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III. výročí založení motoklubu Royal Riders Kutná Hora

O co šlo? O naše nášivky!
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no ofno ofno ofno ofno oficiální sdriciální sdriciální sdriciální sdriciální sdružužužužužení moení moení moení moení motttttorororororkářkářkářkářkářů, náš Rů, náš Rů, náš Rů, náš Rů, náš Roooooyyyyyalalalalal
Riders moRiders moRiders moRiders moRiders motttttoklub Koklub Koklub Koklub Koklub Kutná Horutná Horutná Horutná Horutná Hora.a.a.a.a.

27. listopadu 1998 odsouhlasili na Ministerstvu vnitra ČR
námi sepsaný stanovy a udělili status neziskový organiza-
ce. Tento den se tím pádem považuje za zrod kutnohorský-
ho motorkářskýho klubu. Ovšem jeho vznik provázela dlou-
hodobá příprava a hlavně pár let ježdění jen tak, v malý
skupince zakládajících členů, tenkrát ještě na Jawičkách,.

Okolo data založení klubu se koná vždy oslava, takový
nostalgický setkání na konci sezóny. Tento rok připadly na-
rozeniny klubu na sobotu 24. listopadu. Místo uskutečnění
akce bylo taky tradiční, restaurace Šance v Kutný Hoře.

Po pár tejdnech bez většího vzrušení nebo řádnýho alkoho-
lickýho opojení se na sobotu 24. 11. všichni pořádně těšili.
A díky “dobrý” pověsti akce, kde je sto prvních piv zdarma,
protože slaví narozeniny zároveň člen klubu (Medvěd), se na ni
chystala veškerá kmenová kutnohorská motorkářská společnost.

Odstartování oslavy bylo na pozvánkách plánovaný na so-
botní odpolední sedmou hodinu, avšak všichni samozřejmě
počítaly se svým příchodem až tak na osmou.  To se stalo
“osudný” Růžovy, Daně a oslavenci Medvědovi, který akci
v salonku restaurace připravovali. Stalo se něco, o čem jsme
si do tý doby jen povídali, avšak na druhou stranu to i čekali.

Krátce po sedmý hodině obsadili Šanci a její nejbližší
okolí členové MC klubů, podle pozdějšího zjištění, prý z celý
Český republiky. Přijeli velkým počtem aut, který zaparko-
vali na placenym parkovišti v prostoru bejvalejch kasáren
a v početný bandě, skýtající odhadem něco do sta lidí, si
přišli vyřídit “účty” s naším kutnohorským klubem. Na třech
členech Royal Riders hlasitě požadovali, pod hrozbou fy-
zickýho útoku, jejich klubové znaky a taky znaky nepří-
tomnejch členů. Asi půlhodinovej slovní útok, během který-

ho zničili členové MC klubovou výzdobu restaurace a řekli
tisíckrát: “vy čůráci”, vyůstil v “dohodu” o dostavení členů
klubu Royal Riders 3. 12. do Prahy, kde měli odevzdat svý
nášivky a “promluvit si”. Po týhle dohodě: “příjdete nebo
bude zle”, zmizel roj nečekanejch hostů tak, jak se objevil
(tímto incidentem se dál zabývá další článek v Randálu).

Volnej prostor restaurace však najednou vyplnily zástu-
py pozvanejch kutnohorskejch motorkářů a jejich příznivců
(takový střídání stráží) a jaly se gratulovat oslavenci Med-
vědovi, kterej během chvilky v panákový smršti utopil ne-
příjemnou zkušenost z předešlejch minut. Tuto zkušenost ja-
koby měli všichni příchozí, takže se, po obrovském uvolnění
ze “zahnanýho nebezpečí”, začali topit v tvrdym alkoholu
taky. Piva bylo též dostatečně, ale našli se chvilky, kdy ob-
sluha restaurace nestačila nosit desítkový plata. Během
hodně krátký chvilky se akce rozjela jako nikdy. Možná
proto, že většina z asi pětadvaceti přítomnejch byla hned
“na plech”. Komunikace tim pádem nevázla a probíralo se
zde všechno z uplynulý motosezóny, ale taky se plánova-
lo. No, vlastně se hlavně chlastalo a tancovalo.

Hosté se začali ztrácet až někdy po půlnoci avšak většina
stále zůstávala. Nebylo kam spěchat, vždyť takováhle oslava
je jen jednou za rok, a tak se musí hodně pít, tancovat a žrát.

