
Ako som videla XXXI. ročník  Ebicyklu „ Tatranské Kolaloky “ 

Memoriál Karla Hájka /  1953 -  2014 / 

Ebicykl  je setkání s mnoha kamarády a příjemnými lidmi zároveň, spousta legrace, kterou 

vo zbytku roku nezažijete,  změna  životního stylu spojena  s dobrovolnou strátou domáciho 

pohodlí a pokaždé nejlepší dovolená z celého léta.  

Každý den strávený na Ebicykli má cenu zlata      Karel Hájek / z knihy Na kole ke hvězdám 

A prečo  práve „ Tatranské Kolaloky“?  Po zakreslení trasy do mapy  Slovenska sa ukázalo, 

že pripomínala kolo -  bicykel a tiež  Rocheové laloky oddelenej dvojhviezdy s pomerom 

zložiek q=0,6 a tak nečudo, že sa názov  jednohlasne schválil. Ebicykel za tri desiatky rokov 

stihol  krížom- krážom  preskúmať československé luhy a háje a už sa zdalo, že nebude 

jednoduché nájsť nové, nepoznané miesta, technické unikáty, našťastie  pre nás opak bol 

pravdou.  

Bola sobota 2.august,  Liptovský sv. Mikuláš,  obkolesený prstencom hôr  nás  vítal zaliaty 

slnkom a ortuť teplomera  stúpala a stúpala. V priebehu dňa sme  s obavami sledovali 

zväčšujúcu sa kopovitú oblačnosť nad kotlinou, no  ukázalo sa, že matka príroda má  pre nás 

pripravené zhoršenie počasia a búrky z tepla  až od nedele....  

Už od ranných hodín sa v priestoroch SOŠ stavebnej zvyšuje koncentrácia bicyklov, 

slovenčina sa mieša s češtinou. Ročník bude zvláštny najmä v tom,  že hoci sa prihlásil 

rekordný   počet ebicyklistov / 66 /, napokon jazdilo iba 51 ebilidiček a žiaľ iba traja Slováci! 

„Tatranské Kolaloky“ sa začínali a končili v Mikuláši preto, lebo sa jednalo o domovské 

mesto  výnimočnej ženy Danky Setteyovej a tiež Zuzky Papayovej. Prvá z nich absolvovala 

slávnostné otvorenie XXXI. ročníka Ebicykla a okrem poďakovania za pomoc pri organizácii 

sme Danke zaželali  úspešné zdolanie jej náročných zdravotných problémov. 

Astronomických zastávok bolo síce málo ale o to zaujímavejších. Hlavným lákadlom prvého 

dňa bol ďalekohľad s d=1,3m  na Skalnatom Plese, no keďže  začiatkom augusta ešte stále 

nebol odovzdaný do prevádzky, absolvovali sme rovnako hodnotné stretnutie s astronómiou 

na AÚ AV v Starej Lesnej, kde sa nás ujal RNDr. Drahomír Chochol DrSc.. 

Cesta takmer zabudnutou asfaltkou cez NP Slovenský Raj a Muránsku Planinu  nás priviedla 

k ďalšej astronomickej zastávke. Na  Prednej Hore sa nachádza „ tzv. Hviezdna izba“. Príroda 

a výhľady na okolitú krajinu a nočnú oblohu  boli skvostné a možno   práve tu sme pochopili 

poznámku ...  „že spoločensky unavený človek uvidel všetky hviezdičky“ ...“   

Piata, najdlhšia etapa z Revúcej do Zvolenskej Slatiny sa kľukatila cez bohom zabudnutú 

krajinu Slovenského Rudohoria.  Až v cieli sme pochopili, že nie dĺžka etapy ale terén  ako na 

hojdačke bol najväčší problém. Do Slatiny sme prichádzali po menších skupinkách, unavení, 

zablatení a zrelí do postele, napokon však všetko dopadlo inak. Asi najlepšie vystihla  celú 

situáciu cykloRadka...“jednoznačne najmilšia návšteva  súkromnej hvezdárne Julinka 

u RNDr. Vladimíra Bahýla, CSc. ktorú sme etapovite navštívili večer a oneskorenci ráno“..... 



Našim uboleným kostiam bolo dopriate hodovanie, vládla  srdečná atmosféra, debatovalo sa 

do neskorých hodín  a ranné lúčenie aj keď časovo  limitované  prehliadkou železničného 

depa vo Zvolene sa natiahlo cca do obeda. 

Poslednou astronomickou zastávkou bola Vartovka nad Banskou Bystricou. Ebicyklistov tam 

čakala vrcholová tzv. melónová prémia, ktorá nám prišla veľmi vhod, nakoľko kamenistá 

cesta poničená jarným polomom bola ešte aj v lete veľmi náročná. 

Z nenápadnej zastávky v Petzvalovom múzeu v Spišskej Belej sa pre mnohých stal zážitok 

dňa. Spoznali sme životný príbeh veľkého vynálezcu, zakladateľa modernej optiky a 

fotografie, výborného matematika  Jozefa Maximiliána Petzvala ktorému ako to už v živote 

často chodí sa nedostalo toľko uznania, koľko by si vzhľadom k vykonanému dielu  zaslúžil.  

Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte príliš veľa tmy.        J.M. Petzval 

Ebicykel 2014 to sú tiež nezabudnuteľné spomienky na Zamagurie, na plavbu plťou z 

Červeného Kláštora  do Lesnice, ktorú sme stihli „ na sucho“ absolvovať medzi krupobitím 

a hrozivou búrkou. Obdivovali sme um stredovekých staviteľov sakrálnych stavieb, podarilo 

sa nám nahliadnuť do všetkých artikulárnych kostolov Slovenska, veď  Svätý Kríž je pri 

Liptovskej Mare, ďalší v Kežmarku a tretí najkrajší v Hronseku neďaleko Zvolena. Našli sa aj 

milovníci histórie, ktorí neodolali kráse hradu v Starej Ľubovni, alebo oltáru majstra Pavla 

z Levoče. Možností a lákadiel v podobe prírodných krás, jaskýň, hradov, aquaparkov, či 

vynovených námestí bolo mnoho,  každý si našiel svoj spôsob dostať sa do cieľa nech by sa 

dialo čokoľvek.  

Na záver sa chcem poďakovať hostiteľom za pohostinnosť alebo aspoň zabezpečenie „strechy 

nad hlavou“ a myslím si, že za pohotové riešenie problémov si zaslúži  veľké ďakujem najmä  

Mgr. Stanislav Kaniansky a jeho kolegovia v Banskej Bystrici.  

Všetky ďalšie podrobnosti a fotografie o uplynulom ročníku budú postupne pribúdať na 

adrese: www.ebicykl.cz. Dovidenia v r. 2015 na severe Čiech a  Morave a čo najčastejšie nech sa 

spoločne stretávame pod oblohou plnou trblietajúcich sa hviezd. 

                                                                      Mgr. Katarína Žilinská – Csere, MarkytanK Ebicyklu 
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