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Vážení kolojezdfcf a další

přátelé!

~~ Posílám Vám první letošní Ebicyk/isty, které Vám přinášejí informace o REJi 1996 a první novinky o EBI'1997
a některé, jak už to bývá, další drby.
(~ REJ' 1996
1) REJ'1 996 byl ne jeden z, ale spolehlivě ten nej- nejhorší!
V takových případech se píše - nevím čím to bylo, že se tak nedařilo ... Opak je pravdou - myslím si, že moc dobře
vím, proč se tak děsně nedařilo. Ze všeho totiž čiš í hniloba s jakou se Ebicykl potýká posledních několik
ročníků. Ne jedno slovo padlo na toto thema -zdá se však, že pro mnohé zbytečně a marnivě. A vídím je, krom
toho, že budou neobyčejně silně hlaholit, jak ze podiví, až se Ebicykl rozpadne, či nějak jinak rozdělí ... Ano1
mluvím o těch šustičích, turistech neastronomických, hejtmanech, bičíkovcfchJ malovelkých pionýrtábornfku
a jim podobné. Ti všichni by si měli alespoň svým svědomím krapet zašustit a neco s sebou udělat, neb konec
Ebicyklu m•"Jže zašustit mnohem dříve ...
Reje se zúcastnilo trapně málo ebiduší. Dokonce byli i tacf, kteří přijeli jen na veselskou ebioperu, která se konala
v předvečer valné hromady, a krátce před zahájením se již vzdalovali ke svým domovům. Snad ani dvě desítky
cyklounů pak vytvořili valnou ebihromádku a naslouchali zejména duchovnímu otci Jardovi Soumarovi a primátorovi Ebimetropole lvošovi Míčkovi. Kromě projevů těchto řečníků, kterým bylo záhodno pozorně naslouchati,
se více méně plkalo jako kdyby to snad byl výkonný výbor astronomické společnosti. Sliz hromadný se rozpustil
se setměním, hvězdárna i pořadatelé osiřeli, světla zhasla a mlha přišla. A dobře tomu?
2) VeseH nad Moravou bývalo dobrou základnou Ebicyklu a právem se nazývalo hlavním městem Ebicyklul
I nechť tomu tak I nadále bude, i když asi jen pro "zvané". Pro dotyčné je totiž vždy náruč nejen s vínem př!pravená.
Dokladem toto byl jedinečný zážitek ze slavnostnlho kulturního večera, který se konal v předvečer valné hromady. Bylo to tak skvělé, že některým stálo přijet jen na tuto akci ... Díky, velké díky, Vám pořadatelům a účinkují
cím!
'3) 7~pis z REJe pořídil eboun Kamil Galuičák - zápis jest publikován na druhé straně .

~~ EBI'1 997 - memoriál Róberta Rosy:
1) Termín konání jest stanoven na 12. až 20. července 1997 -viz zápis z REJE.
2) Změny v termínu jsou vyloučeny, změny v trasách jsou možné {zn.: i zásadní}.
3) A nynf to přijde:
Letošní ročník 5e pojede ve dvou zásadně i stovky kilometrů odlišných trasách (Vy právě co kroutíte hlavou - viz výše
a další... ). Rozrazen[ nechť závisí jen na Vaší svobodné vůli- proto bych něchtěl obě strany popouzet proti sobě,
neboť jde o nestrannou kvalitu a ne o další strojenosti. Tedy charakteriyujmež strany následovne:
Ebicyklisté kteři pojedou v čele s hejtmanem Jiřim Grygarem, budou se na sebe navzájem usmívat, doprovázet jej na
dovolenkovém přednáškovém turné< chodit spát po televizním večerníku (případně odskakovati do soukromí),
ráno od svítání šustiti a podobné už1tečné činnosti provozovati), budou jezditi od tmy do tmy (aby to všechno
stihli), budou nevrlf neboť se navzájem ani za sto let nepoznají...
Ebicykl1sté kteři pojedou v čele s duchovnim otcem Jardou Soumarem, budou se na sebe navzájem také usmívat, rádi
navštíví zejména astronomické zajímavosti, gastronomickým zajímavostem se budou ovšem také věnovat (protože
budou mít optimálně př!měřené délky etap), budou provádět mnoho veselých kousků- ve dne i v noci (neboť se
opravdu budou moci vyspat), budou mít nové přátele (neboť bude dosti času se navzájem poznat) . Nejdůležitější
je ale to, že se bude jednat o skupinu, která bude žít tak, jak žil Ebicykl dříve a poporovat ty ideály, se kterými
Ebicykl vznikl. Není proto náhoda, že představený této skupiny je právě duchovní otec Ebicyklu - občan Jarda
Soumar!
Své příslušenství k té či k oné skupině vyjádřete, prosfm, na zadní straně přiložené složenky pro ebipoplatky!

