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� Nové logo EBICYKLu

� REJ `98 - Olomouc

� EBI folklór
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- Funkcionáøi
- Trikoty

� EBI `98 � foto
� Návratka

Nové logo EBICYKLu

U� velmi dlouho se diskutoval
a øe�il problém trikotu s logem
EBICYKLu. Jak se zdá, byl díky
Du�anovi Krchovi vyøe�en. V�ichni
ti, kdo byli v Partizánskem na
EBI 98, obdr�eli bílé triko s mod-

rým logem na prsou a reklamou
firmy Andreánsky na zádech. Na
leto�ním REJi 9̀8 bychom v�ak
mìli z rukou Du�ana dostat zcela
nové, pùvodní dresy. Oválný ná-
pis EBICYKL doplnìn o dodatek:
memoriál Róberta Rosy.

Kdo bude mít zájem o logo
v podobì grafického souboru pro
své PC, mù�e se obrátit na mou
adresu HynekOl@risc.upol.cz a já
mu za�lu patøièný formát (vektor
i bitmapa)

Hynek Olchava

REJ `98 - Olomouc

konající se ve dnech

23. � 25. øíjna 1998
na hvìzdárnì PøF UP v Olomouci � Slavonínì

K v�obecnému pou�ívání bude EBICYKListùm k dispo-
zici toto: celá hvìzdárna s pøilehlým okolím, diaprojek-
tor, video s TV, PC s monitorem, 2 WC, 2 umývátka
a jedna sprcha s 60l teplé vody.

Struèný program:

Pátek odpoledne: mo�no pøiject, hvìzdárna bude ote-
vøena od 18 do 24 hod, jinak volno.

Pátek veèer a v noci: koukání se na oblohu, konzu-
mace vlastních dovleèených zásob, jinak volno a èas na
spaní

Sobota ráno a dopoledne: polovolno; burza fotek,
audia, videa, blbých a jiných nápadù

Sobota poledne: volno; èas pro nacpání �aludkù

Sobota odpoledne: zcela nevolno

HROMADA VALNÁ A NEVALNÁ
sobota 24. 10. 1998 ve 14h 00m 00s SEÈ

1. Zahájení, pokøik

2. Zpráva polního hejtmana

3. Zpráva Statistika

4. Zpráva Strá�kynì Mì�ce

5. Zpráva Kosmasky a Vozové hradby

6. Zpráva Stavbyvedoucího pomníèku R. Rosy

7. Pøíprava Ski & Teleskopy 1999

8. Pøíprava XVI. Ebicyklu 1999

9. Rùzné, hrùzné a dìsivé

Sobota veèer: polovolno; dle poèasí a zájmu ohý-
nek, koòský buøtíèek, pivíèko chlazené, víneèko bílé,
rumíèek tuzemský, vodièka pramenitá, atrakce roz-
lièné, vyprávìní staøe�inù ebicyklu, hry bojové a jiné

Sobota v noci: koukání se na oblohu, jinak volno
a èas na spaní

Nedìle ráno: hrozné probuzení

Nedìle dopoledne: volno, rozchod a úprk
k domovùm

Jak se k nám dostat:

Na�e hvìzdárna je JZ smìrem asi 1 km za Olomou-
cí, poblí�e obce Slavonín, uprostøed �irých Hanác-
kých úrodných polí. Mapka je pøilo�ena k Návratce.

Na kole, autem, motocyklem, na kolobì�ce:

S hlavní výpadovkou smìrem na Prostìjov tìsnì
za mìstem odboèit u Alt-Motelu do Slavonína,

SS na køi�ovatce s malou kaplièkou smìrem na
Nedvìzí (doprava),

SSS cestou trochu do kopce a asi 300m za Slavo-
nínem doprava odboèka (je tam smìrová tabule
s hvìzdárnou) a kolem zahrádek asi tak 500m furt
po silnici, tam kde konèí silnice je hvìzdárna.

Z vlakového (resp. autobusového) nádra�í:

a) tramvají è. 4, (resp. 1) smìrem na Novou ulici,
na pøedposlední zastávce vystoupit a vydat se pì�ky
ve smìru jízdy tramvaje dál po výpadovce na Pros-
tìjov (na svìtelné køi�ovatce rovnì) , viz S.

b) tramvají è. 1, 5 smìrem do mìsta a u TR�NICE
pøestoupit na autobus.

ba) bus è. 17 (jedoucí cca 2x za hodinu) smìr
Nemilany, vystoupit na Slavonín � køi�ovatka, (auto-

