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Važení kolojezdící adalší přátelé!
.- Posnám Vám další letošní Ebicyklisty, které Vám přinášejí informace o EBI'1996 a některé další drby.
.- EBI'1996:
1) Přihlášení ebicyklisté, kteří jsou očekáváni na startu:
a) z řad loňských ebicyklistů (celkem 45 ebiduší): Antoš, Bejček, Galuščák, Glac, Grygar, Hájková, Hájek, Hiscock,
Hoffmanová, Homola, Janata, Janda, Kohout, Koráb, Krejčí R., Kfižovič, Langerová, Langer, Kleczková Z., Komrska,
Konečná, Kratoška, Nekola, Neuman, Semerák, Slavík V., Soldát, Šimoník, Stařecký, Strašil, Štědroň, Štorková,
Štorek, Tarant, Vacířová, Vaclík F., Vašků, Veselý, Vondrouš, Záhora, Krchová, Krcha, Rečková, Pravda, Dobrovič
b) z řad loni nejednoucfch ebicyklistů(celkem 15 ebiduší): Bubeníková, Burget, Jarkovský, Kleczková L., Kleczek,
Malura, Malý, Nos, Olchava, Pefestý, Pfibáň, Soumar, Trutnovský, Šprynar, Vaclík L.
c) z řad dětských ebicyklistů (celkem 3 ebiduše): Kratoška B. jun., Krejčí V. Langer D.
d) z řad nových ebicyklistů (celkem 5 nové ebiduše): l<'orčáková Daniela, Kracíková Olga, Dbalý Vladimír, Bulan Jiří,
Slavík Michal
2) Jak výše vidno, je přihlášeno (někteří ovšem zcela nefádně) celkem 68 ebidušflll - to je sice šneně strašné, ale díky
organizaci a přísnosti přihlašování zcela pochopitelné ...
3) Starty a dojezdy předetap:
a) Start -1 etapy- proprolog- PÁTEK (26. Vll.)- Praha • Hradec Králové je ve 12.00 hodin u nádraží Praha-Bubeneč
ostrý odjezd je v 12.15 hodin!! Vedoucí převozu: ebicyklista Martin Štědroň. Přijezd (i pro ostatní) do Hradce
Králového na hvězdárnu (Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, Zámeček 456, 500 08 Hradec Králové;
tel. 049/5264087; zajišťuje ebicyklista Jeník Veselý), kde je zajištěna podlaha pro ubytování, je povolen mezi
18.00 až 23.00 hodinou. Doprovodný vůz nebude!
b) Start oa etapy- prolog- SOBOTA (27. Vll.)- Praha • Sloupnice je v 7.45 hodin u nádraží Praha-Bubeneč- ostrý
odjezd je v 8.00 hodin!! Osa trasy: nádraží Praha-Bubenč - Bohnice - Čelákovice - Kersko - Poděbrady -Velký Osek Němčice ·Kladruby· Břehy- Valy- Chrudim- Hrochův Týnec- Vraclav- Vysoké Mýto- Sloupnice. Vedoucí převozu:
eblc.yi<Jista ·, omé!S Starec ký; tel. 02131131 06. Poznámka: trasa je nepatmě delší, ale významně rovinatá s pestrou
a zajímavou přírodou a pamětihodnostmi. Na trasu se lze různě pfipojit i odpojit (vždy nedaleko je hlavní trať na
českou Tfebovou). Doprovodný vůz nebude!
c) Start Ob etapy- prolog- SOBOTA (27. Vll.)- Hradec Králové • Sloupnice je v 9.30 hodin na Hvězdárna v Hradci
Králové -ostrý odjezd je v 10.00 hodin!! Příjezd do Hradce Králového na hvězdárnu (Hvězdárna a planetárium
Hradec Králové, Zámeček 456, 500 08 Hradec Králové; tel. 049/5264087) je povolen mezi 8.00 až 9.30 hodinou.
Doprovodný vůz asi nebude!
4 ) Sraz účastniků Ebicyklu 1996: SOBOTA (27. 111.), Základní škola v Sloupnici v okrese ústr nad Orlicí (zajišťuje pan
Ing. Jiří Veselý, č.p. 213, 565 53 Sloupnice; tel.: 0465/95207) po 18.00 hodině. zahájenf Ebicyklu 1996:22.30 hodin
tamtéž. Start Ebicyklu 1996: 9.30 hodin tamtéž, ale o den později.
5) Důležité upozornění:
a) noční ebiklid je vždy od 24.00 do 8.00 hodin!
b) vemte si s sebou platné cestovní pasy- Ebicykl bude brouzdat i v zahraničí.
c) vemte si dostatek peněz a valut - nedostatek těchto je důvodem k předčasnému ukončení jízdy na dehydratovanou
podviživenost ebicyklisty.
d) mějte svá kola v pořádku - neřádně připravené či nepřipravené kolo je důvodem k vyloučení z jízdy.
.-Roční udržovací členský příspěvek do Ebicyklu i přes doporučenou urgenci nezaplatili: Krejčí Věra, Píštková Dáša, Bejček
Pavel, Dlabola Luděk, Macháček Jakub, Macháček Lukáš, Pištěk Martin, Stánec Michal, Suzuki Yasuyuki, Urban Jan,
Zdeněk Zdeněk, Galád Adrián, Mlhok Ladislav. Výše uvedení již nejsou ebicykllsty a nadále s nimi bude jednáno jako

