.ÈÍSLO 5-6/2000 - II. roèník

PÁR MOTOVTÍPKÙ z internetu

l Jdou dva maníci po krajnici a najednou kolem nich profrèí bezhlavý motorkáø, tak zakroutí hlavou a jdou dál. Po
chvíli kolem nich profrèí druhý motorkáø bez hlavy. Tak zase zavrtìj hlavou a pokraèují v cestì. Kdy kolem nich
projede tøetí chlap na motorce a zase mu chybí hlava tak jeden z tìch maníkù povídá: Hele Karle, nemìl by sis tu kosu
dát na druhý rameno?
l V nemocnici leí tøi motorkáøi. Doktor se jich ptá. Proè jste takový zlámaný? A ten co mìl Hondu øíká: Jel sem
150-kou a narazil sem do stromu. Ten co mìl Yamahu øíká: Jel sem 180-kou a narazil sem do stromu. A ten co mìl
Babetu øíká: Jel sem 40-kou naplno a kdy mì pøedbìhla Honda a Yamaha myslel sem si e stojím a tak sem sesednul
l Takhle na podzim jede motorkáø domù. Protoe u je zima a bunda mu v zipu podfukuje, tak si ji dá obrácenì, tedy
zipem dozadu. Ale v zatáèce dostane smyk a havaruje. Hned se k nìmu sebìhnou lidi a volají záchranku. Kdy pøijede
doktor, zranìný u nejeví známky ivota a tak se lékaø ptá na okolnosti. Lidé odpovídají, e s ním jetì po havárii
mluvili, ale kdy mu otoèili hlavu na správné místo, pøestal reagovat.
l Dva kamarádi se baví na téma motorismus a mezilidské vztahy: Já nevím, co proti tìm øidièùm má. Jsou dokonce
takoví, e kdy tì neradi ostøíkají na silnici blátem, zastaví, svezou tì k sobì domù, vyèistí ti aty, nechají tì
osprchovat a dokonce i pøespat. Prosím tì, a tobì u se to stalo? Mnì ne, ale
mojí manelce.
l Zastavil policista øidièe motocyklu a pøekvapil ho otázkou: Neznáte
dopravní pøedpisy? A co byste potøeboval vìdìt? odpovìdìl hbitì
motorkáø.
l Pane øidièi, to jste si neviml, ze vám asi pøed deseti minutami
spadla z motorky manelka? No, to jste mì uklidnil, já u si myslel,
e jsem ohluchl.
l Pane øidièi, jakto e jedete 140 ve mìstì? Víte, já vypil asi litr
slivovice a tak jsem to chtìl stihnout ne zaène pùsobit.

KVÌTEN - ÈERVEN.

RANDÁL
.Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora.

OBSAH:
Akce klubu - Blábol
Moto Party
v Døevìnicích II
Mohelnice
Motovtípky
Jiný kecy....

Murphyho zákony: Cesta tam trvá vdycky déle ne cesta
zpìt. - Pohon na vechna ètyøi kola znamená, e uváznete
na hùøe pøístupných místech. - Dopravní zácpa narùstá
pøímo úmìrnì dobì, po kterou je øízena stráníkem.
Rychlost protijedoucího vozidla je pøímo úmìrná délce
povoleného pøedjídìní.

Campbellovy zákony servisních oprav:
1.Podaøí-li se vám dostat k porouchané souèástce, nemáte ji èím
odmontovat.
2.Podaøí-li se vám ji odmontovat, nebudou mít novou na skladì.
3. Budou-li ji mít na skladì,pak zjistíte, e ta pùvodní byla v poøádku.
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA ÈERVENEC a SRPEN 2000
Kdy (2000)

2.-7.7.
22.-23.7.
4.-12.8.
stále
spontálnì

Název akce a místo konání

MOTODOVOLENÁ (jízda po støedních a severních Èechách)
FEST LEJT 2000 (II. roèník motoakce naeho klubu)
SLOVENSKO (výlet k naim východním pøátelùm)
víkendové vyjíïky, setkání a akce
úèast na srazech se v èervenci pøímo neplánuje,  je spontální

Pro blií informace kontaktuj klub! Uvedené termíny se mohou zmìnit!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon: Michal 0327/512130, 0603/179084; Radek 0603/849396; Martin 0327/561068;Ale 0603/269411

5-6
2000

NEKOREKTÙROVÁNO
NECENZUROVÁNO!!!

