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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

Jedna z posledních vyjížděk

Start klasicky Na Valech

Motorkářská sezóna pomalu končí a tomu odpovídalo i počasí v září. Ovšem začátkem října přišlo, už nikym nečekaný,
pravý babí léto. Ručička teploměru vystoupala nad dvacítku,
a tak se po krajině vobalený mlhavym oparem, kterej prosvicuje podzimní slunce na jasný obloze, začali zase objevovat motorkáři vychutnávajíc si jedny z posledních příležitostí protáhnout
svýho miláčka bez risika omrzlin či špatnýho startování.
Ani kutnohorský motorkáři nezaháleli, a tak se pod záštitou
našeho klubu konala jedna z posledních vyjížděk. Jelikož se
nic neplánovalo, nebyla ani jízda nijak ohlášená a vědělo o ní
jen kořenový osazenstvo kutnohorskejch “divochů”.
V neděli 14. října se tedy za krásnýho počasí sjela hrstka
“našich” jedenácti motorkářů, tradičně, na parkovišti Na Valech. Okolo půl dvanáctý jsme pak vyrazili směr Kolín, Poděbrady, Nymburk a Lysá nad Labem. Cíl a samotnou cestu jsme
předem neplánovali, takže se Lysá stala takovym objetnim místem, kam naše kolona zavítala. Protože žaludky cestou vyhládli
zašli jsme tam i na gábl do první restauračky, co jsme uviděli. Ta
se stala osudnou pro Strnďu, pod kterym se při usedání totálně
rozlámala plastová židle. To dost pobouřilo vedoucí týhle putiky
za všechny prachy, a tak musela bejt židle připočtena k objedu.
Jestli se teda chcete fakt nasrat a zároveň nasrat někoho jinýho,
zavítejte do restaurace “ve dvoře” na
náměstí v Lysý, je to
tam fakt k posrání.
Zážitek z oběda
nás nadchnul k myšlence, spravit si chuť
a zajet na slušný místo pro motorkáře.
Židle na sračky, úsměv na tváři
Tim místem je roz-

hodně “MOTO
CLUB” v Benešově.
Takže jsme neváhali, nasednuli na stroje a krkolomnou
cestou přes Českej
Brod, Mukařov
a pár dalších prdelí, jsme se dovalili
Motorkářskej bar je vzorovej
k ráji motorkářů.
Benešovská motorkářská hospoda, bar a “pařírna” v jednom
stojí opravdu za to. Zdejší prostorný místnosti jsou plný skvostů
z motorkářova života. V samotný hospodě najdete pár pověšenejch mašin na stěnách a motory kam se podíváš. Nad super
barem visí nádhernej Indián a barovej stůl lemujou motory
z veteránů na chromovejch tyčích. Atmosféru dokresluje roková hudba a projekce filmů z mašinama na monitorech. “Pařící”
sál je vybavenej podobně jako hospoda, všude po stěnách součásti motorek, nebo motorky celý.
My jsme naváhali a rádi si nechali natočit pár piv na tomhle
božkym místě. Při klábosení zatím praskla Tomášovi na jeho
Jáwce duše, a tak vyzkoušel i místní servis, kde mu pomohli
zdarma opravit jeho defekt. Čas přitom pokročil a člověku se
z hospody už moc nechtělo. Rozum bohužel zvítězil takže jsme
okolo pátý vyrazili k domovu.
Cesta vedla “klasicky” přes Českej Štemberk a Uhlířský Janovice. Jízdu jsme zakončili na Valech v Kutný Hoře. Tam si nikdo při loučení nechtěl připustit končící sezónu a už plánoval
další letošní vyjížďky, protože ta právě skončená stála rozhodně za to, čemuž nasvědčoval i počet najetejch kilometrů, kterej
se zastavil něco málo pod dvěstě.
Před motobarem v Benešově

Narozeniny člena klubu
Na podzim je jen pár věcí, na který se v našem klubu
a kruhu našich přítel těšíme. Jedna z těch věcí je i oslava
Hugovejch narozenin. Je nám sice moc líto, že zase o rok
zestárnul, ale ma jeho narozkách se vždy dobře bavíme.
Ani letos tomu nebylo jinak. Oslava se konala 6. října
v pronajatejch chatkách na Chlumu. Na pozvaný zde čekal soudek pivka, tradiční kila masa v živáňský a hlavně
rozzářený oslavenci Hugo a Béďa, který slavěj narozky na
týhle akci společně.
Pivo teklo proudem a žaludky se plnily masem. Hudba
hrála dlouho do noci a většina šla spát až k ránu. Všichni
byly pořádně nažraný a ožralý, tak jak to má na každejch
správnejch narozkách bejt.
Přejem tedy našemu drahému Hugovi ještě jednou hodně štěstí, zdraví a najetejch kilometrů do dalšího roku.

