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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

Randál najdete i na internetu:
www.webpark.cz/royalriders/
infolist.htm
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Pøedbì�nej kalendáø akcí klubu na léto 2001

Datum Název akce Vo co de...

15. - 22. 6. Slovensko Druhej roèník dovolený na Slovensku. Odjezd je v pátek
a pøíjezd za týden taky v pátek.

2. - 7. 7. Dale�ice Dovolená po Èechách s pobytem na Dale�ický pøehradì.
Odjezd je v pondìlí a pøíjezd v sobotu (v tejdnu jsou dva
dny svátek).

20. - 22. 7. �umava Strávíme víkend na �umavì u lipenský pøehrady.

27. - 29. 7. FEST LEJT 2001 Tøetí roèník nejvìt�í klubový akce, sleziny motorkáøù
a jejich pøíznivcù. Tentokrát se bude �fest lejt� na mlejnì
v Habrkovicích. Sudy piva, maso, oheò, rock music,
soutì�e, øádìní na ma�inách atd. Kdo ví co se zase bude dít...

3. - 17. 8. Chorvatsko Dlouho plánovaná dovolená na ma�inách do Chorvatska.
Odjí�dí se v pátek a jede se na dva tejdny. Tak si dejte
pol�táøe pod prdele, prachy do ke�enì a jedem...

NESTAÈÍ TI KONÌ? Vet�ina majitelù sériových
tøináctistovek Hayabusa hodnotí výkon 164
koní jako pomìrne dostatecný. V�dycky se
ov�em najde nìkdo, kdo není nikdy spokojený
a zaène se v motoru vrtat, pøekopávat a pøidávat
ruzné vìci.
Podobným pøípadem je i Anglican Paul
Richardson, kterému se zatím povedlo z
motoru dostat 348 poníku. Poèetné stádo ale
je�te není kompletní. Richardson se chce
dostat a� na 400 konských sil. S dosavadním
výkonem pokoøil na leti�ti RAF rychlost 350
kilometrù za hodinu a u� se nemù�e doèkat
na mìrení rychlosti po dokonèení v�ech
plánovaných úprav. Dùvodem velkého výkonu
je jak jinak - turbodmychadlo, kterému
sekundují ostré vaèky, upravené sání a nový
výfukový systém 4-1. Cíl 400 koní chce úpravce
dosáhnout pomocí jiného turbo-kitu se
zlep�enou kontrolou tlaku, jiným zapalováním
a je�te více upraveným plnìním motoru. Pøes
obrovský výkon pou�ívá Paul svojí Hayabusu
stále jako dopravní prostøedek a stojí za úvahu,
jak se mu daøí dodr�ovat povolenou rychlost.

 Jiný kecy...

Ka�dýmu stojí nìco jinýho...



Klubový stránky....
VII. SRAZ MOTOCYKLISTÙ
ATC Male�ov u Kutný Hory

Jak bylo na srazu Freedom klubu...

Hugùv
koutek

aneb
dal�í pohled na vìc

 Ten, kdo nad náma bdí, aneb po�ehnej nám �Je�í�i�...
Né, �e by jsme byli nìjaký pánbíèkáøi, ale nad
ka�dym motorkáøem by mìl bdít nìjakej andìl
svatej (�Né zrovna Hell´s Angel MC Bohemák s
devítkou.�). Ov�em nad na�im klubem bdí
samotnej �Pán Je�í�� aneb Martin �Haleluja�. Pøed
ka�dou jízdou nám po�ehná a kdy� se louèíme zní
nám v u�ích jeho pozdav v�em dobrejm
motorkáøùm. Tak�e �Haleluja, vole....�

HALELUJA!!!

