Royal Riders motoklub Kutná Hora
bude slavit svoje II. narozeniny !!!
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27. 11. 2000 tomu budou dva roky, co se ná klub Royal Riders
stal oficiální neziskovou organizací se zamìøìním na
motocyklismus, motorkaøení a ve kolem. Bude to dva roky,
co jezdíme, i pøes mocenský boje tak zvaných MC klubù
v Èechách, se znakem barvama na zádech a zùèastòujem
se nejen motorkáøskejch akcí. Nae znaky za tu dobu
získaly patinu stejnì asi tak, jako nae játra. Do
podvìdomí ostatních jednotlivcù, motorkáøù, kamarádù
jsme jistì asi vstupili pro kadýho trochu jinak,
ale jedno nás vdy spojovalo. Byly a jsou to
motocykly, jejich kouzlo a váeò, co v èlovìku
vzbuzujou. Jako èleny klubu nás spojuje ovem
mnohem víc ne jsou mainy. Je to pøátelství.
Nae dosavadní pùsobení se pokusíme shrnout a hlavnì
oslavit narozeniny naeho motoklubu v sobotu
25. listopadu od 19 hodin v salónku restaurace ance. Zveme proto vechny motorkáøe a pøíznivce klubu,
z Kutný Hory a jejího okolí, na ná slavnostní veèer. Jsou vítáni i ti, kteøí by se rádi seznámily s klubem a jeho
zámìry na dalí sezónu.
Happy Prcday Royal Riders motoklub Kutná Hora!!!

Ze svìta chopperù
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Nejen s pouitim Harley Davidson motorù
vznikají pìkný a jedineèný kousky chopperù.
V západní evropì nejsou vyjímkou stavby
z Nortonù, Triumphù a BSAren. Je pravda, e
nejlepí oèesávky vznikaly v 60. a 70. letech, proto
i pouitý motory maj u lecos za sebou.
Dnes uvádíme foto jednoho takovýho vydaøenýho
plnokrevnýho èopra s motorem z Nortona.
Mimochodem ze sklepa Medvìda, èlena klubu,
vyjede na jaøe taky jedna taková ílenost její
pohonná jednotka, motor FN 500 SV, pochází
z tøicátých let.

NOVÌ:
Hugùv koutek
Jiný kecy
akce ...

Pár vtípkù na závìr

Proè nosí smrtka kosu? ... Protoe neudìlala papíry na kombajn. // Matka pøechází s dítìtem
pøes ulici. Najednou jede kamión a zachytí to dítì za nárazník. Vláèí ho asi padesát metrù,
vude straná spousta krve. Za chvíli vyleze z kamiónu øidiè, koukne na bezradnou matku
a øekne: To nasere co? // Vrazí dvì jeptiky do øeznictví a jedna øíká: Dva párky,
prosím. A druhá jí øíká: Kup tøi, jeden sníme. // Co se stane kdy blondýnce uøee
vlak hlavu pøi souloi na kolejích??? Nic, blondýnka souloí dál hlava-nehlava.
Í
// Paní, øeknìte svému synovi, a mì nenapodobuje. Martine, pøestaò
L NEN
ze sebe dìlat debila !
.... dalí pøítì.
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA LISTOPAD 2000

Kdy (2000)

25.11.
stále

Píe ho prase?!

Název akce a místo konání

Oslava výroèí vzniku klubu Royal Riders !

Setkání kutnohorských motorkáøù a pøíznivcù klubu se koná od 19 hod. v salonku restaurace ance
v Kutné Hoøe. Pokec, zhodnocení sezóny, slavnostní pøípitky, ranice, chlastaèka...

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 0605/787900; Martin 0327/561068;Ale 0603/269411

11 - 2000

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 0605/787900; Martin 0327/561068; Aleš 0603/269411

RANDÁL - BLÁBOL

K l u b o v ý s t r á n k y....

PODZIMNÍ VYJÍÏKA
KUTNOHORSKÝCH MOTORKÁØÙ

Jak bylo na jedný z posledních vyjídìk naeho klubu?
14. øíjna se konala vyjíïka naeho klubu. Pøi jejím plánování jsme vlastnì ani nedoufali, e se
pojede, protoe poèasí na zaèátku øíjna zrovna
dlouhýmu jedìní nefandilo. Motorkáøskej otek
se asi pøimluvil v nebi, a tak se den pøed plánovanou jízdou vylouplo sluníèko z mrakù a svítilo se
na lepí èasy. Bylo to neuvìøitelný. Málokrát se
stalo, aby uprostøed øíjna nastalo tak pøekrásný
babí léto a ná klub zrovna naplánoval vyjíïku.