Na narozkách nechyběly mašiny...
... a lidí bylo taky dost.

PS: “Díky Hugo, zase jsem byl na sračky. Nádherný narozky!!!”

Royal Riders na „infernetu”
O tom, že motoklub Royl Riders má svoje internetový
stránky jsme psali už na začátku roku. O tý doby se však
jejich vzhled a obsah dost změnil. Pro mnohý byla jejich
původní jednoduchá podoba ideální a ta dnešní, “složitější”, jim zas tak nesedne. Ovšem to je jen otázka názoru.
Naše klubový stránky se totiž i nadále budou měnit a přetvářet k obrazu našemu, ale i obrazu jejich návštěvníků.
Pro ty, který na stránkách motoklubu ještě nebyli, nebo
je navštívili a neobjevili všechny jejich rubriky, uvádíme stru.w
ebpar
čnej popis toho, co najdete na adrese www
www.w
.webpar
ebparkk .cz/
r o y alriders.
Po zadání adresy do vašeho web prohlížeče se před vámi
v podstatě zobrazí tři obrazovky, z nichž dvě, boční a spodní,
obsahují nemu a na středový si prohlížíte obsah jednotlivejch
odkazů a zároveň obsahuje náš znak při vstupu na stránky.
Spodní menu, na kterym jsou zobrazena řidítka, pojednává svejma odkazama přímo o klubu Royal Riders. Najdete
zde odkaz na historii klubu, kde je stručně popsán jeho vznik,
dále je zde seznam členů, pod kterym jsou jednotlivý jména
a stroje členů klubu, stanovy, popisující cíle klubu a podmínky členství. V pravý části spodního menu je další důležitej
odkaz na akce klubu. Tam najdete seznam nejbližších plánovanejch akcí a hlavně bohatou galerii fotek ze srazů, dovolenejch, oslav a vyjížděk klubu. Pro fandy našeho listu Randál
je ve spodnim menu odkaz na jeho stránku, kde máte možnost stáhnutí si všech letošních čísel ve formátu pdf, kterej
otevřete ve volně šiřitelnym programu Acrobat Reader. Po-
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Vážení,dychtivě hltající náš superplátek. Nechcete to, sakra, někdo zkritizovat za mě? Opakuji se? A víte proč? Protože se, do prdele, k tomu nikdo z vás
nemá. Číst, to jó, tlemit se, to by vám šlo,
ale něco kloudnýho sesmolit, to už né.
To se vám ty hámotiny tak líbí??? Neříkejte, že se mezi vámi nenajde pisálek,
kterej by dokázal napsat něco o mašinách nebo lidech vokolo nich. To je takovej problém vyjet si s náma na vyjížďku
aneb
a pak napsat co se mu nelíbílo či náhodalí pohled na vìc dou naopak? Nebo nakouknout nějakýmu všeumělovi do garáže a pořádně mu pohanět jeho výtvor? Nemůžu přece všechno dělat já. Jsem taky jen člověk a
motorkář a některé věci sám prostě nezvládnu a když si proti
sobě pošlu “nadané”machry, tak abych snad vykradl svého
chlebodárce, protože mi pak na mašinu nikdo nic neudělá !!!!
Proto vyzývám celou motorkářskou populaci. Pište, vyjádřete
svůj názor, zviditelněte se. Budete slavní. Dostanete za to sice
hovno, ale lidi o vás budou vědět. Naučíte se bojovým uměním
při odrážení útoků postižených a když budete opravdu dobří,
dovolíme vám pozvat nás na vaše akce a pořádně nás ožrat.
Takže je vám to doufám jasný. Kdo nemá internet, může zajit do
internetový kavárny. Kdo nemá na kavárnu, může napsat články na stroji či PC a poslat na adresu klubu poštou. Jestli stále
píšete jako v první třídě, můžete to napsat rukou (nebo třeba
nohou). Kdo nemá na poštu, může to doručit osobně do “svatostánku” Šance. Výčepáci už budou vědět, co s tím. A jestli
neumíte psát ani hůlkovým písmem, tak počkejte až vystřízlivíte.
No a teď bych se mohl konečně dostat ke komentáři tohoto
plátku. Tak, co bych tak řekl o vyjížďce? Byla neplánovaná a
nikdo o ní pořádně nevěděl. Vaše chyba. Furt vám zdůrazňu-