Až kolem pátý ranní hodiny uznala hrstka potácejících se
oslavenců, že už by postel vyměnili i za pivo. Vrchní tedy
udělal čárku pod tučnym účtem piv zdarma a zjistil pro něho
milou věc. Místo plánovanejch sta piv jich tady bylo něco
k dvěstě. Takže se muselo vybrat “pár šlupek” od pří-
tomnejch, protože oslavenec Méďa měl jen na tu stovku. To
hostům snad tolik nevadilo a s plnejma břichama a řádnou
vopicí se odplazili někam, kde se dalo spát.

Něděle byla pro ty, kdo se oslavy zúčastnili, ztracenym dnem.
Taková alkoholická neděle je taky jen párkrát do roka. Hlava
bolí, v krvi pořád jeden a půl promile a  žaludek na vodě.

Až za týden od třetích narozek našeho Royal Riders
motoklubu Kutná Hora nám byli hosté schopný střízlivě říct:
“…vydařená akce, příští rok příjdem zase…”.

Jak je v alespoň trochu obeznámený motorkářský veřejnos-
ti známo, nejde si u nás, v Čechách, jen tak přišít nějakej znak
nebo symbol svýho motoklubu v podobě nášivky, kresby apod.
na záda bundy či vesty a přitom se zúčastňovat motorkářský-
ho života. Každý, kdo si tedy chce svojí klubovou nášivku (v
podstatě to nemusí bejt  klubová nášivka, ale cokoli, co připo-
míná nějakej osobitej emblém snad kromě značek výrobců
motocyklů), barvy, dát na záda, musí nejprve dodržovat pra-

vidla skupiny lidí, který se u nás sdružujou pod celosvětově
známou zkratkou MC (motoclub). Jestliže se však těmto “pra-
vidlům” někdo s barvama na zádech nepodřídí a žije si dál
svůj “motorkářskej sen” stane se jednoho dne, že je na něja-
kym srazu, závodech či v hospodě upozorněn na “neopráv-
něný” nošení svýho znaku na zádech. I když mu to nezní nijak
logicky. Pokud se toto opakuje nemusí bejt ona výtka “na záda”
jen ústní, ale spíš “přesdržková”. Pak se to zdá oné osobě
snad logičtější a o svůj znak “vyříznutím” přichází.

...helma před ranní bolestí hlavy neochránila

a všichni se bavili dál...

Lidu bylo dost a všichni se o něčem bavili...
...za uplynulou sezónu bylo jistě o čem...
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Tyto praktiky a jistý zákonitosti klubů MC byly známý i
našemu klubu Royal Riders. Avšak po prvním namátkovym
setkání s “upozorněním” již před třemi roky, jsme se roz-
hodli, že si budem raději dál žít svůj “motorkářskej sen”
v podobě vlastních motoakcí, vyjížděk, srazů, dovolenejch
a mototuristiky, který nás plně uspokojujou a dnes víme, že
jsou lepší než nejvyhlášenější komerční srazy, jsou naše
a našich přátel. Klub měl od začátku a má poslání být tady
pro všechny motorkáře nejen z okolí Kutný Hory bez rozdí-
lů, sdružovat je, pořádat pro ně akce a navzájem si pomá-
hat. Veřejný motoakce jsme tedy omezili na ty “bezpečný”
a pohodový, abychom nikoho neprovokovali svejma nášiv-
kama, který jsme hrdě dál nosili. Je přece pěkný přijet ně-
kam, kde hned vědi odkaď jste a to obzvlášť v zahraničí.
Tady bohužel narážíme i na jeden z důvodů, proč kluby
MC chtěj mít “pod sebou” všechny “vobarvený”. Jde jim o
to, aby se všichni s motorkářskejma barvama znali a už jen
podle nášivky věděli, že se na sebe můžou spolehnout a že
ten s barvama před nima neudělá ostudu všem dalším. Myš-
lenka je to sice dobrá, ale trošku si protiřečí s tím, co mnozí
členové nebo celý kluby MC dělaj. Za těch asi deset let, co
se zde tato, asi dobře plánovaná myšlenka sdružení “pra-
vých motorkářů” uplatňuje, nadělala českejm motorkářům
víc škody než užitku a nemluvě o pověsti jejich strůjců.

Ale zpět k našemu klubu. Jak jsme již zmínili, zbytečně jsme
nikoho neprovokovali a spíše se vyhejbali problémům. Když
jsme si ovšem nenašli my je, našli si oni nás. Takže třetí naroz-
ky klubu navštívili MC kluby z celý ČR. Dodnes je otázkou,
proč v tak hojnym počtu napadnuli klub o osmi členech. To,
pro co přijeli, nášivky znaku Royla Riders, ovšem nedostali,
takže se vše mělo vyřešit na pondělní (3.12.) schůzce v Praze.

