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16. REJ  EBICYKLU

10. – 12. 11. 2000
Místo: HaP Johanna Palisy, Ostrava - Krásné Pole

Poštovní adresa: VŠB-TUO 17. listopadu

708 00 Ostrava-Poruba (Krásné Pole)

tel.: 069/6911007 nebo 0604/557813

fax: 069/6911009

E-mail: tomas.graf@vsb.cz

(parametry platné v pátek a sobotu během akce)

Jak se tam dostanete, aniž byste se museli někoho zeptat?

Příjezd je možný od pátku od 17 hod. Odjezd pak nejpozději v neděli do 10 hod.

Autem nebo na kole:

Je třeba se dostat na státní silnici č. 11 (prodloužení ul. Opavská) z Ostravy-Poruby, směrem na Velkou Polom, Hrabyni
a Opavu, ale od světelné křizovatky v Porubě, kde silnice opouští tramvajové koleje, se ujede nízkou zástavbou jen asi 300 m
a odbočí se vlevo (bílá směrovka) na Krásné Pole.

Po ujetí cca 1 km po té odbočce je vidět vlevo u lesa asi 200 m od silnice vyšší šedivou věž geodetické observatoře v areálu
HaP, což je znamení, že na nejbližší (neznačené) zpevněné cestě musíte zabočit ostře doleva a tato cesta vás dovede zpětným
obloukem až ke vchodu do HaP.

Vlakem:

Nejbližší nádraží je Ostrava-Svinov na hlavní trati Londýn-Brusel-Amsterdam-Dortmund-Praha-Pardubice-Olomouc-Pře-
rov-Ostrava-Bohumín-Varšava-Minsk-Moskva-Irkutsk-Ulaanbaatar-Peking-Soul.

        Před východem z nádraží se dáte doprava na zastávky městských autobusu, najdete linku č. 46, ale pozor - jezdi dvěma
protichůdnými směry (je třeba upozornit protijedoucího Ebicyklistu na omyl)! Správný směr je Krásné Pole; NIKOLIV Polanka.
Pojedete na zastávku „U Zahrádek“ a po vystoupení zamíříte pěšky ve směru jízdy autobusu; po 200 metrech budete mít po levé
straně parkoviště, uzavřené závorou. Parkovištěm projdete a podél lesa dojdete k areálu HaP. Odjezdy viz příloha. Cena jízdenky
- stačí za 6 Kč na 15 minut. Lze koupit i u řidiče, ale dráže.

Rok se s rokem sešel a jsou zde opět Ebicyklisty. Tentokrát věnova-
né hlavně 16. Reji. Chystal jsem také přílohu, která však byla paradoxně
mnohem(!) rozsáhlejší než pozvánka. Jedná se o veledílo Ottakara L. - Ebislov-
ník. Ti z Vás, kteří máte e-mail, jste dostávali přírůstky od Ottakara L.
průběžně. Nakonec jsem se rozhodl Ebislovník vydat samostatně a dát
Vám jej až na Reji. K dispozici bude také na našich internetových stránkách.
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Linkovými autobusy:

Na ostravském Ústředním autobusovém nádraží (ÚAN) najdete tramvaje č. 8, 9 ve směru do Svinova; tam vystupte
a sejdete dolů pod most k autobusu č. 46. Pak už je to stejné jako když dojedete vlakem.

Podmínky ubytování:

Na podlaze přednáškového sálu v přízemí ve vlastních spacácích a karimatkách. Podlaha je pokryta kobercem. Přivezte si
domací obuv na přezutí, což platí pro celou budovu!!!

Umývání:

Poteče teplá voda z kohoutku v umyvadlech.

Stravování:

        V přilehlé části Pustkovce v restauraci U Zlatého lva respektive U Jarošů, cca 15 min chůze od HaP. Dále v Krásném Poli
v restauraci U Ferdy, cca 25 min chůze, případně z přinesených zásob.

