RANDÁL - vtipná stránka
Pár vtípkù z internetu pro dlouhý chvíle pod mainou

A jetì jeden tip: rukavice pro
Jawisty ze stránky Jawamania

 Zazvoní pedofil u dveøí, otevøe panièka a on povídá:Prosim vás, mùu si u vás skoèit na malou?
 Co má spoleèného moped a blondýnka? Je zábava na tom jezdit, dokud vás nezahlídne kámo.
 Mototechna? Tady krematorium! Kolik jste vèera prodali tìch nových japonských motorek?
No, asi dvacet, proè? Dvacet? Tak to se nám jetì tøi flákají nìkde po mìstì.
 Josef a Marie si takhle jednou veèer povídají a øeè pøijde na jejich synka. Takový veliký hoch je
to, skoro 31 let a poøád jetì nepoznal nìhu eny, praví Marie. Øekneme Máøi Magdalenì,
vak neni povolanìjí osoby, odpoví otec. A jak øekli, tak také udìlali; hned pøítího dne
smluvili schùzku. Rodièové doprovázeli synka a ke dveøím a pak jej postrèili do dveøí se slovy:
Dále u musí sám, hochu. A Jeís el. Co vak èert nechtìl, neuplynula minuta a lehlá dìva
s øevem vybíhá ze dveøí, neohlíí se a prchá pryè. Co se tam dìlo, Jeíi, proè tak utíkala, táe
se starostlivá matinka. A posluný synáèek odpovídá: Veel jsem dovnitø, ona leela na posteli,
nahá, nohy iroce roztaené a mezi nimi ohromná rána. Tak jsem na tu ránu poloil ruku a ona se
zacelila.
 Víte proè nemùe slepý skákat bungee jumping? Protoe by se mu poblil pes.
 Blondýnka se ptá na ulici: Pane, prosím vás, kolik je hodin? Je ètvrt na ètyøi. Blondýnka jen
kroutí oèima a øíká: Víte, to je divné. Ptám se na tohle celý den a pokadé dostanu jinou
odpovìï.
 Babièko, mùu si hrát s tvýma prsama? Mùe Milánku, ale nechoï moc daleko!
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA ØÍJEN 2000

Kdy (2000)

Název akce a místo konání

bìhem
øíjna

Podzimní vyjíïka kutnohorských motorkáøù

stále

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

Novinky, bláboly, jiný kecy...

K l u b o v ý s t r á n k y....

LÉTO
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PLYN

!!!

FEST LEJT 2000 letoní nejvìtí klubová akce 28.- 30. 7. 2000
II. roèník klubový akce

28. a 30. èervence se konal ji druhej roèník akce motoklubu
Royal Riders na statku Kuchyòka u Kutný Hory. Prelo,
lemtalo se, jezdilo se a kdo tam nebyl ten prohloupil.