Během týdne, kterej setkání předcházel, jsme kontaktovali
Českou motorkářskou organizaci (ČMO) s dotazem, co “oni

na to” jako ochránci motorkářů. Prezident ČMO nám přislí-
bil účas jeho, redaktora z ČMN a Libereckýho klubu, kterej
měl podobný problémy s barvama, na pondělním jednání.

Takže jsme se, po klubový poradě, vydali do Prahy ve
složení Růža a Medvěd s tím, že náš majetek, nášivky, ni-
komu dávat nebudeme, ale jejich nošení na zádech ukončí-
me. Na místě klubovny Pegasů, kam jsme se spolu s dalšími
dostavili, všechno narušil příjezd redaktorů z TV NOVA,
který měli až nepříjemně mnoho informací o všech událos-
tech. NOVu jsme poslali do prdele a šli jednat.

Z celý schůzky, na který s náma jednali hlavní zástupci
nejvýznamnějších MC klubů, vzešlo to, co muselo. Mimo
to, že se dost nasrali, protože jsme nepřinesli nášivky, je
výsledek schůzky asi takovej:

Pro všechny motokluby (jedince), co chtěj nosit svoje bar-
vy na zádech, je prakticky jediný “bezbolestný” řešení -
seznámit se s MC kluby, jejich pravidly, ty dodržovat a stát
se součástí těchto klubů. Jestliže chcete mít klub a nepatřit
pod MC, neměli byste nosit svůj znak na zádech, barvy na
zádech jsou totiž výhradním poznávacím znamením MC
klubů, jiný umístění je v “pohodě”.  Jestliže nedodržíte tyto
zásady a budete nosit barvy na zádech, je tady velká mož-
nost problémů s MC, protože v “motorkářskejch”  Čechách
zatím neexistuje jiná alternativa, ani organizovaný skupi-
ny, který by Vám toto právo chránily.

A co z toho plyne pro Royal Riders motoklub Kutná Hora?
Jedině to, že se seznámil s MC kluby na vlastní kůži. Bude
respektovat jejich nepsaný právo o nošení barev a nebude
používat svůj znak na zádech. Náš klub je založenej hlav-
ně na přátelství lidí, který maj rádi jízdu na motorce a chtěj
si tuto jízdu svobodně bezproblémově vychutnávat, nechtě-
jí se s nikym prát ani nad někoho povyšovat a kazit si bez-
starostnou jízdu “zápasem o barvy”.

No a je to tady. Konec roku, poslední
číslo (samozřejmě Randálu), ohlédnutí za
letošní sezónou,bilancování. Předem se
jménem redakce omlouvám za poněkud
zpožděné vydání tohoto dvojčísla, ale lis-
topad byl více než hektický. Co se vlastně
stalo? No já si myslím, že už o tom ví snad
každý a pokud ne, tak v tomto čísle je o
tom napsáno víc než dost. Jednotlivé člán-
ky dnes kritizovat nehodlám, protože po
obsahové stránce nemám, co bych k  tomu
dodal. ….No mám, ale myslím, že za ten

rok té kritiky bylo až moc a na hrubky jsme si už u “Brtníka”
všichni zvykli. (Možná už je opravil)

Tak jakýpak ten rok 2001 jedna byl? Začali jsme uskutečňo-
vat svou vizi, kterou bych nazval “Sami pro sebe”. Vykašlali
jsme se na silně medializované megasrazy a spíš se věnovali
utužování klubového života. Na některých srazech jsme samo-
zřejmě zastoupení měli, ale snad kromě Malešova to většinou
byly individuální aktivity. Největším trhákem letošní sezóny byla
dovolená v Chorvatsku. Šéfredaktor tohoto plátku to nazval
“Na mašinách k moři”. Většina z členů Royal Riders si splnila
svůj sen projet se po pláži na mašině. Já osobně jsem to absol-
voval pouze jako zátěž na sisibaru  Ježíškova Draka, ale i tak to
stálo za to.(Myslím tu pláž) Kdo to ještě neví, tak  mě za vysně-
ným cílem dovezla plechovka nafilovaná plechovkama. ( Taky
to mělo něco do sebe) A kdo nad tím ohrnuje nos, ať mi vleze
na záda. Další vydařenou akcí byl FestLejt 2001. Spíše rodinný
srázek měl supr atmosféru a přestože to téměř zruinovalo klub

(zbylo asi 9,60 Kč) akce se vydařila, je na co vzpomínat a už
víme jakým směrem se bude ubírat další její vývoj. Taky jsem
měl narozeniny, vy ne?  Až na Gagarina se tam sjel celý klub
a řádně jsme povraždili miliony mozkových buněk. No prostě
ten rok byl asi jeden z nejlepších co jsme kdy zažili a věřím, že
o tom příštím to řekneme taky.

