
Vydáv6: Tomáš Starecký, Na Kocfnce 1740/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice 4, ~eská republika 

TELEFOUH 06021322990; IHTUHcr risehve@mbox.vol.cz červen 

I I V 

ZPRAVA STRAZCE KOROUHVE A TRADIC EBICYKLU 
Spanilou jízdu lidu cestami se 

pohybujícího, Ebicykl 9 7, potkává změna veliká. 
Tehdy poprvé vyjedou šiky odděleně bez bližších 
styků vzájemných a ubírati se budou cestami cizími 
neb českými, aby všici hlásali tu pravdu svou a na 
svém tvrdošQně trvali a, což stává se již nyní, hrubě 
napadali se a haněli odhodlání těch druhých. 

Již za života v Táboře jihočeském zaznamenány 
byly časté rozkoly myšlenkové. V nich pokračováno 

ylo a hádání neutuchalo po celé trvání města. 
Tábory stmeliti dokázalo jen ohrožení cizácké, 
pak postupovali společně. Nechtějme nyní 
hrozby cizáků, by se Ebicykl opětovně semkl. 
Nenazývejme však též paralelu cest českých 
adamity či pikarty, kteří až na samé hranici 
bezbožnosti stanuli a které pakjan Žižka z 
Trocnova v řadu s husity dalších měst 
českých krutě pobil či upálii.Myšlenky 
zástupců paralely zdají se býti 
jinými. 

Ebicyklové hádají se, zda 
pokračovat tak, či začít 

jinak, neb vrátit se k 
počátku. 

Problémem hlavním,jenž spatřuji, je 
takové množství lidstva s Ebicyklem putující, že 

přehled není a áěje se, aniž mnozí vědí. Ztráty vysoké 
jsou a nábor též značný. Pak stane se, že Ebicyklové 
cestami projíždějící, za celé trvání jízdy nepotkají se, 
nepoznají se a svých jmen navzájem v paměti 
neudrží. Poté se rozjíždějí jak lidé zcela cizí, kteří 
nevědí, zda potkati se ještě někdy chtějí. Siku 
Ebicyklů chybí již zcela jádro pojivé, které by v sobě 
ducha původní myšlenky udrželo a k sobě ostatní 
přivinulo. Ač jadérko takové snad v řadách Ebicyklů 
zůstalo, na takový nápor nových duší nestačí. Co dál, 
táží se někteří. Kdo ví, co slaví se dnes? Kdo ví, že je 

to výročí již dvou tisíců let od vypracování 
Almagestu ptolemaiem? Kde hvězdy a hovory o nich, 
kde hledění v ně a místa pozorovací? Kdo ví, co 
učiniti s městem vzpurným? Kdo zná desatero bodů 
dokonalosti Ebicyklonova? Kdo ještě zná válečné 
zpěvy a halasné křiky blížícího se k cíli 
vytouženému? Kdo vládne Ebicyklům a mají oni 
právo povědění názoru svého? Mnohé otázky, však 
odpověď skoupá. 

I• Je tedy cesta souběžná Ebicyklů 
některých odpovědí na otázky 

takové? Snad ano, však 
vyostření nechtějme. Já, 

strážce korouhve a 
tradic, hodlám 
přidati se na 
paralelu odštěpnou. 
Chci hledati 
odpovědí, kterých 
jsem roku minulého 
na cestách Ebicyklu 
96 nenalezl. Nechci 
na cestu tuto h leděti 

jako na "antiebicykl" 
či "vzdorebicykl", leč 

jako na cestu 
souběžnou. Ebicykl čeká zkouška veliká.Je otázkou 
základní, který z Ebicyklů těchto zůstane. Pro oba 
místa zreJme nebude. Snad vše toto přivede vůdčí 
osobnosti k tomu, by se v tichosti samy se sebou 
zamyslely nad stavem společnosti ebicykloidní a 
opět setkaly se v míru a nikoli řevnivosti či útocích 
vzájemných. Dále hejtmany nižší a lid cestou 
putující vyzývám k rozjímání hlubokému o způsobu 
bytí dalšího vzájemného v šiku Ebicyklu budoucího. 

strážce korouhve a tradic 
Libor z Nimburgu 

13. června 1997 
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. ot-:;ed časem infom10vali, chysta Sl' •w ·tošnt t·očník 
lternativní akce, kte rá se bL cl1 od '>ova t ocl 

'' ( schematu posledních let. 

111 1e návrat ke korenům , to jest o >ne va 
, lllc JSme v roce 1984 začali jezdil nu ko ll c h 

leH 11 . 

ťl nativ ního EBICYKLU se ob je\ L~lt' (cl 
n tdá le bude objevovat) spou~r 1 p"'o 
, )rŮ. Proto Vás pmsíme o jed• 1· n~:.7 
l há te někým strhnout k odst u en 

1 1 zamyslete se nad tím, zda ll 
dní rorn1 1~V ' ,_ .• I. U ta1

., 

tv'\ áte-li po~it, .. , EBICYK L • < t 

1 ..,a ma sebe o lsu?.uje k zániku, ll(~tS.• .,e 
toho ven. 