s •ostanf veřejnost!". Výjimku tvoří Honza Urban, kterého řadím nejméně k čestným ebicyklistům. V jeho případě došlo
k obzvláště trapné situaci - vždyť přečtěte sl jeho dopis - myslím, že to nepotřebuje mnoho vysvětlování a jistě se
k tomuto případu vrátíme ...
.- Obří poděkování jménem svým i jménem Vaším posílám ebicyklistovi Zbyňku Burgetovi za to, že pro nás opatfil skvělé
ebisamolepky- dostáváte je jako pfnohu k Ebicyklistům t. 1 a 2/1996. Děkujeme Zbyňku!!!
.- Co přát letošnímu Ebicyklu?
1) Kéž by se opět jezdilo ve větších či menších pelotoncích a užilo se více společných zážitků a legrací, nežli tomu bylo
v létech minulých.
2) Kéž by i pro hejtmana byl Ebicykl dovolenou a ne jen pouhým křovinovým obalem jeho přednáškového kočování.
3) Kéž by bylo dostatek sedativ pro ranní notorické budiče (dost je takových) a vyhlášen byl zákaz odjezdu před
9. hodinou ranní.
4) Kéž by se nikomu a ničemu nic a nestalo.
5) Kéž by bylo dobré počasí.
Všechny jedoucí i nejedoucí ebicyklistky a ebicyklisty zdraví
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T Příjezdový plánek na Hvězdárnu v Úpici.

T Příjezdový plánek etapy do Vrchlabí.
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KDO MÁ VELOCIPÉD

Nastartuj své kolo jízdní
pak pod oknem na mně hvízdni
zdálky na nás mává les
Dolů s větrem bývá závod
k vůní borovic a jahod
šlapej kopec, pak se vez
jedeš tichou cestou lesní
tam kam žádné auto nesmí ...

Mina, Týna, Stáňa, Béďa
Od snídaně do oběda
trénuji se na kolech
Všechny zítra čeká výlet
nač rodiče mají šílet
vždycky na ně byl spoleh
Prázdniny jsou jenom jednou
rádi na kola si sednou ...