Jak popsat letoní nejvìtí akci klubu, která na kadym, kdo se jí kdy zùèastní nechá nìco, no spí
nechá nìco v nìm, co posléze musí ven. No, asi takto: Po nás a pøíjde potopa!!!
Pøíprava na celou tuhle
ílenost probìhla vcelku
bezbolestnì. Prachy byly, jen
se rozvrhlo, jak je utratit.
Take se poøídily tøi soudky,
deset kuøat, sedmdesát vuøtù,
nìjaký vody na ranní vstávání,
a dalí vìci, co jsou potøeba k
tomu, aby se mohlo
beztarostnì LEJT. Pùvodní
zahájení se plánovalo na
Pøístøeek, mainy, hudba, lidi a pohoda
sedmou hodinu v pátek. Ale
to je FEST LEJT na Kuchyòce.
protoe se vìci sami na plac
nedostanou a nìkdo je musí pøivést, zdrelo se naraení prvního soudku a sputìní první rock music
vo nìjakou tu hoïku. Stejnì tak se nìkde zdrelo hezký poèasí, a tak vekerá akce probíhala za
stálýho poprchávání, a to a do nìdìle. Nìjak jsme vak za tìch pár let votupìli, take nám nìjaký
zkurvený, zasraný poèasí nemohlo zakzit náladu, narozdíl vod toho, jak jí dokáe zkazit na jiný motoakci
nebo srazu.
A tak se zaèalo LEJT. Co se týká main a lidí, byli tady nìjaký, ale jádro tvoøila poøát ta stejná
parta sloená z klubu a pár pøíznivcù. Díky tomu zkurvozasranýmu poèasí a jinem okolnostem, jako je
tøeba funkènost motorek, jsme se sjeli spí autama. Motorkáøskou pøíslunost a zábavu nám musela
vynahradit nae klubová demolition Jawina 250, která se celej víkend nezastavila. Kadej, kdo si
chtìl zaøádit jí mìl monost popadnou a dìlat si s ní opravdu co chtìl - na zadní, na pøední, na bok,
hrabaèky, pálení gumy, jedìní ve køoví, jedìní po poli...atd. Jo, tady se pozná starej dobrej èeskej
stroj - vydrí hodnì, ale neni
Dvìpade a Snìhulák.
neznièitelnej. Za svý vzalo hlavnì
sedlo, a tak pøi jízdì ve dvou musel
øidiè sedìt na nádri a ten druhej
nìkde na rámu.
Èlovìk si jen tak nevzpomene na
vechny vìci, co se událi za celou
dobu akce, nato aby je rozdìlil do
tøí dnù. V sobotu ráno, teda
dopolende, po probuzení z
mrtvolnýho stavu, se jelo na burzu do
.
..
nedalekejch Chotusic. Z tý nikdo nic
BRMBRM...
BR
nemìl, a protoe jsme si tam pøipadali
M...
mezi tìma lidma, který vìdìli proè

Co je novýho u cajtù

V prodejnì Hondy MCH na Praze 10 pøedalo 23.
srpna èeské zastoupení Hondy tøicet upravených
motocyklù CB 250 pro potøeby Policie ÈR.
Zástupce policie dodal, e policie by sice ráda
vybrala stroje èeské výroby, jene ty v souèasné dobì
bohuel nesplòují daná kritéria a to pøedevím co
do kvality a spolehlivosti. V konkurzním øizení
proto vylo vítìznì CéBeèko, proslulé nejen svou
spolehlivostí, ale také ekonomikou provozu, která
hraje v souèasnosti stále vìtí úlohu.
Motorkáøi se prý zatím nemusí obávat jeliko tyto
stroje obdrí jednotka poøádkove policie. Na
dopravní policii pøíjde øada a na jaøe, ale jejich
stroje u budou nejménì estistovky. No potì.

Jak bylo na posledních srazech

BLÁBOL

1.-3. 9. 2000 Rally Spektrum - sraz Jawa klubu Praha v Jizbicích u Èechtic

V termín tohoto srazu se konal velkolepej sraz Motoparty v Luanech, ale v rámci klubu jsme se
rozhodli zùèastnit se prozmìnu mení akce Jawa klubu Praha a rozhodnì jsme nelitovali.
U pøi vstupu nás èekalo pøíjemný pøivítání v podobì panáka zelený dobroty. Následovala ou
slovenskýho streeta Petra andora na sériový Jáwce. Jetì ne vak staèil nastoupit ujalo se placu pár
jezdcù na fichtlech a rozpoutali neèekaný pøedstavení na tomto first biku asi vech motorkáøù. Jízda
po zadnim s øízenim jednou rukou do kola byla asi vrcholem úmìní mladejch ílencù na pincku. Pak
se koneènì ujal placu sám mistr a dokázal, e Jáwka je schopná konkurence, jen se to s ní musí umìt.
Po bezchybnym ándorovì vystoupení, pøila øada na soutìe. Byl zde klasickej párek a tahání na
gumì. Probìhla taky tombola a mnoho dalích akcí, který ke srazùm patøej.
Vrcholem pak bylo vystoupení revivalový kapely Janis Joplin, která rozproudila vem krev, aby po
dvouch hodinkách jejího hraní nastoupily Tøi sestry s Fanánkem v èele. Pak jetì zaperlila Metallica
revival a dalí, ale to u vìtina lidí klepala kosu, protoe poèasí zrovna Jawákùm nepøálo.
Sraz stál kadopádnì za to. A kdo si myslý, e na tak zvaný Jawácký srazy jezdìj jen Jawisti a
stojej za hovno, ten asi nikdy neokusil podobnou akci v mnoha ohledech nìkdy lepí ne megasraz.