Do roku 2002 přeji všem motorkářům hlavně pevné nervy
v boji s idiotama a byrokratama a ať je vždycky co výbušného
nalejt do bandy (hlavně za co), protože na chcanky to nejezdí!

ČMN: Kdysi kdosi (myslím,že nějaký doktor) řekl, že rozčilování
škodí zdraví a když už se rozčílíte, tak to nemáte dusit v sobě, ale
třeba někoho seřvat nebo něco rozbít. V pátek jsem bohužel zů-
stal v práci sám, a tak to odneslo mé pracoviště. A proč? Víte,
koupil jsem si ČMN. Otočil na druhou stranu a jal se číst článek
“Respektovat neznamená kopírovat”. Že jsou v ČMN lidé, kteří
mnohdy nevědí o čem píší, to už jsem stačil zaregistrovat, ale že
jsou někteří takoví  I D I O T I jako ten co napsal tenhle článek, to
mi došlo až teď. Hochu, hochu, ty seš ale  magor. A tvůj šéfredak-
tor, co to schválil asi nejspíš taky.  A ještě si tam dejte svoje fotky.
No páni ty seš ale fešák. Dutolebec obecný. Že jsi MC-čka kasto-
val na skinheads to je mi putna. Třeba ti za to rozbijou držku. Ale
říct, že tu reportáž na Nově inicializovali motorkáři, aby se po-
mstili MC-čkám a že nošením znaku na zádech porušuji nějaký
jejich nepsaný zákon, za který  mě mohou protizákonně ztrestat,
to je teda na mě moc. Kdybys napsal, že ten problém tady je a že
se těžko bude hledat nějaké řešení, tak to pochopím, ale tohle je
nad mé chápání. Končím s vámi (ČMN). Z těch keců bych taky
mohl chytit psotník a v případě pokusu použít vás jako hajzlpapír
by mi taky mohla začít blít prdel.
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Pøedbì�nej kalendáø akcí na pøelom rokù 2001/2002
Datum Název akce Vo co de...

Randál najdete i na internetu:
www.webpark.cz/royalriders/
infolist.htm
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K reportáži na TV NOVA
TV NOVA uveřejnila 4.12. v hlavním zpravodajství re-

portáž s názvem “Válka motorkářů”, aniž by si uvědomila,
co rozruchu způsobí ve veřejnosti. Nafoukla bublinu a po-
škodila spoustu normálních motorkářů a jejich pověst. Ne-
víme, kdo jí dal takový informace a odkud se vše dozvědě-
la, ale uveřejnění reportáže bylo trestuhodný.

Staronovej motoshop v KH
V Kutný Hoře byla a je docela velká skupina motorkářů

a další každym rokem přibejvaj. Ovšem do nedávna ne-
měli kutnohorský příznivci motorek ten “svůj” motoobchod
s dostatečnym výběrem dílů, olejů, pneumatik a doplňků.
Proto většinou navštěvovali jiný města jako Kolín, Přelouč
a Čáslav, kde se motoshopy a motodealeři  už nějakou
dobu vyskytujou. Ovšem pozor! Ze snad jedinýho obchůd-
ku s mototématikou v KH, dříve spíše jen pro Jawy a Babe-
ty, tzv. “fichtlárna”, vyrůstá po rekonstrukci opravdovej mo-
toshop se vším, co k němu patří. Sortiment je zatím skromnej,
ale po zavážce v novym roce bude jistě srdce kutnohoský-
ho motorkáře plesat. K dostání by měli bejt díly, oleje, pne-
umatiky, doplňky a mimochodem i náš Váš infolist Randál.

Shrnutí akcí RR v roce 2001
Akcí, co jsme s Royal Riders uskutečnili, bylo letos mnoho
a ty nejdůležitější zde vyjmenujem.
17. března MoMoMoMoMotttttocykl 200ocykl 200ocykl 200ocykl 200ocykl 20011111

tradiční veletrh, kde jsme nechběli
31. března ZahajoZahajoZahajoZahajoZahajovvvvvací vyací vyací vyací vyací vyjížďkjížďkjížďkjížďkjížďka klubua klubua klubua klubua klubu

cca 35 mašin, cesta vedla na Sázavu...
9. dubna RRRRRock shoock shoock shoock shoock show Křw Křw Křw Křw Křeseeseeseeseeseticeticeticeticetice

