MOTORKÁØ A JEHO HROB

Je to prvnì, co se poutím na tuto, mnou
neprobádanou oblast blábolismu, ale myslím si, e
pokud se budu dret èásteènì svých vlastních
záitkù, zkueností a pocitù, nemùe to dopadnout
hùø ne bláboly Medvìdáøe. Tento blábol bych
nazval  MOTORKÁØ A JEHO HROB 

na 1000 km a kdy se dostává na spotøebu 1l
oleje / 100 km zaèíná ti to bejt nepøíjemný. No co
hlavnì, e to jede, ne? A hele baterka nestíhá, no
co, vozí si s sebou startovací kabely. Vdycky se
najde nìjaký ten ètyøkolák, co ti poskytne nìjaký ty
ampéry. A najednou, kdy se na dovolený a daleko
od domova, kyt a prd a startér je tam odkud ten
prd vyel. Èili v prdeli. Marnì se pokouí roztláèet,
tahle prostì nejde. Celou zimu shání motor  není.
Nu co, zrobíme generálku. Kuchne motor a hele,
není to nìjak unavený? Koupíme nový. Ojedná,
èeká, cáluje. Podle vìty kdy jsem platil za ringle,
li mi voèi do vingle vysmahne tøetinu ceny
mainy za est pitomejch souèástek (asi z tøiceti).
Sere se s ní jak s první láskou, zahøívá vlastním
tìlem, dokonce jí ète
pohádky na dobrou
noc a tìí se na její
znovuzrození. A je tu
ten okamik, kdy
znova si proti sobì
popudí sousedy a
vlastní rodièe. Hurá,
sláva, jede. Tøicet
kiláskù a konec.
Nestartuje, nedobíjí.
Svinì
zkurvená,
mrcho
drahá,
hnusná
..a
hele, támhle maj
v bazaru
pìknou
kodovku.

Je krásný, slunný, zasnìený únorový den. Tøeba

sobota. Má v kapse pár vejplat, asi tak pìtaosmdesát tisíc frfòákù, fotku mainy z internetu,
káru za autem, pár kamarádù a 300 kilákù vzdálený
cíl. Super nálada a nedoèkavostí zvýený tep
srdeèního ústrojí. Pøesto, e ruèièka na tachometru
neklesá pod kilo (vlek má pouze 80 km/h) cesta se
ti zdá nekoneèná. A koneènì stojí pøed svým cílem.
Ano. Je to opravdu ona. V celé své kráse. Nemá
blinkry ani klakson, dokonce i nìjakej ten kryt motoru
chybí, ale to jí právì dìlá krásnou. Okukuje zda jí
nechybí nìco podstatného, no u asi nic. Usedá
do nízko poloenýho sedla, ruce pokládá na akorát
vzdálený øidítka, pravou nohu natahuje na pøíjemnì
dlouhé pøepákování, otáèí klíèkem v zapalování,
maèká dychtivì spojku a palcem drtí tlaèítko
startéru. A najednou R A N D Á L J A KO K R Á V A.
Tak pøece jí nìco chybí. Nìco nepodstatného ve
výfuku. Co na tom. Øadí za jedna, pøisává jazyk
na horní patro, aby sis ho vibracema nepøekousl a
rozjídí se. B O M B A , to je ono. Jetì zkouí
bezúspìnì smlouvat o cenì a u si jí nakládá na
vozejk. Domù se snaí jet co nejopatrnìji a zároveò
co nejrychleji. Najednou se doma a jezdí a jezdí.
Jeden sraz, druhej sraz, jedna dovolená, druhá
dovolená, jeden litr oleje na 1000 km, dva litry oleje
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Navtivte nae internetový stránky:

www.webpark.cz/royalriders

A co tam najdete? Nìco o historii klubu, seznam èlenù, podmínky èlenství a stanovy, galerii
fotek z akcí, motorek atd., plánovaný akce a hlavnì kompletní èísla Randálu ke staení.
Názory a pøipomínny mailujte na:

r r i d e r s @ c e n t r u m . c z

Randál najdete i na internetu:
www.webpark.cz/royalriders/
!
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PLÁN AKCÍ KLUBU NA KVÌTEN 2001

Kvìten,
na srazy
vyjedem...

ho prase?!