8.-10. 9. 2000 VI. POSÁZAVSKÝ SRAZ MOTOCYKLISTÙ - Freedom

Poslednim srazem a vìtí motorkáøskou akcí byl pro nás, ale i pro spousty dalích motorkáøù,
tradièní sraz Freedomákù ve Vlastìjovicích u Zruèe nad Sázavou. S tím jsme i pøijeli na tuhle spísì
komorní akci.
Bìhem páteèního veèera se toho jako na ostatních srazech moc nedìlo a spí se jen paøilo na
kapeli a chlastalo kutnohorský pivko. Sobotní vyjíïku na letitì u Pacova jsme jaksi zaspali a tak
jsme zbyli na place jen s motorkáøema z Èestína a uívali si klid a pohodu jednoho z posledních
teplejch víkendù.
Odpoledne, nebo spí k veèeru probíhali soutìe. V hodu pístem jsme toho jako jednotlivci moc
nedokázali, a tak nezbylo, ne se zúèastnit pøetahování lanem. V sestavì Royal Riders Kutná Hora
(Medvìd, Alík, Jeí, Rudla, Bob) jsme porazili vechny, co si proti nám stoupli. Tuèná odmìna v
podobì plata piv nezùstala dlouho pohromadì. Tímto výkonem jsme dost zvýraznili klub a bylo
hodnì lidí, který fandili Kutná Hora, co nám dìlalo dobøe, kdy jsme opravdu táhli za jeden
provaz. Pak se jen paøilo a øádilo tak, jak kdo chtìl a jak to má bejt, prostì FREEDOM.
PS: Díky Radku.