(~ Ebipoplatky na rok 1997- splatnost všech polatků je přiloženou a nepřenosnou složenkou a to nejpozději do

1. dubna 1997 (po tomto termínu bude pro neozvavší se ebicyklisty a ebicyklistky ebičistka a pro zapomětlivce
a váhávé střelce startovné patřičně zvýšené).
1) Startovné pro EBI'1997:
a) ebicykhsté do 18ti let 300 Kč
b) ostatní ebicyklisté 400 Kč
c) noví ebicyklisté 500 Kč
2) Roční udržovací členský příspěvek do Ebicyklu na rok 1997 je stanoven na 200 Kč. Současně ale platí, že od
placení onoho příspěvku jsou osvobození tihkteří mají zaplacen účastnický poplatek na EBI'1997 (v tomto poplatku
Je již "roční udrzovací členský příspěvek" za rnut ve stratovném).

~~ Poděkování jménem svým i jménem Vašim posílám opět ebicyklistovi Zbyňku Burgetovi za to, že pro nás opatřil
další

skvělé

ebisamolepky - dostáváte je jako

přilohu

k

Ebicyklistům č.

(~ O 5Kf1997 nemám dosud pražádnou zprávu!
(~

1/1997.

Děkujeme Zbyňku!

~~ Podrobnosti o dresech žádné nevím.

