Rozhovor s ExBohemákem
za 500. Mìli tu drzost poslat mi to. Spálil jsem to. Seru na nì. Ty vole, byl
jsi nìkdy na srazu Jawákù? Tam u Beneova. Ty vole, to jsou machøi. To
je vo tom. To jsou pohodáøi a nemá to tam chybu. Kam se na nì serou. Tam
je to jetì vo jedìní ma mainách u MC to neni, to musí pochopit... Já mìl
taky Harleye... SS karburátory a kit, vostrý vaèky a stejnì to nejelo. Byla
to sraèka. Nebrzdilo to, nic... Tak jsem ho za 800 tisíc støelil a poøídil si
Vmaxe... Já mìl ty mainy... Seknul jsem s tim, tenkrát za Maxe... Teï je
prezident Ludìk, to je pohodáø... Snad to bude lepí...
Rozhovor pokraèoval, ale já si toho u moc nepamatuju, protoe jsem mìl
dost nakropíno. Pak jsme jetì zapákovali a v pohodì se rozeli.
Z tý celý pøíhody jsem zjistil mnoho a hlavnì to, e jsme poøád nìkde jinde
a klub máme hlavnì ze spoleèný lásky k motorkám, jízdì na nich,
a nechceme se dávat nìkam dál, povyovat se nad ostatní a plnit nìjaký
podmínky a pøíkazy, chceme prostì jezdit spoleènì na mainách.
Závìrem bych chtìl upozornit, e né ve v tomto èlánku musí bejt pravda,
vdy je v rubrice blábol, a výpovìï dotyèného, kterýho nebudu
jmenovat, je sestavená s toho, co jsem si zapamatoval a co mì zaujalo, ale
i pøes to, jsem nìkterý pasáe vypustil. Ovem tvrdost názorù prej bejvalýho
èlena Clanu jsem snad zachoval.
(Méïa )

Mediální hvìzdy - zase
Èlánek a fotografie z Kutnohorskýho denníku, kterej vyel 9.4.2001.
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA DUBEN 2001

ho prase?!

Název akce a místo konání

MOTOPARTY Luany u Jíèína - ATC Døevìnice, Luany
tradièní motosraz
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, 0606/733745; Radek 0605/787900; Aleš 0606/758695, 0605/171404