RANDÁL - BLÁBOL            Ze �ivota notorkáøe...
Je sobota ráno. Asi tak 8 hodin. Probouzí mì
telefón. Já vùl ho veèer nevypnul. A tam nidko
jinej ne� Sní�a. Mejm prvním slovùm po ránu
asi �patnì rozumí. Jsem na sraèky a spánku
za sebou taky moc nemám. �Nazdar�
odpovídám na pozdrav. Dovídám se, �e
jedem na moto burzu, na kterou jsem pøi tý
vèerej�í chlastaèce zapomìl. No nic,
navlíkám kalhoty a pálim na burzu. Po
nekoneènym procházení mezi v�elijakejma
dílama se odebírám zase domù. Bez vìt�ího
nad�ení a ponauèení. Jen snad raketový kolo
ve mì nechává vìt�í rejhu. Koneènì jsem
doma a s nadìjí klidnýho víkendu ulehám
po obìdì do postele. Nic se na veèer
neplánuje. Ulehám s poklidem.  Po ètvrtý
odpoledne, teda spí� v pìt jedu posekat
zahradu. Moje alkoholický �vihy v�ak
nevydr�ela kosa. Nezbejvá nic jinýho ne�
zavolat Alíka s motorovkou. Zahrada je v osm
hotová, a tak pádim domù. Tam mì v�ak
�ádnej klid neèeká, proto�e sedlám barvy
a razim k �ancùm. Tam pøece u� jede zábava
a já nesmym chybìt. Po pár litrech piva �ly�im
tu milou vìtu od Vládi, kterej se za náma pøijel
podívat a u�ít si ve svym rodi�ti, �Jdem do

�antánu�. To u� tu�im
neklidnou noc. Je
dvanáct a parta
motorkáøù s dvouma
�enskejma, jak
øemen, vyrá�í na
obhlídku mìsta.
Po dohodì se
sekuri�ákama u
diskoklubu do
nìj �za pakatel�
vnikáme. Zase
následuje pivní
smr��. Pøiletìj i
nìjaký ty panáci, pro mì samozøejmì Absinth,
za ètyøi pìtky ho musim pøece mít. Palba
pokraèuje a na�e tìla se dostávaj do jakoby
plynnýho stavu. Pøi zpáteèní cestì následuje
je�tì zastávka �na pár� v hernì a potom
koneènì domùùùù. Odhazuju barvy
a ulehám k smrti stahanej, ale zároveò plnej.
Èeká mì pøece je�tì pár pohybù s mojí
drahou polovièkou. To je ov�em u� nedìle
ráno a pomalu se probouzim...
Na stole vidim otevøený lahváèe, a tak se do
nich pou�tim. Chutnaj jako vèera...

m

O tom, �e se bude u na�eho rodnýho mìsta konat
sraz, jsme nìjakej ten èas vìdìli. Ono mít akci takhle
blízko má svý výhody. Je�tì ke v�emu, kdy� to
v�echno poøádaj na�i známí, klub Freedom. Tak�e
jsme se podle toho v�eho zaøídili a rozhodli se, �e si
�ná� domácí� sraz poøádnì u�ijem.
Do Male�ovskýho kempu jsme dorazili v pátek
k veèeru. Pøíjezd se trochu protáhnul i díky
Medvìdovi, kterej poprvé jel vìt�í vzdálenost na
svý stavbì FN. U vstupu nás u� èekal Radek od
Freedomù a  vzal si od nás dvì kila za vstup.
Na place bylo jen pár ma�in, a tak jsme si místo na
zaparkování strojù a postavìní stanù mohli v pohodì
vybrat. Proto�e jeli v�ichni z klubu (a� na Vláïu,
kterej to má teï z Litvínova trochu z ruky) a skoro
v�ichni Kutnohorský motorkáøi, zabíral ná� tábor
docela dost placu v kempu. Na�e stroje byli
vystavený na obdiv snad v�em.
V pátek byl program klasickej, to znamená pivo a
rockovej konzert kapel, nechybìli samozøejmì ani
Derbáèi. S pivem byl v�ak trochu problém, proto�e
zde byl jen jeden stánek s nìèim, èemu se mo�ná
øíká pivo. Ov�em s heslem �halvnì, �e teèe� jsme to
chlastali a� do rána.
V sobotu nás probudila dost vosolená hudba
z reprákù. To málem zapøíèinilo prasknutí pár
znavenejch hlav. Od 11 hodin byla vyjí�ïka, který
jsme se bohu�el nezúèastnili, proto�e kùli pøíli� malý
vzdálenosti srazu, odjelo se dost lidí nasnídat domù.
Z jistejch zdrojù víme, �e se jelo pøes Kutnou Horu,
do Chotusic na veterány a do Èáslavi na jarmark.
Sobotní sluneèný odpoledne pøilákalo je�tì pár
motorkáøù, a tak se, po návratu strojù z vyjí�ïky,
kemp docela zaplnil. Následovali dvì klasický
�Freedom� soutì�e, pøetahování lanem a hod pístem
z lokotraktoru. Ty se stali na�í klubovou zále�itostí,