Poděkování jménem svým i jménem Vašim posílám ebicyklistovi Františkovi Vaclíkovi za jeho letité a letitě
výborné služby v roli ebipokladnfka a strážce měšce. Jen mu připomínám, že ebifunkce jsou nekonečně životné
a proto mu toto oslovení nelze nadále upírat, natož pak odejmouti (viz též MOKODEB).
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,... Zpráva o REJi'96:
Jednání zahájil Hejtman přibližně ve 13 hodin 15 minut. Minutou ticha byla uctěna památka padlých ebicyklistů a těch, kteří
nás hostili při minulých spanilých jízdách a již nejsou mezi námi. Hejtman poděkoval organizátorům a hostitelům Reje. Zvlá~tní
poděkování věnoval místní kočovné společnosti za provedení první ebiopery v dějinách vesmíru.
Druhým bodem jednání byla zpráva o průběhu 13. ročníku spanilé jízdy, se kterou vystoupil Hejtman. Zmínil se o večerní
debatě na téma vize Ebicyklu, která se udála v Kytlici. Zprávu o stavu kasy za nepřítomného Strážce měšce přečetl Ivo Míček.
Podstatná byla informace, že Freddy nabídl svou funkci v plen. Ivoš poté přečetl zprávu Evy Kosmasky Krchové o stavu kroniky.
Nakonec nás informoval o počtu přihlášených na Rej. Po lvošovi se ujal slova Hejtman. Otevřel otázku poplatků a navrhl
zachovat jejich strukturu z letošního roku. Zachováno by mělo být i právo první noci, tj. termín 31. 3. , do kterého se přihlašují
ebicyklisté. Do tohoto data by měl být splatný i udržovací poplatek. Poté se rozproudila živá diskuse kolem systému přihlašo
vánf. Bylo navrženo zavést odstupříovaný stornovací poplatek. Podrobnosti navrhne nový pokladník. Hejtman navrhl do tého
funkce Mirku Štorkovou, což bylo vzápětí všeobecně přijato. Diskuse se následně dotkla problému převodu peněz na Slovensko, kde se pojede příští ročnfk. lvoš se nabídl, že bude-li někdo potřebovat zaplatit cokoliv na Slovensko, může tuto platbu
zprostředkovat. K této nabídce se přidal i Luboš Glac, který je ochoten pomcci i s výměnou peněz. Po skončení této rozpravy se
ujal slova Sir se svými statistickými informacemi. Po něm se otevřela diskuse o kronikách. Luboš Glac vyrukoval s tvrzením, že
má doma originály prvních několika ročníků. Přítomnou xeroxovou kopii první kroniky dostala Valika za úkol předat Evě
Krchové. Evě by měly být doručeny rovněž všechny originály, a to fyzicky. V dalším navrhl Zbyněk Burget převést všechny
kroniky na CD-ROM, což bylo vzápětí označeno za velmi náročný úkol. Poté se navrhlo přepisovat kroniky do počítače. Rešení
otázky digitálních kronik byla svěřena Evě, jelikož nemálo ebicylistů píše příspěvky do kroniky na počítači. lvoš přinesl
originál první kroniky a kroniku 6. ročníku, čímž vyvrátil Lubošovo tvrzení, že má doma kroniku první spanilé jízdy. Tyto
exempláře byly předány Valice, aby je doručila Evě. Po skončení této diskuse se ujal slova Sekretář, který informoval o tom, že
celkový počet ebicyklistu je 98. Následovala krátká diskuse na téma stavu ebicylistů a případné regulaci jejich počtu. Řešení
této otázky bylo odloženo do dalšího bodu jednánf. Hejtman se pak zeptal, jestli si někdo nepamatuje, kde se konaly Ski a
Teleskopy v letech 1988 a 1990. Stařec poděkoval Zbyňkovi za samolepky a Pavúkmistr informoval o www-stránce Ebicyklu.
Ná<;)edovala diskuse o textu opery, který by měl být k dispozici v počítačové formě.
Třetím bodem byl termín, místo a organizace Ski a Teleskopy. Vladimír Homola navrhl chatu na Vysočině ve výšce 812
m.n.m. poblíž vesnice Daňkovice. K dispozici je 20 lůžek v ceně 50,-Kč za osobu a den. Byly navrženy dva termíny: 21.-2 3. 2.
a 21. - 2 3. 3. Odhlasován byl březnový termín, přičemž ten únorový platí jako náhradní. Vladimír se domluví se Starcem na
placení a pozvánkách. Zpátečky se budou posílat Vladimírovi.
Další bod se týkal 14. ročníku EBI'97, který by se měl jmenovat" Slovenská fajka". Hejtman navrhl dva termíny: 12.-2 O.
7. a 16.-24. 8. a trasu Prešov, Rožňava, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Kláštor pod Znievom, Dolný Kubín (dvě noci) a
Mosty u Jablunkova. Itinerář připraví Vašek Slavík. Následovala krátká diskuse o trase a o termínu. Byl navržen třetí termín: 19.
-27. 7. Hlasování dopadlo následovně (bylo dovoleno hlasovat pro více než jeden termín): první termín 15 hlasu, druhý termín