E-mail: rriders@centrum.cz
www.webpark.cz/royalriders
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RANDÁL - BLÁBOL
V tomhle blábolu uvedu pár postøehù z exluzivního rozhovoru s bejvalym
èlenem tehdá Chopper Clanu MC Bohemia, dnes ji Prospect MC
(budoucejma Hell´s Angels). Dùvodem proè, jinak váný oehavý téma
MC klubù, uvádim v naem blábolu je to, e rozhovor probíhal pod silnym
alkoholovym oparem, kdy kadej ze zùèastnìnejch mìl u nakoupíno,
a tak i pøedstavy a emoce mnohdy pøevyovaly realitu. Ve se odehrálo pøi
naí návtìvì rockový zábavy v Køeseticích u Kutný Hory.
Kdy jsem do sebe kopnul asi desátý pivko, a ty pøedelý potøebovali
vypustit, navtívil jsem, logicky, hajzl. Tam mi kdosi zaèal èumìt na záda,
a kdy jsem se otoèil, abych se ujistil, e mì nechce vojet, vyla z jeho úst
známá to vìta: co to má na zádech!?, jako reakce na barvy Royal
Riders, který u nìjakej ten rok vysej na mojí dísce. Barvy... odpovìdìl
jsem a pokraèoval ...vole, ty proti tomu nìco má? Dìlá do main nebo
nìco? To, co jsem se posléze dovìdìl bych od toho, sice robusnì
vypadajícího, obyèejnì vobleèenýho chlapíka neèekal, protoe odpovìdìl:
Tak trochu jsem do toho dìlal ... jezdil jsem sedm let s Chopper Clanem
... a co ty, jak dlouho nosí barvy? No... tak tøetim rokem... øekl jsem
popravdì. Hm, to u vás nemùu znát ... já si ty svoje Clanový pøed tøema
rokama, nebo dýl, tenkrát pøed poslednim Herálcem, jetì ne byly Svojice,
vyøíznul. odvìtil a to mi u bylo jasný, e tenhle rozhovor jen tak neskonèí.
Byl jsem rád, e bejvalej Bohemák má na vìci u trochu jinej názor ne
dnení èlenové MC klubù. V minulosti, podle jeho slov, vyøezal znaky
desítkám takovej rádoby klubùm, jako je ten ná, který se nechtìly podøídit
pravidlùm MC a hlavnì tehdá Chopper Clanu. Dneska u na to sere. Díky
MCéèkáøùm se mu prej zkurvil ivot a motorkaøení povìsil kompletnì na høebík.
Nepamatuju si vechno, ale zprostøedkuju tady struènì jen pár dalích
postøehù z rozhovoru, kterej následoval.
Chopper Clan tady byl prej prvnim klubem, teda MC klubem (ovem my
víme, e tøeba mladoboleslavský Baroni tady u taky nìjakej ten pátek
jsou). K tomu, aby si opravdový MC Bohemáci zaslouili, museli
absolvovat mnoho zahranièních cest do Nìmecka, védska... kde pomalu
pochopili, vo co de. Pak si svoje zkuenosti zaèali prakticky zkouet u nás
v Èechách. Tady prej nastupuje tehdejí prezident Clanu, Max, kterej øeí
vechno devítkou. Zbranì, dìvky, drogy atd. to prej zaèal bejt Chopper
Clan a takový museli bejt i ostatní Supprot MC v Èechách. Vechno fungovalo
velice jednodue, øeklo se de s náma!?, øekl jsi jdu a bylo to. Tady
bejvalej Bohemák vyprávìl vo tom, jak jednou vzali kudly a li srovnat
jeden motoklub se zemí, jen proto, e se jich nezeptali jestli mùou vùbec
klub zaloit. Prostì se lo s jedinym cílem, znièit je a nakopat jim prdele...
nic víc nás nezajímalo, a tak jsme to udìlali... vyprávìl ... v zahranièí to
bylo to samí. Øekli, jestli si chci vydìlat pár stovek marek za pìt minut, já
øek, e jo, a mìl jsem prachy... bylo to vo tom a je, je to vo prachách. Co
si myslí, kdo znich maká... øekne se chce prachy a má je... Jestli chce
bejt MC, tak jim musí slouit... neni to ádná prdel... dál povídal ... já jim
slouil sedm let. Jenom kùli tomu, e jsem s nima byl, mì zavøeli bezdùvodnì
na hranicích. Pak se to zaèalo vyostøovat. Já a pìt dalích jsme toho mìli
dost, a tak jsem si to vyøíznul (barvy) a skonèil se vim motorkaøenim.
Tenkrát prej bylo v Chopper Clanu 18 lidí a bez tìch pìti jich zùstalo 11.
On prej u neví, kolik jich je dneska.
Ptal jsem se ho i na vyøezání Freedomákù vod Pegasù MC. Vo tom u prej
neví, ale Pegasové jsou chlapi starý od 35 do 60 let a tìce za vodou,
pracháèi.
Dola øeè i na srazy. Ty MC stojej prej u za hovno. Je to vo prachách a
divnejch vztazích. Ty vole, MC neni vo tom jedìní na mainì, to musí
pochopit. Tam je to vo prachách, na srazech jenom døou prachy.... Ty vole,
mì teï pøila pozvánka na sraz MC vod Brna, ty vole, byla tam vstupenka

NEKOREKTÙROVÁNO
NECENZUROVÁNO!!!

URÈENO VÝHRADNÌ PRO MOTORKÁØE!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon: Michal 0327/512130, 0606/733745; Radek 0605/787900; Aleš 0606/758695, 0605/171404

K l u b o v ý s t r á n k y....

