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Ebirej 2010 v Králové Hradci
29. - 31. X. 2010
coby rodinný výlet jeleního stáda
Magdy, Jindřicha a Viktora Jelínkových

Z.D.E. se letos opět rejilo

Úvod do Ebicyklu obecně
Pro neznalé EBICYKLU jeho cílů a aktivit, budiž řečeno jen to, že je možno se s nimi podrobně
seznámit na www.ebicykl.cz.
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Úvod do tohoto Ebireje
Letošní REJ se konal opět v Hradci Králové na hvězdárně, stejně tak jako v roce minulém i
předminulém. Dle ebistatistiky na ebiwebu, tak je to již pátý Ebirej konaný ZDE (1990, 1994, 2008,
2009, 2010). Podobně jako ve ValMezu se REJ v Hradci stává tradicí a EBIzákladnou, i když hlavní
město Ebicyklu zůstává, dle neměnné tradice, Veselí na Moravě.
Tentokráte jsem se na Rej vypravil pouze s částečným rodinným zvěřincem. A zase o jeden a půl dne
napřed, abychom si udělali "rodinný výlet" a navštívili kulturní akce a pamětihodnosti okolo Hradce.
Logistika (intendanstvo) bylo následující. Čtvrtek a pátek jsem přespali v pensionu v Choustníkově
Hradišti a noc ze soboty na neděli jsme spali na hvězdárně. Hradec jsme opustili v dobré náladě v
neděli dopoledne, bychom byli v poledne nazpět v Olomouci.

Čtvrtek 28.X.2010
To byl akorát státní svátek a již ve středu a následně v pátek měly děti školní prázdniny. Vlasta s námi
letos nemohla, neboť následující týden měla jet do Itálie na služební cestu a potřebovala si od nás
"trochu" odpočinout. Už z toho plyne, že množství vezených zavazadel bylo menší a do zadního
prostoru Fabie combi se vše pohodlně vešlo ("včetně míče, komického převleku a jídla na zpáteční
cestu"). Mířili jsme opět k Pensionu u Milana v Choustníkově Hradišti, kousek od Dvora Králové.
Ubytování je zde apartmánového typu za rozumné peníze. Tentokráte jsem se rozhodnul přespat v
pensionu dvě noci, abychom nemuseli ještě v pátek pozdě večer, unaveni ze ZOO, přesouvat se do
Hradce Králové. Dalším důvodem byla i mimořádná otevírací doba v Kuksu, což jsme chtěli využít v
sobotu ráno.

Muzeum železnice v Jaroměři
Muzeum železnice v Jaroměři
Po cestě jsme se stavili opět v Jaroměři v železničním muzeu, ale bylo zavřené. Takže jsem alespoň
fotili. Po příjezdu do Choustníkova Hradiště jsem se ubytovali, navečeřeli se a šli spát.

V pensionu u Milana
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Pátek 29.X.2010
Po snídani jsme vyrazili do Dvora Králové do ZOO. Stejně jako v minulém roce bylo počasí teplé a
přívětivé. Zoo jsme "otevřeli" ráno v 9 hodin a byli jsme zde takřka sami. Postupně se ale začalo
zaplňovat návštěvníky, kterých bylo nakonec dost a dost. Safari bylo ale letos již zavřené.

"Koukejte se inteligentně a nedělejte blbosti!"
Lidoopové
Postupně jsme prošli jsme celou ZOO. Henry fotil Praktikou na barevný film, Magu pořizovala záběry
digitálním foťákem a já jsem pořizoval videozáznam.. Letos jsme si dali za cíl projít všechny pavilóny
nejméně dvakrát, abychom si to užili. Loni zrekonstruovaný pavilón tropického deštného lesa byl již
osídlen rodinkou orangutanů. Zde jsme měli možnost vidět i ranní krmení všech tvorů zde bydlících.
Tak jsme si taky sedli a krmili se z donesených zásob.

