
Referát CHC – Cyklistické jedenáctero 
 
(ztište se, nikam neodcházejte, stejně by to nebylo nic platný, protože 
jsem nechal zamknout) 
 
  Vážení havarovaní bratři a havarované sestry. Každá společnost se 
musí řídit nějakými pravidly. Řidiči vyhláškou, křesťané desaterem, 
občané novým občanským zákoníkem a fetingři otevírací a zavírací 
dobou v hospodě. Já sám nemám moc rád návody a velká pravidla, ale 
s postupným morálním úpadkem naší společnosti, který se negativně a 
plíživě infiltruje i do našeho klubu, jsem nucen vám předložit 
k posouzení a posléze předpokládám i ke schválení Cyklistické 
jedenáctero našeho klubu. Věřím, že to nebude problém, protože náš 
elitní klub je zocelen nerezovými šrouby v těle, dávkami 
mrazuvzdorné tekutiny v žilách v podobě alkoholického roztoku a 
vypracovanou muskulaturou a to neustálým dojížděním do jedné 
z nejvýše položených hospod v okolí – což je naše domovská 
restaurace zde na Bukovince. 
  Než vám ale návrh tohoto kodexu přečtu, chtěl bych vám povědět o 
jedné velké krádeži duševního vlastnictví, která se týká cyklistického 
pozdravu. 
  Chtěl bych vám říct, že ve svém téměř celoživotním bádání jsem 
objevil skutečný kolařský pozdrav, který nám byl, a nebojím se to říct, 
kdysi sprostě ukraden. 
 
  Je to pozdrav „Skol“!  
 
  Tento profláklý lyžařský pozdrav nepochází od ožralých Norů, jak se 
v historických análech píše, ale od cyklistů, kteří ho již v cyklistickém 
pravěku hojně používali. Jeho původní celé znění bylo: 
 
  Z kol – jde se na pivo! 
 
  Zlodějům lyžařům by tedy spíš seděl pozdrav: 
 
  Lyž si řiď(ť)! 



  Nyní vám předložím návrh morálního kodexu, kterým bychom se 
měli v budoucnu řídit, někteří slabší jedinci možná i nekontrolovatelně 
řítit. Vypracoval ho štáb cyklistických odborníků našeho klubu. 
 
1.   Nebudeš vyznávat jiné fyskultury než cyklistické! 
      (V tomhle prvním bodě nebudeme tak úzkoprsí a necháme prostor 
pro tzv. chození, nebo šlapání. Ano i šlapky mohou být naše sestry, 
zvláště když upadnete třeba na známé silnici E55.) 
 
2.  Nebudeš brát Boží jméno nadarmo! 
     (Bohapustě klít budeme jen v případě, že si rozbijeme pořádně 
tlamu. Ve všech ostatních případech si můžeme ulevovat např. Do 
háje, Do Prkvančic, Do Prčic, Ježkovy voči a také U všech všudy.) 
 
3.  Zasvětíme alespoň jeden den v týdnu kolu! 
     (K tomu se nedá nic moc říct – pokud jste ale křesťané - v desateru 
se mluví o jednom dnu nicnedělání. Tedy v sobotu si můžete válet 
kule na kanapi a v neděli si je můžete válet na sedátku kola.) 
 
4.  Nelži o počtu ujetých kilometrů! 
     (Tenhle údaj ti stejně nikdo neuvěří a při nejbližší vyjížďce a 
možná už v prvním kopečku se tato lež provalí.) 
 
5.  Neupadneš! 
     (Přikázání je jeda věc a skutečnost druhá. Každý z našeho klubu 
má už svůj životní pád za sebou – tak proč si zbytečně přivádět bolest, 
mrzačit si postavu a kazit si svůj elegantní zjev.) 
 
6.  Zesmilníš! 
     (Ano – slyšeli jste dobře. Po tělesných útrapách spojených 
s cyklistikou a to s tlakem a údery na pohlavní orgány a to mužské i 
ženské, je třeba těmto částem těla dopřát trochu tělesné rozkoše.) 
 
7.  Nezcizuj kolo, které ti nepatří! 
     (Výklad tohoto bodu je následující. Nezcizuj žádné kolo, ani to, 
které najdeš pohozené ve škarpě. Mohl by poblíž ležet jeho zraněný a 
opilý majitel.)  
 



8.  Cti kolo své i matku svou! 
     (Jak se říká – dokud mama funí, můžeš bydlet u ní. A kolo své 
uctívej proto, že je někdy jedinou rozumnou možností jak se dostat do 
hospody a posléze i z hospody.) 
 
9.  Nepožádáš manželky bližního svého o kolo! 
     (O všechno ostatní můžeš s výjimkou dalších věcí, které se 
nepůjčují – jako jsou auto, dýmka, hřeben a kartáček na zuby.) 
 
10. Nejezdi na ožralém kole! 
      (Všeobecně se na ožralém kole jezdit nedá. Někdy může platit i 
v nejlepším přespat. Tohle pravidlo tak úplně neplatí pro členy CHC a 
pro ty, co k nám chtějí vstoupit.) 
 
11. V domovské hospodě dluhy platit budeš! 
      (Kdyby tohle pravidlo všichni dodržovali, byla by to, jak se říká 
„Špica“.)  
 
  Doufám, že náš kodex přispěje velkou měrou k cyklistické 
gramotnosti našeho národa. 
  Vážení bratři a vážené sestry! Pokud nezvednete ruku, bude se 
považovat tenhle kodex za schválený. 
 
Děkuji vám za pozornost. 
 
Pane hostinský – můžete odemknout. 


