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Planetka EBICYKL

Zpráva z REJe

XVIII EBICYKL

Zpráva ze SKI

Hymna

Planetka EBICYKL

Spanilá jízda EBICYKL byla ustavena v neděli 8. července 1984 na Hvězdárně v Karlových Varech

V době, kdy jsme měli XVI. REJ EBICYKLU, právě když vrcholila valná
hromada, vyšel nový cirkulář Centra pro planetky IAU a vida, co se ulíhlo
na Kleti zásluhou Miloše Tichého:

(7791) Ebicykl = 1995 EB

Objevitel: M. Tichý

Datum objevu: 1. 3. 1995

Místo objevu: Kleť

Základní označení: 1995 EB

Ebicykl je od roku 1984 tradiční prázdninová aktivita skupiny astronomů,
kteří jezdí na kolech (bicyklech) po České i Slovenské republice navštěvo-
vat různé hvězdárny. Ebicykl je symbolické slovo zahrnující bicykl a Ptole-
maiovy epicykly. Citace byla zveřejněna v MPC 41567 (11. 11. 2000)

Ebicykl is a traditional holiday activity, since 1984, of a group of astrono-
mers, who bike around the Czech and Slovak Republics to visit various
observatories. Ebicykl is a symbolic word combining bicycling and Ptole-
maic epicycles. (MPC 41567, 2000 Nov. 11)

Planetka patří do hlavního pásu, následují elementy drahy udané na dvě
desetinná místa:

a = 3,14 AU

e = 0,17

i = 9,95°

P = 5,56 r

H = 13,1 mag

Patří mezi planetky, objevené na Kleti ještě fotograficky s 0.63-m fotogra-
fickou komorou, objevitel Miloš Tichý si vybral těleso s předběžným ozna-
čením 1995 EB.

Dráha planetky ve sluneční soustavě

Zpráva z REJe

Pátek 10. listopadu 2000

Večer jsme se sešli v přednáškovém
sále ostravské hvězdárny a při horké
kávě, čaji či řepkovici (slovensky
repkovici) sledovali video z EBI. Ně-
kteří odpadli už v pátek, ale většina
až v ranních hodinách v sobotu.

Sobota 11. listopadu 2000

Ráno jsme spali a jedli a pak jsme
zase jedli. Ve dvě odpoledne se ko-
nal EBI pokec, tedy Valná hroma-
da. Ta se odstartovala pokřikem, pak
Polní hejtman podal zprávu, Statis-
tik podal zprávu a mnoho jiných také
podalo zprávu. Ottakar L. naštěstí
zprávu nepodal - byla by velmi dlou-
há. Jeho zpráva slovníkového typu
byla k dispozici v tištěné formě. Na
Reji se nikomu nepodařilo ji celou
přečíst.

Zprávy podané na Ebireji

1. Pokřik - zpráva konstantní a ne-
měnná

2. Všetko bolo zabezpečené. Bolo
ako nebude.

3. Vše je dostupné na Internetu. Fero
Franko a Jaro Kerner zajistili pu-
blicitu v rozhlase, ve východoslo-
venském tisku a EbiLence dokon-
ce aj v Slovenskej televízii!

4. Nikdo ze zdravotních důvodů
z Ebi neodjel, ke konci nás bylo
víc než na začátku - lidé se naba-
lovali.

... pokračovaní na straně 2

>>  http://ebicykl.webpark.cz  <<

Poloha planetky Ebicykl v den ustavení Ebicyklu 8. 7. 1984
http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?name=7791&group=all&search=Search

Objeviteli i všemu osazenstvu etapové ebicyklí hvězdárny na Kleti srdečně
děkujeme a přejeme mnoho dalších objevů, zejména při nalezení planetky,
která (konečně!) spadne na hlavu všem opovědným nepřátelům spanilých
jízd.

http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?name=7791%26group=all%26search=Search
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5. Byla zima a mokro, i z tohoto dů-
vodu se lidé nabalovali.

6. Statistik Sir zaznamenal nový re-
kord Ebicyklu: jelo 31% žen.

7. Byl to poslední Ebirekord 2. tisí-
ciletí.

8. Hejtman navrhl v novém tisíciletí
snížit daně.

9. Nastal neobyčejně velký rozvoj vo-
zových hradeb.

10. V roce 2001 pojedou dvě vozo-
vé hradby.

11. Úsporná opatření: Sir říkal, že
benzín už můžeme koupit teď,
Hejtman navrhuje investovat do
Vltavínů.