Pro vcelku pesimistickej poèáteèní pohled na tuhle akci, jsme ani nevìnovali velkou pozornost
reklamì a patøiènýmu oznámení jejího konání.
Take vekìrý osazenstvo, co se v sobotu po poledni sjelo na tradiènim startu naich akcí, Na
Valech, vìdìlo o jízdì nanejvý den pøedem. Díky
týhle neinformovanosti se sjelo pouze 14 strojù. Jejich majitelé jsou stálicema v motorkáøskym ivotì v Kutný Hoøe, ale i okolí. Úèast naeho klubu nebyla bohuel úplná. Je nám hlavnì
líto, e Hugo od dovolený na Slovensko, musel
proti svý vùli ukonèit sezónu, jeliko jeho buchar Savage je stále na palkách.
Vo pùl druhý jsme tedy vyrazili z Valù. Plán cesty
byl známej u pøedem. Cílem se stal obchod Motobroukù Bikers Crown v Chlumci nad Cidlinou.

Kdy tam nae
spanilá jízda dorazila, zabrala vekìrej volnej plac pøed svatostánkem Broukù. Ti z toho mìli
jistì radost, i kdy v tom pøekrásnym poèasí nebyla o zákazníky na mainách jistì nouze. Pokecali
jsme, pokoukali po obleèení, helmách, doplòcích,
mainách a jinejch píèovinkách v obchodì, dali si
kafèo a naplánovali dalí smìr jízdy.

Z Chlumce jsme to napálili po dlouhý rovince jako
na Podìbrady. Z rovinky jsme vak za chvíli uhnuli
na Kolín. Tam teprve nastala ta pravá vyjíïka.
Táhlý pøedlouhý rovinky mezi vesnicema ke Kolínu se, diky poletujícímu babím létu a mírnýmu
oparu pøed obzorem, staly tim, co dìlá z motorkaøení tak povznáející vìc, staly se prostøedkem ke
svobodì a volnosti, k vzruení a uvolnìní. Ten pocit
jsme chtìli prodlouit, a tak se to napálilo jetì
na Uhlíøský Janovice. V závìru jsme projeli mìstem Kutná Hora a rozpustili to v U lva. Èlenové
klubu pak uzavøeli vyjíïku tradiènì na anci.
Asi kadej, kdo s náma jel, bude na tuhle vyjíïku vzpomínat jako na jednu z nejlepích. Doufáme vak, e øíjnová jízda nebyla poslední tenhle
rok a e se najde jetì pár pøíleitostí pro projetí
se spoleènì na mainách.
Pøed rokem se konala vyjíïka jetì na Mikuláe, take snad udríme tradici.
Pozn.: Na jaro 2001 plánujeme pokus o zahájení
sezóny velkou spanilou jízdou. Take se máme
v novym tisíciletí jistì na co tìit.

Jeliko se v Randálu
neobjevil dlouho ádnej
blábol, musel jsem zavrtat do
mojí pamìti, i kdy tam toho
po vèerejí chlastaèce moc
nezbylo, a vzpomenout si na
nìjakou tu veselou pøíhodu z ....
chlastaèek, nebo jak se vlastnì
jmenuje èinnost motorkáøe, kterej zrovna
nejede na mainì. Nic moc mì nenapadlo, protoe
mi na stùl s papírem, na kterej jsem mìl
zaznamenat mylenku, pøistál panák slivovice jak
masaøka. Nebudu já mít nìjakej slavnej den jako
je tøeba svátek nebo narozky? Napadlo mì.
Bouhuel jsem se mýlil. Byl to vyproovák.
A v tu chvíli mì koneènì napadlo, vo èem napsat
dnení blábol.
Vyproovák je taková zvlátní vìc. Nikdo ho z
poèátku nechce, ale po poití dvou a tøech ti vùbec
nevadí, protoe je dopoledne a dvì v kadym
oku. Jedná se o jistej velice zajímavej úkaz.
A jeliko se nae èlánky zakládaj na reálnym svìtì,
ukáu úèinek vyproováku na jedný naí
pøíhodì z posledních tejdnù.
Bylo nebylo...èlovìk ani nevìdìl jak, a objevil se
na oslavì narozenin èlena klubu. V ruce mìl pùllitr
s pivem a v druhý flaku Myslivce. Jak el èas
pivo støídalo pivo a flaa se vyprázdnila. Nevadí,
zásoby jsou na takovejch akcích neomezený, a tak

