Kováø, Leèkova 1522/13, 149 00 Praha 4-Chodov, m. 777 282 321, ludek@mensa.cz
Hospodáø-ekonom
Kateøina Havlíèková, Nad Pilou 49, Kyice, 273 51 p. Unho, tel. 312 690 082, m. 603 377 944,
kata.havlickova@mensa.cz
Èlenka rady
Anna Krejèí, Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, m. 605 274 785, krejci.anna@email.cz
Èlenka rady
Lucie Kuèerová, Viòová 1367, 268 01 Hoøovice, m. 605 503 740, lucie.kucerova@mensa.cz
Èlen rady
Jan Èejka, Nádraní 284, 538 21 Slatiòany, m. 602 264 687, jan.cejka@mensa.cz
Èlen rady
Tomá Blumenstein, Moravská 11, 796 01 Prostìjov, m. 603 726 030, tblumen@mensa.cz
Èlen rady
Tomá Kocman, Abaco Group, Vinohradská 93, 120 00 Praha 2, tel. 222 720 990, m. 602 219 601,
tomas_kocman@abaco.cz

Další aktivní členové Mensy České republiky:
Psycholoka Mensy ÈR*
Manaer Mensy
Koordinátor testování
Testující pro vstup do Mensy ÈR
Koordinátor zájmových skupin
Koordinátor místních skupin
Øeditel gymnázia Buïánka*
SIGHT koordinátor
Kontrolní komise Mensy ÈR
Vydávání tiskových zpráv
Grantová komise
Rada Dìtské Mensy
Kompletní redakèní rada*
Volební komise 2003

Dagmar Jílková, V Záhorském 331, 190 12 Praha 9, tel. domù 281 931 323
Jan Vodièka, m. 728 213 180, vod5ka@email.cz, vodicka@idm-msmt.cz
K. Havlíèková (spojení výe), testovani@mensa.cz
V. Foøtík, K. Havlíèková, D. Jílková (pouze tito tøi i pro testování dìtí mladích 14 let), T. Blumenstein,
O. E. Cibulka, . Hanovec, T. Kocman, Igor Kotlán (m. 603 365 984, info@institut-sokrates.cz), A. Krejèí,
J. Walla (kontakty vizte jinde na této dvojstránce)
Neobsazeno
T. Blumenstein (spojení výe)
Václav Øeátko (kontakt do koly nahoøe)
Jan Tomá, Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, m. 606 160 580, jan.tomas@mensa.cz, sight@mensa.cz
Jan Dvoøák, Jan lemenda, Jan Vuèka; kk@mensa.cz
L. Kováø (spojení výe), press@mensa.cz
J. Èejka, T. Blumenstein, L. Kuèerová (spojení výe); grant@mensa.cz
V. Foøtík (pøedseda, spojení výe), J. Vodièka (výkonný øeditel Dìtské Mensy, spojení výe), K. Havlíèková
L. Kováø, L. Kuèerová, V. Janouek, L. Przeczek (rubrika Tvorba mensanù); redrada@mensa.cz
T. Kube (pøedseda, spojení vedle), Z. Pániková (spojení vedle), M. Koneèná, M. Marálková, J. Hampl

SIGy – zájmové skupiny:
Sci-Ã klub Terminus, SIG Dr. Mozek V. Foøtík (spojení výe); SFK Terminus: http://terminus.mensa.cz; Futurologický klub:
___a Futurologický klub
http://futurologie.mensa.cz
SIG Astronomie
Elika Anna Kubièková, Nad Zlíchovem 7/376, 152 00 Praha 5-Hluboèepy, tel. domù 251 554 718,
elize@volny.cz, http://www.volny.cz/elize/Astro.html, http://www.volny.cz/elize/EliskaKubickova.html
SIG Vandrování
Radek Woniak, m. 603 867 658, 777 248 766, citron@mensa.cz, http://www.volny.cz/jarda.pilnaj
SIG Èerná Luna, Optimalizace,
Václav Janouek, Rajmonova 9/1196, 182 00 Praha 8, tel. domù 284 684 701, m. 721 644 636,
___Globální problémy lidstva
vaclav.janousek@mensa.cz, asdareel@mailcity.com, asdareel@email.cz; Èerná Luna: cernaluna@seznam.cz,
http://www.mujweb.cz/www/cernaluna, diskusní skupina http://www.pruvodce.cz/kluby/cerna_luna;
Globální problémy lidstva: http://globalsystems.3web.cz
SIG Èerná Luna  MS Brno*
Lenka Rogoanová, Kubova 10, 621 00 Brno, tel. 541 226 267
SIG Fotbalový tým Mensy ÈR
David Koláèek, P. O. Box 32, 390 02 Tábor, m. 777 154 293, kolacek@mensa.cz, http://fotbal.mensa.cz,
mail list fotbal@mensa.cz
MystSIG
J. Èejka (spojení výe), e-mailová konference mystsig@pandora.cz, webové rozhraní
http://www.pandora.cz/conference/mystsig
SIGy Filmový club, Volejbal team
T. Kocman (spojení výe), mail listy fk@mensa.cz (Filmový club), volejbal@mensa.cz (Volejbal team)
PSYG  SIG Psychologie
Milan Junáek, 273 27 Otvovice 44, tel. domù 315 783 041, milan.gabriela@worldonline.cz,
http://psyg.mensa.cz, http://mrynt.mensa.cz
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Adresář Mensy
Naturist SIG
SIG Cyklistika
SIG Blondýnky
Mensané na VE, pøedseda volební
___komise 2003
SIGy Diskusní klub, Letectví
SIGy Stolní hry, Jazyky
SIG Kreativní
SIG Kuleèník  bowling Plzeò
SIG Èerného humoru Prachatice
SIG Invence
SIG Literární tvorba
SIG Medicíny
SIG Memorika
SIG Draèí doupì Praha
Business Club
Einsteinova spoleènost*

