Pohled do blízký budoucnosti

Obr. 1
Chopper s typicky dlouhou vidlí odpruenou paralelnì v místì krku. Anatomický nízko poloený sedlo. Zadní nekrytá pneumatika pøes kterou jdou barytonový vejfuky s rybinama. Zadek odpruen ve støedu kola. Dvouválcovej
vysokoobjemovej motor se samoèinnou tøírychlostní pøevodovkou s moností
pøedvolby stupòù na øídítkách nesmí samozøejmì chybìt.

Takhle si Michal (Medvìd) pøedstavuje choppera velmi blízký budoucnosti
(obr. 1). Vyobrazená studie je jeden z
mnoha designerských pokusù autora,
který v minulosti pracoval na svym fantas motocyklu (obr. 2) s významnym
èeskym designérem a konstruktérem
Václavem Králem, kterej ovem k
chopperùm, podle jeho slov zkurveninám, nemá zrovna ten správnej pøístup. Natìstí to neplatí pro Michala,
kterej tøetim rokem splácává ve sklepì
brutální stavbu jednoduchýho choppera, svojí Fenu 500 SV (viz Randály
ze zaèátku roku) a tento styl úprav nebo
stavby motocyklù pøímo zboòuje.
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Obr. 2
Fantas motocykl s 90° V motorem jako
hlavní nosnou jednotkou zavìenou do
pùlkruhovýho rámu. Pøedností by mìlo
bejt letmý uloení obou kol s paralegovanym odpruenim s centrálními tlumièi v
rámu. Nízko poloený tìitì, anatomický øídítka a tvary nádre spolu s øemenovym pøevodem na zadní kolo by mìli zpøíjemnit jízdu na tomto motocyklu spíe pro
volnej èas.

Nový Triumph Bonneville

Jak tomu u bývá, v historii mnoha znaèek se vdy objevil nìjakej úspìnej model, kterej vstoupil do sínì slávy. Tak tomu bylo i u snad nejznámìjího klasickýho motocyklu Triumph Bonneville z roku 1969. A protoe dnení trend vzhledu main se vrací k retro stylu, znovuzrodila znaèka
Triumph svýho Bonního do novýho tisíciletí. Podaøilo se jí spojit pièkovou technologii 21. století s jakousi starodávností v pøekrásnej celek s
dvouválcovym motorem DOHC o objemu 790ccm (vrtání x zdih
86x68mm). Díky ètyøem ventylùm na válec se dosáhlo poadovanejch
62 koníkù pøi 7400 ot./min s nízko poloenym krouákem 60 Nm pøi
3500 ot./min. Pøíjemnej dunivej zvuk z vejfukù pak naplòuje dui motorkáøù trochou sentimentality a neopakovatelnym pocitem z klasiky. RANDÁL
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA ØÍJEN 2000

Kdy (2000)

14.øíjna
stále

Název akce a místo konání

Podzimní vyjíïka kutnohorských motorkáøù

sraz je v 13 hod. na parkoviti Na Valech v Kutný Hoøe, pøi patnym poèasí se termín vyjíïky zmìní

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

Drakové v Kolínì - MÈR Dragsterù 23. 9. 2000

K l u b o v ý s t r á n k y....

Sezóna naeho klubu nekonèí!!!
PØIPONÍNÁME NÁ MOTOKLUB

Royal Riders motoklub Kutná Hora je dva roky oficiální neziskovou organizací se stanovami schválenými na Ministerstu vnitra ÈR,
i kdy tento fakt nehraje v naem fungování vìtí roli, protoe jsme hlavnì
parta kamarádù se spoleènym zájmem a to jsou motocykly, a u v jakymkoli pojetí èi stylu, ale
motocykly nejsou jedinym spoleènym vodítkem v èase, co spolu trávíme. Jsme zároveò i hrdí, e jsme
z Kutný Hory, a jejího okolí, a jistì z nìho jetì neznáme vechny jedince, fandy a skupinky se
zájmem o mainy. Proto rádi uvítáme nový motorkáøe z kutnohorska, který nechtìj bejt nejen na
silnici sami. Pøíleitostí pro setkání je mnoho. A u na pravidelnejch tejdenních schùzích (semináøích) nebo na akcích. Nejblií naí vìtí akci plánujeme na 14. øíjna 2000. Bude jí Podzimní vyjíïka kutnohorských motorkáøù. Take vy, co jste jetì nezazimovali pøijeïte se s náma projet v padajícím listí a ukázat, e motorkáøi jetì neøekli svý poslední slovo pøed zimou.