...dnes vyjímeènì vo chlastu
se naène jiný pití s vìtí ne tøicetiprocentní úèastí
alkoholu, protoe mení procenta, voly vole, tìlo
po tìch patnácti kouscích pivka prostì nepøijme.
Popíjí se a popíjí a je najednou hodinka do
rozbøesku novýho dne. A to se koneènì ulehne.
Ovem ráno na sebe nenechá dlouho èekat a tak i
vstávání, chca nechca, pøichází na øadu. Bìhem
dvou a tøech hodinkách spánku toho tìlo moc
nespálí, a tak se probouzí skoro tak, jak jsi usnul.
Na chlast má vak jinej názor ne pøed tìma pár
hodinama. Nechce ho ani vidìt. Pouhá pøestava
toho mnoství spálenejch mozkovejch trubek nebo
buòek, tì dìlá lehèím o nìjaký to kilèo. Kdy tomu
jetì po ránku pomùe prstem, v tom místì za
jazykem, a pustí kachnu do hajzlu, je nenávist k
chlastu dokonalá. Zlom nastává v okamiku, kdy
výjde pøed barák a válí se tam pár nedopitejch
lahváèù. Zde nastává
chvíle pro vyproovák. Je jím první
pivko po ránu. No,
moná e i to tøetí, ale
to je ti u stejnì
jedno, protoe u v
tom zase lítá. Musím
podotknout, e tì èeká
jetì cesta autem
domù.
Hm, asi øídí, protoe já jsem taky na mol.

Hugùv
koutek

A JE TO TADY! Koneènì se taky dozví názor dalího z tìch
No
r u b vá
vyvrhelù, pøed kterýma dùchodci nestaèí vyndávat naslouchátka,
rika
dospìlí mlátí dveømi, dívky pod zákonem tisknou kolena k sobì
a nemluvòata hrùzou pøekusují dudlíky. Tak se nejdøív podíváme na obsah
tohoto èísla Randálu. VYJÍÏKA: Co k tomu øíct, kdy jsem na ní nebyl? Asi byla
aneb
dalí pohled na vìc super. Ale radi se zúèastnìných neptej na podrobnosti, protoe ty svinì pøevleèený za
kamarády ti ji vylíèí takovým zpùsobem, e zaleze do garáe, sedne na zbytek svýho
miláèka, nohy umístí k ose pøedního kola a nekontrolovaným brbláním oslintá
vechno okolo. BLÁBOL: Vechno ve vech blábolech je le, protoe pravda je vdy
o hodnì horí. koda jen, e nejsi sám, kdo tenhle plátek ète. Nedá se toti konkretizovat.
Kdyby to lo, dozvìdìl by ses napø., e tvoje ulice je zrovna ta nejvhodnìjí
k provozování noèního ródea na klubové krosinì. No noèního. Byly ètyøi ráno. Dva
Einsteinové, kterým v ilách kolovala tekutina na vzduchu rychle prchající, na
jednosedadlové, Festlejtem unavené, staøièké, upracované Jawièce-babièce, úspìnì
naruovali moje pøevánì kladné vztahy s mými sousedy. A jak ta mrcha dokáe øvát. Jeden z nich øíká, e má
kladný vztah k dìtem, jsem zvìdavej jestli to pískovitì pøijde opravit. NAROZENINY KLUBU: Jestli vás
tam pøijde milión a budu èekat hodinu na pivo, tak se vánì naseru. CHOPPERY: Zeptejte se Medvìda, který
jaro mìl na mysli. PERLIÈKA NA ZÁVÌR: Uslyí-li nìkdy mezi námi slovo AMPÓN, neznamená to,
e by jsme se chtìli zkulturnit, to jen nádobí , prezident MEDVÌD aspiruje na novou pøezdívku. Jó, hlad je
pøevleèená ízeò a ampón taky teèe.
Poznámka: Tento odstavec ètìte vdy a po pøeètení zbytku
Randálu, jinak nìkterý poznámky moná nepochopíte.

