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Pozvánka ·
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•
alias " Západoslovenská zákrut a"
se koná ve d nech

20. až 27.

července

1991

a pojede se po následujících ebicyklo idách:
• -1 PÁ 19.7.

- Domovská depa =:} Brno (až do soboty večer)
- PROLOG- Brno+ výlet do Moravského krasu, překvapení

• OSO 20.7.

• 1 NE 21.7. -Brno=:} Bratislava
• 2 PO 22.7. -Bratislava=:} Wien (autobusem)=:} Bratislava=:} Modra

• 3 ÚT 23.7. -Modra=:} Sobotiště (. ~

• 4 ST 24.7. -

.foJ 1 r l

Sobotiště :=::} Piešťany (~
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• 5 ČT 25 .7. - Piešťany =:} Partizánske{.ť

• 6 PÁ 26.7. - Partizánske
• 7 SO 27.7.

-Trenčín=:}

:=::}

Trenčín S~

Zlín

• 8 NE 28.7. -EPILOG· Zlín=:} domovská depa.

Přihlášky posílejte na adresu:.Mgr. Tomáš Stařed--ý, Astro nomický Ústav CSA V, Budečská 6, UO 29 Praha 2

Letošní Ebicykl 1991 - spanilá jízda od hvězdárny ke
hvězdárně je již OSmým ročni'kem letní c)klistickéjizdy astronomů

a

příznivců

astronomie.
O trasách a průběhu předešlých sedmi ročnťků jste patrně informováni z časopisů pro astronomy amatéry- "Řl'še hvězd" a "Kozmos", případně z televize a dennťho tisku. Letošnť ročm'k, který
jsme neoficiiilně pojmenovali jako "ZápodoJlouen Jkó zákruto n,
chceme uspořádat v době, kdy večerní astronomická pozorování
ruší Měsíc (to jest ve dnech 20. až 27. července 1991), ~ to po
trase: Brno - Bratislava - Mo~ra - Sobotiště - Pieštany Partizánske - Trenčín - Zl.in.
Účelem jízdy je propagace bicyklů nejrůznějších světových
značek jakožto nejvhodnějších dopravních prostředků pro hvězdáře
a pěstění astronomicko-vla.stivědných styků (samozřejmě i
tělésných schránek účastníků) . Ebicykl je však především
důstojnou oslavou 2000. výročí sestavení základního c\{l·a hvězdné
astronomie - Almagestu, a j eho vydavatele Claudia Ptolemaia
(povšimněte si, že při jízdě po rovné cestě opisují ventilky bicyklů epicykloidy - blízké ovšem cykloidám, neboť použitá kola
jsou zřeteln ě menší nežli naše zeměkoule). Jelikož doba vzniku Almagestu je sporná, lze zmíněné jubileu m slaviti vícekrát.
Na trase jednotlivých e tap se snažíme navštívit nejen
"pocestné" hvězdárny (at' jii lidové ·nebo soukromé) a astronomické krouikv ale t éi. různé přírodní, technické, histori cké
a um řlecké zain,t avoslt a pamčtihodnosti. Tak například jsme
na, ~t i vili archcologacké nalcl i~t é, mct corologid.ou observatoř, fil
mo,·é stu d ao, pn·ní soukromou galeri i moderm1a o um éní, his-

t orickou železnici, a mnohé jiné zajímavosti. Dokonce se Ebicykl dostal několikrát i za hranice naší republiky ! A snad pr ávě
tato činorodost, kterou se prolinají naše hlavní spol eč né zájmy
- astronomie a cyklistika, vy t vářÍ neopakovatelnou atmosféru a
odlišnost každé jízd:>;, na kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná..
Vždyť zeptejte se kteréhokoli Ebicyklisty z téměř osmi desítek
jezdců uplynulých ročm'ků, kteří dohromady najeli už hodně přes
sto tisíc "ebikilometrú"!
Loňská jízda, která se jela. jako " Memoriál Vládi Korlo ",
byla dlouhá přes 800 kilometrů a jejrch 7 etap se zúčastnilo
~elkem 49 Ebicyklistů ve věku od 12 do 54 let, z toho 3 ženyl
Učas tníci reprezentovali snad všechny kraje a kouty naši republiky. Hvězdárny, na nichž jednotlivé etapy začínaly a končily ,
nám poskytly především ptístřeší a útulek pro nás a naše kola,
vodu na umytí a podle možností též další služby (večeře, snídaně ,
... ). Ebicyklisté nejsou nároční - spacáky si vezou s sebou
a. k vyspání dorůžova jim bohatě stačí podlaha v kopuli č i
v předná.škové místnosti, tělocvična, a pod .. N a všech hvězdárnách
(etapových i "průjezdních? máme zájem o to , abychom se seznámili
s príslrojovým vybavením , odborným a popularizačním programem a. abychom si vyměnili zkušenosti se zaměstnanci a
spolupracovníky příslu ~né institu ce. Při před e~lý ch roč n ícíc h se
tato akce ubila, a to jak Ebicy klistům , tak i místním organi zá tor i11n
n av~thené hvězdárny }{aidé setkání bylo nččím osobité a z~ psalo
se tak , sleJnř jako crly Ebicykl. do po, řdomí \ f.cda , kdo st· j<j
zai č a.,t u ali .

