Pøedvánoèní vyjíïka klubu (17. 12. 2000)
Kdy se øekne prosinec, tak si vìtina lidí, co prohánìj svý
ètyøkolový miláèky, koneènì oddychne od jednostopejch
rebelù na silnicích, od nás motorkáøù. Ovem nae
pøedvánoèní vyjíïka asi pomotala, tìm v plechovejch
krabicích, poøádnì hlavu. Minulej rok jsme byli nadený z
toho, e se poslední jízda konala 5. prosince a jelo se na
zhøíceninu hradu Lichnice asi 40 kilometrù pøi 5°C. Po
tomto výkonu musel, a logicky èi nelogicky, nasrat dalí
krok k motorkáøskýmu nebi. Termín jsme posunuli na
17. prosince. A tak se nás, pøesnì týden pøed tìdrym dnem,
sjelo pár, pøesnìji øeèeno 6 (3x Jawa a 3x Yamaha: 650
Tenere, 1100 Virago, 1600 Wild Star), v 13 hodin tradiènì
na parkoviti Na Valech, k pøedvánoèní projíïce.
Nebudem tady jmenovat pøesnì motorkáøe a èleny klubu,

který se zùèastnili, protoe by je to u pøíbuzenctva vrhlo
asi do nemilosti a vykázání do Bohnic. Pøi 4-5°C se trasa
vyjíïky ani moc neplánovala. Zajeli jsme za kamarádem
motorkáøem do nedaleké vesnièky u Svatýho Mikuláe.
Po krátkym rozmrznutí a pokecání nám odmrzalo vechno,
co na sobì nemìlo alespoò dvì vrstvy teplýho prádla, pøi
jízdì pøes Týnec na Kolín. Tam se pobavila obsluha
benzínky, kdy jsme odpadli ze strojù jak kusy ledu. Po
dalim rozmrznutí a pokecání vedla nae jízda koneènì
k domovu. V Kutný Hoøe jetì brobublali nae stoje centrem
a rozjeli se do garáí a my k ústøednímu topení. Zima je
sice na spadnutí, ale pár ílencù jetì nezazimovalo, a tak
není tenhle rok jetì vem jízdám konec!
A kdy se nepojede v roce 2000, tak jistì v roce 2001, kdy
plánujem velkou vyjíïku k zahájení sezóny!!!
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Jiný kecy
akce ...

Toto je jen struènej seznam akcí v roce 2000, na kterejch jsme nechybìli.
Nejsou zde vypsaný mení sezení, vyjíïky a paøby, protoe bychom
zde museli vyjmenovat skoro kaej víkend v sezónì a nepoèítáme pøi
tom kadotýdenní sezení ve ètvrtek na semináøi v hospodì ance.
Datum Akce
4.3. Burza v Chotusicích
18.3. MOTOCYKL 2000 - veletrh na výstaviti v Praze
15.4. Freedom zahájení sezóny - akce klubu Freedom
21.4. Zahájení sezóny na Kuchyòce - akce naeho klubu (sud)
23.4. Výjíïka klubu
28.4. MOTO PARTY v Døevìnicích u Jíèína - sraz
21.5. 300 zatáèek Gustava Havla - závod motocyklù v Hoøicích
2.-4.6. VI. MOTOTOUR - sraz v Mohelnici
2.-7.7. Motodovolená - dovolená klubu na Daleicích, Sázavì a Slapech
28.-30.7. FEST LEJT 2000 - nejvìtí tradièní akce klubu
29.7. Burza v Chotusicích
4.-.12.8. SLOVENSKO - dovolená klubu po Slovensku
1.-3.9. RALLY SPECTRUM - sraz Jawa klubu Praha v Jizbicích
8.-.10.9. VI. POSÁZAVSKÝ SRAZ MOTOCYKLISTÙ - sraz
23.9. MÈR dragsterù v Kolínì
7.-.8.10. Narozeniny èlena klubu - Hugova párty na Chlumu
14.10. Podzimní vyjíïka Kutnohorských motorkáøù - vyjíïka klubu
28.-29.10. Narozeniny motorkáøe Vaka - Lomnice nad Popeklou
25.11. Oslava II. Výroèí klubu v hospodì U ance
17.12. Pøedvánoèní vyjíïka klubu
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Tradièní blábol

Jaký byly nae akce v konèícím roce 2000?

Royal Riders motoklub Kutná Hora
pøeje vem motorkáøùm astnej
vstup do dalího tisíciletí a hlavnì
tisíce kilometrù bez nehody a v
pohodì, bez policajtù a pokut, bez
dopravních zácp a a a a a aut, dívek
bez a vùbec veho, co si pøejou.

