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MOTO PARTY Døevìnice u Jíèína

Pùvodnì plánovaný sraz TWO WHEELS 2000 28.
dubna se, díky ji tradièní neshodì èlenù klubu, promìnil
na MOTO PARTY v Døevìnicích u Jíèína. Z doslechu
jsme vak zjistili, e to byla dobrá volba, protoe na
Wheelech to prej stálo za hovno, skrátka moc lidí jako
vdycky, ale ádná zábava (Jak jedna paní povídala!?).
Take, za co to stálo na MOTO PARTY? Za dvì stovky
na vstupu. Vítìství kutnohorskejch motorkáøù v
soutìích, pøesneji zvedání sudu a pøetlaèování - Rudla,
páka Michal. Za spousty piva a rádla. Za dobrý erotický vloky a muziku. A hlavnì za lidi v pohodì.
No a ráno za slunou opici v který nejmenovaná osoba z naeho kolektivu hledala boty a po naøèení
z krádee málem vyhrála nejvìtí hovado srazu, kdy je nìkdo pøinesl s tim, e si je u nìj nìkdo
odloil. Skrátka ve se dá vyjádøit tøemy hesly: Na sraèky, Jdi do prdele, Chci píchat.

JINÝ KECY

DUBEN.

RANDÁL
.Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora.
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Poznali jste nás
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Jaká byla Moto Party
v Døevìnicích
Jiný kecy....

A zase jeden kousek
z nekoneèný chopper produkce.
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA KVÌTEN 2000
Kdy

Název akce a místo konání

20.-21.5.

300 ZATÁÈEK GUSTAVA HAVLA - Hoøice v Podkrkonoí

stále

víkendové vyjíïky, setkání a akce
Pro blií informace kontaktuj klub!

Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon: Michal 0327/512130, 0603/179084; Radek 0603/849396; Martin 0327/761068;Ale 0603/269411

4/2000
URÈENO VÝHRADNÌ PRO MOTORKÁØE!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon: Michal 0327/512130, 0603/179084; Radek 0603/849396; Martin 0327/761068; Aleš 0603/269411

K l u b o v á s t r á n k a ....

V Bramborách na praseti
U ani nikdo neví, kde se vzala informace o konání pivòo-praseèího
veèera klubu Freedom, ale v sobotu 15. dubna jsme sedli na stroje
a prùmìrnou rychlostí okolo padesáti se pøiinuli do Brambor.
Skromná vesnièka se stala na chvilku vesnièkou motorkáøù. I kdy jsme v noci za plnýho
detì odjeli, staèili jsme ochutit dobrý prasátko, tak jako i pivínko, pokecat se známejma
a vychutnat si krásnej motorkáøskej den.

POZNALI JSTE NÁS V LOGU JEDNÝ REKLAMY?
Je tomu rok, co se v Èeskejch motocyklovejch novinách objevila fotka ze srazu TWO WHEELS
´99 na který jsou zachyceni èlenové naeho klubu pøi vyjíïce. Za tu dobu se právì èást této fotografie
stala jakýmsi logem vem ji známé Biker´s Card 2000. Je to moná náhoda, ale jsme to právì my,
kdo tvoøí významnej díl této reklamy. Málokdo o tom ví, a sami autoøi zdøejmì netuí, kdo tam
vlastnì jede. Proto se v naem Randálu pøedstavíme.

Kuchyòka se pøipravuje!
Protoe poèasí uprostøed dubna chytilo dobrej smìr k
vyím teplotám, a pár lidí pøilo od odvodu s modrou,
uchýlil se Michal
/ Pøijeli jsme na mainách! /
k vyzkouení
statku Kuchyòka
(u
tradièní
místo konání naich akcí a hlavnì Fest Lejtu 2000).
A tak se v pátek 21.dubna narazil soudek a pivko
teklo proudem. Mimochodem teklo i novym výèepem
Libora, kterej mìl premiéru. Kuchyòka dostala první
lekci tenhle rok a u se teíme na dalí.

MEDVÌD

HUGO (Radek)
Suzuki LS 650 Savage ´86
Úpravy: pøedkopky, øidítka,
výfuk, znaèka a svìtlo na
boku, opìrka, pøední
svìtlomet, airbrusch....

(Michal)
ÈZ 175
Oilpossible ´69
Úpravy: original stav i po bouraèce
Dalí stroje: Jawa 350 kyvka ´71, ÈZ
250 ´62, Stavba choppera s motorem
FN 500 SV (1930) viz Randál 1/2000...

Tradièní vyjíïka klubu se jela o velikonoènim víkendu jako minulej rok!

Bylo to právì po soudku na
Kuchyòce. V sobotu, okolo
desátý, jsme se sjeli na vcelku
neplánovanou
i
kdy
plánovanou vyjíïku. Nebylo to
jako pøed rokem, kdy mediální
kampaò dopomohla k úèasti
padesátky pøíznivcù jedný stopy.
/ Jako vdy se vyjídìlo z parkovitì Na Valech. /
O vyjíïce vìdìlo jen pár lidí.
Prostì zlatá skvadra kutnohorskejch motorkáøù. Take i jedenáct main staèilo k tomu, aby
se zahájila motosezona krásnou vyjíïkou pøes Zbraslavice, kde jsme si skoèili na obìd, dál
na Zruè n/Sázavou, Ledeè n/Sázavou, a Zbýov. Tam jsme posedìli, Rudla se vykoupal,
vodøel si pupek, pokecali jsme, rozlouèili se s vydìenejma kolemjdoucíma a pálili to pøes
Èáslav domù.

Veletrh MOTOCYKL 2000 á Jak bylo na motocyklu jsme psali ji minule. Tak struènì:
spousta novinek, spousta lidí, prostì
jako kadej rok vcelku nuda.
Nejkrásnìjí byli nakonec veteráni,
protoe tìch pár trubek, motor z
kterýho teèe olej, kouø a rámus, to jsou
vìci, který maj koøeny v srdci toho
proè jsou motocykly tím èím jsou.

Dalí motorkáø z Kutný
Hory Michal K. na
Suzuki GSX-F 600 ´99

ALE

Yamaha XV 1100 Virago ´89
Úpravy: pøedkopky, pøedkopnutý vidle, svìtlo
a znaèka na boku, øidítka, sedlo, opìrka, zadní
blatník, budíky, vedení sání,
airbrusch...
Dalí stroje: ÈZ 175 ´60