1:. m tohoto provolún1 vyjmenovc~v,\L je lnotlh é 
'' avice na s ličné tváři EBICYK LU. Pokud ale r mi 

xistují, zjistíte také, že použitelnych EPLtsob •t, kterak 
' nÍ mnoho a .žádný způsob nLL~e OLI1 clčit j. ko spolehlivý. 
1ý způsob povede ke kýženém u ctli Z,lt'ovet'í sem ale přesvc lc n 
nečinnost. 

za této s· 

"'to: sejděmez ser <l jeden víke11d n, t ·jaké 7'1<Í mé, pohostint entru Č€ 
Sjeďme se v p<ítek, během 'O''Ot) uděle_ me okruh po ol 1 astron t 

litách a v nedě li se po parciáln<' s1uk n)rch 'r.tsách rozjeď111t c!t 1. 

1 oodstatné hodnoty proměnn) b 1 (Jk 19 ) 1: 

Vlas -- m 
v 

hvězdárna 1997 
<end1997 = ll. 13. ce ~e 

1 r.t"- návrh.jen vy sami, a nikdo jin) mus1 c posoudit, zda vám toto 11:. 
1 ' .111 se, že takovéto 1-:;ešení má svoj·~ klad Časov<í náročnost 111<1 .t 

, ,um vždy nakloněn,í, okolí cyklisticky ?dj wvé, c.1lší hvězdámy 1'0/l..il 

,;ocet účastníků. Pamétníci navíc mohou purovni:lt přijetí v roce l9i'14, 1 

d nej lepší místo pro t-;.ádění ebidav'..l , s let ním p"Uetím. (Poznám k<~: 
esel í n.M. Vlašim by ale po mnoho:eté p<lUZ~ aviněné českym pc 
1 ohl t~ určitě usiloval o přiznání néj ,tkého nemén" honosného ebitttt 

'( .íř i pohostinn í let.:>s ... ) 

,,+- babiček a j iných nekolosedla jtcích jl' cl tců. Nechce me z této akt ' 
• I'• .obotní etapy bude záviset na vsech, K.le i:.í o to budou stéit. 

ny včetně pt:.Qezdové mapky do Vlct5 mi učekéívejte začátkem čen ~: 

jat·da ~0umar, d. o.E. cet '1<1 12, l9<J 7 

spojení do práce (Štefa1il,ov.t hvězd.11·na, Praha): 
tel. (02) 17320540 
e- mail observat@ms.1nel.cz (do subjectu pros ím uvt 
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Váže l<oloje Ldtci a další přátelé! 

,.. RE 97 

Te 1 a fT'Irs• 
ko i c nou 

un i letošního REJe bude stanovel"'o na záki<Jc 'lýsledk 1ohod a hlasov t 
'""lŮ. V zásadě se však bude nejp avděpodobr i vzhle0 ,., k fázi Měsíce J( t 

19 'lB 19Ci 

•EB. 
1) Ter 

H 
tr· 

2)Zrr 

,.. Eb 

SE' 

d l 
u 
hc 
p c 
1 C! 

K tom 
1) St<. 

a 
b 
c 
ff 
let 

f.9 
Z ll 

p i( 
př( 

z e 

2)Ro 
pr 
ud 
ro 
Kr 
~t( 

97 memo rál :óberta Rosy· 
ke nán 

v ~rM 

>I< tky 
" 1St\ ., ,, 
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Jr žá 
n ..,u 

J~ dní informac o obou klonecll - viz přrslu~n 
zprávu, natoí pak vzorový itinerář, a•p Neh 
opravdu nerad! 
..1 vyloučeny, změny v trasách JSOU již nepods 

, k 997 -splatnost všech polatků byla ne)pozdě 
listky ebič1stl<a a pro zapo nětl1vce ll vá'láv~ 
~sud nedostal od strátk~ně n ěšce plis: • 

.e~poň hrubý sezn m, ze kterého jsou pc1trny 
oominky také'Tl ne'Tlám a télk Sl dovoltlJI vzhl 

za 3. k podstatně větší celkové kapacitě Ietoši 

skoviny ") slovenské část 
jě na r. teré náznaky dr 

né. 

o 1. dul J 1997. Po to1 '1tt 
elce sL 

• ofi iá 
'ede·<ší 
em: za 1 

o Ebícyk 

1vné pat: rčně ZV' 

PO< 'kla• . Přec• 
p lati;:l a n ~piatrčJ 
k dvojklonno•t 
, prodloužit tern 

terminu tedy, prosím, uhradtě slozenkou na adresu ebipoklc nice Mirk Storkové (ProkOf 
vne pro EBI 1997: 
:y ~tc d 18t let 300 Kč 
at'lr <'' 
i '1 -Y 
mka1: 
ÍJ tu 
den eb ... 
'1'\1 lt 
IS~ <O· I 

y uby 
Vf r!OL' 