Program:

Pátek 10. 11. večer:

        Volná zábava. Přivezte si hudební nástroje a žertovné předměty k zahnání trudnomyslnosti

Sobota 11. 11. dopoledne:

        Promítání videozáznamu z Ebicyklu resp. diapozitivů, burza fotografií, kroniky a jiné nostalgie. Cca v 11 h v sále Planetária
ukázka tamějších pořadů.

    14.00 (tj. dvě hodiny po poledni!)

 1. Zahájení Valné hromady pokřikem

 2. Zpráva Polního hejtmana

 3. Zpráva Statistika

 4. Zpráva strážců polních měšců (Sirka a Dušan)

 5. Zpráva Kosmasky

 6. Zpráva Melantricha a Pavúkmistra

 7. Zpráva Ottakara L.

 8. Příprava Ski a Teleskopy 2001 (M. Křižovič)

 9. Příprava XVII. Ebicyklu „Českomoravská Odyssea 2001“

10. Různé, hrůzné a jiné

11. Simulace útoku na sál Planetária cca v 17:30 h (sudl ice, řemdihy [zbraň středověkých Čechů, bíják na způsob palice,
     palcátu, někdy též hvězdy; v 16. století vymizela naprosto {zdroj: Ottův slovník naučný}], halapartny a cepy s sebou)

V 18 h se v kinosále uskuteční přednáška pH SJ. pro širokou i úzkou veřejnost:

Co se hvězdářům dosud nepodařilo aneb Astronomické stařinky

zájemci z řad Ebicyklu budou mít vstup zdarma - nepovinné!(?)

V neděli se s ohledem na potřebu řady účastníku odjet včas na senátní a krajské volby žádný další program již neplánuje.

Za přípravný výbor XVI. Reje: Melantrich, Pavúkmistr, Sirka, pH SJ.

http:\\www-hep.fzu.cz\~stedron\ebicykl
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Snad nebude pršet ...
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ročník 7, září 1998ročník 7, září 1998ročník 7, září 1998ročník 7, září 1998ročník 7, září 1998

Dobrá zpráva

z Brna

Kája a Jája tímto na

vědomost dávají, že si

přibližně za měsíc

řeknou své  „Vážení

přátelé ANO“. Pod

touto záminkou si

Vám dovolují oznámit,

že letošní REJ již

bude absolvovat více

Trutnovských než

bývalo v minulosti

zvykem, což v

podstatě potvrzuje

doměnku o zákonu

zachování v našem

neustále se

rozpínajícím

EBIvesmíru. Na místě,

kde jeden ebicyklista

(stka) zanikne vzniká

okamžitě jiný.  No a

aby oslav a juchání

nebylo onoho dne

málo, lze ještě

vzpomenout jmenin

všech Brigit a rovněž

i hranatých  11446 dní

od přistání prvních

pozemšťanů na

Měsíci.

Jak se dostat k

HaP Ostrava
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Již mnohokrát se na Ebicyklu mluvilo o našich webových stránkách a emailové poště. Během letoš-
ního jara a léta jsme s Pavúkmistrem a Hejtmanem strávili nějaký ten čas nad e-Ebicyklem. Výsledek
našeho snažení naleznete ve svém prohlížeči na adrese http://www-hep.fzu.cz/~stedron/ebicykl. Technic-
kým správcem je Pavúkmistr a obsahovým Melantrich. Budete-li mít nějaké připomínky k obsahu či formě,
pište mi na adresu Hynek.Olchava@sasprg.cz. Chci Vás upozornit na část „Interní informace“. V ní je
k nalezení Ebičlověkoseznam obsahující jméno, příjmení, adresu domů (práce), e-mail, identifikátor potvr-
zení údajů a zaplacení členského poplatku na daný rok. Jelikož to jsou citlivé informace, je do této části
vstup omezen heslem. Zapište si proto toto: uživatel: ebicykl a heslo: ebi96c. Pozor na velká a malá
písmena - vše je psáno malými.
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