proto�e stejnì jako pøed rokem ve Vlastìjovicích,
jsme vyhráli pøetahování a Rudla hod pístem. Tim
pádem u� ka�dej vìdìl, �e motorkáøi z Kutný Hory
jsou tady doma.
Ze soutì�í to bylo skoro v�e, a� na noèní tombolu,
a tak nastoupily kapely, aby je�tì víc rozproudili
alkohol v na�ich �ilách. V jedný chvíli ho v�ak
povzbudily tak, �e nasranej Rudla nají�dìl v plný
rychlosti do Èudlova trábo�e, aby svýho Intro�e
vzápìtí zahrabal a� po osu zadního kola. To v�ak
nestaèilo, a tak spolu s Tomem postavili �papírový�
autíèko na dvì kola a nechybìlo moc pro jeho
pøevrácení. Pak u� se jen Rudla dotknul pìstí okna a
ono se rozbilo. To u� bylo na pøesdr�ku a muselo
následovat rychlý alkoholový uspání majitele vozu.
Ke spánku jsme ulehli znova a� k ránu, po dvouch
striptýzech a jednom soukromym Rù�i, unavený,
zlitý jak dogy, ale mezi svejma.
Male�ovskej sraz se podle nás vydaøil, i kdy� nepatøil
k �ádnejm megasrazùm a pár tìch much mìl. Ov�em
domácí nálada, pohodový lidi, �ádný kecy kùli
barvám, nádherný letní poèasí a dobrá hudba, takový
by mìli bejt srazy. Díky Freedom, Radku.

Nazdar �routi dvoukolovejch skvostù! (ne,opravdu,ale opravdu nemám na mysli cyklisty)
Opìt byste rádi nìjakej vtipnej komentáø k dìní v na�em klubu, pota�mo k tomuto
superplátku ? Nasrat a rozmazat. Moc byste mlsali. Mimochodem v�imli jste si jak jsem
poslední dobou sprostej? No a co má bejt? Vo co jako de? Dy� jsme lidi ne? Teda aspoò
nìkteøí, viï Medvìde. V Male�ovì jsem byl a pamatuji si to, co si pamatuji. A vùbec, co
je vám potom. Mìli jste tam bejt taky. Pouze snad speciální podìkování Ale�ovi za
dopravu mé osoby na tuto ek�n. Blábol je blábol. Jet na burzu byl Medvìde tvùj nápad,
tak�e si nenadávej do velkých, vykastrovaných zvíøat a buï rád, �e se ti nìkdo ozval.
Co si poznal svou drahou polovièku tak mìkne� a nezachrání tì ani Absinth. Jo chtìl
bych vidìt po tom Absinthu ty tvoje pohyby. Myslím, �e se sexem to asi nic spoleènýho
nemìlo. Ha, ha. Je�í� je Je�í� a zapla�pánbùh, �e ho máme. Není nad to, kdy� nad
na�imi akcemi bdí svatej. Mimochodem na tý fotce vypadá, �e má nohy vyzývavì do
praku, ale pozor milé dámy, ji� je zadanej. Uhnala ho prej nìjaká �panna� Marie.

Zadní kolo po osu, tomu se øiká �Rudlismus�


