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Ty vole vydìl jsi to?!
Motorkáø bez hlavy!

To byl zase den...
... z práce do práce

ÈERVENEC.

RANDÁL
.Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora.
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Dobøe, ukecal jsi mì. Pøítì si dám
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA ÈERVENEC a SRPEN 2000
Kdy (2000)

28.-30.7.
4.-12.8.
stále

Název akce a místo konání
FEST LEJT 2000

(II. roèník motoakce naeho klubu na statku Kuchyòka)
SLOVENSKO jednou stopou
(motodovolená k naim východním pøátelùm, Tatry...)
víkendové vyjíïky, setkání a akce

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

NEKOREKTÙROVÁNO
NECENZUROVÁNO!!!

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

K l u b o v á s t r á n k a ....

LÉTO

NA

PLNEJ

PLYN

!!!

MOTODOVOLENÁ klubu (2.7 - 7.7.2000)

Pro nìkoho zaèaly spolu se startem èervence prázdniny, pro nìkoho
dovolená, no a pro nás to byla motodovolená.
V
nedìli
2. èervence jsme nasedli, stejnì jako
pøed
rokem,
na
mainy
Èùrací zastávka u koní... a vyrazili na pár dní mimo bìnej
svìt. Nae základní sestava byla
Jawa, Virago a Savage, neboli Medvìd, Ale a Hugo. Po zkuenostech z minulejch let jsme zvolili
jedno z osvìdèenejch míst, kemp na Daleický pøehradì. Cesta dlouhá zhruba 160 kilákù zaèínala v
Kutný Hoøe mírnym detíkem, kterýmu jsme po pár kilometrech ujeli. Pokraèovala pøes Havl-borod na Jihlavu, dál pak objíïkou na Telè a pak pøímo na Daleice, kde jsme si pomákli na Daleickym øízku a odtáhli do asi 10 km vzdálenýho kempu. Cesta probìhla, a na obèasné vynechání
zapalování na jednom válci Michalovi Jawi, v pohodì, a tak jsme mohli veèer ve oslavit. Jak se stalo
naím zvykem, místní výèepy dostaly poøádenì zabrat. Po uzavírkách nás zachránilo jen pár lahváèù,
co jsme si nechali nachladit. Èlovìk pozná v tìch noèních hodinách vdy pøítele a my taky. No, spí
pøítelkynì, který byly tak ochotný a dalí den, tedy
v pondìlí, nás provedly po místních krásách kra- Daleice
jiny, ale i krásách obèerstvení. Zajeli jsme na pro- kemp...
jíïku s monumentálnim pohledem na kouøící
komíny Dukovanský elektrárny na obzoru a dali
si obídek v Námìtí nad Oslavou. Tím vím se
nám troku naboural plán, a tak jsme si pobyt
prodlouili o dalí noc. Na tu by se dalo dlouho
vzpomínat, kdyby jsme si nìco pamatovali. Stejnì tak jako místní výèepáci v nonstopbaru. Jedinym dùkazem naeho øádìní zùstala nakonec
jen Michalova kresba na stìnì tohodle pohostinctví s lákavym názvem.
Úterní ráno bylo jedno z nejeích. Vstávání, motaèka hlavy, divný pohledy lidí atd. To ve jsme
vak pøekousli, nastartovali stroje a pálili to zpìt na Kutnou Horu. V Havl-brodì nás zastihl krutej
liják, a tak v nás zaèala mylenka o konci dovolený hodnì trápit. Schovali jsme se na jedný benzínì
a nálada la do kopru. Moná i díky opici, krerá poøát vysela na zádech. Pak jsme vak zatly zuby
a strávili 20 kilometrù v detíku. Za dalích 20 jsme vak uschnuli, a tak jsme pøijeli do Kutný Hory
vcelku suchý. Doma jsme se zastavili na tøiètvrtì hoïky, nabrali dalí dva borce, neboli Libora s
jeho Pávem za Jáwkou, a kodrcali si to do Úhlíøek, kde byl sraz s èlenem klubu Jeíem Martinem zatím taky na babièce Jáwce, protoe Drag Starka 650 je jetì za kopeèkama.
Naim cílem byla Sázava, její kempy i nekempy osidluje osazenctvo naeho klubu u hodnì dlouho. U od starejch dobrejch Jawièek. Pøi pohledu na oblohu a pøi naem stavu jsme byli líný stavìt stany
a tak, kdy se naskytla chatka na dva dny, neváhali jsme, a byla nae. A jak bylo na Sázavì: pohoda,
pohoda, pohoda a troku mrtvo. Ve støedu jsme zavítali na obìd do restaurace Mariána, udìlali si
vyjíïku po Sázavì a zasportovali si pøi kuleèníèku a ping-pongu. Veèer u pivínka a v noci zase.