Barvy, no koneènì aneb reakce na èlánek v Èeskejch motocyklovejch novinách.

Trocha barev do èernobílýho Randálu.

To byl pøípad i naeho klubu. Od prvního obeznámení se s problematikou barev a MC, pøed asi
dvìma roky, jsme zaèali bejt opatrnìjí, vylouèili
jsme MC srazy z naeho programu akcí a zaèali
jsme víc jezdit na blind. Barvy jsme vak se zad
nesundali a a na pár okamikù, který se obeli
jen slovní výmìnou, jsme nemìli s MC problémy.
Na klasickejch srazech jsme reprezentovali
na plno klub a zastávali názor vìtiny motorkáøù
v otázce barev. Proto plnì souhlasíme z názory,
který v ÈMN uveøejnili motorkáøi z Èeský motocyklový organizace, a dìkujeme jim za to. Tìch
pár slov dalo jistì impuls k rozsáhlejí diskuzi na
téma barev a posílili sebevìdomí a ducha mnoha
nových i starích, malých èi vìtích, motoklubùm,
který by mìly zùstat takový jaký jsou a nepodlehnout pár stupidním kecùm vo jakýsi svobodì nebo
motorkaøení v opravdovejch MCéèkách.
U nás ale panuje totální anarchie
Jo, a proto je kadej sraz a akce naì
Úryvek z rozhovoru Huga a Medvìda aneb úplnì
nemístný poznámky k èlánkùm v ÈMN.

Trocha poezie
z knihy Hell´s Angels

Asi kadýho, kdo se alespoò trochu zaèal zabejvat problematikou motoklubù na území ÈR,
barev a o problémech s nima, zaujaly dva èlánky,
který vyly 15. áøí v ÈMN. Koneènì se zde na
rovinu vyjádøili k tak diskutovanejm barvám a jejich oprávnìnýmu noení na zádech. Koneènì nìkdo na tvrdo veøejnì obhájil normální lidskej rozum a opravdovej smysl motorkaøení, kde jde
hlavnì o motorky a svobodu.
V posledních letech si tak zvaný MsíÈkáøi vybudovali silou respekt a pokoru u normálních motorkáøù a jejich klubù, který byli nuceni stáhnout,
zakrejt, pøesunout nebo pod násilim odevzdat svý
klubový znaky, barvy, ze zad dísek a vest. K jejich prej oprávnìnýmu noení jsi to musel pochopit, stát se oveèkou tìhlech rádoby nadmotorkáøù a po pár let jim poddanì slouit. Tento
nátlak byl pøíèinou zániku mnohých klubù nebo
jejich zneviditelnìní a uskromìní se do jakýsi ilegality. Byl taky pøíèinou toho proè mnoho motorkáøù pøestala jezdit na MC srazy, pøípadnì pøestala jezdit na srazy obecnì a zamìøila se spíe na
turistiku a to pravý svobodný jedìní.

JÁ U PRAMENE JSEM A ÍZNÍ HYNU;
HORKÝ JAK OHEÒ, ZUBY DRKOTÁM;
DLÍM V CIZINÌ, KDE MÁM SVOU DOMOVINU;
AÈ BLÍZKO KRBU, ZIMNICI PØEC MÁM;
NAHÝ JAK ÈERV, ODÌN JAK PRELÁT SÁM;
SMÌJI SE V PLÁÈI, DOUFÁM V ZOUFÁNÍ;
MNÌ LÉKEM JE, CO JINÉ PORANÍ;
MNÌ PØI ZÁBAVÌ ODDECH NENÍ PØÁN;
JÁ SÍLU MÁM A ÁDNÝ PROSPÌCH Z NÍ;
SRDEÈNÌ PØIJAT, KADÝM ODMÍTÁN.