PROSINEC.

Píe ho prase?!

Název akce a místo konání

Srazy, vyjíïky, setkání, FEST LEJT 2001...
Dovolený na mainách: Slovensko, CHORVATSKO
víkendové setkání a akce

Pro blií informace kontaktuj klub!
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

12 - 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....

Dnes se to zdá jako hroznì dlouhá doba, co jsme poprvé navlíky
klubový barvy na záda a zaèali je uctívat a íøit naí víru. Ve
skuteènosti jsou tomu teprve dva roky, co vzniknul (27.11.1998) Royal
Riders motoklub Kutná Hora jako oficiální nezisková organizace. Za tu
krátkou dobu jsme toho spolu hodnì zaili, lidé nás vzali do podvìdomí a také v nemilost. Hodnì jsme
toho taky vypili a serali.
Nae dvouletý pùsobení jsme oslavili
25. listopadu, tadiènì v naem pivnim domì,
hospodì U ance. Na tuto akci jsme se
obvzlá tìily, a tak se na ní trénovalo (pilo)
u asi ètrnáct dní pøedem. Posledních pár
dní pøed slavnym dnem u kadej nervóznì
maèkal pùllitry a kdoví co jetì.
Pak koneènì pøila sobota. Nìco po sedmý
hodinì se na místì objevili první èlenové
klubu a také párek dalích motorkáøù.
Protoe jsou prostory hospody dost plný,
zabral se pro naí oslavu salonek a jako stùl
slouil kuleèník s døevìnou deskou pøes
plátno. Kùli atmosféøe jsme místnost
vyzdobyli symbolikou klubu a na stùl
pøiroubovali
øidítka
z
mainy.
Reprodukovaná rock music nesmìla
samozøejmì taky chybìt.
Spolu s klubem slavil narozky i jeho èlen Mìdvìd as ampón, take bylo prvních 100 piv zdarma.
Okolo osmý veèerní hodiny bylo v salonku pomalu plno. Snad kadej, kdo byl informovanej o konání
týhle akce, pøiel. Objevil se zde i fotograf z kutnohorskejch novin a vechno dokumentoval (èlánek o
naí oslavì pak vyel 28. 11. v zmiòovanym plátku).
Z prùbìnejch propoètù vyplynulo, e se nás tady slezlo nìco k 25 pøíznivcù jedný stopy (a piva). Èas
letìl a sud se vyprazdòoval. Klábosilo se, hádalo, smálo a øádilo. Oslava mìla perfektní atmosféru a to
strhnulo snad vechny do takový eufórie, e
Salonek U ancù byl plnej!!!
se neuskuteènil ani nìjakej mega pøípitek
na klub a dalí roky. Ono se vlastnì pøipíjelo
neusále po celej veèer i noc.
Akce konèila okolo tøetí ranní hodiny a s
pocitem dobøe vykonaný práce jsme se
rozutekli do telpa domova. Na oslavu bude
jistì kadej, kdo se jí zúèastnil, vzpomínat
jako na jednu z povedenejch, co víme
z pozdìjích reakcí lidí, který se u ptaj na
opakování. Bohuel, nebo bohu dík, se
narozky slavìj jednou za rok, take pøítí
rok pøi oslavì tøetího výroèí Royal Riders
motoklubu Kutná Hora navidìnou!!!

protoe patnì vidíte na ty vae zasraný voèi, kurva.

Jak se slavily narozeniny naeho motoklubu...

Dívka z ulice

Omlouváme se za titìrný písmo, a jestli se vám nìco nelíbí vylite si prdele,

II. výroèí motoklubu
Royal Riders Kutná Hora

Pøi proèítání konkurenèního motorkáøskýho plátku, Èeskejch motocyklovejch novin, bìnì
známejch pod zkratkou ÈMN, jsem asi jako kadej narazil na rubriku Motorkáø z ulice.
Protoe ná Randál nemùe bejt pozadu za tak proslulim a slavnym èasákem, navazujeme na
èlánky z ÈMN naí zcela novou diskusní rubrikou Dívka z ulice. A kdo si myslí, e u podle
názvu nemá èlánek s motorkaøenim nic spoleènýho, ten se kurva mejlí.
Tento exklusivní rozhovor jsem poøídil na jedný nejmenovaný dálnici. Èirou náhodou jsem pøi chcaní u
pangejtu uvidìl sleènu, no spí dívku, a na první pohled jsem usoudil, e se jedná o naí první Dívku z ulice.
Já:
Jak jste se vlastnì dostala k jedìní?
Ona: No, myslim, e první mì zakolil mùj fotr. Potom jsem u sedlala i bráchovýho, hm.., pincka.
Já:
Aha, take u vás to byla taková rodinná záleitost. Na èem jezdil
vá otec?
Ona: Vìtinou sedlal matku, ale sem tam zvládnul i nìjakou tu pionýrku.
Já:
A jak to bylo s Váma. Jaký jste mìla dalí stroje?
Ona: Tak ty tomu øiká stroje?! Dobøe. Jako kadá jsem chtìla zkusit to
nejvìtí a nejsilnìjí. Volila jsem teda vdycky vìtí, hm..., zdvih.
Jestli to chápe.
Já:
Asi jo, take se ti líbí styl chopperù, Harleye. A co øíká na moderní
plnìní válce vstøikováním?
Ona: Jo, beru to. Musí to bejt pod tlakem jinak to nemá tu správnou ávu.
Já:
Díky za rozhovor.