Ve ètrtek ve nasvìdèovalo ke konci dovolený. Penìenky byly prázdný a nádre main
taky. Co budu dìlat v pátek doma, kdy mám
dovolenou! vylo z Hugovejch úst a nìjak i
ostatním jaslo. Jedem dál. Pouze Jeí prostì musel - bez práce neni Drakou. Take
jsme ve ètyøech vyrazili na jeden z reálnejch
cílù. Stal se jím kemp v ivohoti na Slapech.
Nervózita stoupala èím dál víc, protoe jsme
díky spolehlivé pamìti Medvìda, kterej tady
u byl, zajeli do Starý místo Nový ivohoti. Chatka na Sázavì v obleení...
Tam Méïovi na oplátku prasklo plynový lanko, a tak strávil cestu zpìt do Nový ivohoti s tahacim plynem na malíèku.
V Nový to ilo. Byla zde pou, spousta stánkù, pití, lidí a pipinek. Znova jsme si vzali z
pohodlnosti chajdu, která by stejnì vyla na ty samý prachy jako stan, mainy a lidi. Ale zavolal
domù se slovy: nevim jak se to stalo, ale najednou jsme se probudili na Slapech a dovolená pokraèovala. Posedìli jsme s místním správcem pøi
Foto za jízdy... vínku, opravili plynový lanko, bavili se do noci
a to ve pøi krásnym poèasí. U to ale nebyly
první dny dovolený, kdy byla forma lepí a tìlo
míò unavený.
Brzo ráno jsme vstali, v polospánku sbalili a
urazili tìch sto kiláèkù domù. Èlovìk pak zapadne do postele a spí jak ípkovej motorkáø.
Unavem, plnej záitkù a hlavnì o kousek blí
skuteènýmu cíli letoních dovolených, Slovensku. Kde nae stroje a zadní èásti tìla musej vydret asi dvojnásobek vzdálenosti jakou jsme
najeli po Èechách, a to za stejnou dobu.

NA ÈEM JEZDÍME - Medvìdova kejvaèka JAWA 350

V této rubrice budeme postupnì pøedstavovat mainy, na
kterejch jezdíme my, ale i stroje ostatních kutnohorských
motorkáøù.

... po.

Zaèneme
jednodue, Pøed ...
Jáwkou. Méïa (Michal) jí
koupil letos na jaøe jako
svùj ètvrtej stroj do sbírky
(ÈZ 175 ´69, ÈZ 250 ´62,
FN 500 SV chopper) za
pouhých 2300 Kè s TP,
SPZ. V plánu mìl pùvodnì
koneènì nìjakej ètyøtakt,
ale stroj za 50 tisíc to je stálá investice a tìch 150 na slunou mrchu je v nedohlednu. Take minimální investice
s tím, e se etøí dál a jezdí se v pohodì. Vzhled Jáwky mu samo nevyhovoval, i kdy
to byla zajímavá splácanina. Následovalo totální rozebrání a sestavení s pouitím
Téèka
70% vlastních dílù ze sklepa. Vzhled se vrátil spíe k továrnímu originálu kejvaèky
s kulatou nádrí s budíkem a zadním hlubím blatníkem. Novejí design pøipomínají
téèkový øidítka a pouití digitálního tacháku. Motor el pod pitvu a byl zatím
nahrazen druhým, s rychlou ètyøkou. Snad kadej zaèínal na Jáwkách, take ví svý
o monostech úprav a taky o mezích vìèných Jaw. Medvìdova volba byla v daný
situaci dobrá, protoe jde pøece hlavnì o to, aby se jezdilo!!!