12. Hejtman navrhl snížit členské po-
platky pro nováčky na 400 Kč,
pro stálé členy na 200 Kč a pro
omladinu na 100 Kč. Udržovací
poplatek bude 50 Kč. Hejtman si
to sám schválil.

13. Kdo to do 30. dubna 2001 po-
platek nezaplatí, bude platit pů-
vodní cenu (o 100 Kč víc!).

14. Zpráva Melantricha a Pavúkmis-
tra: vyhořelo metro, ale jinak In-
ternetové stránky Ebicyklu běžně
fungují.

15. Sedmdesátistránková Ebichle -
Ebislovník Ottakara L. - je umís-
těna na stránkách EBI, Melan-
trich je vlastníkem Ebinábule.

16. Chceme Ebidoménu na Interne-
tu? Zatím je volná adresa Ebicy-
kl. Hodláme s tím něco udělat?

17. Vlajka Ebicyklu je u Sira.

18. Kosmaska nepřijela, protože se
jim spousta věcí, jak píše, po...

19. Ottakar L., autor rozsáhlého
Ebislovníku v ebištině, je nový lin-
gvistický fenomén, který je nutno
ještě prodiskutovat večer při rep-
kovici.

20. Ski a teleskopy 2001 se budou
konat 9. - 11. února 2001 v No-
vém Městě. Je to dostupné vlakem
i autobusem, kontaktujte Křižovi-
če.

... pokračovaní na straně 3

OSCULATING ORBITAL ELEMENTSOSCULATING ORBITAL ELEMENTSOSCULATING ORBITAL ELEMENTSOSCULATING ORBITAL ELEMENTSOSCULATING ORBITAL ELEMENTS

Alternate Designations: 1984 DS2, 1984 FQ1Alternate Designations: 1984 DS2, 1984 FQ1Alternate Designations: 1984 DS2, 1984 FQ1Alternate Designations: 1984 DS2, 1984 FQ1Alternate Designations: 1984 DS2, 1984 FQ1
Epoch of Osculation (Julian Day, ET) 2451800.5

Epoch of Osculation (Calendar Date, ET) 2000-09-13
Mean Anomaly (deg) 33.04833

Argument of Perihelion (deg) 329.83148
Longitude of the Ascending Node (deg) 142.60496

Inclination (deg) 9.93154
Eccentricity 0.1619723

Semi-major Axis (AU) 3.1388299
Perihelion Passage (Julian Day, ET) 2451614.0350912

Perihelion Passage (Calendar Date, ET) 2000-03-10.5350914
Perihelion Distance (AU) 2.630426402

PHYSICAL PARAMETERSPHYSICAL PARAMETERSPHYSICAL PARAMETERSPHYSICAL PARAMETERSPHYSICAL PARAMETERS
GM (km3×s-2) unknown

Radius (km) unknown
H (absolute magnitude) 13,100

G (magnitude slope parameter) 0,15
Color Index (B-V) unknown

Rotation Period (h) unknown
Geometric Albedo unknown

Spectral Class unknown
Orbit Solution Data Arc 1984-1997

Observations used in Orbit Solution 58

XVIII. Ebicykl „Českomoravská Odyssea 2001“

Letos se pojede ve dnech 28. VII. (sobota) - 5. VIII. (neděle) 2001 na
trase: Vlašim - Jindřichův Hradec - Velké Meziříčí - Boskovice - Prostějov -
Ždánice - Veselí n. Mor. - Hodonín.

Rezervace pro již jedoucí ebicyklisty končí v pondělí 30. dubna 2001.Rezervace pro již jedoucí ebicyklisty končí v pondělí 30. dubna 2001.Rezervace pro již jedoucí ebicyklisty končí v pondělí 30. dubna 2001.Rezervace pro již jedoucí ebicyklisty končí v pondělí 30. dubna 2001.Rezervace pro již jedoucí ebicyklisty končí v pondělí 30. dubna 2001.
Do té doby platí snížené poplatky:

a) dospělí ebicyklisté ..... 200 Kč

b) nedospělí do 18 let ......100 Kč

Po 30. dubnu budou přijimáni nováčci v jednotné ceně 400 Kč (včetně
zápisného). Ebicyklisté v kategoriich a) a b) se mohou přihlásit i po termí-
nu stejně jako nováčci, ale budou platit sazbu a) resp. b) zvýšenou o 100
Kč.