A. Krejèí (spojení vedle), http://olomouc.mensa.cz/sig, http://www.cleanfun.cz/home/czech/index.htm
Zdenka Pániková, Dr. Benee 595, 560 03 Èeská Tøebová, m. 737 154 078, zdenka@mensa.cz
Marie Petráòková, Komenského 108, 345 06 Kdynì, m. 608 043 870, mpet@mensa.cz, mail list
blond@mensa.cz
Tomá Kube, Ke Kateøinkám 1406, 149 00 Praha 4, m. 776 295 748, tomas.kubes@mensa.cz,
mail list vseaci@mensa.cz
Miroslav Charvát, Palackého 770/28, P. O. Box 62, 363 01 Ostrov, tel. domù 353 842 219, do práce
353 842 079, m. 606 427 893, m.charvat@email.cz
L. Kováø (spojení vedle), mail list jazyky@mensa.cz
Jan ípek jr., P. O. Box 16, 288 01 Nymburk 1, http://eldar.cz/kreativni/, kangaroo@eldar.cz
O. E. Cibulka (spojení níe)
Irena Èerná, Èeská 679, 383 01 Prachatice, cernai00@pf.jcu.cz, cernai@email.cz
Juraj Madacký, Jílovská 17, 142 00 Praha 4, tel. 241 492 842, m. 605 85 44 35, jmadacky@cmail.cz
Lech Przeczek, Sosnová 358/7, 739 61 Tøinec 5-Sosna, tel. domù 558 331 094, lprzeczek@seznam.cz
Daniel Mali, V tíhlách 1314/10, 142 00 Praha 4, m. 603 441 724, daniel.malis@mensa.cz
Michaela Buchvaldová, michaela.buchvaldova@mensa.cz, sig.memorika@mensa.cz,
http://memorika.mensa.cz
Pavel Oplt, tel. 224 937 488, m. 607 687 094, P.oplt@seznam.cz
Ale Hodina, Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, m. 605 551 551, ales.hodina@volny.cz
Josef Khol, Petukova 1, 162 00 Praha 6, tel. domù 220 610 826, m. 608 22 00 21,
http://pteryx.natur.cuni.cz/~fikacek/es.htm

Místní skupiny:
Místní skupina Praha (pøedseda)