Spanilá jízda EBICYKL byla ustavena v nedìli 8. èervence 1984 na Hvìzdárnì v Karlových Varech
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bus dále odboèuje vlevo) leè my se vydáme rovnì
kolem �koly smìrem k hospodì Pod Lipami, kousek od
ní je ji� zmínìná kaplièka na køi�ovatce, tam doleva na
Nedvìzí a viz SSS

bc) bus è. 737 v Pá, v So a Ne bus è. 728 smìr
Nedvìzí, vystoupit na Slavonín-KOVO a viz SSS

(nìkteré odjezdy 728 od tr�nice 7:12, 8:12, 9:45, 11:12,
12:22, 13:52, ...)

jízdenky v Olmiku jsou pøestupní, platící 35minut, sto-
jící 6,- penìz, dají se koupit u nìkterých stánkù ...,
(takový luxus jako automaty na jízdenky tu moc neexis-
tují), dají se i koupit pøímo u øidièe, ale se �slevou� za
10,- penìz!

Co s sebou:

K spacák a nìco pod sebe (karimatku, deku, pøítelky-
ni/pøítele, ...)

K nìjaké dovleèené zásoby

K fotky, audio, video, relikvie

K sklo na pití

Kontaktní místa a adresy:
Hvìzdárna PøF UP Olomouc
tø. Svobody 26
tel.: 068 - 41 14 60

Viktor Jelínek
�meralova 11
772 00 Olomouc
e-mail: jelinek@risc.upol.cz
tel.: (do práce) 068 - 56 34 268

Rádi Vás uvidíme . . . odcházet

Fiktor a zHynek

Základní dogma Ebicyklu (Z. D. E.)

Nultý Ebicykl se jel to léto pøed velkým tøeskem.
Úèastnili se ho v�ichni ebicyklisté.

Morální kodex Ebicyklu (MOKODEB)

1. Ebicyklista umí v ka�dém okam�iku urèit smìr i vzdálenost k nejbli��í hvìzdárnì èi planetáriu.

2. Ebicyklista dojede do cíle etapy, i kdyby to mìlo být zítra ráno.

3. Pro ebicyklistu není �ádná zeï dost tvrdá a �ádný plot dost vysoký.

4. Ebicyklista jezdí zásadnì do kopce a proti vìtru.

5. Není kopce, který by ebicyklista nevy�el.

6. Kdy� ebicyklista zpozoruje, �e u� vùbec nemù�e - pøidá.

7. Je-li ebicyklista filmován, fotografován èi snímán televizí, usmívá se od ucha k uchu, i kdyby
mu bylo zrovna do breku.

8. Ebicyklista jí, je-li co, i kdyby mu buøty mìly lézt ven u�ima.

9. Ebicyklista se rozdìlí s bli�ním ebicyklistou tøeba i o poslední nypl.

10. Kdy� ebicyklista spatøí, �e druhý ebicyklista má kolo v nepoøádku, stydí se za nìho.

11. Potká-li ebicyklista jiného ebicyklistu v protismìru, upozorní ho na jeho omyl.

12. Ebicyklista umírá o nìco pozdìji ne� nadìje.

Pokøik
Pøed kopulí nìkdo sykl,
�e se øítí Ebicykl.
Hvìzdáøové zblízka zdáli,
tencí, tlustí, velcí, malí,
po silnici uhání
hore dole po stráni.

�e to byla øádná túra,
køièíme teï v�ichni:
.. .. ..  Hùla !
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roèník 7, záøí 1998
Hymna Ebicyklu

nápìv �dosti podobný� pjesni Ej, uchnìm
1985, J. Grygar

1. (Èeská verze)

Ebicykl, Ebicykl -
astronomù je to pikl.

Jen kdo má sílu, dospìje k cíli,
druhý den zase dál pílí.

Od hvìzdárnì ke hvìzdárnì,
v de�ti, vìtru aji v parnì,

na favoritech i ukrajinách
svi�tí kola po dolinách.

Ebicykl, Ebicykl -
astronomù je to pikl!

2. (Anglická verze)

Ebicycle, Ebicycle -
astronomical is pickle.

Only the strongest
remain in saddle,

next day go further
on pedal.

Observation, observation,
rain, wind, weather, ventilation,

on favorites or ukraines
Swiss bicycles through the valleys.

Ebicycle, Ebicycle -
astronomical is pickle!

3. (Nìmecká verze)

Ebizykl, Ebizykl -
astronomiches ist Pükl.

Nur starke Leute bleiben in Sädl,
Tagen nach Tagen um Pädl.

Von Sternwarte nach Sternwarte,
Fahren mit die Wetterkarte,

die Favoriten und Ukrainen,
sie hören nur scharfe Stimmen!

Ebizykl, Ebizykl -
astronomiches ist Pükl!

4. (Ruská verze - fonetická)

Jebisíkl, Jebisíkl -
astronomièeskji píkl.