MOTODOVOLENÁ

Slovensko
4. - 12. 8. 2000

Ani jsme se poøádnì nevzpamatovali z Fest
Lejtu a u tady byla dalí motoakce nebo spí
dovolená na mainách. Nikdo z nás netuil co pøinese,
jaký bude poèasí, co stroje, jestli vydrej a jestli se vrátíme v poøádku.
Ná cíl, Slovensko, donedávna bratrská zemì, nebylo nìjak vzlá vdálený
místo na týhle planetì, ale pøece jenom u je to nìjakej ten kiláèek a na
motorkách èlovìk nikdy neví, jakej bezohlednej silnièní maniak, nechtìl jsem øíct autaø, nebo tìrk (nebo nek) mu
zrovna zkøíí cestu. Proto v nás den pøed odjezdem vznikal takovej vzlátní pocit, nìkdo tomu øiká cestovní horeèka
nìkdo strach. To ve vak zaniklo, kdy jsme koneènì nadlábli nae stroje vobalený báglama a vyrazili na místo
odjezdu, na tradièní startovací pozici zatim vech naich akcí, na parkovitì Na Valech.
O naí jízdì na Slovaè vìdìlo docela dost lidí, zahrnuli jsme jí dokonce do kalendáøe akcí klubu, ale ze spekulovanejch
deseti main a jejich øidièù zbylo jen pìt. Z èlenù klubu vylo volno jen tøem: Medvìdovi (Jawa kejva 350), Aleovi
(Yamaha Virago 1100 Kobra) a Hugovi (buchar Suzuki LS 650 Savage). Mezi tìma ostatníma nemohl samozøejmì
chybìt Rudla (Suzuki Intruder 1400) a párek na mainách zastupoval Dan s Péou (Yamaha Virago 1100). No a
nesmíme zapomenout na hlavního mue týhle akce, naeho prùvodce a horskýho vùdce Snìhuláèka Libora s Marcelkou,
kterej zastupoval dvoustopý se svym Fávou, ten slouil zároveò jako vozidlo na batoinu, co se nevela na stroje, tim
pádem skoro na vechnu.
Take jsme se vichni sjeli v pátek 4.srpna 2000
odpolende Na Valech. Nìco okolo pùl ètvrtý zaèala
nae krev proudit rychleji, aby se vzápìtí dostala do
toho krásnýho tepu motorù. Vyrazili jsme.
Naim cílem bylo ujet první den co nejvíc, aby
jsme mohli v sobotu v pohodì pøekroèit hranice.
Pálili jsme to pøes Chrudim, Vysoký Mýto, Svitavi,
Mohelnici na Olomouc, kde nás zastihnul slejvák a
tak èas strávenej pod pøístøekem u benzíny pomalu
ubíhal a veèer byl na krku. Jedinym øeenim bylo
vyslat Libora autem na prùzkum dalí cesty. Docela
nás, po tìch necelejch dvou hodinách èekání,
nasralo, kdy nám zavolal, e je za dvìstì metrama
absolutní sucho. Po tmì jsme teda dorazili do
nejbliího kempu Hranice. Tam jsme pak naèali zásoby pivka, protoe místní bufet nám nebyl se svou provozní dobou
naklonìn, a spali pod stanama za pìknýho detì. Dé nás provázel i dalím dnem.
První sobotní zastávkou bylo muzeum Tater v Kopøivnici, kam jsme po ránu dorazili. Kdo je alespoò trochu fandou
do vùnì benzínu a vozidel, ten by mìl navtívi zdejí expozici. Èlovìku se nechce ani uvìøit, e tahle znaèka, výrobce
naeho prvního automobilu President, kterej je zde taky k vidìní, pomalu ale jistì upadá. Nejenom sériový modely, ale
i prototipy dokazujou um èeskejch ruèièek. Bohuel jen z minulosti.
Nae dalí cesta vedla na hranièní pøechod Makov, kde nás v pohodì pustili do bratrský zemì. Byli jsme na Slovensku.
Protoe èas hrál tentokrát pro nás a zadky a tak moc neboleli, rozhodli jsme se dojet a na místo naeho pobytu, do
Vysokejch Tater. Cestou nás stále provázel dé, a tak se z toho mraku nad náma stal Ná mrak. Provázel nás pøes
ilinu a dál po dálnici a do hor. Zde jsme zaèali po tìch zdolanejch 300 kilácích hledat vhodný místo na spaní.
Michalovi se pøi tom neustálim jedìní mezi dost pøedraenejma kempama posralo nìco v mainì a tak dojel s hádajícím
se motorem pod nejblií pøístøeek. Zase nastala chvíle pro Libora, kterej byl vyslán sehnat prostory k ubytování. To
se mu povedlo na jednièku.
Naím útoèitìm na Slovaèi se stal kemp Vrbov u mìsta Kenmarok s termálníma pramenama. Bydlení se nám
podaøilo sjednat pøímo v recepèní budovì, a tak jsme po ètyøi dny spali v teplouèku pokojíkù za 200 Sk na den. To
ovem neplatilo pro Dana s Pekou, který etøili penízky pod stanem.
Dalí den, tedy v nedìli, jsme vyrazili do hor. Sestava se trochu promixovala, protoe Rudlovi nastydnul krèek a