Poplatky zasílejte Strážkyni měšce Mirce Sirce Štorkové, Prokopa Holého
52, 272 01, Kladno 2.
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Prezence

Sir, Sirka, Melantrich, Jana Mesá-
rošová, Pavúkmistr, Katka a Gábika
Žilinská, Jiří a Tomáš Špalkovi, Ot-
takar(ka) L., Hudson z Modry, Ga-
luščák, Nebeský hydromechanik, Ka-
rel s manželkou, Aďovci, Mateno,
Podžito, Hejtman, Anička Konečná,
Dušan Šimoník, Valika, Lenka.

Zdravice

Pozdravy tlumočené Podžitem:
zdraví Žito, Honza Veselý a ještě ně-
kdo

Ebizajímavosti

Kája a Jája se vzali.

Jelínci mají kolouška Jindřicha.

Vláďa Šmelcer a jeho paní jsou
v naději. (již mají Adélu ...)

Pavel Kleczek a Lucka pozdravují
a vzkazují, že příští rok určitě oba
pojedou.

Edy s Dášou mají Blanku.

Lenka Šarounová dorazí s basou.

Jan Antoš nepřijede.

Zinajda s Bohoušem pozdravují, ale
Rej na ně byl příliš drahý (vzkazují
poučeni z návštěvy Skotska).

Kamil tlumočil pozdrav od Tomá-
še Brhela z Prahy.

Tomáš Gráf přečetl mail od Mirka
Janaty: „Ahoj Ebicyklisti, bohužel mě
sklátil nějaký malý bacil, takže se
nebudu moci letošního Reje zúčast-
nit. Přeji Vám, abyste navrhli pěknou
trasu a doufám, že se uvidíme na příš-
tím Ebicyklu v novém tisíciletí. Mi-
rek“

Plán EBI 2001
0. So 28. 7. Vlašim

1. Ne 29. 7. Jindřichův Hradec

2. Po 30. 7. Velké Meziříčí

3. Út 31. 7. Boskovice

4. St 1. 8. Prostějov

5. Čt 2. 8. Ždánice

6. Pá 3. 8. Veselí n. Mor.

7. So 4. 8. Hodonín

8. Ne 5. 8. Ebilog
... dokončení na straně 4

Zpráva ze SKI

Ve dnech 9. - 11. 2. 2001 se uskutečnilo v Novém Městě n. Mor. XV. Ski &
Telescopy, zorganizované Martinem Křižovičem v hotelovém domě Duo
na hlavní třídě města. Mezi účastníky jsem zahlédl: Káju Trutnovského
s chotí a XY, Valiku Rečkovou, Melantricha s Cora-Colou, rodinu Křižovi-
čů, Olgu Kracíkovou, Lenku Šarounovou, Nemilosrdného Samaritána, Káju
Strašila s Majkou, Nebeského hydromechanika s chotí a virtuálně Vladimí-
ra Homolu.

Účastníci se začali sjíždět v pátek za tmy a ubytovali se velmi pohodlně
v buňkách s veškerým komfortem a hlavně pořádně oteplených. Trochu
problémem bylo stravování v pozdních večerních hodinách; vařili jedině
v restauraci, kde rachotila nějaká africká muzika se silnými tamtamy. Stači-
li jsme však obhlénout krásy města, které se honosí Horáckým muzeem
a rodnými domy sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského jakož i slav-
nou Štursovou sochou Raněný, dále pak zvenčí vymalovaným kostelem na
náměstí a ovšem proslulou výrobou lyží jakož i sportovním areálem kolem
hotelu Ski.

V sobotu po vydatné snídani jsme již kolem 11 h vyrazili automobily za
dvěma cíli, tj. skalami Dráteničky (horolezci Martin, Kája a pod.) a Jurou
Krejsou na jeho chaloupku v Kuklíku. Za necelou hodinu jsme se všichni
sjeli na parkovišti u hotelu Kukla. Proč tam jeli horolezci, mi dodnes jasné
není, ale my, co jsme jeli na běžky, jsme ten hotel úspěšně minuli a dojeli
nejprve do úplně jiné vsi, zatímco osádka prvního vozu a Jura Krejsa nás
pohodlně sledovali triedrem, jak bloudíme. Nakonec jsme se tedy všichni
sešli v útulné chaloupce s Jurou a jeho ženou, kteří nám připravili pohotově
chutnou škvarkovou pomazánku, naprostou to kalorickou bombu pro od-
polední reje. Teprve pak jsme všichni jeli na Studnice, kde se dalo ve výši
bezmála 800 m docela dobře lyžovat jednak v lese ale i na přilehlých plá-
ních. Je to nová zkušenost, že i když je všude kolem jaro, na Studnicích je
zima, jako by se nechumelilo (nechumelilo se ani náhodou). Horolezci zaje-
li na Paseckou skálu a tam slaňovali. Pro případ, že by spadli, měli jsme
naříizeno před poskytnutím první či poslední pomoci je odkšírovat ze smy-
ček a karabin, aby pozůstalí dostali od pojišaťovny příslušnou pojistku, ne-
boť ta se na smrt při horolezení nevztahovala.

Po krásném dnu na čerstvém vzduchu jsme se sjeli v restauraci U Bukačků
v Křižánkách, kde už tradičně měli skvělá a vydatná jídla, takže konzumace
nám zabrala 2,5 hodiny. Teprve pak jsme se vrátili do Dua a pokračovali
v konverzaci. Vrcholem večera byl příjezd Káji Strašila s notebookem, na
němž měl divukrásné snímky z různých Ebicyklů a také jsme pomocí mobil-
ního internetu studovali okamžitou polohu planetky Ebicykl. Uvažovalo se
o tom planetku prodat na parcely, případně tam uspořádat okružní jízdu
v rámci některého budoucího Ebicyklu. Lenka si přivezla mikinu s naprosto
nevhodným napisem SKY and TELESCOPE, takže jsme ji navrhovali, že ji
mikinu upravíme: Písmeno Y vyřízneme a nalepíme místo E, písmeno
E nejenom vyřízneme, ale seřízneme mu ty vodorovné úsečky, a takto vznik-
lé I nalepíme za K. Vše pak podlepíme kobercovou páskou, aby jí do mikiny
nefoukalo. Velmi duchaplné debaty pokračovaly hluboko do noci.

Bylo rovněž dohodnuto, že v rámci XVIII. Ebicyklu se pojede prolog (0. eta-
pa na trase Praha-Ondřejov-Vlašim v sobotu 28. 7.) a v poslední etapě bude
zastávka ve vinných sklepech v Čejkovicích (organizuje Majka). K účasti
bude přizván jako čestný host Sir Arthur C. Clarke, s ohledem na název
prvního ročníku nového tisíciletí: Českomoravskáa Odyssea 2001. Pojede
ve svém kolečkovém křesle, taženém silnými ebicyklisty.

V neděli se za nádherného již jarního počasí XV. Ski a Teleskopy skončil.

Zprávu podává pH S. J.
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Čejkovice?!

Dobré, ne?

A co přespříští rok?

Hejtman by rád navštívil své rodiště, tedy Polsko. Z toho plyne, že bychom v roce 2002 nejspíš zavítali do
Slezska. Trochu to vše narušuje princip „Čechy, Morava, Slovensko“, ale na druhou stanu se letos má jet Morava
a jede se „Českomoravská Odyssea 2001“, a tak to jen vyváží stav.

Další ustanovení

1. Komise pro ustanovení nového hejtmana: Kamil, Karel Trutnovský a předsedkyně Zinajda

2. Komise pro EBI-VELKO-FILM: Vláďa Šmelcer a Olga

3. Někteří členové Ebicyklu projevili zájem o osud D-EBICYKLu. Nikdo o jejich osudu nic neví?

4. Hudson: V Rakousku je prý pro Ebicykl dobrá „živná půda“, cesty jsou super, vřele doporučuje.

Z. D. E.

Zapsali:

Jana Mesárošová a Pavúkmistr

EBICYKLISTY - nepravidelný věstník Spanilé jízdy EBICYKL
Datum uzávěrky: 20. března 2001
Design a sazba: Melantrich – Hynek.Olchava@sasprg.cz
WWW: http://ebicykl.webpark.cz

ebicykl.webpark.cz

Sledujte webové stránky Ebicyklu!
Mají již jednodušší - zapamatovatel-
nou - adresu, na níž naleznete aktua-
lity, fotokroniku, ebičlověkoseznam,
folklór, statistiky a další a další vele-
důležité informace ...

Hynek Melantrich Olchava