Kdy (2001)

Název akce a místo konání

25.-27.5.

VII. Sraz motocyklistù FREEDOM - ATC Maleov u Kutné Hory

stále

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

www.webpark.cz/royalriders
E-mail: rriders@centrum.cz
www.webpark.cz/royalriders

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

Motoparty
ATC Døevìnice u Jíèína
Jak bylo na prvnim srazu...

27.  29. dubna se konal ji tradièní, první vìtí, sraz MOTOPARTY v ATC Døevìnice u Jíèína a my na nìm
nechybìli. Jako klub jsme vyrazili a v sobotu, protoe v pátek to vìtina lidí nestíhá a za tmy se nám jet nechtìlo.
Pùvodnì jsme chtìli vyjet v sobotu v deset ráno, ale jak to tak bejvá, ne se vichni ráèili dostavit, uplynula nìjaká
ta pùlhodina. - Na MOTOPARTY jsme pøijeli zrovna v èas vyjíïky. Pøi èekání u krajnice okolo nás projela kolona cca
1800 main, co nás dost nabudilo, vyjíïky jsme se vak nezúèastnili a z vyprávìní víme, e jsme o nic nepøili, prej
to bylo vo nièem. Po zaplacení klasický ceny za sraz, 200 Kè, následovalo hledání místa ke spaní, co nebyl vìtí
problém, protoe oproti pøedelýmu roèníku pøibyla k louce, na který se sraz konal, jetì jedna. Po ubytování ve
stanech nastala kontrola stánkù, hlavnì tìch s pivem, kterejch tady bylo poehnanì
a to nám dìlalo dobøe. - Kdy se vìtina motorkáøù vrátila z tý nepovedený
vyjíïky, zaèal klasickej program srazù, tj. rocková music a soutìe. Ze soutìí nám
trochu unikla ta hlavní, jaksi vylosovanejch dvojic, o skútr. Páka a zvedání sudù nám
vak neutekli. Král srazù, ná Rudla zase vechno vyhrál a zaslouí si obdiv.
Hlavnì jeho zápas se sudem stál za to, protoe nikdo chvílema nevìdìl, kdo
zápasí s kým. Z muziky byla nejlepí Janis Joplin revival alias Táòa, která to rozpálila
ve vysoký lati. Ty dvì kila za vstup by jsme klidnì dali jen za tenhle náøez. S pøibejvající tmou se citelnì ochladilo a dokonce se spustil i detík. Pár stupòù nad
nulou jsme vak u moc nevnímali, protoe ná alkoholickej tít byl dokonalej. Horí
to bylo po ránu, kdy poøád chcalo a byla fakt zima. Louky srazu se promìnily
v blátitì, a tak se museli ze vech main stát krosky, blátivky. Cestou domù ale u
vysvitl slunce mozol.
První letoní sraz vcelku uel, byl takovou zkoukou na nae zdraví, nervy a ledviny,
a proto se MOTOPARTY zúèastníme jistì i v pøítim roce.

Stavby v Kutný Horì - aneb Medvìdova Fena koneènì vyjela!!!
Na tom se pøece nedá jezdit!? Vdy to nezatoèí.
Kde je pøední brzda? To je randál. Vypni to!..... Tak
takle nìjak vypadaj reakce na motocykly, co maj s
klasickejma motorkama spoleènej jen základ, na
choppery (oèesávky).
Eso a là Libor Strnad

Pravej motocykl-chopper vzniknul nìkdy v
edesátejch letech minulýho století, kdy osoby,
takzvaní owtlaws (minmo zákon), zaèali stroje
oproovat od veho pøebyteènýho balastu. Mainy
byly svlékány- anglicky chopped - odtud název
chopper. Pouhý oèesání vak nestaèilo, a tak se
zaèali prodluovat pøední vidle, sedlo lo co nìjní
nad zem a stupaèky co nejdál pøed sebe. To ve
zapøíèinilo i zásahy do vlastní konstrukce rámu, a
tak ze sériovýho motocyklu zùstal jen motor, kterej
byl pak stejnì upraven. Chopper zaèal znamenat
spí kompletní novou stvabu mainy podle pøedstav
jejího majitele.