Méïovi nejela moc maina. TakeMedvìd sedlal Rudlova Introe a Rudla to ve pozoroval z okýnka Liborova auta.
Cílem prvního dne v Tatrách se stala projíïka na pltích po Pieninách. Plavba po øíèce trvala asi dvì hoïky a byla
nádhernym odpoèinkem a relaxací v pøekrásnejch prostorách neznièený krajiny. Na zpáteèní cestì nás zastihnul ukrutnej
slejvák a tak jsme zalezli do nejblií budky a pozorovali rozmary poèasí, kretý na nás poslalo tøi vlny krupobití s
kroupami skoro jako pinpongovými míèky.
V pondìlí nás èekal výstup na Zelený pleso.
Cesta dvì hodiny pìky nás pìknì propotila, ale
stála za to. Kdy se pøed náma otevøelo údolí s
jezerem a mrakama válejícíma se mezi skalisky,
pøestalo nás bolet vechno, co mùe bolet pøi
horskym výstupu. Na chatì pøi jezeru jsme si dali
kotlíkovej gulá, vyfotili jsme co se dalo a nastoupili
na zpáteèní cestu. V tento den jsme jetì chtìli
zvládnout známý trpský pleso, ale díky stálejm
technickejm problémùm Mìdvìdový Jáwky, jsme
to vzdali.
Celý úterý nám nepøálo poèasí, a tak jen Rudla
zajel na pohotovost s jeho nastydnutym krkem, kde
zjistil, e slovenský zdravotnictví nemá se zdravim
nic spoleènýho. Pak jsme navtívili termální láznì
a zapadli do výèapu, kde jsme strávili celej den, dokonale se sjeli po vínku a pivku a kdy Alík pøeparkovával mainu,
z krerý na chvíli udìlal plochodráku, vidìl Méïa naposled svoje barvy i dísku. Nìjaká svinì jí ukradla z Aleový
mainy pøímo pøed recepcí. To byla tìká ztráta, která se jen tak neztráví.
Ve støedu nás èekal dalí výstup. Cílem bylo Skalnatý pleso. To pøevýení 0,5km místy v 45° stoupání bylo pro
mnohý ivotnim výstupem. Bohuel na vrcholku nás zastihla mlha a tak z výhledu, kterej musí bejt jinak pøekrásnej,
nám toho moc nezbylo. Sednuli jsme tedy do lanovky a svezli se alespoò dolù jako pohodlný lidi. Èas hrál zase pro nás
a tak jsme jetì v ten den zvládli cestu vlakem na trpský pleso. Po návratu se táhlo rovnou do hospody zapít poslední
den a pobyt na Slovaèi.
Ve ètvrtek ráno jsme nasedli na stroje a vypálili smìr
Èechy. Po cestì jsme nemohli nenavtívit Demeòovské ladové
jeskynì, který stáli za to. Hranice se pøekroèili o nìco jinìjc.
Jejich pøechod se tentokrát neobeel bez incidentu, kterej byl
natìstí spí pro zasmání. Medvìdova Jáwka nedobíjela a tak
se musela tùrovat. Celníkùm se to asi nelíbilo a po prvnim
prohození vìty: Ta tristapadesátka má nejlépe ladìný výfuk,
následovalo vypni tóóó!. Rodnou zemi jsme políbili v zápìtí
a inuli si to s dobrym pocitem k Uherskýmu Hraditi. Tam
se doplnili finance v bankomatu a jelo se do kempu
Smraïovka. Tam probíhala veèer zábava, která nám
samozøejmì neutekla. Spalo se pak v pohodì v chatkách.
V pátek nastal èas na louèení s èástí naí grupy. Po
doplnìní zásob vína v moravských sklípcích a návtìvì hradu Buchlov nás opustil Dan s Pekou. Ale i Libor vzal jinej
smìr, a tak jsme pokraèovali jen ètyøi na vobáglovanejch mainách smìrem na Daleickou pøehradu.
Ve mìstì Kyjov nám nebyla moc jasná cesta a nezbylo nic jinýho, ne se kouknout do mapy. Nikdo netuil, e tahle
zastávka je posledním vzdychem Hugový Suziny Savage. Pøi startování se mu toti vylomily zoubky v starovacim
pøevodu ozubenejch kol a dokonce i na volnobìce a tak si buchar bouchnul naposled. V duchu celý dovolený u
nezbejvalo nic jinýho, ne si øíct: jetì e se to stalo u nás, a nechat mainu v Kyjovskym pneuservisu. Hugo se od té
chvíle stal pouze spolujezdcem na Alíkovym Viragu.
Plný záitkù, a tìch dobrejch èi patnejch, a unavený po cestì jsme vechno zapili a ukonèili v kempu na Daleický
pøehradì, kam musel pøijet i Libor autíèkem, aby vzal pøebyteèný bágly, co zbyli ze Savage. Spali jsme pak jen tak pod
irákem, jak to má bejt, s prázdnejma penìenkama, ale bohadí o spoustu zkueností a míst, co se projeli.
V sobotu nae cesta skonèila, po tìch cca 1300 kilometrech v prdelích, doma v Kutný Hoøe. Bìhem tejdne jsme
kadej utratili okolo 6000 Kè za benzín, jídlo, pití a dalí poitky, co ke kadý dovolený patøej. Slovensko na mainách
rozhodnì stálo za to, a tak se sem pravdìpodobnì podíváme i pøístí rok, jestli ovem nepojedem nìkam dál, ale to je jetì
daleko a pøed náma je poøád sposta akcí a vyjídìk.
Pozn.: Text byl z prostorových dùvodù zkrácen. O prochlastanejch veèerech, záchodcích a podobnì napíeme jindy.