Martin Doleel, Nedaovská 335, 155 21 Praha 5, tel. domù 257 951 283, do práce 222 540 414,
m. 732 526 912
Místní skupina Brno, SIG Deskové
Tomá Poèarovský, Na Zahrádkách 4, 671 72 Miroslav, tel. domù 515 33 33 55, pocarovsky@volny.cz,
___hry a hlavolamy Brno
http://brno.mensa.cz
Místní skupina Frýdek-Místek
Dalibor Hrabec, Beethovenova 1849, 738 02 Frýdek-Místek, tel. domù + zázn. 558 64 74 28, do práce
___(pøedseda)
558 359 91, m. 608 61 69 61, dalibor.hrabec@post.cz, http://mujweb.cz/www/mensafm
Místní skupina Hradec Králové
Jan Hora, Vinný sklípek U královny Eliky, Dlouhá 194, 500 03 Hradec Králové 1, tel./fax 495 511 992,
___(i kontaktní místo)
ingjanhora@seznam.cz (stálé kontaktní místo  hry k dispozici kdykoliv)
Místní skupina Karlovarského
Ronald Nìmec, Poární 12, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 565 669, m. 603 971 171,
___kraje (pøedseda)
nemec@mensa.cz
Místní skupina Kladno
Martin Paulus, Polská 2555, 272 01 Kladno
Místní skupina Olomouc
A. Krejèí (pøedsedkynì, spojení vedle), olomouc@mensa.cz, http://olomouc.mensa.cz
Místní skupina Ostrava
Jaroslava Nenièková, VB-TUO, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. do práce (6.0014.30)
___(pøedsedkynì)
596 99 55 00, jaroslava.nenickova@vsb.cz, ostrava@mensa.cz, http://ostrava.mensa.cz
Místní skupina Pardubice
Jan Mazánek, Hraditní 1197, 537 05 Chrudim, m. 777 836 459, jan.mazanek@mensa.cz,
pardubice@mensa.cz, e-mailová konference mensapce@pandora.cz
Místní skupina Plzeò
Ondøej E. Cibulka, Stehlíkova 8, 301 00 Plzeò, tel. do práce 377 420 592, m. 737 71 24 30,
ondrej.cibulka@mensa.cz
Místní skupina Prostìjov
Jan Walla, Kuèerova 22, 796 01 Prostìjov, tel. domù 582 332 973, m. 603 209 048, walla@risc.upol.cz,
http://prostejov.mensa.cz
Místní skupina Ústí nad Labem
Lenka Farská, Nová 1408/40, 400 03 Ústí nad Labem, mistoun@quick.cz (pøedsedkynì; MS Èerné Luny)
Pøíprava místní skupiny Bøeclav
Luká Krchòák, Nejdek 77, 691 44 Lednice na Moravì, m. 723 335 396, lukas.krchnak@mensa.cz
Pøíprava místní skupiny Jihlava
David Hoøava, Hluboká 11, 586 01 Jihlava, m. 608 82 32 67, david.horava@mensa.cz
Pøíprava místní skupiny Liberec
Helena Munzarová, Kaparova 590, 463 12 Liberec 25, tel. domù 485 132 887, do práce: 485 100 272,
485 108 6358, helena.munzarova@email.cz
Pøíprava místní skupiny Prachatice Ivo Smejtek, Smrkova 887, 383 01 Prachatice, m. 606 554 006, smejtos@post.cz (vizte té prachatický SIG)
Pøíprava místní skupiny Pøerov
Milan Chovanec, Nová 1213, 752 01 Kojetín, tel. domù 581 761 758, error.mc@seznam.cz
Pøíprava místní skupiny pro PøíTomá Kocman, Strnadovský mlýn, Vrovice 1, 262 94 Jesenice, okr. Pøíbram, tel. 318 877 223,
___bramsko, Beneovsko a Táborsko m. 602 219 601, tomas.kocman@mensa.cz

Mensa ČR na Internetu:
OÃciální adresy Mensy ÈR
Intranet Mensy (s on-line databází)
Mensovní konference
Archiv starí konference
Obchodní kontakty Mensy
Webmaster Mensy*
Internetová rada*
Miss Internet

