13 • Ebicykl
Memoriál Róberta Rosy
......
>Českosaská Třináctka<

se koná ve dnech

27. července až 3. srpna 1996
a pojeck se po následujících ebicykloidách:

-1. etapa - proprolog - PÁTEK (26. Vll.)

o.

etapa -prolog

1. etapa
2. etapa
3. etapa
4. etapa
5. etapa
6. etapa
7. etapa
+1. etapa - epiiog

- SOBOTA (27. Vll.)
- NEDĚLE (28. Vll.)
PONDĚÚ (29. Vll.)
- ÚTERÝ (30. Vll.)
- STŘEDA (31. Vll.)
- ČTVRTEK (1. Vlil.)
- PÁTEK (2. Vlil.)
- SOBOTA (3. Vlil.)
- NEDĚLE (4. Vlil.)

Vážení přátelé!
Zanedlouho vyjede v pořadí již 13. ročník EBICYKLu- memoriálu
Róberta Rosy -cyklistické jízdy astronomů a příznivců astronomie
aneb spanilé jízdy od hvězdárny ke hvězdárně.
O trasách a průběhu předešlých dvanácti ročníků jste patrně
informováni z astronomických časopisů, případně z televize
a z denního tisku či jiných sdělovacích prostředků. Od roku 1995
se Ebicykl jede jako Memoriál Róberta Rosy. Tak jako tomu bylo
i v letech minulých, bude i letošní Ebicykl uspořádán v době, kdy
večerní astronomická pozorování ruší Měsíc (to jest ve dnech
27. července až 4. srpna 1996). Jeho ebicykloidy přitom povedou
po trase: Sloupnice > Úpice > Vrchlabí > Jablonec nad Nlsou >
Kytlice > Jílové u Děčína > Petrovice.
Účelem jízdy je propagace bicyklů nejrůznějších světových
značek jakožto nejvhodnějších dopravních prostředků pro
hvězdáře a pěstování astronomicko-vlastivědných styků
(samozřejmě i tělesných schránek účastníků). Ebicykl je však
především důstojnou oslavou 2000. výročí sestavení základního
dila hvězdné astronomie - Almagestu a jeho vydavatele Claudia
Ptolemaia (povšimněte si, že při jízdě po rovné cestě opisují
ventilky bicyklů epicykloidy - blizké ovšem cykloidám, nebot'
použitá kola jsou zřetelně menší nežli naše zeměkoule). Jelikož
doba vzniku Almagestu je sporná, lze zmíněné jubileum slavit
vícekrát.
Na trase jednotlivých etap se ebicyklisté snaží navštívit nejen
.,pocestnéu hvězdárny (ať již lidové, profesionální nebo soukromé)
a astronomické kluby, ale též různé přírodní, technické, historické
a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti. Tak například navštívili
archeologické naleziště, meteorologickou observatoř, filmové
studio, první soukromou galerii moderního umění v republice
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domovská depa • Hradec Králové
Hradec Králové • Sloupnice
Sloupnice • Úpice
Úpice ,.. Vrchlabí
Vrchlabí • Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou ,. . Jablonec nad Nisou
Jablonec nad Nisou ,. . Kytlice
Kytlice ,.. Jnové u Děčína
Jnové u Děčína • Petrovice
Petrovice • domovská depa

(1987), historickou železnici, obdivuhodný gejzír minerální vody
ve slovenských Herfanech a mnohé další atrakce. A snad právě
tato činorodost, kterou se prolínají naše hlavní společné zájmy astronomie a cyklistika - vytváří neopakovatelnou atmosféru
a odlišnost každé jízdy, na kterou se pak dlouho a hezky
vzpomíná. Vždyť zeptejte se kteréhokoli ebicyklisty ze 134 jezdců
uplynulých ročníků, kteří dohromady najeli už hodně přes čtvrt
milionu kilometru (přesněji 321 277 "ebikilometro" - mimochodem
- to je téměř vzdálenost ze Země na Měsíc (!) v celkem 75 etapách
o celkové délce 6 527 kilometru a probíhajících celkem 99 okresy
z celkového počtu 114 okresů bývalého Československa!
Loňská jízda (s neoficiálnim názvem "Memoriál Róberta Rosy'')
byla dlouhá témeř 800 kilometrů a jejich 7 etap se zúčastnilo
c:elkem 50 Ebicyklistů ve věku od 16 do 59 let, z toho 8 žen!
Učatníci reprezentovali snad všechny kraje a kouty naší republiky.
H~ězdámy, na nichž jednotlivé etapy většinou začínaly a končily,
nam poskytly především přístřeší a útulek pro nás a naše kola,
vodu na umyti a podle možností též další služby (večeře,
snídaně,... ). Ebicyl<listé nejsou nároční- spacáky si vezou s sebou
a k vyspání dorůžova jim bohatě stačí podlaha v kopuli či
v přednáškové místnosti, tělocvična, a pod. Na všech
hvězdárnách (etapových i "prujezdníchu) máme zájem o to,
abychom se seznámili s přístrojovým vybavením, odborným a
popularizačním programem a abychom si vyměnili zkušenosti se
zaměstnanci a spolupracovníky příslušné instituce.
předešlých
ročnících se tato akce líbila, a to jak ebicyklistum, tak i místním
organizátorům navštívené hvězdárny. Každé setkání bylo něčím
osobité a zapsalo se tak, stejně jako celý Ebicykl, do povědomí
všech, kdo se jej zúčastnili.
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Ať žije Ebicykl1996 !!!
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