
Naši m i lí a drazí ebicykl isté, vážení astrokolojezdci , zveme Vás tímto na 

E.J 1995 
který se bude konat ve dnech 

3. až 5. listopadu 1995 
v prostorách Hvězdárny a planetár ia VŠB v Ostravě-Porubě , 

která s laví 15. výročí svého otevření 

Nejpravděpodobnějš í program REJe'95 

pátek 3. XI. 1995 - pracovní nevolno 
od 16.00 - volný dojezd a prezentace prvních ebicyklounů, 

večeře po příjezdu - obeznamování se s terénem, prohlídka 
fotek a relikvii z Ebicyklů, pozorování oblohy a ebicyklistů 
od 19.00 - večerní procházka (i do restaurace) 
20.30 - vernisáž výstavy ebicyklisty Jirky Jarkovského 
21.00 - program v planetáriu: komponovaný pořad ebicyklisty 
Karla Bejčka o tom, jak se má jezdit na kole 
od 22.00 do rána - hudba Keitha Jarretta: Sféry aneb hymna 
Ebicyklu pro XXII. století (varhanní improvizace, jazzového 
klavíristy, hudba, která vás zavede k objektům, které jste dosud 
pozorovali jen dalekohledem). - Večer plný obrazů a kouzel 
(video, filmy, d iáky), fi lmová ži toparáda. pořady: Pěvecká výuka 
hasičů, J. Fučík ve složkách CO, atp. 

sobota 4. XI . 1995 - pracovní volno 
dopoledne - volno: exkurze po hvězdárně a planetáriu (9.00), 
prohlídka Ostravy, galerie, míst která navštívil prof. J. Cimrman, 
Jiná prohlídka města, případně nevolno, případně další kulturní 
akce a atrakce ... 
poledne - obědek individuální 
13.00 - sraz na Hvězdármě a planetáriu 
14.00,00 - VALNÁ EBIHROMADA - hlavní líčení REJe'95 v 
přednáškovém sále Hvězdárny a planetária s tím, že 
účast Ebicyklonu jepovinná!!! 
P rogram : 
1) Pokřik (hlasitý) 
2) Zprávy: Hejtmana, Tiskového atašé, Kosmase, ETK, Strážce 
měšce, Trikomitétu, Statistika, Strážce tradic, Kustoda 
Ebimusea, výboru pro uctění památky Roberta Rosy, VŘSR 
3) Příprava SK/'95 
4) Příprava EB/'95 
S) Ustavení komise pro dokumentaci a vyšetřování ebizločinů 
6) Zpráva o blahodárných účinc1ch Ebivěznice 
7) Politické školami mužstva i ženstva (PŠMŽ) - Jan Veselý 
8) Různé 
9) Jiné než různé 
10) Volné a nevázané návrhy 
11) Vázané a brožované návrhy 
12) Doplňky k bodům ad. 6}, 7), 8), 9), 1968 a 1989 
13) Hymny 
17.30 - pravděpodobný konec Valné ebihromady 
po 18.00 - večeře 

od 20.30 - večer na hvězdárně - Žitovo, podžitovo a žltkovo 
divadlo, (G)astronom1cká ŠOU (snad) u vatry - blýskání, tance, 
zpěvy, požár, diapoz1tivové řeč i (vrhání světelných obrazů). 
volná láska, filmy naučné i dusné, ... 
03.33 - noční koncert na přám - Ke1th Jarrett, Jan Garbarek , 
Ch1cl< Corea a dalši}. 

nedě le 5, XI. 1995 - pracovní klid 
od rána - státní ebisvátek svátek (vlajky sebou), ustanovení 
komise pro vyšetřování událostí z noci z 4. XI. na 5. XI. 1995 
10.00 - ranní ebimše (nepovinné!), ostatní program upřesněn 
během REJe 
14.00 - objímání, celování, potřásáni pravicemi, stop, konec, 
rozchod. 

neděle 24. XII. 1995 - kdo napracuje, taky někdy jí 
celý den - Štědrý den 

PŘEKVAPENÍ A TRAPASY NEJSOU VYLOUČENY ! 

.. Pořadatel: Eblcyklista Kamil Galuščák; t 02/8556152/518 
(domů), ;lJ 02/24005158 (zaměstnání). 

.. Ubytován(: ve vlasních spacácích s příslušenstvím, a to na 
podlaze v budově hvězdárny. 

.. St ravován f: buď z dovlečených zásob, nebo v restauraci. 
Zájemci o zajištění speciální večeře, nechť zašlou příslušný 
obnos a stručný popis požad ovaného (okurkový pohár, 
zavináče v pivě, býčí vemeno, p ilinový dort, ježčí mononohubky, 
nadívané mušky aj.) na adresu pořadatele. 

.. Přivezte sl: kromě divanu a komody zejména kapitál, 
proviant, náladu přízn ivou , video, fotografie a diáky z Ebicykl ů, 
a další různé atributy veseli - kytary, banJa, orgány, zpěvníky 
(zvláště pak .,Meteorářský folklór''), aj .. Též můžete přivézti 
jednu až 3,14 (tzv. pi) sobě blízké osoby - manžela-ky, 
snoubence-ky, milence-ky, děti, rodiče, prarodi če, siroty - pro 
potěšení sobě i ostatn1m. Plavecký úbor též přibalte! 

.. Doprava a doleva aneb kterak se dostati na hvězdulárnu 
na které jsme již nejednou pobývali (viz též p lánek na zadní 
straně této pozvánky): 

1) autobusem: různé autobusy z různých velkoměst - vždy 
Jízda ve směru ÚAN-Ostrava, pak tramwaJ směr Poruba (VŠB). 

2) vlakem: vždy do Ostavy-Svinov - před nádražím vpravo 
hledat zastávku autobusu MHD číslo 46 směr Krásné Pole. 
Vystoupit z teho pak na zastávce U zahrádek. Odtud za světla 
vidno vysokou věž v jejíž blízkosti jest Hvězdárnu a planetárium. 

3) automobilem: z Ostravy výpadovkou na Opavu, odbočit za 
restaurací u Zlatého lva doleva a dále přímo až před Hvězdárna 
a planetárium. 

.. Přihlášky: řádně vyplněné zpátečky posílejte na adresu -
Tomáš Stařecký, Říše hvězd, Nakladate/ství NN/11, Vodičkova 
34. 11 O 00 Praha 1 - nejlépe do začátku konání ReJe. 

.. Účastnický poplatek: tak zvané překvapení na místě ... 



~ 

Or< tfNIACNť ((,t-PA AI~EE 

/' 

;_Esy f-iL(, tD~E 
/ 

A lfHNf". · 

_,...., --

t~ kDO :ZA13LOUD{1TDHU 
1~.0..2c; ~~ (JAK P0/1oCI 

•,' ..J ·-

-' 

----( 

I 

~D 
On'R,AV.A -S/ l NOV 

o 
o 