To¾ko geroji
dvi�utsja k celi,
vperjod dìò za dòom
uspìli.

Eéj solnce, eéj zvjózdy,
vìtìr s do�ïjom idut gvózdy,
vsje favority i ukrajiny
bystro svis�jat skvoz doliny.

Jebisíkl, Jebisíkl -
astronomièeskji píkl.
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Funkcionáøi EBICYKLu

Pozn.: Funkce v rámci Ebicyklu jsou nepøenosné a vìèné. Kumulace funkcí je �ádoucí.

Polní hejtman Jiøí Grygar

Zvìd (alias PaeDr.) Josef Vondrou�

Duchovní otec Jaroslav Soumar

Strá�ce mì�ce (alias Freddy) Franti�ek Vaclík

Strá�kynì mì�ce Mirka �torková

Nebeský mechanik (alias Eddy) Zdenìk Soldát

Statistik (alias Sir) Zdenìk �torek

Pavúkmistr (= Webmaster) Martin �tìdroò

Tarzan Tomá� Staøecký

Ka�par (alias Kouzelník �ito) Josef Barto�ka

Podka�par (alias Pod�ito) Karel Bejèek

Navigátor Václav Slavík

Samaritánka Dagmar Soldátová

Kosmas (nespolehlivý kronikáø) Lubo� Glac

Kosmaska (spolehlivá kronikáøka) Eva Krchová

Korouhevník & Strá�ce tradic Libor Malý

Fotograf (alias Li�ák) Oldøich Navrátil

My�ák Miroslav Navrátil

Trikomitét U Vladimír Karl, Martin Køi�oviè, Zdenìk �torek

Hejtman pìchoty Ivo Míèek

Smolmen Blanka Matýsková

Kosatka Zdena Bubeníková

Rytieø (alias �elezný mu�) U Vladimír Karl

VLK (Výbor lidové kontroly) Milan Anto�

Dabl Zdenìk Zdenìk

Pùldabl Václav Va�kù

Práèe Jiøí Komrska

Zlatovláska Lucie Kleczková

Vozová hradba Jan Hollan, Du�an Krcha,
Ladìna Vacíøová, Júlia Krchová

Tarantule Zdenìk Tarant

Markytánka Jan Hollan

Kawasaki Yasujuki Suzuki
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roèník 7, záøí 1998
Trikoty Ebicyklu, udìlované Trikomitétem

V 9. roèníku Ebicyklu vnesl Trikomitét, zalo�ený na Reji �88, do Ebicyklu nový prvek - totální ptákovinu
- spoèívající v lítém boji o nìkolik druhù barevných trikotù. Trikoty jsou udìlovány za zásluhu o dobrou
náladu bli�ních kolounù se slovy: �Ten se nám ale vybarvil�. Tento ceremoniál, který sluje Pøevlékání
kabátù, probíhá ka�dý veèer jako zhodnocení etapy.

Paleta trikotù je následující:

Trikot rychlého jezdce - Tachyon

Barva: èerná; symbol: V >> C

Tachyon je EBIèlovìk, který se pohybuje výraznì nadsvìtelnou rychlostí. Proto se v�ude objevuje
a odev�ad mizí jako první, lhostejno jde-li o putyku nebo hvìzdárnu. Jeho èerná barva znaèí, �e je ve své
hmotné podstatì nespatøitelný a tedy i nechytitelný. Proto je schopen bez újmy na zdraví a penì�ence
projí�dìt i jednosmìrné ulice a tunely. Postrachem Tachyona jsou defekty, semafory, zatáèky a stoletá
voda.

Trikot pomalého jezdce - Lenochod

Barva: zelený; symbol: V << C

Lenochod je EBIèlovìk pohybující se po nejkrat�ích trasách, a to výraznì podsvìtelnou rychlostí, kterou
mírnì zvy�uje jen octne-li se v dohledu veøejný podnik stravování nebo napájení (tzv. VPS a VPN). Mohlo
by se zdát, �e název Lenochod není pøesný, proto�e do pedálù se �lape - mìl by se tedy spí�e nazývat
�leno�lap�, øeknete si. Musíme si ale uvìdomit, �e kandidát na tento titul bude vìt�inu kopcù, co nevedou
dolù v jeho smìru, zdolávat pì�ky - chùzí, eventuelnì ta�en motorovým èi jiným vozidlem (napò.
zvíøecím potahem). Dal�ím faktorem, svìdèícím pro název Lenochod jsou jeho líné odchody z krèmy.
Zelenou barvou se maskuje v prostoru pøi prùjezdu rychlej�ích EBIcyklistù, a to zejména Tachyona.
Lenochod je potomkem pralidí, kteøí v dobì vynálezu lokomotivy tvrdili, �e rychlost 30 km/h je smrtelná.