1/2004

http://www.mensa.cz, http://www.iq.cz (obì i bez www), http://wap.mensa.cz, info@mensa.cz
http://intranet.mensa.cz; správce Roman Brzuska, Molákova 3, 628 00 Brno-Líeò, roman.brzuska@mensa.cz
mensa@pandora.cz, webové rozhraní http://www.pandora.cz/conference/mensa; k pøihláení (odhláení)
do konferencí polete mail na mailman@pandora.cz, jako subject (pøedmìt) napite (un)subscribe mensa
http://cs.felk.cvut.cz/pub/lists-archive/MENSA
http://okmensa.web.worldonline.cz
Poznámka: hvìzdièkou oznaèení
M. Jindøiek (spojení vedle), webmaster@mensa.cz
funkcionáøi nemusí být (dle rozhodA. Krejèí, J. Èejka, M. Jindøiek, R. Brzuska; irada@mensa.cz nutí Rady Mensy ÈR) èleny Mensy ÈR
http://www.cybermiss.cz
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Kalendář akcí Mensy a DM (2. 1. – 15. 2. 2004)
VŠECHNY MENSOVNÍ AKCE JSOU PŘÍSTUPNÉ I NEČLENŮM MENSY.
PRAHA + celostátní akce
Rozpis testování odolnosti proti stresu najdete na str. 5.
2. 1. pá 16.00 Tvùrèí psaní (L. Lukaèovièová)
16.00 Draèí Doupì (P. Oplt), obì akce se konají na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
(pravidelnì kadý pátek, dále tedy 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2. a 13. 2.)
5. 1. po 19.00 Mensovní Âlmový Abaco club (T. Kocman), Abaco Group, Vinohradská 93, Praha 2  vizte str. 9
(pravidelnì kadé pondìlí v mìsíci, dále tedy 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2. a 9. 2.)
6. 1. út 17.00 Malé vstupní testování IQ od 14 let (T. Kocman), Abaco Group, Vinohradská 93, Praha 2
18.3020.00 Volejbal team Mensy (T. Kocman), Z Vinohradská 54, Praha 2
(obì akce pravidelnì kadé úterý, dále tedy 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2. a 10. 2.)
8. 1. èt 16.00 Rozvoj logiky (deskové hry, hlavolamy, kvízy ), SIG Dr. Mozek (V. Foøtík)
16.0018.00 Malé vstupní testování IQ od 14 let (po pøedbìné dohodì i od 9 let) (V. Foøtík)
17.00 Role Playing Club Dìtské Mensy ÈR (S. Chum)
17.30 Kontaktní setkání pro nové èleny (V. Foøtík)
18.00 SIG Futurologický klub (V. Foøtík)
18.00 Klub pøátel Mangy a Anime
18.30 Promítání Âlmù
vechny ètvrteèní akce se konají max. do 21.00 na gymnáziu Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
(pravidelnì kadý ètvrtek, dále tedy 15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2. a 12. 2.)
10. 1. so 11.00 Zasedání Rady Mensy ÈR (V. Foøtík), gymnázium Buïánka, Holeèkova 31a, Praha 5
13. 1. út 19.00 Business Club (T. Provazník, A. Hodina), salonek restaurace Jizera, Václavské nám. 48, Praha 1
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 10. 2.)  vizte str. 4
15. 1. èt 18.00 Uzávìrka (i e-mailová) èasopisu na únor (uzávìrka bøeznového 13. 2.)
BRNO
7. 1. st 17.00 Brnìnská skupina Èerné Luny  vybarvování mandal (L. Rogoanová), Literární èajovna na Sklenìné
louce, Kounicova ul. (pravidelnì kadou 1. a 3. støedu v mìsíci, dále tedy 21. 1. a 4. 2.)
19. 1. po 19.00 Setkání brnìnské skupiny v restauraci Blue Mood, Vídeòská 55, obch. pasá LCS Business Centra
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 16. 2.)
KLADNO
13. 1. út 17.30 Setkání kladenské místní skupiny (M. Paulus), pizzerie Galerie, Saskova 1480
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 10. 2.)
OLOMOUC
5. 1. po 17.00 Setkání olomoucké místní skupiny, cukrárna a kavárna Mamka, tøída Kosmonautù 21 (u Alberta)
(pravidelnì kadé 1. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 2. 2.)
OSTRAVA
7. 1. st 17.00 Setkání ostravské místní skupiny v èajovnì u Sýkorova mostu
(pravidelnì kadou støedu, dále tedy 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2. a 11. 2.)
PARDUBICE
9. 1. pá 18.00 Setkání pardubické místní skupiny (J. Mazánek), Divadelní klub, U Divadla 50  vchod z boèní strany
divadla (pravidelnì kadý 2. pátek v mìsíci, v únoru tedy 13. 2.)
PLZEŇ
7. 1. st 15.00 DPH  Den plný her (O. E. Cibulka), Stehlíkova 8
(pravidelnì kadou 1. støedu v mìsíci, v únoru tedy 4. 2.)
13. 1. út 19.00 Setkání plzeòské skupiny (O. E. Cibulka), bar V4S, Vrchlického 4 (trolejbus è. 16, zast. Dobrovského)
(pravidelnì kadé 2. úterý v mìsíci, v únoru tedy 10. 2.)
19. 1. po 19.00 SIG Kuleèník  bowling (O. E. Cibulka), restaurace Alfa, Americká ul.
(pravidelnì kadé 3. pondìlí v mìsíci)
PRACHATICE
4. 1. ne 18.00 Setkání neoÂciální prachatické místní skupiny (I. Smejtek), Club 111, Køianova 111
(pravidelnì kadou 1. nedìli v mìsíci, v únoru tedy 1. 2.)
PROSTĚJOV
2. 1. pá 19.00 Setkání prostìjovské skupiny v restauraci hotelu Avion, Husserlovo nám.
(pravidelnì kadý pátek, dále tedy 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2. a 13. 2.)
ÚSTÍ N. LABEM
12. 1. po 17.00 Setkání ústecké skupiny v restauraci Red Hill Saloon na Skøivánku
(dále pravidelnì kadé 2. pondìlí v mìsíci, v únoru tedy 9. 2.)

