
Kontakt:  ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon:  Michal 0327/512130, 0603/179084; Radek 0605/787900; Aleš 0603/269411, 0605/171404

Kdy (2001) Název akce a místo konání

17.3. MOTOCYKL 2001 - náv�tìva ka�doroèního veletrhu
31.3. (?) ZAHAJOVACÍ VYJÍ�ÏKA + AKCE K ZAHÁJENÍ SEZÓNY

       - Pozor!!! Termín se mù�e zmìnit.
 stále víkendové setkání a akce

Pro bli��í informace kontaktuj klub!

PLÁN AKCÍ KLUBU NA BØEZEN 2001

RANDÁL
.ÈÍSLO 3/2001 - III. roèník BØEZEN 2001.

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; Aleš 0603/269411, 0605/171404

RANDÁL
 NENÍ 

KOREKT
ÙROVÁN

!

Pí�e ho prase?!�IJ ABYS JEZDIL, JEZDI ABYS �IL!

NEKOREKTÙROVÁNO
NECENZUROVÁNO!!!

OBSAH:
Zahájení sezóny u RR

Náv�tìva èlena motoklubu

MOR - pití Royal Riders

Hugùv koutek
Jiný kecy, akce ...

Bøezen,
na ma�iny vlezem!!!

Seznam motoakcí na 1/2 roku 2001

3 - 2001

.Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora.
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Obrázky vtipù pocházejí z
motorkáøskejch stránek:
www.baladamoto.aadi.fr
Zaserfujte tam!

3.2.2001 Místo konání: Brno motocross Datum konání: 24.2.2001 Místo ko-
nání: È.Krumlov Motorock2001 - restaurace pivovaru Eggenberg È.Krumlov.
Program,soutì�e,hudba - Satisfuction,Suicide,Jambou Jet,Colp. Ubytová-
ní - 0605/574447.Inf.0608/513790,0603/924034.
3.3.2001 Místo konání: ASTACUS Rakovnik Prvni jarni motoklani v Rakov-
nickem kluba ASTACUS. Super muzika, souteze,hodne piva a piti a mozna
i prekvapeni. Spani v teple zajisteno.Volejte 0602325369 pro dalsi instrukce.
3.3.2001 Místo konání: Lysice- 28 km od Brna 2.3.-4.3.2001 Lysický sekáè
2001- tradièní burza dílù, souèástek a doplòkù pro choppery, customy, drag-
stery, streety ap...bez omezení roku výroby. Souèástí akce je i kulturní pro-
gram s �ivou hudbou. Ubytování a obèerstvení zaji�tìno. Informace 0608/
708356 Michal,0606/241306 Ondøej , e-mail: Classic_Brno@email.cz,
r.kahle@seznam.cz
18.3.2001 Místo konání: praha motosalon Datum konání: 26.3.2001 Místo
konání: È.budìjovice E mail. VancuraJakub @seznam.cz
14.4.2001 Místo konání: Stochov Pozor, zmìna termínu ze 7.4. na 14.4.2001.
První zahøátí výfukù Stochov 2001 poøádá Mototour bikers association Sto-
chov. Jarní spanilá jízda pohodových motorkáøù a motorkáøek, netradièní
soutì�e (mokrý slipy,zvedání sudu,..), Kontakt:Slíïák 0312/652477,0607/
672575,Èenda 0395/655233, 0603/502019,e-mail: j.spousta@iol.cz
14.4.2001 Místo konání: Stochov(v rámci srazu Zahøátí výfukù...) B-I-K-E-R-
K-Y!!!Jedineèný,první,nejvìt�í a snad i nejlep�í sraz bikrek z celé Èeské
republiky.Pøijeïte si s námi zajezdit ,pobavit a hlavnì se domluvit na dal-
�ích akcích.V�echny kubatury,regiony jsou vítány..podrobnosti na èísle 0605/
562442-Michelle
14.4.2001 Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Dne 14.4.2001od 19:00 po-
øádají Moto Brouci Chlumec nad Cidlinou ROCKOVÝ NÁØEZ . V Chlumecké
Sokolovnì hrají kapely KOMUNÁLNÍ ODPAD a WIZARD...dívky u tyèe,soutì�e
a dobrá zábava Kontakt: 0604 738508 ,email:motobrouci@kqb.cz
21.4.2001 Místo konání: Louny-restaurace Stromovka 21.4. Jarní otevøení
sezóny 2001. Sraz ve 14.00 hod v areálu restaurace Stromovka (Bahno) v
Lounech, spanilá jízda, tradièní a netradièní soutì�e, zábava, koncerty ka-
pel, veèerní show. Kontak: Èenda 0395/655233, 0603/502019
27.4.2001 Místo konání: Lu�any u Jièína - kemp Døevìnice Od 27.4 - 29.4
2001 - Jídlo, pití, holky a ma�iny... v�ak víte :) Hrají: Metallica revival, Mo-
torhead r.,Judas Priest r., Janis Joplin r., Rolling Stones r., Jimmz Handrix
r., The Beatles r., Øemen, Atlantis, Pumpa, Easy Rider.... Kontakt:
www.motoparty.cz
4.5.2001 Místo konání: Sekerice Jiz 7.rocnik motocykloveho srazu.Sraz je
venovan na pomoc detem.
11.5.2001 Místo konání: Babylon u Doma�lic MOTO COUNTRY BABYLON
- mezinárodní sraz motorkáøù - v�echny kategorie. Roman Skamene a mo-
torkáøské soutì�e, strip-show, sprint, pomalost, zruènost, páka a dal�í.....
25.5.2001 Místo konání: PLZEÒ EURO MOTO PLZEÒ - mezinárodní sraz
motorkáøù- v�echny kategorie a kubatury. Plzeò Litice autokemp INA. Sou-

