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!!{.a XIII. f}('EJ 'EtJ3IcYJ(LV. {Litomyš{ 1997)
17. -19. X.1997 (pá- ne)
Místo : Střední zemědělská a rodinná škola
ul. T. G. Masaryka 659
570 Ol Litomyšl
V 0464 - 3121 až 3, fax - 2449
Kde to je:
Při příjezdu

na vlakové nádraží, které končí slepou kolejí, je třeba jít nejprve podél této
slepé koleje a pak ji na vhodném místě přejít jakoby doprava, čímž narazíte na dlouhou ulici
TGM, po ní půjdete pořád dopředu. Po necelém půl km je na této ulici rozsáhlá budova
zmíněné školy, ale půjdete pořád dále a po dalším půl km narazíte rovněž vpravo na Domov
mládeže, kde je ubytováni Ubytování je možné v pátek 17.10. nejdříve od 18. hodin.
Při příjezdu na autobusové nádraží vyjdete po schodíšti jihozápadního východu na ulici
TGM a po ní půjdete směrem na severozápad, načež po necelých 300 m narazíte vlevo na
Domov mládeže.
Přijedete-li autem či na kole, jed'te průběžnou silnicí č. 35 k autobusovému nádraží, kde
je světly řízena křižovatka, a odtud lze najet do ulice TGM. Při příjezdu od Vysokého Mýta se
tedy vracíte do protisměru, kdežto při příjezdu od Svitav jen odbočíte doleva a na ulici TGM
pak doprava.
Podmínky ubytování:
Ubytování v žákovském internátě je na povlečených postelích v několikalůžkových
pokojích. Cena noclehů je 60 Kč/osobu/noc a bude placena na místě. Na patře jsou společné
umývárny, sprchy a záchody, poteče teplá voda. Stačí tedy vzít si ručník, mýdlo a domácí
obuv. Poněvadž počet lůžek je omezen, je důležité zajistit si nocleh vyplněním a odesláním
návratky pokud možno obratem (Kdo dřív přijde, bude spát v pohodě).
Program:
Pátek 17. 10.
Přijezd po 18. hod., ubytování, individuální stravování (Litomyšl oplývá hospodarní i
restauracemi různých tříd). Výměna ebicyklistických zkušeností, tlachání apod.
Sobota 18. 10.
Snídaně individuální.
09.00 hod Sraz ebicyklistů na nádvoří zámku v Litomyšli pod slunečními hodinarní.
09.15 - 11.45 hod Prohlídka archivu s pozůstalostí prof Zdeňka Kopala a podle
zájmu i dalších prostor zámku. Odborný výklad podá PhDr. Milan Skřivánek,
pracovník Okresního archivu a Ing. Jiří Veselý ze Sloupníce.
12.00- 13.30 hod lndíviduální oběd.
14.00 hod Zahájení Valné hromady Ebicyklu (místo konání bude podle počtu
účastníků upřesněno v pátek , tj. buď kinosál Domova mládeže nebo sborovna
školy).

Program Valné hromady
1.

Pokřik

2.
3.
4.
5.

Zpráva Polního hejtmana
Zpráva Duchovního otce
Zpráva Kozmasky
Zpráva o přípravách na zbudování

6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.

Zpráva Strážkyně měšce
Zpráva Statistika
Zpráva o SKl a TELESKOPY 1997 a příprava SaT 1998
Přípravy XV. Ebicyklu H
Příprava II. Ebicyklu D
Příprava Multiebicyklu (Akta X)
Rozdělení kompetencí funkcionářů H, D, X
Různé a jiné
Rozchod na večeři nejpozději v 18 hod
Individuální večeře
Od 20.30 hod se v kinosále uskuteční přednáška Pavúkmistra Mgr. Martina Štědroně
(Sekce elementárních částic, Fyzikální ústav AV ČR, Praha) na téma:
"Laboratoř pro výzkum částic CERN v Ženevě ",
doprovázená světelnými obrazy a možno i praktickými ukázkami rozbíjení atomů
apod.

památníčku

Róberta Rosy na

Fačkovském

sedle

(Kamil Galuščák)

Neděle

19. 10.
Individuální snídaně a ro2'jezd z internátu před ll. hod. V
dohodnout další prohlídku města či okolí s Ing. Veselým.

případě

Komunikační

zájmu lze

spojení:
Pro rychlíky ze všech směrů je ideální křižovatkou stanice Česká Třebová. Odtud jezdí
autobusy do Litomyšle trasou přes Němčice. V pátek např. jsou odjezdy 15.25, 16.45, 18.30,
21.05 a 22.48. Ze stanice Choceň jezdí do Litomyšle motorový osobní vlak. Do Litomyšle
jezdí dálkové autobusy od Prahy, Liberce, Náchoda, Brna, Zlína, Ostravy, Opavy, Michalovců,
Prešova i Bratislavy.
V případě zádrhelu s příjezdem lze zavolat do bytu Ing. Veselému- tel. 0465/95207 resp.
řediteli školy Ing. Janeckému -tel. 0464/2768.
Tuto pozvánku dostávají všichni, kdo :
a) zaplatili poplatek za účast na letošním Ebicyklu H (Fajka)
b) zaplatili poplatek za účast na letošním Ebicyklu D (Vlašim)
c) zaplatili udržovací poplatek na rok 1997
K hojné účasti na Reji srdečně zvou

Jiří

Grygar
( poloí hejtman Spanílé jízdy )

Jiří

Veselý
( místní hostitel )

