
V Březí, dne 9. července 93 let po vyhlášení  první světové 

 

                                                                          Mým motorkářům 

Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětiti společným motovyjižďkám a 
uchránil Svoje kamarády motorkáře před těžkými strastmi a břemeny lenory a jí doprovázející nudy . 
 
V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. 

Pletichy protivníka plného nenávisti nutí mne, abych na obranu cti našeho mocnářství FJR klubu, na ochranu jeho vážnosti a vitality k 
zabezpečení našich dalších bikevejletů a po akčních letech chopil se řidítek, benzin dolil a plyn přidal. 
 
S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupila lenora, jež nudě předchází, která od prvního začátku svého bytí až do nejnovější doby od nás 
byla chráněna a podporována, letos nastoupila cestu otevřeného nepřátelství proti FJR klubu. 
 
Když jsem konečně po třech letech požehnaného motorkářského řádění po zemích českých  ( Slovensko mi nebylo dopřáno) rozšířil svoje 
obzory i na jižní sousedy, domníval jsem se že Evropa se mi otevírá, avšak Itálie zůstala mi zapovězena lenorou, jejíž práva nižádným 
způsobem nebyla porušena, a její výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí jsem ztržil. Moje motovášeň užila tenkráte 
krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a dobrotivosti alespoň krásnou silnici z Týna do Bechyně lehce v klidu 
po uchu projeti. 

Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se moje touha, když Rakousko jež nabídlo neskutečné scenerie klikatých silniček bez děr a 
výmolů, hor, skal a nádherného počasí nacházelo se v boji s lenorou, která zasáhla část členské základny, na hájení nejdůležitějších 
životních podmínek mocnářství FJR klubu.  
 
Naděje, že lenora ocení shovívavost a mírumilovnost mé touhy a vášně profrčet s kamarády bikery zatáčkami v náklonu za který bych se 
nemusel stydět a že dostojí svému slovu, se nesplnila. 
 
Stále výše šlehá plamen nenávisti proti našemu FJR klubu, stále otevřeněji vystupuje snaha lenory část členstva od bikevejletů násilně 
odtrhnouti.  
 
Zločinné řádění sahá přes všechny hranice, aby podkopalo základy našeho pořádku, aby členy FJR klubu, jemuž věnuji svoji plnou péči, 
veškeré peníze (mám vysoký leasing) a litry benzinu a moře času, zviklalo v jejich věrnosti k rychlému vymetání klikatých silniček, 
smradu benzinu, a pálejících se pneumatik, aby svedlo členstvo a podněcovalo jej ke zločinným skutkům neúčasti a hnití v lenoře. Řada 
vražedných útoků, s rozmyslem připravovaných a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar mne a moje věrné kamarády v srdce zasáhl, jest 
daleko viditelnou stopou oněch tajných pletich, které lenorou lenivou byly zahájeny, řízeny a k nudě vedou. 
 
Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost  lenory laxnosti a nezájmu musí se ukončiti, má-li čest a 
vážnost našeho FJR klubu zůstati neporušena a jeho bike akce a  rozvoj býti uštědřen stálých záchvěvů. 
 
Marně podnikla moje maličkost ještě emailové výzvy,  poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky mírnými, pohnouti lenorou zasaženou 
částí členů vážným napomenutím k obratu. 
 
Lenora odmítla umírněné a spravedlivé požadavky mé snahy a odepřela dostáti povinnostem, jichž splnění v životě FJR klubu jest 
přirozeným a nutným základem bikevejletů. 
 
A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci všech řidítek a plynových heftů opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti našemu 
FJR klubu pokoj uvnitř a trvalou účast na společných akcích při propalování drahého benzinu a hoblování ještě dražších pneumatik.  
V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. 
 
Vše jsem prozkoumal a uvážil. 
 
S klidným svědomím nastupme cestu, kterou nám povinnost vykazuje. 
 
Spoléhám na svoje kamarády bikery a i jejich ¼ bikerky, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem našich milovaných 
motorek se seřadili a pro čest, velikost a moc FJR klubu k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. 
 
Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou motorkářskou vášeň členů jejich ¼, čekatelů i nečlenů FJR klubu. 
A důvěřuji ve Všemohoucího, že našim bikům dopřeje vítězství. 

Sraz v na kurzu asertivity proti lenoře podrobnosti v pozvánce  

Střízlivý nás nedostanou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Carloss                                                                                             
kutil jihočeský ze Březí v.r. 