tì�e, rockový koncert, strip-show, spanilá jízda a dal�í.... Kontakt: MCT CZ,
p. box 21, 344 01 Doma�lice E-mail: mct2000@cbox.cz, Tel/fax 0189-793487,
0603-713752 www.cbox.cz/mct2000
26.5.2001 Místo konání: Ple�nice První díl MÈR Dragsterù, pøijeïte bude to
stát za to !! poøadatel :COBRA M.C. Tomá� Riant, Záreèná 1523, P.O. Box 96,
347 01 Tachov, mobil :0602 248 141
8.6.2001 Místo konání: Veltrusy u Kralup n/Vlt FOE 2001 - Vetrusy VII.roèník
Program:Soutì�e(jízda pomalosti,párek,hod pístem,páka,jízda zruènos-
ti,bungee-running,short sprint),skvìlý kapely,striptýzy,autoerotika,mokrý triè-
ko,ohòostroj..... Peèený prasata,polívka a nìjaký dal�í maso zdarma,pivo
za 6 kè....... Mo�nost ubytování v chatkách.(cca 100 lidí,tak�e objednat co
nejdøív)V roce 2000 pøijelo cca 1000 lidí a byla super atmosféra.Tak�e dou-
fáme, �e se zase v�ichni objevíte.
8.6.2001 Místo konání: Veltrusy u kralup n.Vlt.-autokemp OBORA 8.6.2001
- 10.6.2001 FOE 2001 - Vetrusy VII.roèník Místo konání: Veltrusy u Kralup n/
Vlt - Autokemp OBORA Program:Soutì�e - jízda pomalosti,párek,hod pís-
tem,páka,jízda zruènosti,bungee-running,sprint na leti�ti. Kapely:KABÁT,AC/
DC revival,Iron Maiden revival,Ferit... Zábava:striptýzy,autoerotika,mokrý
trièko,ohòostroj... Peèený prasata,polívka a nìjaký dal�í maso zdarma,pivo
za 6 kè....... Ubytování:stany neomezenì,chatky(cca 100 lidí) Tel.0603/400
940, Email: FullofEnergy@Seznam.cz, WWW: http://web.redbox.cz/Fullo-
fEnergy
15.6.2001 Místo konání: kemp Bucek u Øevnièova Od 15.-17.6. Poøádají
Motorkáøi z Rané u Loun ve spolupráci s Mototour bikers association Sto-
chov VI.roèník srazu motorkáøù a pøíznivcù jedné stopy.Koncerty, tradièní i
nové soutì�e, spanilá jízda, strip-show, obèerstvení, ubytování, zábava, ...
Kontakt: Jan Spousta ml., 5.kvìtna 2645,44001 Louny, tel:0395/655233,
0603/502019, e-mail: j.spousta@iol.cz