NA ÈEM JEZDÍME - Aleova lutá kobra Virago 1100
Minule jsme v týhle rubrice pøedstavili
Medvìdovu Jáwku 350. Dnes se vrhnem na nìco
o trochu silnìjího. To o trochu znamená asi
o takovejch 45 koníkù. Na Aleovu Kobru 1100.
U se asi napsalo hodnì o Yamaze Virago
1100. Stala se takovou vcelku dostupnou
alterantivou velkýho customu. O jejím né pøíli
vydaøenym baroknim vzhledu se spoustou
parádièek by se dalo polemizovat hodiny. Alíkùv
osobní názor na sériový Virago se blíí spíe nelibosti,
ale pøed pár lety si poøídil jeden exempláø jedenáctky, kterej ovem nemìl
se sériovkou nic spoleènýho. Jedinym dùvodem proè investovat 175 000 Kè
právì do tohoto tipu Yamahy byl paradoxnì vzhled.
Rok výroby ´89 nehraje u dvouventylovýho dvouválce 1100 zas tak velkou roly, jetì kdy
je tento rok vlastnì jen embriovým stavem stroje z Itálie, protoe vlastní zrod probíhal
o nìco pozdìji kdesi v Holandsku.
Filozofie byla jednoduchá.
Co je dlouhý to je dobrý. Take
se protáhly vidle a podseknul
krk øízení, co je dost rarita,
protoe vìtina dneních úprav
se chlubí pouze pøevrtanýma
a pøedsazenýma brejlema a na
krèek nikdo pilkou neáhne.
Sériový svìtlo se obrátilo, sedlo
lo pod pitvu, aby se z nìj stal
jen jakýsi potah rámu v místì
sezení. Sériový nepìkný sání
bylo nahrazeno originální sací
trubkou. Zadní svìtlo muselo jít samozøejmì na bok a bylo nahrazeno jen tenkým proukem
pod boèní znaèkou. Stupaèky se kopnuly hodnì dopøedu a to zase pomocí velice pìkne
zpracovaný konstrukce. Zadní opìrku a falený sání na druhý stranì
motoru u realizoval sám Alík. Stejnì tak se doma støíkla nádr
a byla ruènì pokreslena kobrou (autorem je Medvìd). Z dalích úprav
nesmíme zapomenout na øidítka, který dìlaj vìtinou vzhled a styl
motocyklu. Pùvodní nízký sportovnì ladìný se Alíkovi dlouho nelíbyly
a tak je vymìnil za prodlouený téèka. O výkonech je u choppera
nebo customu asi zbyteèný mluvit. Vìtinu toho o sobì toti øeknou,
kdy se otoèí za plyn a zalehne vám v uích. To je pøípad i tohoto
stroje, kterýmu pomola ke krásnýmu hlasu mení operace s trubkou
vtraenou do výfukovejch tlumièù.
Celkovì dost pøekopaný Aleovo Virago je jedineèný a originální a proto taky sklýzí
hodnì pohledù kamkoli pøijede a svýmu majiteli tím dìlá jistì velkou radost.

