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Zlatí a milovaní přátelé, zveme Vás na 
o 

10. REJ EBICYKLISTU 
který se bude konat 

v okolí hvězdárny v Hradci Králové, a to ve dnech 

23. až 25. září 1994 

N ejpravděpodo bnější program 
REJe'94: 

pátek 23. IX. 1994 -pracovní nevolno 

• od 16.00 - volný dojezd a prezenta.ce prvních ebicyklounů , 

večeře 

• po příjezdu - obezna.mováni se s terénem, prohlídka. fotek 
a relikvií z Ebicyklů, pozorováni oblohy a ebicyklistů 

• od 19.00 - večerní procházka. (i do restaura.ce) 

• od 22.00 do rána- večer plný obrazů a kouzel (video, filmy, 
diáky), filmová žitopará.da, pořady: Pivecká výuka ha.~ičů, J. 
Fučík ve složkách CO, atp. 

sobota 24. IX. 1994 -pracovní volno 

• dopoledne - volno: prohlídka. Bílé věže, galerie, míst která 
navštívil prof. J . Cimrman, jiná prohlídka města, případně ne
volno, případně další kulturní akce a atrakce ... 

• poledne - obědek individuální 

• 13.00 - sraz na Lidové hvězdárně · odchod v trojstupu na 
Vojenskou lékařskou akademii (VLA} 

• 14.00,00 - VALNÁ EBIHROMADA - hlavni líčeni REJe'94 
v předná.škovém sále Vojenské lékařské akademie (v areálu za 
fa.kultni nemocnicí, asi 2 kilometry od hvězdárny) - účast 

Ebicyklonů povinná !!! 

Program: 

1. Pokřik (hlullý) 

2. Vzpomínka na. Roberta Rosu 

3. Zprávy: Hejtmana, Tiskového atašé, Kosmase, ETK, 
Strážce měšce, Trikomitétu, Statistika., Strážce tradic, 
Kustoda Ebiwusea, VŘSR 

4. Výbor pro uctěni památky Roberta Rosy 

5. Příprava SKI'95 

6. Příprava EBI'95 

7. Zpráva o blahodárných účincích Ebivěznice 

8. Rů:.mé 

9. J iné než různé 

10. Volné a nevázané návrhy 

ll. Vázané a brožované návrhy 

12. Doplňky k bodům ad . 6, 7, 8, 9, 196tl a 1989 

13. Hymny 

• 17.30 - pravděpodobný konec Valné ebibromady 

• po 18.00 - večeře v restauraci 

• od 20.30 - večer na Lidové hvězdárně - (G)astronomická 
ŠOU (snad) u vatry - blýskáni, tance, zpěvy, požár, diapoziti
vové řeči (vrháni světelných obrazů}, volná láska., filmy naučné 
i dusné, ... 

neděle 26. IX. 1994 -pracovní kl id 

• od rána - státní ebisvátek svátek (vlajky sebou) 

• nstanoveni komise pro vyšetřování událostí z noci z 24. IX . na 
26. IX. 1994 

• 10.00 -ranní ebimše (nepovinné!}, ostatní program upřesněn 
během REJe 

• 14.00 - objímáni, celování, potřásáni pravicemi, stop, konec , 
rozchod. 

čtvrtek 24. XII. 1994- kdo nepracuje, taky někdy jí 

• celý den - Štědrý den 

PŘEKVAPENÍ A TRAPASY 
! NEJSOU VYLOUČENY ! 

• Pořadatel: Lidová hvězdárna Hradec Králové & Josef Pepa Žito 
Bartoška & Karel Bejček Pod..."ito 
6 Přihlášky: přiloženou '"Zpátečkou" na adresu: Karel Bejček Pod
žito, Frománkova 436, 500 Ol Hradec Králové. 
-" Ubytování: ve vlasních spacácích s pnslušenstvím, a to na podlaze 
v budově hvězdárny. 

tTt Stravování: buď z dovlečených zásob, nebo v restauraci. • Zájem
ci o zajiStění speciální večeře, nechf zašlou přÍ$/u.Sný obnos a stručný 
popis požadovaného (okurkový pohár, zavináče o pivě, býčí vemeno, 
pilinový dort, je=éí jednohubky, nadívané mušky aj.) na adresu pořa
datele. 
6 Přivezte si: kromě divanu a komody zejména kapitál, proviant, 
náladu příznivou, video, fotografie a diáky z Ebicyklú, kytary, banja, 
orgány, zpěvníky (zvláště pak "Metcorářský folklór"), aj .. Též můžete 
přivézti jednu ai 9,1 i ( tzv. 11' ) sobě blízké osoby - manžela- l.·y, 
snoubence- ky, milence-ky, děti, rodiče, prarodiř.e, siroty . ... - pro 
potěšeni sobě i ostatním. 
c'). Kterak se dostati na hvězd ulárnu: • HL'i:;dárna , na ktrri 
jsme j1: nPJt.dnou pobývali. se nul'luí:;í na kopri na l'ýchodním nkm}l 
mtó.~la - na l:;v. Zámečku . 
.,. Účastnický poplatek: l.:t•. prcb·upt ní na místi ... 