K pøeètení doporuèujeme lupu!!!
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Klubový stránky....
Co plánujem

na zaèátek sezóny?
Zahájení sezóny u Royal Riders mk Kutná Hora

Hugùv
koutek

aneb
dal�í pohled na vìc

 Èlenové se nav�tìvujou aneb vzdálenosti nejsou dùle�itý
O víkendu 3. � 4. 2. 2001 jsme se rozhodnuli nav�tívit
jednoho z na�ich koøenovejch èlenù motoklubu,
Vláïu. Osud, anebo vánice po nadmìrnym chlastání,
ho zaváli do cca 180 kilákù vzdálenýho Litvínova.
Pryè od kamarádù, klubu, Kutný Hory a rodnýho domu.
Novej domov mu zatim vyhovuje, a tak jsme se na nìj
museli podívat a v�e poøádnì provìøit.
Taková náv�tìva èlena Royal Riders není vùbec
jednoduchá vìc, a proto byla pøíprava, v podobì
tejdenního rozchlastávacího kurzu na �anci, velice
dùle�itá. Takto pøipraveni a patøiènì upraveni jsme
v klubovejch barvách nasednuli do auta (potupa) a
odpálili to na Litvínov.
Pøivítání bylo dojemný, i kdy� teï nevim, jestli mìl
Vládík vìt�í radost z nás nebo z tý basy Daèickýho
piva, co jsme mu pøivezli. Hned po olíznutí posledního
èlena domáctnosti a vypití prvních kouskù nastala
chvíle pro hledání fleku na ubytování. Správnou
volbou byl pro nás zimní stadion, kde na�í bandu rádi
a ochotnì pøijali, a to i pøes né pøíli� spoleèenskej
odìv (v podstatì byl dokonalej na motosraz).
Èas sobotního odpoledne utíkal, a tak po jídle
v restauraci, nasral èas na seznámení se
s Litvínovskym výèepem. Zapluli jsme do �nový�
Vládíkový hospùdky, do tzv. Záti�í. Osazenstvo
pivního domu bylo trochu jiný, ne� jsme zvyklí z kraje
kutnohorskýho. Tvoøilo je mnoho star�ích chlapù, který
jakoby zrovna vyfárali.
Li�ili jsme se, a tak se ve�kerá pozornost upøela právì
na nás. Pohled to musel bejt opravdu famózní. Hlavnì
na ná� cizineckej údiv nad tím, �e tady èepujou pivo
do 0,4 ml místo tradièních 0,5 a� litru. �No nic�, øekli
jsme si, a zapoèali s názornou ukázkou toho, jak se
pije v Kutný Hoøe, i kdy� Lounský le�ák nepatøí pøímo
do skupiny pitelnejch piv. �Blééé..� Ale i pøes to
pohledná výèepní, která poøát hledala nìkoho