Trikot ne��astníka - Smolaø

Barva: modrá; symbol: èerná díra - kresbièka potenciálového pole okolí èerné díry v dvoj-
rozmìrném provedení

Smolaø je EBIèlovìk, kterému se lepí smùla na pneumatiky v�dy a v�ude. Tato smùla se nìkdy vyskytuje
v podobì øídkého asfaltu, jindy v podobì nìèeho také øídkého. Jsou v�ak i jiné smùly. Modrá barva má
SMOLAØi pòinésti �tìstí z nebe. Symbol èerné díry upozoròuje ostatní na to, �e kolem Smola�e se
vyskytuje tzv. Schwarzschildùv polomìr smùly a není radno se pøibli�ovat k tomuto EBIèlovìku, nebo� by
z Vás mohla zbýt jen hmotnost, toèivost a elektrický náboj. Smolaø je du�evnì vyrovnaný EBIèlovìk,
nebo� nic hor�ího u� jej potkati nemù�e. Jediným �tìstímn Smolaøe je skuteènost, �e jede EBICYKL!
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Trikot Nièitele, který za nic nemù�e - Destruktor

Barva: hnìdá; symbol: E
k
 ~ E

d

Destruktor je EBIèlovìk, který pøemìnou své kinetické energie (Ek) na energii destrukèní (Ed) zpùsobí
újmu sobì, svému bli�nímu (kolu) nebo okolí silnice po které se pohybuje. Hnìdá barva je volena proto,
aby neru�il své okolí pøi destrukci rodné hroudy (nebo hrud) v blízkosti vozovky. Destruktor se nebojí
nièeho, ale ka�dý se bojí jeho. A to je�tì existuje kombinace Tachyon-Destruktor, oplývající nekoneènì
velkou kinetickou energií - dùsledky si jistì umíte pøedstavit.

Trikomitét, 1992

(U Vladimír Karl, Martin Køi�oviè, Zdenìk �torek)

Co mù�ete èekat pøí�tì

V dal�ím vydání EBICYKLISTY
mù�ete oèekávat pokraèování
vydávání archívních dat a textù.
Uveøejníme aktualizovaný EBIÈLO-
VÌKOSEZNAM, Sirovy zajímavé
statistiky � kdy a kudy ji� EBICY-
KL v minulosti jel, kolik nás jelo,
no prostì vy u� víte, co mù�eme
od Sira èekat a samozøejmì po-
zvánka na Ski & Teleskopy `99.

Sluneèní skvrny(a)
EBICYKLISTY - nepravidelný vìstník Spanilé jízdy EBICYKL
datum uzávìrky: 8. záøí 1998
design a sazba: Hynek Olchava � HynCek97, HynekOl@risc.upol.cz
web: http://www-hep.fzu.cz/~stedron/ebicykl/ebicykl.htm

Zlín

Kanianka

EBI `98 � foto

Taky jste si asi v�imli, �e Taran-
tule leto�ní roèník jezdil s tajem-
nou skøíòkou, kterou v�dycky nì-
kam namíøil a . . . a bylo foto.

Vybral jsem jich pár i pro
EBICYKLISTY. Díky,

Zdeòku.
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roèník 7, záøí 1998

Návratka

Jméno a pøíjmení: .......................................................................................................................

Pøijedu v poètu kusù: .................................................................................................................

Hodlám pøijet kdy: ......................................................................................................................

Hodlám odjet kdy: ......................................................................................................................

Velikost pono�ek: .......................................................................................................................

Funkce v EBICYKLu: ..................................................................................................................

Èíslo lustraèního osvìdèení: .......................................................................................................

Jiné údaje o mé osobì: ..............................................................................................................

Odeslat v ka�dém pøípadì a to do 16. øíjna 1998
na adresu: Viktor Jelínek, �meralova 11, 772 00 Olomouc

PøijeduNepøijedu

 #  #
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O sobotnì veèerní SHOVV (�ou) po VALNÉ EBIHROMADÌ zájem:  mám �  nemám

Chci papat: h buøtíèek (cca 25,-)

h utopenou na ohni upravenou makrelku (cca 40,-)

h grilované kuøátko (1/2 cca 60,-)

Chci bumbat: h pivíèko

h víneèko èervené

h víneèko bílé

h rumíèek

h pití bez alkoholových pøísad

h jiné:

Ceny jsou orientaèní, ale budou lidové bez hrabatu, obsluha bude bez, jídlo a pití se bude
nakupovat dle objednaného mno�ství, tak�e kdo nepo�le Návratku, bude v sobotu veèer su�it
a v �aludku mu bude kruèet! Dobøe mu tak. Peníze neposílejte, platit se bude a� na místì.
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