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ročník

.5, číslo 1/1996
červen

Vážení kolojezdfcí přátelé!
,... Posnám Vám letošní první Ebicykllsty, které Vám
na internetu).

přinášejí

informace o REJr1996 (v

podobě,

v jaké se vyskytovaly

,... Stran EBI'1996 se mají věci následovně:
1) Jsem rád, že (až na některé, a stále stejné, notorické kverulanty) pochopila nový způsob přihlašování naprostá
většina eblcykllstů. Dokonce se domnívám, že "až přespříllš", neboť o letošní ročník Ebicyklu je z řad stávajících
ebicyklistů zájem dříve nebývalý, o nových zájemcích ani nemluvě. Jisté je, že při přihlašován í na příští ročník bude
zapotřebí vymyslet lepší pravidla, než jsou současná.
2) Konečný seznam účastníků letošního Ebicyklu je stále otevřen. Mohl by Vám však být k dispozici jěště před vlastni
jízdou společne s případnými posledními pokyny pro jlzdu.
3) Když jsem posnal různé dopisy do míst ubytování tak jsem se často nemohl ubránit mdlému pocitu často nepravdívých tvrzení: často se totiž na veřejnosti představujeme jak: a) jezdíme po a spíme na hvězdárnách; b ) jak je to
báječné spojení "nakolejezdících" astronomů všeho druhu; c) jak se i jinak kulturně a společensky společně
vyžíváme. Tl, kteří mají skutečný zájem o budoucnost Ebicyklu si moc dobře uvědomují, že výše uvedené se z
Ebicyklu silně vytrácí, nebo je to strojeně křečovité. A protože lze při letošní jízdě očekávat účast i duchovního
otce Eblcyklu - Járu Soumara -je jisté, že dojde k mnoha zamyšlením co a jak dál... Takže doufám, že "kmenoví"
eblcykllsté svou účast na poslední chvíli neodřeknou ...
4) EBr1996 se bude, jak jest všeobecně a dlouho známo, konat ve dnech 27. Vll. až 4. VIJI. 1996
5) účastnické poplatky pro EBI'1996- startovné:
a) ebicyklisté do 18ti let 400 Kč
b ) ebicykllsté-účastníci EBJ'1995 500 Kč
c) ostatni ebicykllsté 600 Kč
d) noví eblcykllsté 700 Kč

,...

Roční

udržovací členský příspěvek do Ebicyklu ve výši 100 Kč dosud nezaplatilo několik ebicykllstů- těm byl
poslán doporučený dopis s výzvou k nápravě věcí. Nestane-11 se tak z jejich strany tak přestanou býti ebjcyklistv.

Současně

ale platí, ie od placení onoho příspěvku jsou osvobození ti,

kteří

majf zaplacen účastnický popla-

tek na EBr1996 (v tomto poplatku je již "roční udržovacl členský příspěvek" zahrnut ve stratovném ).
Pevné zdraví, dobré pfátele, kolo, ňákou práci a léto podle Vašich představ Vám přeje

dTO/Inát

Skl a Teleskopy '96

Ski a Teleskopy prob2hly ve dnech 2. - 4. unora 1996 v domku pana Jehlika v Pohorske Vsi v Novohoradskych
horach. Akci zajistila Kosatka, jez vsak sama namohla vychutnat ovoce sveho iniciativního navrhu, nebot musela dat prednost dopsani vlastni disertace. Na místo nejprve dorazila trojice Oasa Kocova, Dusan Malura a
Eddy, kteri cestovali rychlíky a autobusy a ponejvíce cekali na prestupy. Pote prijel wartburkem polní hejtman
se synem Lukasem a zapadli do snahu asi 200 m od chaloupky. Dale se objevila Valeria Rackova z Hlohovce,
ktera do místa cinu dojela uz v utery a do patku vytrvale cekala v Ceskem Krumlove, kdez si zakoupila skvele
ochozena boty na bezky [ vydrzely celou jednu turu ] . Pak prijeli manzele Langerovi z Prahy autem rovnez se
synem {Davidem - loni nejmladsim ucastnikem Ebicvyklu - vezl se na sedacce na kole}. Vypravu pak v pozdních
vecern ich hodin ach obohatil i jeste manzele Krizovicovl s Karlem Trutnovskym z Brna. V ch:Jioupce bylo 1O
posteli, takze jen dva se museli obetovat a spat na zemi. Chaloupka je oblezena drevem a dobra izolovana,
takze kdyz se topi drevem, je brzo teplo az horko. Bohuzel zamrzl privod vody, takze to byla technicka obtiz s
donasenim pitne i uzitkove vody. V kuchynce bylo vybaveni, je tam i Iednicka a sporak na propan -butan. Nabytek ucelny, spolecenska místnost prostorna - proste do tech 12 lidi to jde, ale vice asi by byla potiz. Obec j e
sice nedaleko, ale absolutní Buranov, osídleny ponejvíce byvalymi fizly-hranicari, kteri zjevne dosud nevysli ze
cviku. Spojeni autobusy prakticky zadne, takze bez auta je to desna ztrata casu. Zato priroda je bajecna,
nedotcena civilizaci , nedaleko nejstarsi prales Zofin . V sobotu na celodenní ture jsme potkali dva cizí lyzare a
jedno psi sprezeni [ 3 huskyove]. Snahu bylo vsude habadej, pocasi priznive, proste balada. Je ovsem fakt, ze
by se vyplatilo tam jet alespon na 4 - 5 dnu - ten víkend se vlastne z vetsi casti spotrebuje na prijezd a odjezd [
z Prahy je to bratru 200 km autem , z Brna asi jeste dale ] . Martin Krizovic proto slíbil , ze se na pristi zimu popta
po necem na Vysocine. Nicmene pan Jehlik chaloupku v zima je ochoten pronajmout, nejlep parte kolem 1 O
lidi, aby se mu vytplatllo dojet na zacatku a na konci z Budejovic , kde bydli [ spojeni viz pozvanka na Ski ] .
Jinak vyuzivam teot prilezitosti ke sdeleni , ze jsou jiz potvrzena vsechna etapova místa XIII. rocniku , tj . Sloupnice u Litomysle , Upice, Vrchlabí, 2x Milan Anto s v Jizerkach, Kytlice , Jilove u Decina, Petrovice u Chabarovic.
Zvyseny poplatek ucastniku je vyvolan nutnosti platit ty dva noclehy v Jizerkach .
Z.D.E. JG [p.h. s.j.]
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