
I_~ .... ~
/ \ ...... 
-"'~' Šlechetní přátelé, zveme Vás na 

"': o 

7. REJ EBICY:B.:LISTU 
který se bude konat 

na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí ve d nech 

Nejpravděpodobnější program 
REJe'91: 

pátek 25.X.1991 

o od 16:00-volný dojezd a prezentace prvních ebicyklounů, večeře 

o večer - obeznarnování se s lerencm, prohlídka rotek a relikvií 
z ~bicyklů, pozornvání oblohy a ebicyklistů 

sobota 26.X.1991 

o 09:00 -odchod od hvězdárny na výlet na Radhošl' a Puslevny 

o 17:00- plánovaný návrat z výletu 

• vočeře- v restaurad (viz. •zpátelko") 

o od 19:00- ve~er plný obrazů a kouzel (video, filmy, diáky) 

neděle 27.X.1991 

o dopoledne- volno: prohlídka města, problíkda zámku Kinských, 
přÍpadně nevolno, případně:·da.lší kulturní akce 

o 13:00.00 - VALNÁ EDIH-R.OMADA - hlavní líčení R.EJe'9l 
v přednáškovém sále hvězdárny (účasl Ebicyklonů povinná!!!) 

Program: 

I. Pokřik <"-"tl 
2. Zprávy: Hejtmana, Tiskového ata.Sé, Kronikáře, Dopisovatelů, 

Strá.ice mělice, TrikomitéLu, Statisti ka, Strážce tradic, Kus
toda Ebimusea 

3. Piíprava SK1'92 

4. Příprava EBI'92 

5. Diskuse k návrhu na zřÍzení Ebivětnice 
6. Referendum o atálopr:í'linjm uspořádání Ebicyklu 

7. Různé 

8. Jiné než různé 

9. Volné a nevázané návrhy 

JO. Vázané a broiované návrhy 

ll. Doplňky k bodům ad. a, 7, 8, 9 a 1968 

12. Hymny 

o 17:00 - pravdepodolmý konce ,Yatrié ebihromady 

o večeře - v res~a.uraci (viz. • Zpálet!a ") 

• 20:00- (G)astronomická Sou· u valašHké vatry- blýskán!, tance, 
zpěvy, po.iár 

,. 

25. až 28. října 1991 

pondělí 28.X.l991 

o oů rlina - slátn! svátek (vlajky sebou) lt. vyhli~cní samostat
nog~j "bicyklu 

• 10:00 -ranní rnšc (nepoviruu!!), Oblalní progrrtlllllpřc:měn bChcrn 
Itl;;.Je 

• 14:00- objímání, celo; ani, pottá. 'ÍI'Í 1 •avi-t·r• i •'op, konce, roz
chod . 

úterý 24.XII.l991 

• celý den - Štrulrý den 

PŘEKVAPENÍA TRAPASY 
! NEJSOU VYLO UL'! "'{ 

"- Pořadatel: Libor Lenža (& V:kt r 1r1
• LA "" ln·izdárna, 

V•ctín•.l:á ulice, Vala!•kl Me:iřílí; tel.: 0651-::J.f':!' 
"- Přihlášky: přiloženou "ZJiálelJ:ou•. 
"- Ubytování: ~• ~la,jaích spacácích • pfúlušen•t••(m, a to na pod
laze v budově hvězdárny . Pro :t'láU choulostrvi J< moino•t ubytování 
v ubytovně hvězdárny (tzv. •IJ:r•orníl:") za rdi; ni r•oplattk -10,- Kčs 

{lůžkoviny dodó hvlzdárna); j<iikoi počti tlc~lo r'l( I J' omatn, vymočil 
případný zájem na "Zpáttta• (hfyby )5tt ty! ~·r pol<l'l:, dáme Vám 
vldlt). Kdo dří~ .... 
"- Stravování: bud z dovlečených :as '-Cl '.'rn~ proti 
hvězdárně (soltdní ceny & halitní jrd.o z -uče .o') ~á;on o stravování 
v restauraci a o •nídanl (pečivo, čaj) laúat·é vy:'lačlc ve· •zpátečce" 
(l:vúli zamluven( j(dtl ve $vátečnl dny a nálupu pro~>;antu). o Zájemci 
o zajtiUní speciální uečeře, n~cht zailou př{s/u.fný obnos a slnJčný pop i• 
požadovaného (okurkový pohár, .:at•enóčt v pit•l, býčí vem~no, pilinový 
dort aj.) na adrt!u pořarlntelc. 
"- Přivezte si: kroml divan• a komody :rjm{na kapítcíl, proviant, 
náladu příznivou, fotografie a diáky z EL.cyk!ú, kytary, banJa, orgány, 
rplvnt'ky (zvl&JU pak "MeteorářsL-tj follclór"), aJ .. Tli múielt přtvizli 
jednu až 3,1./ ( llv. 1r ) $obl blúJ:( osoby - manitla-ky, snou6ence
ky, milence-ky, dllt, rodiče, prarodtčt, stroly, ... - pro.potUen{ 1obl i 
ostatním. . . · 
"- Kterak oe dostati na bvčzdulárnu: • llvlzdárna •• nacházt' na 
l:opci na oJ:ra;i mlsla ValaJsU Me:itt'čí, naproti nemocntci. o z ruidr11ií 
ČSD aulobu$tm MD/l # 6 (jí:dwJ:y á 2,- Júč} na zastávku • U nernoc
nice•: • z lllidraU ČSAD nejllpe pč.lky po hiauo( ctsll Sllllr v.etrn, 
cca 15 mmul chůze$ báglem. . 
"- Účastnický poplatek: o Do 1rx 1991 •·četnl: 0,- Jíls- oiča~lníci 
jízdy Ebtcyklu 1991, 30,- Kčs- vJichn i ostatní; I'" 11,.X 1991 ~·o,- Kčs 
jednotnl; •torno 50,- Kč Z t~f. ,, • p· ,,1 11 / ,. •r• •tno jídlo {ma
••ll, tckuU i zelené) večerního ai nočního nedtlního potlachu a případné 

da!Ií nulnl výdaje ztrát a phlcpš 111 ·a,. " l·. hudt. vybrrán po 
příjezdu na REJ. 