Kdo má velocipéd
tomu patří svět
Kdo má veloci. .. velocipéd
ten je všude hned
Kdo má velocipéd
ten má pedály
Kdo má veloci ... velocipéd
pádí do dáli
Kdo má veloci ... velocipéd
pádi do dáli

Rf:
Kdo má velocipéd
tomu patři svět
kdo má veloci velocipéd
ten je všude hned
Ač na velocipéd
neni řidičák
Kdo má veloci velocipéd
musí značky znát
Dřív než odbočením
směr svůj pozmění

ruky upaže ... upažením
dává znamení
Kdo má velocipéd
ten má pedály
kdo ma veloci ... velociped
pádí do dáli

-..... ... -- ...
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Odpověa na POslední výzvut

"Drazí" I

současní/

v sem m:.cen Vás touto cestou
ebicyklistůo
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vní
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se
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eoba, kdy vše
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le5álně
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"přidělat
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a toc.o nebylo akcept ováno /i
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v budoucnu ~ěkdo ;:>rl.se~ s oouov~ru.m <.račic, rád se opě<:ov::ě zai"adí:: mezi
"současné ebicyklisty" /by'Č tře~as Jen nepov1:myw ·'·.lcrzovaci::: ebicyklistic~íc
príspěv.<{em" - dobucoucr:a r:es!{r:):ně navr::.u~:. ::-_azvat Je.j "Uroa::ovz ..:cr3ovací

taxa"/.
S přáním ::noha bezp_ečně a vesele u~e<:ýc.IJ. ebi~ilo:net.:-:::. se 1ouc1

O

q~. ú~

ur::Jan
t.·
:Jicy&:lista zralý k vyř3ze!".í
dn.::s zati:n bývalý e~icyklis<:a
/a nebo ne-ebicyK~~s~a vec~ý re~pal/
1 ;j.

si Vám dovoluje oznámit, že
dne 8.

ukončil

studium a bude

července 1996

v 15.00 hodin
promován

v aule VUT Brno, Fakulta strojní
698 01 Veseli nad Mor . Bfehy 1161

•Euro-biké ve ~tylu
pr~· cyknsty ře
šením do deštivých dm1, kterjch bude s blížícím se podzimem stále víc. Ultralehké kolo je k vidění na výstavě
•Intercykle • v Kolíně nad Rýnem.
Foto ČTK - EPA
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EBicykl s e

smri§ ťuje

Na základě dlouhodobých systematických měřeni
rozděleni
hustoty Ebicyklisto v prostoru jsme došli
k závažnému zjištěni:
EEicykl se pravděpodobně smršťuje. Teorie o stacionárním EBicyklu
byly zamítnuty
již dávno,
ale až
dosud se většina badatele
domnívala,
ze EBicykl
se rozpíná.
Hlavním argumentem pro toto
tvrzeni
je fakt,
ze Ebicyklisto neustále přibývá.
Jak se ale
ukazuje,
přibýváni
Ebicyklistťl
je právě
dosledkem smršťováni
EEicyklu.
Exisr..uji dva základní argumenty podporující nase

zjištěni:

lj
Az
na
několik
nejistých
případu
pozorováni
s nedostate~ným rozlišením, nebyl u žádného Ebicyklisty pozorován
pcsun k rudemu konci politického spektra. EBicykl se tedy zřejmé
nerozp~na.

