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.Info list y Royal Riders motoklubu Kutná Hora.

URČENO VÝHRADNĚ PRO MOTORKÁŘE!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fučíkova 425, 28401 Kutná Hora, IČO 68998058

Telefon: Michal 606 733 745; Radek 605 787 900; Aleš 606 758 695; Růža 327 561 068
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Po neustálym odkládání symbolickýho ukončení letošní vydařený sezó-
ny „podzimní vyjížďkou“, jsme stanovili termín na neděli 20. října 2002.
O tom, že chceme v posledních mrazivejch říjnovejch dnech vyrazit na dvou
kolech do překrásně probarvený krajiny, se motorkáři mimo klub mohli
dovědět jen z pochybný věty: „Hele, v neděli je vyjížďka, tak kdyžtak při-
jeď“. Odpovědí bylo: „V tomhle zasranym počasí chcete někam jet?!“, když
se dotyčnej kouknul z okna na padající kapky deště a teploměr pod deseti
stupněma. Možná z frajeřiny, ale spíš z „absťáku“ po jízdě jsme říkali: „Je-
dem za každýho počasí!“. Tato silácká věta udělala asi dojem na „toho
nahoře“, a tak v neděli rozfoukal mraky a ukázal nám mozol na azurový
obloze. Do kamen mohl sice nalejt trochu ředidla, protože teplota byla stále
okolo deseti stupňů, ale „díkybohu“ za ně, mohlo bejt hůř.

Kolona třiceti mašin se dokáže pěkně natáhnout, takže měli řidiči
a mrznoucí chodci rozhodně o zážitek postaráno. Po pár kilometrech se u
účastníků jízdy ukázalo, kdo vzal tuhle podzimní vyjížďku vážně a řádně se
zateplil. No, stejně si musíme přiznat, že u Havlbrodu byla zima snad i těm
„teplejm“. Hřát nás mohl jen příjemnej pohled na barevnou krajinu a sem
tam i adrenalin při zrychlení jízdy.

Motorest za Havlíčkovym Brodem každej uvítal a rád si sednul do tepla
po padesáti ujetejch kilometrech. V útrobách restaurace jsme si museli udělat
sezení a trochu pohejbat se stolama, takže tam pro nikoho jinýho, mimo náš
„zájezd“, nezbylo místo. Po bouřlivejch diskusích s motorkářskou témati-
kou a obědě se naše početná skupina znovu posadila na stroje, který venku
už vychladly, a vyrazila zpět směr Kutná Hora.

Zpáteční cesta nevedla již po hlavní, ale v Havlbrodě jsme to napálili na Chotěboř
a po klikatejch silničkách podjeli Železný hory, který zářili barvama od různýho listí
stromů. Na zimu jsme si taky skoro zvykli, a tak byla cesta čistě „kochačkou“.

Celá letošní 140 kilometrů dlouhá podzimní vyjížďka skončila tam, kde
začala, tedy na parkovišti Na Valech. Tam se skupina motorkářů rozloučila,
ale rozhodně ne s letošním ježděním, protože „pro postižený sezóna nekon-
čí!“. Takže na „Mikulášský vyjížďce“ naviděnou…

Jednou z posledních veřejných moto akcí, které jsme se zúčastnili, byl
tradiční závěrečný závod Mistrovství Český republiky dragsterů v Kolíně.
Během docela vydařenýho dne jsme se pokochali pohledem na nadupaný
mašiny a jejich nastartovaný motory nám podráždily bubínky v uších. Právě
díky pěknýmu počasí se sem sjelo dost diváků, takže bylo v depu a přilehlém
parkovišti na co koukat.

Při závodech v klasickejch kategoriích nejvíce zaujala ta nejvyšší, tedy
competition. Tam stále zápolil pan Hutla se svým nezkrotitelným třílitrem
a pan Sulek se snažil překonat vlastní rekord Kolínský tratě s turbem na
jeho podélným boxeru. Návštěvníci se mohli zúčastnit jízdy pravidelnosti -
příchozí, a tak napodobit „umění mistrů“. Této možnosti využili i místní mo-
torkáři a večer účast řádně v Kolíně oslavili.

Drakové v Kolíně 21. září 2002

R o y a l  R i d e r s
m o t o k l u b u  K u t n á  H o r a

Díky tomu krásnýmu prosvícenýmu podzimnímu počasí se „fáma“ o naší
vyjížďce rozfoukla do kraje, a tak se v něděli 20. října okolo dopolední
jedenáctý hodiny začali slejzat motorkáři, a to tradičně na parkovišti Na
Valech v Kutný Hoře. Nakonec se na místě srazu sjelo něco přes třicet mašin,
což nás mile překvapilo, protože vyjížďka nebyla nijak propagovaná. Prostě
styl oznamování „jedna baba povídala“ tentokrát vyšel.