svobodnýho a bohatýho, sly�ela známá to slova: �Hrò
to sem!� A proto�e jsme chtìli udìlat dojem, pøi�la
øada i na �Mor�, bo�ské to pití (Co je Mor si mù�e�
pøeèíst v tomto èísle Randálu). Vláïu to sice na pár
hodin uspalo, ale veèer bì�el dál.
Kdy� u� se hospoda koneènì vyprázdnila a �oddìlilo
se zrno od plev�, nastala chvíle na seznámení
s Vládíkovejma novejma kamarádama. A tak jsme ten
veèer strávili s nejvìt�íma Litvínovskejma ranaøema.
Ka�dej z nich mìl u� jistì záznam a jeden, potetovanej
od hlavy a� k patì s ksichtem jako po pøejetí tanku,
strávil víc let v base ne� na svobodì. Ov�em krev
nakonec tekla né jejich vinou. To si jen Alík a Vládík
u�ívali jeden druhýho a rozbíjeli si navzájem dr�ky,
jen tak, v rámci motoklubu. Po jejich kulturní vlo�ce,
po tom kdy� Medvìd udìlal Litvínovský Ramba v páce
a po mnoha vypitejch pivech jsme si u místních udìlaly
oèko a zmìnily lokál�.
Ani u� poøádnì nevíme, jak se kdo dostal do pokojù
na stadiónì. Hugo a Libor to vzali pì�ky, Medvìd
tágem a Alík s Vláïou asi taky.
Ráno bylo krutý, jako v�dy, ale i pøes viditelnej rozklad
na�ich tìl se k nám v�ude chovali uctivì a mile. Asi
jsou v Litvínovì zvyklí. Po hodinový procházce jsme
se koneènì dostali z hotelu k domovu Vládi, kde se
ka�dej z nás zúèastnil seance, pøi který øekl svý jméno
a vìtu: �Jsem alkoholik, ale mì to baví!�.
Cesta domù se tedy posunula z plánovanýho odjezdu
v 10 ráno na dvì odpoledne. A kdy� pøi louèení øekl
Vláïùv tchán: �Pøijeïte zase�, nastartoval Ale�,
kterýmu øízení nikdo nezávidìl, koráb a odpluli jsme
zpátky domù.
Plni dojmù a piva se v�ak u� tì�íme na dal�í náv�tìvu
na�eho kamaráda v Litvínovì. Snad u� na ma�inách!
Pozn.: Vyprávìní bylo zkráceno nejen díky nedostatku
místa, ale i díky pøebytku oken v na�ich hlavách.

 Co se dìlo v únoru ...
Èlenové Royal Riders motoklubu Kutná Hora
zaji��ovali poøadatelskou slu�bu na maturitním plese
kutnohorskýho gymplu, kterej se konal v sobotu
10. 2. 2001. Celá akce probìhla v pohodì, bez ztrát
na �ivotì èi majetku. Závìr veèera patøil nevázaný
pitce, která se protáhla a� do ranních hodin dal�ího
dne. Má-li nìkdo zájem o dohled nad podobnýma
akcema nech� kontaktuje klub.

V nìdìli 11. 2. 2001 se jela men�í vyjí�ïka
kutnohorských motorkáøù. Vzhledem k vydaøenýmu
poèasí probudilo toho dne mnoho motorkáøù svý
miláèky a nadìlili jim pár prvních kilometrù v roce
2001. Slo�ení úèastníkù jízdy bylo následující: Honda
VT 600 Shadow, Honda VT 600 Shadow, Honda
VT 750 Shadow, Suzuki 1200 Bandit, Yamaha 650
Drag Star, Honda 750 Magna a málem i Jawa 175.
Mezi zùèastnìnými byli bohu�el jen dva èlenové
Royal Riders.

 MOR - pití Royal Riders
Mor je název nápoje, kterej jsme vymysleli asi pøed pùl rokem jako závìreèný
pití jednoho vydaøenýho veèera. Nechali jsme se inspirovat známou Ebolou,
jen pøísady se v�ak trochu pochlapily.
Mor vzniká nalitím deseti rùznejch nápojù s obsahem nad 40% alkoholu po
malejch panácích do sklenice, to v�e se ozdobí øádnou vrstvou �lehaèky,
posype èokoládou, pøidá se citrónek, de�tníèek na ozdobu a v�e se to pak
pije brèkem. Pro labu�níky se do nápoje vhodí olejovka (rybièka) a feferónka.
Pøesnej seznam lihovin v Moru se nám zatím nepodaøilo sepsat, proto�e
zále�í na nabídce restaurace, v který se Mor konzumuje. To znaèí, �e tento
nápoj má poka�dý jinou barvu. Ov�em v�dy by nemìl chybìt vajeènej koòak!
Pro pøedstavu uvádíme pøíklad slo�ení Moru: Rum, Becherovka, Fernet, Vodka,
Slivovice, Meruòka, Giraso, Jim Beam, 7 crow, Vajeèòák, �lehaèka, èokoláda,
citrón, brèko. Pøi objednávání v podstatì øeknete barmanovi, aby bral v�echen
tvrdej, co má na pultu v øadì.
A jak to chutná? Výbornì! Zatím si nikdo nestì�oval a spí� chválil, ale taky si
u� dal�í neobìdnal. A kdo si myslí, �e je to na poblití, ten se poøádnì mejlí!
Úèinek Moru na vnitøní orgány se dá pøirovnat ke �puntu nebo zátce.