2i
Hustota Ebicyklista v
pozorovatelném objemu EBicyklu
neustále roste. Protoze Základní Dogma EBicyklu (Nultý EBicykl se
jel to leto před velkým třeskem a
účastnili se jej všichni
Ebicyklistej
vlastně
postuluje konečnou hmotnost EBicyklu, je
zrejmé,
ze
rostouci
hustotu
lze vysvětlit jedině smršťováním
EBicyklu.
Druh~; argument nyní rozebereme podrobněji.
Prakticky všichni
dosud pozorovani Ebicyklisté se n a cházeji v obl as ti o rozloze
pt"'"ibliiné 130 000 km2 (to je asi .J., 33.10-34 Mpcz), která byla ve
st.arsi lit.eratui~e označována
jako Československo. Při maximálním
v~~kovém
rozdílu 5,5.10-20
Mpc
(mezi
podunajskou n1z1nou
a Skalnatým plesem) nám ~/chází
pozorovatelný objem EBicyklu asi
7,3.10-5~
Mpc3.
V názornějších
jednotkách
je to 2,2.1Q-3ó
k.rychlov~,ich
přestupných
světelných
rokťl.
(Jak známo,
jeden
př<?stupný světelný rok je vzdálenost,
kterou světlo urazí za 36ó
dni. Pouiivá se zkratka l.l.y. - z anglického názvu jednotky leap
l i ·: ;ht year. ) Uvedený výpočet nemá znamenat, ze Ebicykl i sté se
vyskytuj:;.
v
přesně
vymezeném kvádru
prostoru.
Jde pouze
o p~edstavu o velikosti pozorovatelného objemu EBicyk.!u. Existuji
i e:-:otic.\•:e objekt.y, ktere
se podle někt.er-)ch měřen1
nacházej i
jakoby
daleko
za
hranicemi
pozorovatelneho
EBicyk.lu.
i-.ie j známejs1mi jsou Paul Hiscock a Yasuyuki
Suzuki. Jsou-li tyto
cbj ekt.y skutečne tak daleko, pak
jde buď o KVASER.Í
( angl ick.é
slo'iO o:ruaser vzniklo zkrácením názvu QUASi Ebicycloidal Remote
Ob j ect J . nebo o akt.ivní
ebicyklistická jádra. Av~ak podle m~~eni
__
Erpna
1995 se
i
tyto objekty
nacházejí
uvnit.~
mezi
~cz=r=vatelneho EBicyklu, takže úvahy
o jejich vzdálenost.i mohly
by~ planym poplachem.
Rozlazeni hmoty uvnit~ pozorovatelr.ého EBicyklu neni zdaleka
hcmcgenni. Nav1c se p~iblizn~ s periodou jednoho p~estupného roku
-:: c j ~c·u j 1 j ai<:esi
hllstotni v 1 ny. Nap~iklad velmi výrazná hustotní
·.: ~:-. 3.. k r~ e;a se c· i:_:e~/ ila letos v srpnu, obsahovala podle nekt.erých
:; ...:: :-.a-.i ó
t)ú
l"ÍE h moty.
( i'"lE je
jednotka hmotnosti E:bicyk.l i sty.
_ :n -=~·enl
-?nergi-2 uvolněne
při vzájemn~7 ch
srážkách t·irla urcena
je dos'-.i ve~.:..i<:á,
. ~ :t 28
k·~.
Chyba meřeni

3.=
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Ani
v období
nízké ebicyklistické aktivity však ro=l~~e~i
hmot)' EBicyklu není
zdaleka rovnoměrne.
Vyra=r.á :zhust.eni
jsou
pozorovana
p~edevsim
ve
Veseli n.M.
kde
je
hus~o~a
1.95.10~ 7
ME i Mpc3,
v
Hradci
Králové dosahuje hustota hodn~~Y
8,71.10~~ ME/Mpc3,
v
Brně
4,01.1Q~G ME/Mpc3
a
v
Praze
2,38.1Q~G
MEiMpc3.
Nejpozoruhodnějši ze
všech je objekt 373-12
Borovany.
Hustota
zde
lokálně
dosahuje
hodnoty
l, 07. 1 I]G 1 lviE/Mpc3 ,
a
je
tedy o
čtyři
až
pe~ raoo vyss1 ne i
v ostatních =hustěn~ch oblastech. Ve skutečnosti vsak nará~ime na
problém určenl skutečn~ch
rozmerO objektu 373-!2 Borovany, tak~e
1·eal r.a hustota
máze
být
j es tě
vyšší.
vse·~Decne
se
d:.es
phedpokládá.,
ze jde o
singularitu.
Je to pravdepodobne :=erna
EBidira,
tedy objekt,
který
pohlcuje všechny
pen1ze, jež se
dostanou pod ur-=:itou kritickou hranici (Va·::líkova me= ·. ,, a naopak
ven se ~ádn~ pen1:ze dostat
nemohou. Navenek se proces pohlcovaní
pené= projevuje silným vyzařováním složenek a itine1·ai"ó. Jak ci.=.le
oi:::.jekt
373-12 Borovany moze sehrát kl1 ·: :ovou 1·:::li ve
u·....rid1me.
\ :';,1\lo j i