Brombegrovy zákony oprav auta nebo motocyklu:
1.V urèitém okamiku se z kadého náøadí stává kladivo.
2. A je to sebevìtí prkotina, nakonec je èlovìk stejnì celý od míru.
3. V pøípadì nouze lze pouít kterýkoli nástroj.

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 0327/561068; Aleš 0603/269411

NA EX aneb LEJEM - BLÁBOL

K l u b o v á s t r á n k a ....

Proè právì my?! aneb MOTO PARTY II

O návtìvì srazu v Døevìnicích u Jíèína jsme psali ji
minule. Naskytla se vak jetì
jedna pøíleitost se k nìmu
vrátit. Kdo otevøel èervnovej
èasák Motocykl mohl si pøeèíst
nìco
vo
Moto
Party
a prohlídnou pár fotek. Je to
náhoda nebo osud, ale zase nás tam zvìènili. Je tomu rok, co ve stejnej tejden vyla nae
fotka ze srazu Two Wheel´s 1999. Prostì jsme vèas na správnym místì, a tak i v Motocyklu
jsou postavy èlenù klubu na jedné z fotografií i kdy s èernou plochou místo klubových
barev na zádech. Proè tma místo barev to a si vyloí kadej svobodnej motorkáø po svym...

Jezdit se musí

Návtìva novýho obchodu Bikers Crown v Chlumci nad
Cidlinou a závìr závodu 300 zatáèek Gustava Havla v Hoøicích.

Jak to tak bývá, kdy se koneènì nìco domluví a vichni s tim poèítaj, nevíjde to. Tak tomu bylo i
u naí plánovaný návtìvy tradièního závodu 300 zatáèek Gustava Havla v Hoøicích. Poèasí, který
celej tejden dávalo rtuti na teplomìru dobrejch 27°C, se zkazilo pøesnì pøed plánovanym víkendem.
A tak celou sobotu poprchávalo. Spát se nám v deti nechtìlo, jezdit taky ne, take jsme na plánovanou
akci hodili bobek. V nedìli se vak zaèalo dìlat docela hezky. Nedalo nám to, a uspokojili jsme
abstinenèní pøíznaky jízdy na mainì pohodovou odpolední projíïkou.
Zajeli jsme se podívat a otestovat novej bikers obchod v Chlumci nad Cidlinou s názvem Bikers
Crown. I kdy je tohle centrum motorkáøù jetì novorozenì, najdete zde potøebný vìci jak na sebe tak
i na svýho miláèka, a to i na toho, co nemá motor a kola! Jestli nepoøídíte pøímo v obchodì, jsou vám
kluci od Broukù ochotnì k dispozici a poradí co, kde a jak.
Pøi odjezdu, kterej má bejt vdycky vzorovej, nela Jardovi nastartovat jeho nová mrcha v podobì
Yamahy Tenere 600. A po pùlhodinovym
skákání na nonim startéru koneènì chytla.
Protoe odpoledne bylo v ten den nìjaký
delí, napálili jsme to na skuteènej cíl
tohoto víkendu, a to na 300 zatáèek Gusty
Havla. Pøijeli jsme sice jen na poslední dva
závody (125ccm a volná jízda nad 250ccm),
ale o to víc nás to bavilo. A protoe sedláme
vìtinou jenom choppery, endura a klasiky,
kroutíme hlavou nad tìma chlapama na
kelímcích, který se øítí z kopce
dvoustovkou do pravoúhlý zatáèky plný
divákù.