Tak�e dobrou opici!

Ani jsme se nenadáli a je tady zaèátek
sezóny jak vy�itej. Venkovní teploty zaèínaj
bej snesitelný, a tak u� mnoho motorkáøù vytáhlo
svý stroje k prvním projí�ïkám.
V na�em klubu sice je�tì èeká pár strojù nìjaká ta oprava, ale snad se to v�echno
stihne do konce bøezna nebo zaèátku dubna, kdy plánujem vìt�í akci k zahájení
motorkáøský sezóny. Bude jí vyjí�ïka nejen po Kutnohorsku. Sraz je tradiènì na
parkovi�ti Na Valech v Kutný Hoøe v 11 hodin. Bìhem vyjí�ïky plánujem zastávku
v restauraci na nìco k snìdku a k posezení. Výjí�ïka v�ak bude jen zaèátek akce
k zahájení sezóny, proto�e se ukonèí na place (buïto stará dobrá Kuchyòka,
nebo nový místo - starej mlejn), kde bude pøipravený nìjaký to pití v podobì sudu
piva, oheò, reprodukovanej rock atd. Úèastníkùm proto doporuèujem, aby si vzali
nìco na chrápání, proto�e se pojede a� do dal�ího dne.
A� u� se zúèastníte jen vyjí�ïky nebo celý akce, jsou zváni v�ichni pøíznivci
motorek. Rádi bychom zopakovali pøítomnost alespoò 50 ma�in jako pøed dvìma
lety na na�í první oficiální vyjí�ïce. (Pozor! Termín akce se mù�e zmìnit!)

Zahájení sezóny: U� jsem se rozhodl.  Poru�ím své pøedsevzetí, �e na jinou ne�
svoji ma�inu nevlezu a na zahajovací vyjí�ïku èmajznu �ampónovi �Modrého
smradlavého ïábla�. Je to teda potupa, ale lep�í ne� kroutit násadou vod smetáku.
V srdci mého miláèka se zrovna ��ourají �odborníci� vèetnì mì, tak�e si pomalu zaèínám
vybírat náhrobní kámen. Litvínov:  No, upøímnì øeèeno, zas tak moc z nás vykulený
nebyli. Ba naopak. Zrovna ty Medvìde jsi jim byl (teda nìkomu) silnì nesympatickej a
jenom díky tvé muskulatuøe (ne mozkulatuøe) si dr�eli odstup. Stejnì byl nejlep�í Vláïa,
kterej po dvouhodinovým spánku v�em tvrdil, �e ten �MOR� s ním nic nedìlá.
Ples gymplu: Tolik vo�ralejch a zhulenejch dìtí jsem snad v �ivotì je�tì nevidìl.
A �Jizva� se taky opil. Vzkaz pro Medvìda: Nediv se, �e na tvé slavné vyjí�ïce byli
jen dva èlenové klubu, kdy� o tom nikdo nemìl ani páru, ty chytráku. MOR:  Mòam,
mòam. Lep�í jak èerný uhlí s endiaronem dohromady. Motoakce: Proè to strká� do
Randálu?  Stejnì z tìch akcí pojedeme asi jenom na MOTOCYKL a ostatní a� si táhnou
kam chtìjí.          HUGO

Royal Riders motoklub Kutná Hora
pøipravuje svý internetový stránky!
Zatím je hotov jakejsi pøedbì�nej
návrh. Po dodání fotek a
patøiènejch textù by mìli bejt
komplet. Pøevedení do web jazyka
taky nìco trvá, ale snad u� v dubnu najdete v�e o
klubu, èlenech, ma�inách a akcích v plný kráse na
dnes u� skoro v�ema pou�ívanym �infernetu�.

Zase nìjakej
�ílenej pøedkop