Snídaně
T-Rex namalovaný
Chvíli jsme strávili v zámečku, kde je rozsáhlá výstava obrazů z prehistorie od Zdeňka Buriana. Pod
zámečkem ve sklepení objevil Henry novou expozici prehistorických zvířat (umělohmotní dinosauři) a
spoustu malých terárií se zajímavým hmyzem (švábi, kudlanky, pavoukovci, ...). Dinosauři nejsou tak
povedení jak v Dinoparku. Jsou zde spíše menší kousky, protože průměrný Diplodocus by se jim do
toho malého sklepa sotva vešel.
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Mladý T-Rex vixlajvantový
Kobylky, sarančata, cvrčci, ...
Dopoledne jsme se věnovali procházce po "staré" části ZOO a kochali se jednotlivými pavilony. Blížil
se Helloween, takže po celé ZOO se válely dýňové Jack's o'lanterns, mnohé i se svíčkami uvnitř.
Probíhaly totiž mimo jiné i noční prohlídky ZOO.

Zvířátko (kočička?, králíček?, pejsek?...)
Dýňové pole
Kolem 13h jsme měli v plánu se naobědvat v restauraci U lemura, ale bylo tam příšerně narváno.
Venkovní stoly totiž sloužily k vyřezávání dýní, kterých byla u stěny restaurace nasypána celá velká
hromada. Najedli jsme se tedy opět z vlastních zásob a šli si projít "novou" částí ZOO s výběhy až ke
vstupu do Safari. Safari bylo zavřené a zazimované. I některé výběhy byly již prázdné, mnohá zvířata
byla asi již přemístěna do zimních ustájení.

Tygr sibiřský
Žirafy
Bufet u Indiána ani u Safari nebyly otevřeny, takže jsme se konečně naobědvali až před nepoužívanou
velkou hlavní branou ZOO, kde byl bufet v provozu.
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Čuník
Čuňátka Koloušci
Znovu jsme si prošli starou částí ZOO, hlavně těmi nejkrásnějšími pavilony (vodní svět, tropický,
sloni), abychom se konečně v pozdním odpoledni přesunuli na dětské hřiště u vchodu do ZOO.

v pavilónu Vodní svět

Pavilón slonů

v pavilonu Vodní svět
Dětské hřiště U lemura
Děti, již smrtelně unavené, viditelně pookřály a prolézaly prolézačky s netušenou energií. Po další
svačině začala být Magu poněkud otravná "že půjdeme už domů". Se lstí jelení jsem ji navrhnul, že
bychom si mohli taky nějakou tu dýni vyřezat. A únava byla opět zapomenuta a bylo to! Z hromady
jsme si vzali poměrně velkou dýni (žádné malé už nebyly) a teď bylo jen o to, jakou originální lampu
uděláme. Rozřešila to Magda, kterou napadlo, že uděláme fotbalový míč. Nebyla to sice lampa s
otvory, ale model kopačáku se nám doopravdy povedl. Dokonce jedno malé batole si jej poněkud
spletlo s míčem.
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Vyřezávání kopacího míče
Ejhle balón!
To už bylo kolem 18hodiny, již se stmívalo, po ZOO chodili zaměstnanci a zapalovali dýňové
lampičky. To bylo velmi krásné.

Pavouk
Už se stmívá
Se setměním jsme opustili ZOO a jeli do hotelu na večeři a spát. Teda já jsem usnul ihned po večeři a
nezbytné hygieně. Děti se na cosi čuměly na televizi a kdy usnuly, nevím.

Sobota 30.X.2010
Ráno jsme vstali a nasnídali se tak, abychom stihli návštěvu Kuksu hned v 9 hodin ráno. Ke Kuksu
jsme dorazili až ve čtvrt na deset a další prohlídka měla být až v deset hodin. Sešli jsme se tam naštěstí
s malou skupinkou skautů, takže jsme průvodce ukecali k mimořádné, zkrácené prohlídce. Nakonec
jsme viděli Hospital, starou lékárnu a lapidárium s originály Braunových soch.

jdeme k zámku Kuks
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K autu jsme dorazili před 11 hodinou a byl nejvyšší čas se přesunout ku hvězdárně v Hradci. cestou
jsme se opět stavili v Jaroměři, kde jsme doplnili zásoby v místním Kauflandu.
Do Hradce jsme přijeli těsně před polednem. Uvítal nás Podžito, Efendi a další, již se sjíždějící
ebicyklisté. Těsně před příjezdem ke hvězdárně se mě děti ptaly, zda-li bude opět na reji Pavúk, alias
Pavúkmistr, řečený Martin. Jestli si s nimi bude opět hrát, a že "jej zlikvidují". Jak se později ukázalo,
málem se jim to ve spolupráci s dalšími dětmi ostatních ebicyklistů podařilo.

