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ZPRAVA STRAZCE KOROUHVE ATRADIC EBICYKLU
S

panilou
jízdu
lidu
cestami
se
pohybujícího, Ebicykl 9 7, potkává změna veliká.
Tehdy poprvé vyjedou šiky odděleně bez bližších
styků vzájemných a ubírati se budou cestami cizími
neb českými, aby všici hlásali tu pravdu svou a na
svém tvrdošQně trvali a, což stává se již nyní, hrubě
napadali se a haněli odhodlání těch druhých.
iž za života v Táboře jihočeském zaznamenány
byly časté rozkoly myšlenkové. V nich pokračováno
ylo a hádání neutuchalo po celé trvání města.
Tábory stmeliti dokázalo jen ohrožení cizácké,
pak postupovali společně. Nechtějme nyní
hrozby cizáků, by se Ebicykl opětovně semkl.
Nenazývejme však též paralelu cest českých
adamity či pikarty, kteří až na samé hranici
bezbožnosti stanuli a které pakjan Žižka z
Trocnova v řadu s husity dalších měst
českých krutě pobil či upálii.Myšlenky
zástupců paralely zdají se býti
jinými.
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bicyklové hádají se, zda
pokračovat tak, či začít
jinak, neb vrátit se k
počátku.

roblémem hlavním,jenž
spatřuji,
je
takové množství lidstva s Ebicyklem putující, že
přehled není a áěje se, aniž mnozí vědí. Ztráty vysoké
jsou a nábor též značný. Pak stane se, že Ebicyklové
cestami projíždějící, za celé trvání jízdy nepotkají se,
nepoznají se a svých jmen navzájem v paměti
neudrží. Poté se rozjíždějí jak lidé zcela cizí, kteří
nevědí, zda potkati se ještě někdy chtějí. Siku
Ebicyklů chybí již zcela jádro pojivé, které by v sobě
ducha původní myšlenky udrželo a k sobě ostatní
přivinulo. Ač jadérko takové snad v řadách Ebicyklů
zůstalo, na takový nápor nových duší nestačí. Co dál,
táží se někteří. Kdo ví, co slaví se dnes? Kdo ví, že je
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to výročí již dvou tisíců let od vypracování
Almagestu ptolemaiem? Kde hvězdy a hovory o nich,
kde hledění v ně a místa pozorovací? Kdo ví, co
učiniti s městem vzpurným? Kdo zná desatero bodů
dokonalosti Ebicyklonova? Kdo ještě zná válečné
zpěvy a halasné křiky blížícího se k cíli
vytouženému? Kdo vládne Ebicyklům a mají oni
právo povědění názoru svého? Mnohé otázky, však
odpověď skoupá.
e tedy cesta souběžná Ebicyklů
některých odpovědí na otázky
takové? Snad ano, však
vyostření nechtějme. Já,
strážce korouhve a
tradic,
hodlám
přidati
se
na
paralelu odštěpnou.
Chci
hledati
odpovědí, kterých
jsem roku minulého
na cestách Ebicyklu
96 nenalezl. Nechci
na cestu tuto h leděti
jako na "antiebicykl"
či "vzdorebicykl", leč
jako
na
cestu
souběžnou. Ebicykl čeká zkouška veliká.Je otázkou
základní, který z Ebicyklů těchto zůstane. Pro oba
místa zreJme nebude. Snad vše toto přivede vůdčí
osobnosti k tomu, by se v tichosti samy se sebou
zamyslely nad stavem společnosti ebicykloidní a
opět setkaly se v míru a nikoli řevnivosti či útocích
vzájemných. Dále hejtmany nižší a lid cestou
putující vyzývám k rozjímání hlubokému o způsobu
bytí dalšího vzájemného v šiku Ebicyklu budoucího.
I•
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