Zahajovací vyjíïka
Kutnohorských motorkáøù

dvanáctý opoutìli
místo srazu. Docela
sluná kolona.
A jaká byla vyjíïka?
Dost dobrá na to, e se
nakonec jelo úplnì jinou
trasou, ne jsme plánovali, ostatnì jako
je naim dobrym zvykem.
Po neodmyslitelnym projetim mìstem
jsme to napálili na Zbraslavice, dál pak
Na Valech bylo okolo 40 main!
na Uhlíøky, na Sázavu a zapýchnuli jsme
Sezóna je tady! To si vìtina z nás myslela u nìkdy to v hospodì Na Marijánce u Støíbrný Skalice. Tam se
na zaèátkuAkce
bøezna.klubu
Jaro sice
rùky prvníma
nae tìla zahøála a pohltila nìjekej ten vanec a pár
31.vystrèilo
3. 2001svý
k zahájení
sezóny
telpejma dnìma u asi pøed mìsícem, ale co kurva kouskù. Pokecali jsme, prohlídli se, jak se nae ksichty
nechtìla zase se to posralo, a tak nastala sága zmìnily po tý zimní abstinenci, hm, motorkáøský
zasranejch dní pod mrakem, s detìm a teplotou vokolo abstinenci a pokoukali po naich miláècích.
nuly, prostì na hovno. Ovem jetì ne se poèasí tenkrát Z Marijány se jelo jako na Kouøim, a pak po státovce
pokazilo naplánovali jsme jako klub zahajovaví pøes Zásmuky atd. do Kutný Hory.
vyjíïku dobrej mìsíc dopøedu. Toho jsme vak vzápìtí Akce konèila znovu Na Valech po ujetejch 100 kiláècích.
trochu litovali s pøibejvajícim mrazem a nìkdy i snìhem. To ovem vìtinì motorkáøùm nestaèilo, a tak se jedna
Termín byl jasnej - poslední bøeznovej den. Jak se to blíilo skupinka jela jetì projet do lebù, druhá zkusit
a obloha se ne a ne vyjasnit, pøestávalo hodnì z nás vìøit v maximálku main a dalí zase jinam.
úspìch týhle akce. I pøes to se rozdalo pár pozvánek Myslim, e první vìtí vyjíïka se povedla. Nikdo nepøiel
ostatním motorkáøùm, a tak se akce stala závaznou.
k úhonì, jen pár strojù ukázalo nìjakou tu závadièku, èi
Tøi dny pøed jízdou se poèasí zkurvilo a na krajní míru nedoladìnost pøed sezónou. Bylo nádherný poèasí a vùbec
snesitelnosti. To u fandù do sobotní jízdy ubejvalo. My vechno. Svrbìní v ruce dostalo první mení dávku a tu se
jsme sedìli napýchnutý na zprávy a dychtivì hltali chystáme náleitì zvyovat s pøibejvajícim teplem. Dalí
pøedpovìï. Kdy gravidní rosnièka plácla nìco vo tom, jízdy budou následovat, vdy jsme se tenhle rok s první
e se poèasí vylepí o víkendu, zapálila v nás ten malej vyjíïkou pøedbìhli, protoe, kdo si vzpomene na roky
ohýnek nadìje. Prostì to byl risk.
pøed, uvìdomí si, e se zahájení konalo a na Velikonoce.
Den pøed jízdou se obloha uklidnila, ale poøát se jí Jediný, co nevylo, byla veèerní zahajovací akce, která
chtìlo chcát. S venkovní teplotou to taky nebylo valný. bohuel odpadla díky jetì dost nízkejm teplotám pøes
Ale my jsme si øekli, e jedem i na vodì.
noc. A zdravejm se jezdí líp. No a voralejm taky, a tak se
V sobotu 31. bøezna ráno to vypadalo na pìknì votrávenej to veèer alespoò zapilo v hospodì.
den na dvou kolech. Bylo mokro, po deti a sem tam
jetì nìco káplo. Jetì pod mrakem jsme vytáhli stroje z
garáí a v duchu se modlili, aby vyel mozol.
Termín srazu na vyjíïku jsme stanovili mezi 10:30 a
11 hodinama. Ovem mainy se zaèali sjídìt a po tý
jedenáctý. Jo, mainy se vopravdu sjídìly, protoe po
naem pøíjezdu na místo odjezdu, tradiènì parkovitì
Na Valech, se povìstnej mozol v podobì sluníèka
opravdu ukázal. Obloha se zaèala protrhávat a èistila
se, jako zázrakem, do modra. Motorkáøskej Bùh se na
nás asi nezlobí za tu prochlastanou zimu a poehnal
nám, stejnì jako ná Jeís Martin, pìknou sezónu.
Na vyjíïku pøijelo poehnanì motorkáøù. Jakoby se
u nikdo z nich nemohl doèkat tý pravý sezóny. Èíslo
Na Marijánì...
35 pøedstavuje zhruba poèet motorek, který okolo pùl

Royal Riders motoklub Kutná Hora má svoje internetový stránky!

Od 4. 4. 2001 jsou v provozu stránky naeho motoklubu. Najdete na nich vechno dùleitý o naem vzniku,
èlenech, plánovanejch akcích, cílech a hlavnì ná infolist RANDÁL, jeho nejnovìjí èísla si mùete stáhnout
jako soubor PDF, kterej otevøete v programu Acrobat Reader. Navtivte nás na:

www.webpark.cz/royalriders

Motorkáøskej svátek - veletrh MOTOCYKL 2001
15. a 18. bøezna se konal ji tradièní veletrh, svátek motorkáøù, Motocykl
2001. Jako klub jsme na nìm samo nesmìli chybìt, a tak jsme v sobotu
17. 3. sednuli do starý Medvìdovy kùdky, která dva dny pøed jízdou
dostala mení prdu na èumák, a odjeli do matièky Prahy. e jsme podnikli
akci v autì, nás ani nemrzelo, protoe celý odpoledne chcalo a motorkáøùm
zrovna poèasí nepøálo.
Vdy krásný veteráni
Návtìva výstavy probìhla jako vdy.
Tlaèenice vokolo main, sem tam
nìjaký to foto dobrejch kouskù a sem
tam to pivko. Vìtinu novinek na trhu
jsme u znali z tisku, a tak nás nìjak
nenatchli. Podnikli jsme akorát prdelní
sedací styk s pár mainama vèetnì nový
Hondy VTX 1800.
Veletrh Motocykl v bøeznu plní vak v duchu motorkáøskym trochu jinej úèel ne je
výstava. Pøi pohledu na tu spoustu nablejskanejch main se v srdci motorkáøe
nastartuje nezadritelnej rytmus jet
3 litrovej Hutla Drag
vpøed, nastartovat a vypálit vstøíc
Inspirace
- Red Baron
nový sezónì, která u vyjídí z garáe
èíslo 2001.
A kdy u se pokusíme zhodnotit letoní výstavu z hlediska veletrhu,
dospìla vìtina z nás k tomu, e minulej roèník byl lepí, ale stejnì
tohle hodnocení necháme radi na jinejch.

Narozeniny èlena klubu

Budu mít narozeniny. A co jako? Pøijedete? Proè? Dostane málo
hraèek? Bude sud, nìco k jídlu a kde spát No jasnìééééé, ty vole, kdy
a kde? - tak tomuhle øíkám rozhovor na úrovni. Nejmladí èlen klubu
Jaroslav Uák bláto (sorry Jardo) se rozhodl, e svoje narozeniny letos
neoslaví s rodièi, ale s poøádnými chlapy. Je 24.3.2001 a já s Alíkem ve
své zánovní kodì 100, ji neurèité barvy, pøijídíme do Pabìnic na fotbalové
høitì, kde nám má prý patøit celá hospoda.
A u nás vítá oslavenec s Aldou Jizvou a Pivo v narozeninovym dortu,
zve nás dovnitø. Èumím na èistì prostøené tomu øíkám
stoly s pochutinami a na výèep, ze kterého dárek!
u teèe. V patách mám Medvídka
s dámským ánsámblem a dalí se ji sjídìjí. Objímání nebere konce - teda hlavnì s tím
ánsámblem, co pokraèuje do ranních hodin. I òáký ten dárek nacházíme, ale vìtina z nich
k ránu zachrèí (opìt sorry Jardo). Originální se ukázala Rudlova babièka, která do dortu
zapekla plechový pivitì. koda, e pøitom krájení neexplodovalo. Lidí bylo na ten jeden
sud a bìda, ale o ízni jsme nebyli a o hladu u vùbec ne. Myslím, e akce se vydaøila
a za to patøí Jardovi ná dík. DÍKY
(Hugo)
Heè,heè, taky jsem byl na vyjíïce. Sice jsem nesedlal svýho miláèka, ale zapla pánbùh za Michalova
modrýho smradláka. Krásnì jsem si provìtral iku a troku zúil íly na rukou. Celá akce se celkem
povedla, a tak mì zrovna nenapadá, co bych negativního napsal. Snad jen, e Rudla si k pùjèený zmrzlinì
pùjèil i pyamo, take byl zralej na pìst. Na druhou stranu sebou vezl pomìrnì pìknou, blonïatou zátì,
take budi mu odputìno. MOTOCYKL 2001 ani následnou MOTOSHOW v televizi komentovat
nebudu, protoe bych se opakoval. Výstava je rok od roku horí a ta show dobrá tak pro dìti z Jedlièkova
ústavu. Reiséra bych protáhl pár srazama a zjistí vo co kurva jde. Narozeniny èlena klubu je nejhezèí
èlánek z celýho plátku, protoe jsem ho psal já. Co se týèe blábolu jsem na vákách jestli k tomu mám
nìco plácnout, nebo radi dret hubu. Myslím, e si docela zahráváme a a na nás pøijde øada budem asi
potøebovat do prdele tampax, protoe takovou nálo by pampersky asi neudrely. Webovský stránky jsou
aneb
super a proto doporuèuji je shlédnout a popø. k tomu poslat i nìjaký komentáø (jenom samou chválu).
dalí pohled na vìc Taky bych se mìl zmínit, e celé strany vytvoøil Michal, a proto mu patøí dík vech, kterým se líbí
(samozøejmì ty strany). Mío DÍKY!!! A teï si bì vyvìtrat, protoe tu nìco smrdí.

Hugùv
koutek