Foto z Rùovejch narozek v plnejch barvách

Co napsat vo chlastu? Vo pití piva a motorkáøích? Vo
tom co pijem, proè, kdy, kde a s kym? No asi nic jinýho ne
blábol.
Pøedem upozoròuju, e toto vyprávìní je plnì smylené,
postavy a pocity mají se skuteèností pouze náhodnou
podobnost (protoe skuteènost je v mnohých pøípadech jetì
horí).
lLejem! ozvalo se mi za zády. To pøiel na plac Libor.
Za chvíli se zde vyrojila smìs dalích motorkáøù jak z pivní
banky.
Na sraèky slyim známý due a na játrech mi naskoèí
husí kùe. Jak tohle zase skonèí? Pøi sestavì, která dneska
pøila na pivko to bude zejtra pivní sraní a to nemluvim vo vstávání. Ale po pátym, estym
mì ta mylenka opoutí jako mávnutim kouzelnou pípou. No, hlavnì, e mì neopoutí chu.
Teï u nejde jen o pøátelský posezení s kamarády, zvrhá se to spíe do filozofickýho rozhovoru
se zlatavym mokem. Je to závod, vnitøní boj, v královský kubatuøe pùllitrù. Hlava ti klesá
o nìjaký ty centimetry ní, ale pozor, né ní ne je stùl na kterym stojí on, pùlitr piva. Von
tam vlastnì u nestojí, protoe jsi ho asi vypil. Pod pípou má vak urèitì roztoèený dalí
a jestli ne tak je to stejnì jedno. Dneska je taky den.l

VI - MOTOTOUR : sraz v Mohelnici

2.- 4. èervna se konal ve 150 km vzdálený Mohelnici ji tradièní sraz. Samo, e jsme tam
nemohli chybìt. I kdy k rozhodnutí, e se fakt pojede se dospìlo dlouhym vnitønim bojem
být èi nebýt. Take tady Vám zprostøedkuju pár postøehù z týhle projíïky na který jsem
bohuel chybìl a asi toho budu jetì dlouho litovat.
Bod jedna: Ten sraz byl zase ná. Bod dvì: Na sraèky. Bod tøi: Co má? Bod ....píchat...
Nìjak takhle by se dalo popsat posledních pár akcí na kterejch jsme to rozjeli. Nevíme èim
to je, ale zaèíná bejt propast mezi náma a jinejma motorkáøema na srazech. A je to jak
chce, vdycky se umíme dokonale vodvázat a to v jistejch pøípadech pøesahuje i mez
slunosti, která je u lidí naeho vyznání u tak hodnì nízko.
Z Hugova a Alíkova vyprávìní vo Mohelnici: Ty vole, Rudla sotva stál, a co si myslí, e
ho nenapadne, sedne na mainu a z pìti metrù se rozjede na plnej plyn do pøistavenýho auta
kámoky. To vodskoèí vo nìjakej ten kus, a to celý se vopakovalo, dokud tu mainu
nesloil.....Chtìl bych vidìt, co to udìlalo s jeho vidlema..... Nìkdy ve tøi ráno jsme dopili
poslední lahváèe, ty mejdi zavøeli vechny výèepy, a tak bylo pøirozený sednout na stroje
a najít nìjakou benzínku, kde by nás napojili. Jo to taky doli i cigára...... Stoupiè sprostì
vyjel na tu vydìenou benzínáøku, kdy mu øekla: To snad nemyslíte vánì, mi tady kouøit....
Tu benzínku jsme za deset minut vobsadili znova.... Ale nespal celou noc..... Ráno po nás
vichni házeli zuøivý pohledy, je mi jasný proè.... Byl to prostì ná sraz.... Jo vyhráli jsme
vìtinu soutìí... teda Rudla.... Po cestì zpátky jsme stavili kadejch dvacet metrù, protoe
Ale a vostatní usínali za øidítkama.... Na jedný benzínì si Ale lehnul mezi stojany a auta
a bylo mu vechno jedno....Krásný fotky.... Jo my jednou dostanem pøes drku....