(Francois Villon)

O jednom z posledních krásnejch víkendù se jel závìreènej podnik MÈR
dragsterù tradiènì v Kolínì a my jsme tam samozøejmì nemohli chybìt.
Jelo se na nový trati. Silnice z Kolína na Uhlíøský Janovice v místì za
letitìm se pøímo nabízela k tomu, aby se tady jezdili draci. Úèast divákù i
jezdcù byla, díky pøekrásnýmu babímu létu, dost vysoká. Dopoledne se
stroje zahøáli v rozjíïkách a odpoledne to rozjeli naplno. Nebudem tady
komentovat jednotlivý èasy a poøadí závodníkù, to si mùe kadej nadenec nìkde pøeèíst. Spí se podíváme na pár zajímavostí.
Celý velký finále zaTomá Sulek
hájila, v kategorii pøíchona Esoboxeru
zích, tøíletá holèièka na
minikrosce. To dostalo
snad vechny. Kdo z nás
... Hutla V.
øídil ve tøech letech dvoukolovej samohyb bez padacích koleèek a jel s nim závody
drakù?! Hm. Asi nikdo. Prostì rodièe toho punta musej bejt
srdcem i rozumem motorkáøi. V jednotlivejch kategoriích
byl vdycky nìkdo, kdo zaujal. V Modi Twinech byla zajímavá prodlouìná zadní kyvka na Monsteru Otty
Knebla, kterej v týhle kategorii odolává Harykùm z Pro Performu. Ve Streetech pùsobyla mohutnì vodstrojená zmrzlina s podlahovym matnì èernym plechem na nádri a ostatních krytech. V National Dragsterech se
nic moc nemìní, prostì tady poøád jezdìj a výtìzej upravený, turbovaný Jawácký jednoválcový plochodrání
motory na vechny zpùsoby do objemu 600ccm. Zato u královskejch Competitionù (neomezený speciály nad
600) je vdy na co èumìt. Protoe nae pièka závodí i ve svìtì, musí mít techniku, která to nandá nitrovanejm
Harykáckejm drakùm. Jeliko jsou èeský ruèièky ikovný a hrnce z Es výkoný, stavìj se tady originály, který
vyráej zahranièním konzervativcùm na klasickejch motorech jako je Harykáckej, Chevroletáckej, zmrzliòáckej...dech. Dech ale vyrazil v Kolínì hlavnì Tomá Sulek na novym turbovanym boxeru, do kterýho napustil
metanol, zakouøilo se, a Hutlùm spadla èelist, kdy jejich rekord 5,8 s., na osvìdèenejch Esech do V, pøefrèel
Tomá s 5,6 sekundama. U Hutlù se vak èeká na velkej
Ïábel Hutla a jeho
porod na jeho konci stojí tøílitrovej dvouválcovej motor
tøílitrovej drak
do V v úplnì nový mainì. Rozhodnì je na co se tìit,
protoe kdo kde vidìl tak vysoký véèko s takovym
objemem. Rozhodnì ve svìtì dragsterù nejezdí podobná
ílenost. Take pánové a dámy, pøístí sezónù nastane
pravdìpodobnì peklo v podobì dvou válcù Hutli, z nich
má kadej obsah 1500ccm!!!
Jinak Kolínskej podnik zkonèil v pohodì a tìíme se
na dalí. Tøeba nám taky povolí rozum a zaènem závodit, adept by se v naem klubu jistì nael.

Ze svìta internetu - nìco pro èoprysty
Protoe je internet svìt takøka
neomezených moností, nechybí zde ani
stránky pro motorkáøe. Vem jsou jistì
známý napø. èeský servery
www.bikes.cz/bikes, moto.cz nebo
online svìtový motorcycle.com...ke
klasikám patøej i stránky výrobcù
motocyklù. Ovem k zajímavìjím
patøej vìtinou stránky osobní,
motorkáøù, nebo klubový. Dnes tady
uveøejníme pár adres pro milovníky
extrémních pøekopávek, chopperù.

home.kabelfoon.nl/~gnl/gallery.html; www.chopperdaves.com/
bikes/bikes.html; www.chopper.nu; perso.wanadoo.fr/espace.
tabac/page4.html; www.custom-bikes.com/start.html;
www.homestead.com/HDCHOPPER/index~ie4.html...