vidle z krosky nebyli
problémem.
V minulim mìsíci,
pøesnìji 21. dubna,
se mu dokonce
poprvý podaøilo
nahodit a naladit
motor, kretej krmìj
dva karburátory z
Èízy s nimi se muselo trochu zápasit.
Ovem 21. duben byl o mnoho významìjím dnem
pro Medvìda (Michala), kterýmu se naplnilo tøíletý
zápasení s jeho ílenym strojem. O stavbì choppera
s motorem FN 500 SV z roku cca 1930 jsme ji psali
asi pøed rokem. U tehdá se Méïa duoval, e
vyjede na jaøe. Postupen èasu se zaèal íøit názor
na to, jaký jaro vlastnì myslel. Myslel asi to letoní.
Od koupení motoru FN na Chotusický burze, od
prvních nákresù konstrukce stroje (zpracováno
dokonce digitálnì a trojrozmìrnì v Autocadu), od
prvních záøezù pilkou do trubek bodoucího rámu,
od nekoneènýho mìøení a následnýho vaøení na
kolenì Liborem Sníkem, od sehnání zadního kola
s 13ti palcovym auáckym ráfkem z Felície do nìho
byl vpleten støed z Èízy (autor Tom Stoupa), od
naroubování rozety jako dubl k pùvodní ÈZ (maina
má tím pádem dvì, kadou na jinak velkej øetìz), od
koupì pøedního 19ti palc. kola z ÈZ 150 a nádre z
DKW, od prvních pokusù zkonstuovat pøední vidli,
kterýma se vylouèilo svaøení dvou vidlí z Jawy i
mnohý dalí zpùsoby vytvoøit cca 120 cm dlouhou
pøední avli, uplynulo u hodnì mìsícù, málem i let.
Pøedek se stal tím kamenem, pøed kterym stálo první
vyjetí. V týhle dobì temna se alespoò
zgenerálkoval spodovej jednoválcovej motor FN
500 (výmìna vech kulièkovejch a pøefutrování
kluznejch loisek, zabroení ventylù...).
Vidle, vidle a zase vidle, to byl dál ten problém. A
pøes zimu 2000-2001 se vymyslelo reálný øeení,
jak spojit celou vidlici respektive tubku z Jáwky s
dalím cca poloviènim kusem stejný trubky. Ale èas
stále bìel. Asi tejden pøed vyjetím se teprve
zdokonalil nápad, jak dodret jistou pevnost a den
pøed jízdou zakolíkoval do trubek kulatinu a vytvoøil
svìrnou pøevleènou rouru Petr Rùièka. Díky tomu
u nebránilo nic k postavení stroje na kola.
Ducati 650

K l u b o v ý s t r á n k y....

U nás, v Èechách, se choppery zaèaly stavìt ve
vìtim mìøítku a po pádu komouù, a to s obrovskou
vervou. Mezi vemi staviteli zaèaly vynikat jména
jako Kraus, Klobouèník, Hùla, Pro Perform,
Eurocustom, atd. Ovem i od tìch meních tvùrcù,
který svoje ílenosti montujou ve sklepech èi garáích
vyjelo u hodnì dobrejch kouskù.
V Kutný Hoøe prohánìl do nedávna svou stavbu, s
motorem z Esa, Libor Strnad. Stal se takovym
prùkopníkem èistýho èopr stylu u nás, ale i na vech
srazech. Jeho dìlo, s pevnym rámem nízkym sedlem a
paralegovanou pøední vidlí, lítalo prej a pøes 140 km/h.
V dílnì Strnadù se teï dostavuje dalí ílenost,
která sice u jezdila s motorem z Esa o objemu
600ccm. Ten vak roztrhal na pøevodovkách, co
se dalo, a tak el z domu. Nahradil ho monoblok
motoru z Yamahy XT 600. Dílo by mìlo vyjet snad
do léta. Za delí dobu moná vyjede jetì jeden
Liborùv drak. Pøipravenej je ètyøhrncovej motor ze
Sùzi 1100, zadní kolo z Forda, pøední upsidy v
4cm tlustejch ocelovejch brejlích a mnoho dalího.
Èeká se jen na rám.
Ten ovem nedìlal problém dalímu staviteli.
Málokdo ví, e Petr Rùièka, sbìratel stabilních
motorù, jejich shlídnutí doporuèujem, a vlastník dvou
motoveteránù NSU, se spustil na dráhu staveb. Jeho
tempo je obdivuhodný. Okolo dvouválcovýho motoru
z Ducati 650 vyfiknul bìhem dvou mìsícù pìknou
mainu, kde vlastní rám, zadní 17ti palcový kolo s
auáckym vypletenym ráfkem s gumou 180 a pøední