IIC }-Cll 

nt ra 

t 400 Kč 

c n1 startovného Vas žádáme o jednoznačne u 
I ro Vaši informac. opakuji a přrpomfnór1 

l bicyklisté kteří pojedou v čele s hejtm,,ncr 
v zet jej na dovo.enkovém přednáškovém t 
~oukromí), ráno od svítání šustiti a pod0b'1é u 

o?chno stihli), budou nevrll neboť se navzáje 
rešova Slovenskem až do Mostu u Ji'lblunkovc 
, t!lvítelu· Grygar, Kracíková, Hoffmanova, Malu 
zvyřátka. 

ulty.l'b k on- fb icyklisté kteří o ojedou v čele s duc ovnítr. 
v: rr smívat, rádi navštíví zejména astronofT'rcké 
~c tc >vat (protože budou mrt optimálně piir1črené 
e ne 1 ne bot se opravdu budou mocr vyspat budou 
zr t' 1 zrtější je ale to, ze se bude jednat o • kupinLJ 
d llv r ml Ebícykl VZnikl Nenr proto náhoda, ze pře< 
b H' umar! Trasy tohcto eb štěpu povedou z cel 
lym ve cm zpět do VlašrfT'r- a to vše od 11 do 1 '! terver 
u arecký, Kohout, Bubenrková, Olchva, Nasku, 

~den i et::r Ionu (na zadrr <t 

~icyklu 

é,choc' 
ečne čil 
ani za 

1 to od 
Koráb, 

1m Grygarem, bu 
•.pát po televrz 
)Sti provozovati 

let nepoznajr 
do 19. éerve'lc 

~droň, ~rmonfk, 

·cem Ebi yk/u Jardou s, 1m 
ímavost gastronoMJCk 

.;lky etao , budou provádet 
1ít nové p;átele (nebot bu 
terá bude žít tak, jak žil E t 
avený teto skupiny re p r ve 
o sv ta r '! hvězdárnu ve 
e. V b ~· z jíž přihla ;en) h 

mec Kr toška, Kuja l Pere• 

m~<!!2.: 
aJ star 
l ( )f 

o ~nH 

'lt 'er 

druhý ebiklon má mnohem krat~í délku (dé wou i č
ooplatky z duvodu jednotnosti na steJné vy1 ' ro cb. 

!noho ebiklonu do druhého (jednotlivé tramf y všaK, p 
vklu), jednak u druhého klonu b...rde t~sr Mnot' ne-li v!;, 

..1 vyše startovnel10 

vou) a tedy 1 rr 
rklony. To alf' z 

síme, ohlaštč pn 
1no (jídlo, žer,y 

Jd,zov 
Vk J j)C 

"' 1'1 
)\ 

I C , . 

lenský příspěvek d) Ebrcyklu na rok 1997 je st 
, bozeni ti, kterr 'Tl JÍ zaplacen li cJstn Ky POl 
rrspěvek" zahrr.Jt Tento poplat~ k dosud nez 
<á, Antoš, Barto ~otec, Barto~l<a syr, Brhel 
JCI o•o::c., L-:~n' r , ..,.. trl N " l,' ba,~ 

Jrban, Vašků, Zá >ra.- Ne 11 Vás rak nnoho 

oven na 200 Kč. So Jčasrl' 
ek ( t 1r' ·né) na E 1'1 r;,o 
latil E r Ná, Hrbá• ová K 
urgc ,, 6 c, Hisco• , Ja I< 
.ma· • Pe•:::stý i$tč 

>Oplatcích Je zah 'lUtO bezplatné potrštěnl d> J Va· rel tr ček znaky a SYfT' 

,.. o r Ji:hu Sl< I 7 ne mám dosud pražádnou zprávu! -a z jl dos 1u, r u ji ihned otisknu 

,.. Po bnosti ch žádné nevím. 

Vše cl t yl< t ~ rcyklisty a ebycyk 1čata, ty pravé r ty lev!' zdr 
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"lOU v průběhu 
'l až 7. či 9 . až 

1k nedostal od 
o nějaký druh 

pro neozvavšl 
.,. ·oku nemohlo 

'"~ní návštěvě 

:> cbiduše. Od 
za 2. k výše 

1 o. července 

2 01 Kladno 2): 

·erý jste si pro 

zájem 
::>a dně 
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•lštěpu 

ených 
tore k, 

a sebe 
budou 
ousků 
zájem 

orovat 
ícyklu 

odtud 
vítelů: 

c ní náročnost, 
jednak volný 
lespoň 3 dny 
razeno právě 

acenlonoho 
u je již "ročnl 
rčová, Lange
ar, Komrska, 
uki, Šprynar, 
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