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POKŘIK EBICYKLU
P ed kopulí někdo aykl, že se ítí Ebicykl.
Hvězdá ové zb|ízka, zdáIi, tencí, tluatí, velcí, malí,
po silnici uháni, hore dole po stráni.
Že to byla ádnd t ra, k ičíme teď všichni HULÁ !

(konec 'EIJLÁ' je etymologicky odvozen od, pti|^"oi p-^ a pua'II Iy" z Ketelce ̂  /Četn mi Lay !!)

0 ETAPA, sobota 2{, 7,

domovská či p echodná depa (nap . Vala.šské Mezi íčí ------+ Veselí
nad Moravou
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FUNKCIONÁRJ
polní hejtman alios náčelník jízdy
zvěd
duchovní otec
gtnížce měšce
nebeak mechanik
eekretá alios tarzan
kašpar clias Kouzelník Žito
podkaÁpar cliaa Podžito
navigátor
gamaritánka
kosmas (krcniká )
konouhevník & strážce tradic
fotograf alios liĚák

cUBYTOVANI: Veselo ve Veaelí, ja}o vždyrI V 8elí uad [oravou =
b]"avBí něsto EBICYKLu, Veaelí nad Horavou = n j8ta Ěí Eěato a

kulturní tradícl!!, Veeelí nad }íoravou = otgc i matka všsctr
EBíCYKL,I! l

1 ETAPA, aodě1o 26. 7.

VeseU nad Moravou ----) Prostějov

rUBYTOVANI: viz uapka, Lidová hvězdárna v Proatějově, Kolátovy
sady 3348, 796 0l rSOS: t 1.: J. Prudk 0508--24130
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a mnozí další
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rUBYToVAN!: P crpání Je loznó ar hvazdárDc vo valaB8tóB l{ ziŤíčí,
odJezd aáaleduJící den, tJ. v 8obotu, bude Y l0 hodln zaJl tlrJo Llbor
Leuža (0661-2t928). DalBí Eoznort Je Jet rovnou do v68o11 Drd
l{or.vou, Lde bude co? --- v a lo --- zaJlBtlrJe IvoB l{íčok.
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2 ETAPA, I'nd.lí 2s.7.

Prostějov -+ Medlov

oU ŇÍ, táb", "" n*Ťtí u rybnlka. pod zotavovnou 0rea, Je
to hněd orub 'JIrrA'(pro pauetníXy --- tábor Jlž nent na koncl",),
oSOS: te],.: letul tábor aatrononlck , l{edlov, FryBava pod Žtt}ovou

borou, HaD}a a Jarda l{aturovi
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4 ETAPA, stt.dl28.7.

Pardubice ----+ Nymburk
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.UBYTOVÁNÍ: V Xladně ;"t" ,ua"i n4ln"-áo
star ch kročohlav na hvězdárnu a planetÁrium zdeňka sira, ulice pro-
kopa Holého 62.PtíJezd, po traao Dobrovíz, Ho'toutr, Hrebet. Ve HŤebčl
proJederne Podlo En rovot na Kladno a po l b pŤlJízdíne !a Lllzovattu
se útoPkou. Dá.ne ae doprava, ale hngd Po 0.06 tlloDotru odbočíne
doprava, ne doleval Šlroká silnice níťDó klesá leoen podle lkal a po
ne, ne otály tltó no, a po necel ch 2ooo betroch vJíždíne do Kladna.
do zá8tavby starBích donkr} Kročehlavatou ulicí. Pozor|, llngd první
ulicí (il. líaJerové) doPrava a po 5oo0o ceDtiDetrgch odbočíno Prvníullcí doleva. Ejchuch --- ulice Prokopa llo1óho a ta}y don č.p. 52.
Zde zabloudíme ynu.
odtud s6 Jede do internátu SoU Pr mstav u .Hvězdy. t6dy zPět na
l(ročeblavetou gitnici, po ní až na avětla -- zd .dol va do konce
UDhoBť 8trg6t -- ajóje -- dalĚí 8cětla. Tuná do 8ídllĚtě doprava a po
0.5 ku v Jedene do podjezdu, Ihned po vyjetí (z podjezdu) uvidírne v
praván oku vyeokou budovu Pn]bstavu. !SOS: tel.: 0312--82608 ---
zajlltlrje Laděna vacíŤová vozová a Zdenók Sir Štorek.

5 ETAPA, 1!:.|,4.,
Nymburk ----l Kladno

tnór Lrť... n"r,. Ifr!
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a't ěr, P ó,.,..n,ui.i,o6r BrarrjjcGlE

rněr praha

u1.líl&aloboleelavakÉí, Čakor,lckÁr Vyaoěaneká
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Íi:;"l?":Í:iŽ:-$"3il;: & 

un, poddl pr0plevu

3 .ro|!3uet{, Podbaba, V Šcreckén ria_o1í,

6 ETAPA, pátok 30. 7.

Kladno --l Rokycarry

.UBYTOVÁNÍ: lidová hvězdárna a okolí eSOSi tel.: Kuel HalíŤ,
0181--2622, Lldová bvězdárna v Rokycanech, volduĚ8ká ultc6
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7 ETAPA. Eobotr 31. 7.

Rokycany ----+ Karlovy Vary

základní informace o karlovarské hvězdárně
Telelonické spojení: (O'l7| 257 72, zapoien záznamník, p ípadné vzkazy zanechávat
na něm.

Adresa: Karlovy Vary - H rky čp. 144, 610 m. n. m.

Dopravní spojení z centra města od Tržnice autobusem MHD č. B (linka Tžnice -
Olšová Vrata, jezdí jednou za hodinu, zpravidla pět minut po ptil), pěšky z centra
města cca 30 minut po 'staré" pražské silnici (b valá u padovka) od lmperiálu. P i

cestě z města se zkrátka stačí p idržovat zastávek linky MHD, u silnice na Hťlrkách
je pak hvězdárna velmi dob e značena z obou p ijezdovtl,ch stran.

Asi 500 metrrj od hvězdárny koupaliště, nedaleko též letiště. Existují dvě možné
cesty po nichž lze na hvězdárnu p ijet. Z Toužimi odbočit na Bochov a za ním se
p idat na hlavní silnici od Prahy. Těsně p ed Karlov mi Vary pak odbočit na
Olšová wata a z Olšovr/ch Vrat na Htirky. Tento dojezd je lepší než opačná cesta
p es Bečov n. Teplou a Karlovy Vary Doubí, neboí v prvním p ípadě není nutno
p ekonávat 300 metrové p enj,šeni z centra města.

q8

J;;;;i;;-'7i.ti-,iiu"Ětcc, Kně ževeal



Maiá anketa na kone kter text k obrázku je
1.1pŤeztrrojení spanilé jízdy - Spanilá jízda EI}ICYKLu '93

l

2.|p ehlídka EBICYKLu k 10. v; ročí svého vzniku
i

3.i jugoslávská verze EBICYKLu
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Situaci znázorňuie tato mapka:
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