Hugo

sledním odkazem v tomto menu je stránka s kontaktama na
klub a jeho vedení, spolu s e-mailovou adresou.
V levym okraji obrazovky je “doplňující” menu. To obsahuje aktuality klubu, kde je stručnej popis toho nejaktuálnějšího
od Royal Riders, dál pak moto a chopper galerii. Pod první
najdete fotky motorek členů klubu, ale i dalších Kutnohorskejch
motorkářů. Pod druhou výběr toho nejlepšího z fotografií chopperů spolu s odkazama na chopper stránky.
Doufáme, že brzo navštívíte naše stránky a pokud jste je
už viděli, zavítáte tam znova, protože informace na nich
budou stále přibejvat spolu s dalšíma číslama Randálu. No,
a kdyby jste měli nějaký připomínky ke klubu, nebo jeho
um.cz
webu, neváhejte a pište e-maily na r riders@centr
riders@centrum.cz
um.cz.

jeme, abyste kontaktovali klub a něco se dozvěděli. Kdo kontaktoval, jel. Jsou lidi co nás knock-outují, ehm chtěl jsem říct
kontaktují každou chvíli. Zrovna mě nikdo nenapadá, ale určitě se někdo najde. Takže nás opravdu vyrazilo jedenáct. Mně
osobně bylo řečeno,že se jede někam za Svojšice na gábl do
motorestu. Bylo mi sice divný,že jedeme přes Kolín dál na Nymburk, ale v našem klubu se už vůbec ničemu nedivím. Otázka:
“Co děláme v Lysý?” byla na místě, ale odpovědi jsem se nedočkal. Prej je tu muzeum. Prdlajs, muzeum má Medvěd
v hlavě. A další nápad vyrazit do Benešova přes Prahu stál
taky za to. “Kolik to tam může tak bejt?” “Kousíček, tak kilíčko” jo plus mínus autobus. Nakonec teda, že se pojede přes
Mukařov. Ještě, že Bob nás občas navedl na správný směr.
A teď otázka pro vás: “Víte jak se jede na čoprovy po vydlážděnejch vracečkách?” Odpověď: “ Hnusně”. Ovšem motobar v Benešově nám všechno vynahradil. Kdo tam ještě nebyl,
prohloupil. To byste čuměli, jak má vypadat správná motorkářská hospoda. Nebejt toho, že byla neděle asi bychom se
tam pěkně hvízdli. Pokud již není v tomto čísle ,tak určitě v příštím
bude nějaké foto. Myslím, že toto místo se často stane cílem
našich dalších vyjížděk.
Závěrem musím přiznat, že to byla krásná projížďka s ještě
krásnější podívanou. Narozeniny komentovat nebudu, protože jsem nebyl sám, kdo je slavil a tudíž pokud zrovna ty jsi na
nich nebyl, tak asi proto, že tě nikdo nepozval. Neboj, příští
rok tě nejspíš nepozvu taky. Ale nic si z toho nedělej, protože
nejsi sám.
Internetový stránky jsou takové jaké jsou. Původní verze byla
podle mě nejlepší, ale jsem jen jeden z mála, co do toho můžou kecat. Pokud něco na těch stránkách nemůžeš najít, tak
nejspíš proto, že blbě hledáš. Možná to tam taky není.
Máš-li nějaké připomínky adresuj je přímo klubu, popř. rádoby prezidentu a nelez s tím za mnou.
Nazdar.

Joe Bar Team

HEJ, CHLAPI!
TENHLE ŠÍLENEJ PRĎOLA
MI PRÁVĚ ŘEKL:
„SERU NA HARLEYE!“
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Blíží se III. výročí založení motoklubu
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Ani jsme se nenadáli a je to
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stárnuli a i našemu klubu Royal
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Riders přibyl vroubek na pažbu.
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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lo a prožily jsme další sezónu
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„na plnej plyn“. O našich akcích
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lu, ale kdo se jich zúčastnil s náma,
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jistě nelitoval.
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Oslavit již třetí výročí motoklubu Royal Riders Kutná Hora, zavzpomínat na
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léto, jízdy a naše akce jsme se rozhodli v našem svatosvtánku, hospodě Šance,
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24. listopadu od 19 hodin.
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Randál najdete i na internetu:
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III.
www.webpark.cz/royalriders/
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OVÁN!
EKTÙR
infolist.htm
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IJ ABYS JEZDIL, JEZDI ABYS IL!
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Píše ho prase?!

Pøedbìnej kalendáø akcí klubu na podzim 2001

Datum

Název akce

Vo co de...

semtam Klubové setkání klubové setkání, akce, jízdy, chlastačky...
1. III. výr
očí klubu Osla
očí zalo
ž ení klubu
11
výročí
Oslavv a III. výr
výročí
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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