na planetární stezce
před hvězdárnou
Nejdříve jsme šli na oběd do standardního bufetu, kde jsme dostali předem objednané jídlo. Bylo ho
sice málo, zato bylo pěkně drahé. No naštěstí se v té putyce nekouřilo, takže se to dalo přežít.

u baáaru - tam je veselo!
Pavúkmistr alias Martin krmí Magdu
Po obědě a návratu na hvězdárnu se začalo rejit. Všechny děti ještě chvíli řádily v malém sále s
oblíbenými plyšovými kostkami. Pak se ale muselo uklidit. Ebirejilo se v kinosále. V malém sále začal
pravidelný sobotní program pro děti, takže ty se po dobu reje vytratily a pod odborným vedením
kolegů z hvězdárny (Efendi a spol) se nacházely střídavě v sále, planetárku, na terase a v kopuli.
Objevovaly se, náhodně, jen když měly hlad nebo žízeň, a pak zase někde zmizely.
Samotný rej nezačal pokřikem jako obvykle, nýbrž tichou vzpomínkou na Freddyho Vaclíka
doplněnou krátkým foto-videoprogramem. Freddy, jeden ze zakládajících členů EBI a dlouholetý
Strážce měšce, zemřel náhle v letos v létě. Z toho je taky jasné, že EBI2011 se pojede pod pracovním
názvem "Memoriál Freddyho Vaclíka".
Potom již následoval tradiční program. Zprávy hejtmanovy, statistikovy (Sir), strážců měšců
(Simulanta Mateno), Pavúkmistra, Hydromechanika (v.z. přečetl Podžito), Hydromechanika II.
Ohledně Ski vystoupil Simulant, Zeměkollár informoval o přípravě Ebitahicyklu 2011. Pak již
následovalo to nejdůležitější, na co všichni čekali - stanovení trasy EBI2011, který se odehraje na
západním Slovensku. Návrh trasy připravili Mateno a Katka.
1. neděle 10. 7.
Kysucké Nové Mesto - Námestovo
66 km
2. pondělí 11. 7.
Námestovo - Dolný Kubín
64 km
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úterý 12. 7.
středa 13. 7.
čtvrtek 14. 7.
pátek 15. 7.
sobota 16. 7.
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Dolný Kubín - Kláštor pod Znievom
Kláštor pod Znievom - Predmier
Predmier - Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom - Sobotiště (Bradlo-Štefánik)
Sobotiště - Modra
Ebilog: Modra - Bratislava, odtud vlaky do domovských dep

Viktor
56 km
76 km
87 km
60 km
73 km
50 km

EBIrejení
Tudy se pojede příště praví PHSJ
Délka tras nevypadá zas tak dlouhá a namáhavá, i když v kopcovitém Slovensku to může být úplně
jinak. Na Oravě jsme s EBI ještě nebyli a přes Bradlo se už dlouho nejelo (já osobně naposledy v roce
1991). Dále se pokračovalo zprávami jednotlivých rotymajstrů, z nichž naprosto vynikající zprávu
přednesl Kája (RZVREP). Dalimil (nová přezdívka Jirky Říhy) pověděl o brzkém vydání Ebiknihy.
Melantrich informoval o stavu Ebiwebu. Následovala rozprava o třetím dodatku Z.D.E. - diskuse byla
bouřlivá a ke konsensu nedošlo. Byla ustanovena komise na vyřešení tohoto problému. Následoval
pokřik a "volná zábava". Před večeří se promítaly velmi staré fotky Sirovy se starých ebicyklů.
Vzpomínalo se a společně jsme identifikovali i některé, již dávno nejezdící, ebicyklisty.