7 hlasů a třetí 13 hlasů. To znamená, že příštf Ebicykl se pojede v týdnu 12. -20. 7. Po skončení této části se Hejtman zeptal na
~cb:iv pr·m;:flr n~ F:-tčkovském sed~!', !~tc.ý by i'::51 týt odhalen při přf;tfm ;-cčnfku. Tuto otázku pmnůž<:: ::'::~:t Jiřf Jarkov:.k.ý.
Zprávu Hejtmanovi podá Kamil Galuščák. Poté se Hejtman dotázal Valiky na možnost přepravy kol na Slovensko. Z krátké
rozpravy na toto téma vyplynulo, že nejlepším řešením je přejet hranici kolmo.
V páté části se řešily otázky "různé". Jarda Soumar vystoupil se zásadním projevem o stavu a vizi Ebicyklu. Zmínil se o tom.
že ebicyklistů je mnoho, že nespíme na hvězdárnách a že se z programu vytrácí astronomie. Jako řešení se podle něj nabízí buďto
tzv. stoptime, tj. nepřijfmat nové ebicyklisty, což však vzápětí odmítl. Druhou variantou by podle něj bylo postulovat vnitřní
praxi Ebicyklu, tj. rozdělit Ebicykl na dvě až tři části, které by dohromady byly stále jedním celkem s jednou značkou. Po Jardovi
převzal slovo Ivoš, který tfmto navázal na včerejší před valnou hromádku. S Jardovým návrhem nesouhlasil. Jako problém zmínil
komunikaci, nedostatek astronomie a příliš mnoho sportovního a jiného vyžití. Kritizoval rovněž způsob zacházení s penězi,
pokud jde o otázku, co by mělo být poskytováno za udržovací poplatek. Navrhl, že by za něj měl být poskytován itinerář i pro
toho, kdo se Ebicyklu nezúčastní, aby se mohl takto účastnit alespoři duchovně prstem po mapě. V dalším Jvoš kritizoval
chování ebicyklistů, a sice, že se neznají a že se nepotkávají. Dále kritizoval malý záj_em o astronomii a Hejtmanovy přednášky.
Celkově volal po obnově ducha Ebicyklu, tzv. kabaly. S reakcí vystoupil Hejtman. Rek I, že sám jezdí s různými lidmi čímž za
celý týden pozná všechny. Na Starce nasměroval otázku katalogu ebicyklistu a navrhl, že by se mělo jezdit jen po jedné trase.
Následovala obecná diskuse o stavu Ebicyklu a přijímání nových ebicyklistů, která brzy přerostla v anarchii. V zásadě se jednalo
o dvou problémových skupinách, kterými jsou šustiči a chlastači. Honza Veselý navrhl přijímat nové ebicyklisty Jen na místa
vyřazených a zmínil i problém rodinných příslušníků. Olga připomněla, že podmínky účasti by měly být dány vždy předem.
Bylo navrženo zavést dolní věkový limit pro účast na Ebicyklu. Hejtman vystoupil se dvěma návrhy. Složenka na zaplacení
Ebicyklu by měla být striktně nepřenosná a pro rodinné příslušníky by měl platit dolní věkový limit IO let v den zahájení
Ebicyklu. Zmínil se o tom, že Stařec má přihlašovací formuláře s kolonkou o vztahu k astronomii, což by mělo vést se zkvalitnění
kádru při výběru nových ebicyklistů.
V dalším bodě se jednalo o tričkách Ebicyklu. Dušan Šimoník oznámil, že je možné zakoupit ve velkoobchodě nepotištěná
trička v ceně 30, -Kč za kus. Zbyněk řekl, že má možnost zaj istitjejich potištění. Zájemci byli vyzváni, aby svá trička k potištění
zasílali jemu do Nezamyslic. Dále se Zbyněk zmínil o tom, že je v kontaktu s firmou v Táboře, která prodává čisté bílé dresy v
ceně do 200,-Kč bez daně při odběru minimálně 20 kusu. Tisk je možné objednat jednobarevný za 160,-Kč nebo barevný za 400,Kč. Celkové náklady zajeden dres jsou 500 až 600,-Kč bez daně, neboli kolem 800,-Kč s daní. Honza Veselý navrhl změnit logo
Ebicyklu, které je vyobrazeno na tričkách. Tento návrh však byl spontánně zamítnut. Poté se jednalo o otázce, zdali vázat dres,
případně triko, na členství v Ebicyklu. Po Sirově intervenci zůstává reprezentativní dres pouze v mezích dobrovolného vlastnictví a užívání. Stejně tak bude doporučena přilba. Informaci o dresech a tričkách Zbyněk pošle Starcovi, aby ji zařadil do
pozvánek. Bylo rozhodnuto, že se veškeré poplatky zvýší o I00,-Kč . V této částce bude nárok na potištění dvou triček zdarma.
Tímto se poplatky pro následu fcí ročník upravily takto: udržovací poplatek 200,-Kč, 300,-Kč pro ebicyklisty ve věku JO až 18
let, 400,-Kč pro ebicyklisty, kteří se již někdy Ebicyklu zúčastnili, a 500,-Kč pro nové ebicyklisty.
Valná hromada byla zakončena pokřikem.

zapsal Kamil Galuščák
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