klasická „zábava“, kde jsme se všichni sešli...
28. - 29. dubna MoMoMoMoMotttttoparoparoparoparoparttttty v Dřy v Dřy v Dřy v Dřy v Dřeeeeevěnicích u Jíčínavěnicích u Jíčínavěnicích u Jíčínavěnicích u Jíčínavěnicích u Jíčína

vyhlášenej sraz, kterýho se účastníme
25. - 27. května VII. srVII. srVII. srVII. srVII. sraz moaz moaz moaz moaz motttttocyklisocyklisocyklisocyklisocyklistů v Malešotů v Malešotů v Malešotů v Malešotů v Malešověvěvěvěvě

sraz u Kutný Hory pořádanej kámoše-
ma z Freedom motorcycle

15. - 22. června SloSloSloSloSlovvvvvensensensensenskkkkko II.o II.o II.o II.o II.
dovolená na mašinách u našich sousedů

2. - 7. července DoDoDoDoDovvvvvolená po Čechách - Dalešivolená po Čechách - Dalešivolená po Čechách - Dalešivolená po Čechách - Dalešivolená po Čechách - Dalešiveeeee
tradiční jízda po naší zemi

14. července MoMoMoMoMotttttosvosvosvosvosvadba Tadba Tadba Tadba Tadba Tomáše z Komáše z Komáše z Komáše z Komáše z Kolínaolínaolínaolínaolína
27. - 29. července FFFFFesesesesestletletletletlejt 200jt 200jt 200jt 200jt 20011111

III. ročník klubovýho setkání kutnohor-
ských motorkářů, akce roku!!!

3. - 17. srpna ChorChorChorChorChorvvvvvatsatsatsatsatskkkkkooooo
dovolená snů, na motorkách u moře!!!

6. října OslaOslaOslaOslaOslavvvvva nara nara nara nara narozozozozozenin členaenin členaenin členaenin členaenin člena
tradiční oslava narozenin

14. října PPPPPodzimní vyodzimní vyodzimní vyodzimní vyodzimní vyjížďkjížďkjížďkjížďkjížďka klubua klubua klubua klubua klubu
jedna z posledních větších vyjížděk

24. listopadu III. výrIII. výrIII. výrIII. výrIII. výročí zaloočí zaloočí zaloočí zaloočí založžžžžení klubuení klubuení klubuení klubuení klubu
velká oslava narozenin klubu a jeho čle-
na v restauraci Šance

... toto je tedy jen výběr ze všech akcí, kde nechyběl Royal
Riders motoklub Kutná Hora, kterej přeje všem motorká-
řům co nejlepší start do nový sezóny, bez nehod a s nezni-
čitelnejma mašinama. Mnoho najetejch kilometrů a hlavně
zdraví v sezóně 2002!!!

Technický zázemí
Každýho motorkáře asi někdy potká situace, kdy už mu

jeho šikovný ruce nestačej a musí si nějakej ten doplněk na
svýho miláčka prostě koupit. I v klubu jsme často zajížděli
do všem známejch motoshopů v Přelouči či Kolíně, ale stá-
le jsme tam byli “cizí”. Ovšem po seznámení s Tomášem,
s kterym jsme už pár akcí projeli a stali se z nás přátelé,
majitelem MotoTrendu v Kolíně, kterej je taky dealerem
Yamahy, se tato situace změnila. V Kolínskym MotoTrendu
naleznete nejen obchod s motocykly Yamaha a motoser-
vis, ale taky výběr doplňků, náhradních dílů a oblečení na
všechny druhy motocyklů. A jelikož je MotoTrend i distribu-
torem značkovejch doplňků Highway Hawk, můžete si svý-
ho miláčka v pohodě upravit k obrazu svýmu. I zde nalez-
nete samozřejmě náš Váš infolist Randál.

Stavba chopperu GS 1100
Jak je známo, přes zimu se většinou opravujou, nebo vy-

lepšujou naše stroje. Ovšem v prosinci započal Petr,
s přitakáváním Medvěda, stavět další šílenou stavbu moto-
cyklu. Petr po svým chopperu s motorem Ducaty a Medvěd
po “Feně” 500 SV. Jako základ je použit motor Suzuki
GS1100 a speciální zadní kolo, vše od dalšího stavitele Libo-
ra, kterej se svýho projektu vzdal. Všechno na brutálnim sto-
koňovym chopperu bude vlastní výroby, včetně přední sprin-
ger vidlice a rámu. Teď se jen můžem těšit, jaká kreace
nakonec s dílny mladejch kutnohorskejch stavitelů vyjede.

PF 2002

Narodil se ježíšek,
koupíme mu kožíšek,

hodně dlouhý chlupatý,
aby mu byl na paty.

Ježíšův vánoční koutek