Hugùv
koutek

Pøed tøetí hodinou v sobotu odpoledne vyjela Fena
koneènì ze sklepa, kde se u tøetim rokem
schoválala, to ve za pomoci Huga. Teï staèilo
udìlat jen pár památeèních fotek, pustit benzín a
poprvé zaøadit ruèní pákou jednièku. Spustit motor
nebyl po tý dobì ádnej problém. Randál, kterej se
zaèal linout s vejfukovýho kolena zvednul vem
zùèastnìmejm, ale i sousedùm okolních domù,
adrenalin v ilách. Z poèátku byl vak problém s
rozjetim. Pøece jenom nauèit se ovládat stroj s
plynem na pravo, ruèní spojkou na levo, ruènim
øazenim na pravo a zadní brzdou na levo (pøední
brzda samozøejmì neni, to je chopper), chce chvilku
cviku. Po prvních pokusech se maina koneènì
rozjela a u staèilo jen ruènì kvaltovat jedna, dva a
tøi (to ve). Jedìní nebylo moc dlouhý, né e by
Fena nejela, ale díky deti, v kterym celej cirkus
probíhal, byl Medvìd mokrej od hlavy a k patì.
Pøes to se krásnì projel a dal na chvíli zapomenout
na vechny stroje svìta, dokonce i na jeho novou
Hondu Shadow. Vlastní výtvor je vlastní výtvor.
Teï bude následovat jen doladìní vech
komponentù a dát nìjakej ten lak. No, a pak jen
drádit a drádit.
Stejnì jako Medvìd i ostatní stavitelé maj velký plány
do budoucna, a tak se jen mùem tìit, jakej dalí pekelnej
stroj vyjede na silnice Kutný Hory, u tøeba za rok...
FN 500 Fena

Podìkování: Tímto bych chtìl podìkovat vem, co se zùèastnili
stavby choppera FN 500. Moje ílený nápady realizoval hlavnì
Snìhulák Libor, kterej mìl ty nervy, èas a ledviny na to, trpìt mì po
veèerech u sebe v garái. Jeho zásluhou vzniknul rám, kterej slepil
svejma housenkama. Dál se podílel sousty vìcma, kterejch
vyjmenování by stálo hodnì piv. Dál bych rád podìkoval Stoupièovi,
kterej mi vìnoval pièkový zadní kolo. V závìru pomohl Petr Ruièka
svou rychlou prací pøi spojení vidlí. A na závìr musim podìkovat
vem, co mejm nápadùm fandili, ale taky je zatracovali.

Váení ètenáøi tìchto listù! Nebojte se je zkritizovat èi snad dokonce pochválit na
e-mailové nebo potovní adrese klubu. Pøece to vechno nebudu dìlat já. Klidnì
napite a èím vìtí hrùznosti, tím lepí. Postarám se, aby byly zaøazeny do tisku. Pro
pøíklad uvádím jeden ohlas na nae webovky: Èau kluci! Je mi u skoro 14 a stranì
eru kluky na motorkách. Hlavnì Ale to je prostì kus!!! Asi ho miluju! Kbybys byl
tak hodnej a mohl mi zavolat tak bych byla moc ráda! 0723173375 Ale mail bude
staèit! Podotýkám, e podobné projevy nejsou pøípustné od muské èásti populace.
Jasný, buzíci??? Dìti enského pohlaví mohou své touhy adresovat pøímo na prezidenta
klubu, protoe miluje dvanáctky  bohuel studené. Jo a pak taky absinth.
aneb
dalí pohled na vìc Na Motopárty jsem bohudík nebyl, a co se týèe staveb a pøestaveb v Kutné Hoøe
zapomnìl si Medvìde napsat, e budu taky stavìt  gará. Jo a o tý svý fenì jsi se
pìknì rozkecal, jenom abys do toho Maleova vùbec dojel.