sem pøijeli, nìjaký cizí, nasedli jsme teda zase na stroje a vrátili
se tam, kam nás to táhlo, na Kuchyòku. Tady nemusí èlovìk hrát
støízlivýho. Tady se FEST LEJE.
V sobotní odpoledne, kdy u mìl zase kadej ten svùj základ,
probìhly pøekvapivì i nìjaký ty soutìe. Byly jiný ne na srazech,
kde se èlovìk snaí, dodruje nìjaký pravidla a jetì za to dostane
cenu. Tady to bylo èistì spontánní. Kdo chtìl, ten se prostì vyøádil.
Protoe se naskytl prázdej soudek, podstivì dopitej do poslední
kapky a nahrazenej dalim z øady, nezbejvalo nic jinýho ne
vyhlásit soutì v hodu sudem. Výkony byly s opravnýma pokusama
èím dál horí, a tak po ji baletních výkonech se soudkem nad
hlavou, pod nohama, a za uima, nastal ten správnej okamik k
vyhláení dalí parasoutìe. Byla jí na èeskejch srazech nevídaná
(na tìch emerickejch klasická) jízda okolo sudù. Teda spí jízda
okolo sudu, zpìt, okolo due z pneumatiky, znova k sudu a do cíle.
Tady u konèila legrace a zaèínala prdel. Jelo se na naí klubový
mainì, která u utrpìla zlomení øidítka z Liborova excelentního
skoku pøes hromadu a následnýho pádu. Na rozblácenym voraniti
jsme to pálili jako vsteklý. Èasy na závod se rùznili. Od Aleova neskuteènýho výkonu 22 sekund, a
po pár minut jinejch jedincù, který si tra rùznì prodluovali, díky chvilkový neøiditelnosti stroje.
Bìhem soutìí se nám upekli kuøátka, a tak jsme plni vysílení zasedli, hned po poslednim tìku
mainy, ke stolu a rali, né jedli, jak hladový vepøi. Jak øiká Alík, byli jsme krásnì vepøový. Kuøátiska
se povedli a pøecpali nae zhuntovaný aludky k prasknutí. To se muselo zapít take padlo i nìco z
tvrdýho alkáèe.
Po odpoèinku, kterej asi nic netrval se zaèalo znova øádit a øádilo se se vim, co mìlo kola, i nohy,
nebo výèepní kohout. K tomu poøát poprchávalo, ale to u vem bylo jedno, protoe tady to ilo. A
øádilo se a øádilo se ....
Nìkdy po ránu se zastavil poslední stroj a ve na chvíli utichlo. Pak se zase nìkdo vzbudil a zase
øádil. Ale to byla u nedìle, konec akce i konec nìkolika miliónu mozkovejch bunìk.
Jestli si nìkdo myslel, e minulej roèník FEST LEJTu, byl dobrej a víc se blbnout nemohlo, víc
jsme nemohli bejt na sraèky, víc jsme nemohli bejt svobodný v tom, co dìláme, a e musí bejt na
tomhle setkání motorkáøù a jejich pøíznivcù vdycky super poèasí, ten se mílil. Letos to bylo jetì
ílenìjí, ale hlavnì to bylo, taky asi díky tomu poèasí, zase jiný. A tak by to mìlo bejt vdycky. Na
akcích by se mìli dít poøát jiný vìci, nový, nezvyklý, prostì aby zùstávalo to, proè tam jedem, ale to
ostatní mìlo nìjakej posun. To dìlá ze srazù vyhláený nebo prostì jen srazy motorkáøù. Nae akce
FEST LEJT znova dokázala svoje jméno a vichni se u tìíme, tam nìkde v klukovskym srdci, na
dalí roèník, i kdy si to pár dní, ne se nae tìla a stroje zotavìj, nepøipustíme.
Statistika:
ztráty: pøeseknutej kabel vedení elektryky sekerou, pøetrhaný prodluovaèky a namotaný na kolo
vodtahovky, rozvoranej pozemek Kuchyòky a okolí, zdemolovaná 250, spálená sedaèka, nauklá
Yamaha Jardy vod padající ocelový konstrukce, utrenej kastlík u fáèka Libora, znièenej podvozek
Aleový Feldy, zkaený kuøata, rozbytý pùlitry, znièený obleèení, aludky a buòky vech, a mnoho
dalích ztrát nebo poruení, na který si v týhle chvíli asi nevzpomenu
nálezy: záitky, svoboda, volnost a neomezenost
PS: Jestli se nìkomu tìch pár vìt nezdálo moc systematickejch, nebo jim nevìøil, a se pøijede podívat
na FEST LEJT 2001 v pøítim století nebo na jakoukoli naí akci nebo slezinu a moná pochopí to,
co víme u dávno. My víme vo èem to je, ale nechtìjte po nás odpovìï. Na tu musíte pøijít sami.