EBicy·}.:l u.

iiratme se ještě k hustotním vlnám. Jiz zmíněná hustotní vlna
z letošního srpna obsahovala asi 60 ME hmoty. Ve stejne době vsak
b"llo
katalo-;;ri=ováno 81 Ebicyklisttl a
protože v
oněch 60 ME je
zahrnuto i několik Ebicyklisttl, kteří
byli pozorováni
poprvé,
mažeme
usoudit, ze asi 30%
hmotnosti pozorovateln~ho EBicyklu
tvoi.;í tzv. skrytá EBihmota. To je však velmi
málo, neboť aby se
EBicykl
ji::: brzy
nezhroutil do
Velkého krachu,
je treba,
aby
podil
skryté EBihmoty byl mnohem vět.šL
kolem 50%. Dále se
ukazuje,
ze Hubblov
parametr EBicyklu
pravděpodobne
nen1
konstantní,
ale mění
se s
časem,
takže s přib}'vaj icim veKem
EBicykl u bude muset pod i 1
skryté EBihmoty j estě v~;'trazně stoupat,
aby se zabránilo rychlému smrštění EBicyklu.
Nás výzkum je vsak
teprve na začátku a
je
t~eba
přiznat,
že některe okolnosti
smršťování
EBicyklu zatím
vysv~tlit
neumime.
Fi~est.oze
je
viditelné hmoty v
EBicyklu příliš mnoho, zatím se ne=hroutil.
Stái.;i
EBicyklu určené
z
pozorovaného
biologickeho v~voje
Ebic~/k.listó první generace je 10
až 15 roká, =a~ímco =e současne
hodnoty Hubblovy konstanty EBicyklu by vypl9valo stá~i pouze 5 a~
6 roku.
Buď
jsou tedy
spatné
naše
představy
~·
biolo~ii
Ebicyklistá,
nebo je chybn9 odhad skutečných ro=merb EBicyk.lu
a t1m i chybná hodnota Hubblovy konstanty.
Resenl
maze
b}'t
ukryto
práve
v
:::ahadnem c.oje!-:~u
373-12 Borovany.
F'okud by
totiz množství
emitovan}:·ch it..ine!·ái"á
v závislosti
na pohlcených penězích nebylo konscan~ni, bylo ~Y
mo:zne
pozorovane stár~1
EBicykl u
a
rychlost smrsťo·-·an::.
,:13.'- .::io
vzajemneho souladu.
P~ecipokládáMe-li,
ze
37::.-12 :S~J-·::>\:a..ny
je
v sou~asnos~i pobli~ maxima sve aktivity pak by po=orovan~ stav
EBicyklu mohl byt jen pi~echodný a z dlouhodobého hledisi-:a.. by mcnl
byt podíl skryte hmot.y výraznější nez pozorujeme dnes. :t>i"i p·::·ci:.lu
kolem
50
60 procent
by se
hustota EBicyklu velmi bl~~~la
hustot.e kriticke,
p~i níž se
muže EBicykl smršťovat
neome=enou
dobu. Fyzikalnl mechanismus proměnnosti zdroje 373-12 Borovan)' je
vsak nejasny a v
současnosti neexistuje uspokojivá teorie, která
oy regulaci výkonu zdroje objasnila.
V této oblasti tedy p~~ec
nami
stoji
jeste mnoho
teoreticke
i
pozorovateiske práce.
~ouiejme,
-- nas EBicykl nečim prijemn~m překvapi.
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