planetárko
Profesionální nosič
Magu v Podžitově klobouku
Většina ebipiklů šla na objednanou večeři, my jsme po zkušenosti s příliš drahým a nic moc obědem,
jedli z vlastních zásob. Večer následovalo promítání vidozáznamů. Ten ze SKI 2010 jsem minul,
protože jsme s Magu a Henrym pozorovali na terase. Bylo krásně jasno, Měsíc teprve vycházel, takže
jsem měli šanci něco málo vidět. Koukli jsem se Binarem na tradiční objekty pozdně letní a podzimní
oblohy (Albireo, Alkor&Mizar, chí a h, M31, M15, M57, M13, M45, M27,...). Shlédli jsme též i
Jupitera se všemi čtyřmi galileovskými měsíčky. Po návratu do tepla kinosálu (kolem 20h) jsem s
Magu shlédl Ottakarův videozáznam z letošního EBI. Jenom se mi zdál příliš nahuštěný o informace,
měl příliš moc krátkých střihů. Jak ale nacpat všechno to, co obvykle máme možnost za ten týden
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uvidět a navštívit do jednoho DVD? Magda šla potom už spát. Naopak se znovu objevil Henry, který
celé dvě hodiny strávil u dalekohledu mezi návštěvníky hvězdárny. Matenův krátký film o EBI2010,
byl skutečně krátkým filmem. Namluvit k tomu ještě tak nějaký ten komentář od profesionálního
řečníka, tak se to dá promítat v kině. Potom jsme šli oba spát, Ebizábava v kinosále ovšem
pokračovala dále.

Neděle 31.X.2010
Ráno raníčko jsme vstali a nakrmili se ze společných zásob, které připravil Podžito pro všechny
Ebicyklisty. Snídaně probíhala metodou švédského stolu, ebicyklisty zvaného "urvi co můžeš".

Nedělní snídaně
Pavúkmistr totálně zlikvidovaný
Nebylo třebas však spěchat, bylo toho všeho přehršel. Ze soboty na neděli se právě měnil letní čas na
normální středoevropský, takže vlastně bylo najednou o hodinu méně. Díky tomu jsme získali takovou
časovou rezervu, že jsme si mohli dovolit další ranní akce při návratu k Olomouci.
Krátce po osmé hodině ranní jsme se všemi rozloučili, poděkovali Podžitovi za krásný Ebirej a
vyrazili jsme ku Olomouci. První zastávka (čurpauz) byla v Litomyšli. Prohlédli jsme si zámecké
nádvoří a zašli si do rodné světničky Bedřicha Smetany. Magu i Henry však byli ve při a po tom, co se
před starou pivovarskou budovou poprali, zavelel jsem k odjezdu. Z výchovných důvodů jsme tak
minuli výstavu hlavolamů, která byla v galerii u kostela.

na nádvoří zámku v Litomyšli
fresky zámeckého nádvoří
Cesty byly prázdné, jelo se pohodlně a rychle. Po sjezdu do Moravské Třebové jsme se zastavili na
místním zámku. Stihli jsme prohlídku v 10 hodin - historickou část zámku. Mobiliář zámku není
bohatý, i tak byla prohlídka hezká. Na nádvoří jsme si prohlédli překrásné renesanční multi-sluneční
hodiny s několika ciferníky (rovníkový, jižní, východní, západní a dokonce i severní) a několika časy
(staročeský, sluneční, babylónský?,..). Hodiny kdysi zrekonstruované jsou díky vandalům opět bez
polosů, takže čas neukazují.
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sluneční hodiny na zámku v M.Tř.

zámek v Moravské Třebové

v lapidáriu
Potom jsme již jeli bez přestávky až do Horky.

u repliky zbroje

Viktor

Závěr
Stejně jako EBIREJe minulé, ten letošní konaný opět v Hradci Králové, měl velký úspěch. Rej byl
Podžitem, Efendim a dalšími místními velice dobře připraven. Bylo ZDE spousta ebicyklí omladiny
(viz RZVREP) - celkem 11 kusů, což je skoro "malá třída".
Polo-rodinný výlet se zcela zdařil. Stejně jako v létech minulých se nám osvědčilo vyjet již ve čtvrtek
odpoledne, pátek věnovat zcela ZOO a Safari ve Dvoře Králové, sobotu Ebireji a neděli zajímavostem
při cestě domů.
Znovu podotýkám, že tipem pro příště by mohlo být pohraniční opevněni ještě kousek na sever,
Ratibořické údolí, přehrada Les království a mnohé další. A při cestě domů také muzeum
úzkorozchodné dráhy na sever od Mohelnice.
Dost!
Těšíce se na EBI 2011
S koloběžkářským pozdravem
"TŘI, ČTYŘI, ........ TRHNI SI NOHOU!!!"
A EBICYKLISTICKÝM

Z. D. E.
Král Koloběžka alias Viktor,
Henry alias Jindřich
a Magu alias Magda
21-listopadu-2010
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