Pozvánka

(!ZM~NY

VYHRAZENY

!J

•
alias "Dolnomoravský úval"
se koná ve dnech

11. a z- 18.
a

•
•
•
•
•
••
•
•

1992

pojede se po následujících ebicykloidách:
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ll. 7. -domovská depa ==> České Budějovice
12.7. - České Budějovice ==>
13.7. -Kunžak==> Mysliboř u Telče
14.7. - Telč ==> Znojmo
15.7. - Znojmo ==> Ždánice

16.7. - Ždánice => Uherský Brod
17.7.
18. 7.
19.7.

- Uherský Brod ==> všechna známá
- Uherský Brod ==> Přerov
- Přerov ==> domovská depa

rodiště

J. A. Komenského ==> Uherský Brod

Přihlášky posílejte na adresu:Mgr. Tomáš Stařecký, Na Kodnce 8/1740, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Letošní Ebicykl 1992 - spanilé jízda od hvězdárny ke
je již devátým ročníkem letní cyklistické jízdy astronomů a příznivců astronomie.
O trasách a průběhu předešlých osmi ročnťků jste patrně informováni zejména z časopisů pro astronomy amatéry- "Řťěe hvězd"
a "Kozmos", případ n~ z televize a denního tisku. Leto~n{ ročník,
který jsme neoficiá.lně pojmenovali "DolnomoravJký úval", chceme
uspořádat v době, kdy večerní astronomická pozorování ruší Měsíc
(t.j. ve dnech ll. až 18. července 1992), po trase: Ceské Budějovice
- Kunžak- Telč- Znojmo - 2dánice - Uherský Brod- Pterov.
Účelem jízdy je propagace bicyklů nejrůznějších světových
hvězdárně

značek

jakožto nejvhodnějších dopravn~ch pro~tředků pr~ h~ězdáte~ a.
pěstění astronomicko-vlastivědnych styku (samozřeJmě I tělesnych
schránek účastníků). Ebicykl je však především důstojnou oslavou
2000. výročÍ sestavení základního díla hvězdné astronomie - Almagestu, a jeho vydavatele Claudia Ptolemaia (povšimněte si, že
při jízdě po rovné cestě opisuji ventilky bicyklů epicykloidy bllzké ov~em cykloidám, nebol' použitá kola jsou zřetelně menM
nežli zeměkoule). Jelikož doba vzniku Almagestu je sporná., lze
zmíněné jubileum slavit vícekrát.
Na trase jednotlivých etap se snažíme navštívit nejen
"pocestné" hvězdárny (ať již lidové nebo souk~o~é) ~ as.lronomické kroužky, ale též různé přírodní, techmcke, h1stoncké
a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti. Tak například jsme
navštívili archeologické naleziště, meteorologickou observatoř, filmové studio, první soukromou galerii moderníh? um~ní, historickou teleznici a mnohé jiné další zajímavosti. Eb1cykl se

~

dokonce několikrát dostal i za hranice naší republiky (Némeck
Rakousko)! A snad právě tato činorodost, kterou se prolín a
naše hlavní společné zájmy - astronomie a cyklistika - vytvá
neopakovatelnou atmosféru a odli~nost každé spanilé jízdy, 1
kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná. Ostatně zeptejte
kteréhokoli Ebicyklisty ze 110 jezdců uplynulý ch ročníků, kte
dohromady najeli už hodně přes 200 tisíc "ebikilometrú" v !
etapách o celkové délce přes 5000 km a probíhajících celkem 86okresy!
Loňská. jízda (s neoficiálním názvem
"ZópadoJiovenJI
zákruta") byla dlouhá přes 660 kilometrů a jejich 7 etap .
zúčastnilo celkem 54 Ebicyklistů ve věku od 13 do 55 le
z toho 6 žen! Účatníci reprezentovali snad všechny kraje a kou
naší republiky. Hvězdárny, na nichž jednotlivé etapy začína
a končily, nám poskytly především přístřeší a útulek pro n.
a naše kola, vodu na umytí a podle možností též další sluil
(večeře, snídané, ... ). Ebicyklisté nejsou nároční - spacáky
vezou s sebou a k vys pání dorůžova jim bohatě stačí podJal
v kopuli či v předná.škové místnosti, tělocvična, ;, pod .. Na vše<
hvězdárnách (etapových i "průjezdních") máme zájem o to, ab:
chom se seznámili s přÍstrojovým vybavením, odborným a poJ
ularizačním programem a abychom si vyměnili zkušenosti !
zaměstnanci a spolupracovníky přÍslušné instituce. Při předešlý c
ročnících se akce líbila, jak Ebicyklistůrn tak i místním org;
nizátorům navštívených hvězdáren. I<aždé setkáuí bylo něčím o
obité a zapsalo se tak -stejně jako celý Ebicykl -do povědon
všech, kdo se ho zúčastnili.
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