Novej pøírustek do klubový stáje

Zmìna je ivot a ivot nemusí bej jenom o Jawách.
To si øekl nádobí Medvìd
as ampon a rozhodnul se
obohatit svojí stáj, do tý doby
skrejvající dvì Èízy, jednu
Jáwku a choppera FN 500,
o nìjakej ten vìtí stroj. V rámci pìnìz, pocitu a vzhledu padla volba
na starou známou Hondu VT 600 Shadow (v klubu u jasná ampón).
Ve probìhlo velice rychle. Obvolalo se pár inzerátù a zvolil se jeden z
posledních. Èas teprve ukáe jestli to byla dobrá volba.
V sobotu 9. prosince nasednulo pár èlenù klubu do auta, sloitì se sehnal vozejk a odjelo se do Velmezu pro stroj. Informace
o tom, e byl bouranej na sebe dala docela zapomenout, protoe solidní vzhled, novej lak a kola v ose udìlali svý, a tak se
Shadowka hrkla na podval a v tu chvíli byla doma. Tím dnem se rozíøil klub o dalí stroj a u se tìíme a vyjede nae spanilá
jízda spolu s ostatními kutnohorskými motorkáøi ve sloení: Yamaha Virago 1100 (2x?), Suzuki 650 Savage (Ta mimochodem podstoupí v zimì ozdravovací kùru a vìøíme, e jí Hugo znovu vdechne ivot. Dýchání z úst do úst zatim nepomohlo!), Yamaha
650 Drag Star, Yamaha 650 Tenere, Honda 600 Shadow, Suzuki 1400 Intruder, Suzuki 1200 Bandit (novì), Jawa 350,.......
Dìkuji pøevelice, e opìt mám tu monost vyprodukovat ze své edé kùry mozkové nìjakou
pitominu a okomentovat toto vydání Randálu. Co se týèe narozenin naeho klubu nemám co
bych dodal, protoe si toho moc nepamatuji . Snad jen, e na tuto oslavu bude vzpomínat nejen
kadej, kdo se jí zúèastnil, ale nejspí i uklízeèka od ance. ( Alespoò se nenudila. ) No a taky mi
trochu vadí, e na spoleèné fotce nejsme úplnì vichni a jetì ke vemu je tam Haleluja Jeí
aneb
dodateènì vmontován. Jo holt Fajfkaøùv potkan je pøednìjí. ( Neboj Karle, sluí ti to.) /// Èlánek
dalí pohled na vìc Dívka z ulice. Tak tohle teda, pánové, to si zaslouí uznání. Vyplivnout takovýhle èlánek
a pouít pøitom jenom jedno jediný sprostý slovo a jetì ho dát do uvozovek je teda výkon. Jenom
doufám, e se nezaène rapidnì sniovat vìk aktérek. Taky bys mohl Medvìde chytit dva knedliky
ve ètvrtý cenový./// A teï k ampónovì mainì: No vlastnì jsem jí sehnal já a zatím jezdí. Doufám, e vydrí dýl ne ta moje. Zbytek okomentuji a se Medvìd probudí z euforie./// K vyjíïce:
Samozøejmì, e jsem na ní opìt nebyl. Sice bych si mohl vypùjèit jeden ze strojù  dùchodcù pamatující prezidenta
Novotného a okupaci Sovìtù, ale kdy u mám mrznout tak na poøádný a hlavnì svý mainì. Jo a ti blázni jsou: nádobí
prezident Medvìd alias ampón, Haleluja Karel Martin Jeí, uák Jarda, Ale alias Alík, mì neznámý snob z Yamahy
a budoucí èlen klubu, který (mezi náma) to umí pìknì roztoèit a rád chodí v ranních hodinách na exkurze do nemocnice.
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