Po nezbytnym prohození pár slov jsme si nasadili „palčáky“, navlíkli
kukly a odstartovali jízdu tradičním průjezdem centra města. Pokračovali
jsme pak směr Havlíčkův Brod.

Na Valech se sjelo asi 30 mašin Před motorestem bylo plno

Hutlův třílitr zase budil respekt

Skupinovka



„Nic se nemá uspěchat“, říkal si kdysi Medvěd, když pracoval tři roky na
svý stavbě chopperu okolo historickýho belgickýho motoru FN 500 SV
s pozdějším názvem „Fena“. Ovšem na začátku tohoto roku musel zprvu tuto
větu opustit, když se s Petrem bezhlavě vrhli do asi nejzběsilejší stavby v Kutný
Hoře a jejím širém okolí.

Práce na chopperu okolo motoru ze Suzuki GS1100 probíhala totiž oprav-
du rychle. Pohonnou jednotku prodal Petrovi Libor Strnad, stejně jako obří
195 cm široký zadní kolo s auťáckým litým ráfkem z Oktávky a pumovou
nerez koncovkou výfuku. Celkovej koncept stavby dal pak dohromady Med-
věd a Petr to vše vlastnoručně vyrobil. Začalo se extrémně dlouhou přední
springer vidlicí vlastní konstrukce. Ta se pak namontovala na rám, který vznik-

nul prakticky za jedno sobotní odpoledne na „oltáři“ z ocelové desky. Vše
dál probíhalo vcelku hladce. Motor se jednoduše vešrouboval do přesnýho

rámu a usadilo se zadní kolo. Pak si Petr pohrál s ostatními součástkami
jako zadní blatník, řidítka, stupačky, kastlík na elektriku a dal-

šími detaily potřebnými k jízdě. Nádrž stavby měla být
původně malinká ve stylu Sporsterů, ale nakonec se

přistoupilo k velké „baňce“ z Dněpra.
V tomto zdánlivě hotovém stavu měl

stroj s názvem „Pra-

sopal“ vyjet už na jaře! Díky mnoha okolnostem se však práce na jedinečným
kousku zastavily, a tak i na srazu Royal Riders Fest Lejt 2002 byla mašina k vidění
jen v nepojízdném stavu. Naštěstí „Prasopal“ nesdílel stejný osud jako kdysi
Medvědova „Fena“, takže se dodělání protáhlo „jen“ do podzimu, kdy se
oprášil stávající stav, kouklo se, co kde ještě dodělat a mohlo se pokračovat.
Ze všech věcí zůstaly ve finále jen dvě, a to výfuk a zapojení elektriky. Na
výfukovém potrubí si Petr vyzkoušel svý svářecký a tvarovací schopnosti, když do
jednoho svodu napojoval čtyři vývody z motoru. To se mu docela zdařilo a stavba
dostala s novou nepřehlédnutelnou součástkou další extrémní výraz. Zapojení
elektriky si vzal zase na triko Medvěd, a tak se mohlo po půl sobotního
odpoledne spojování drátů zavelet ke startu. Takže 19. října v pozdních od-
poledních hodinách zavrčel startér mohutnýho motoru a z výfuku se ozvaly
první výbuchy. Pak se stroj vytlačil ze stáje na silnici a proběhla první jízda

pokřtěná deštěm ... A jak Prasopal jezdí? Motor disponující skoro sto ko-
níkama ho ženě nekompromisně vpřed na jakýkoliv rychlostní stu-

peň a zatáčení s rozvorem 2,25 metru nedělá zas tak velký
problémy, jaký každej čekal při pohledu na dlouhou

vidli ... Teď čeká novou Kutnohorskou stavbu pár
desítek kilometrů testování a dolaďování

prvků, potom kompletní rozebrání
a ošetření

dílů patřičnou povr-
chovou úpravou.

Po zimě se tedy můžeme
těšit na nový extrémní moto-
cykl, který rozhodně jen tak
někdo nepřehlédne.

Totální prasopalismus aneb prasopal konečně vyjel!
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Jakpak bych asi měl dneska začít? No asi
tak,že nejdřív pozdravím. Takže „NAZDAR”. Pak
bych mohl napsat, co že v tomto čísle najdete.
Proč? Protože to všichni čtete od prostředku
a ani nevíte,že na obalu je nějaký obsah. Oli-
zujete polonahou černovlasou barbínu a pís-
menka vám jaksi unikají. Takže v tomto čísle se
můžete dočíst o naší podzimní vyjíždce, něco
o závodech dragsterů v Kolíně, o tom, že se ko-
nečně dala do pohybu Petrova (a Michalova)
stavba (byla k vidění na FestLejtu), moje slinty,

mého spodního prádla nedosahuje ani zdaleka uspokojujících parametrů a tak
jsem to v Církvici švihnul k domovu. No co, i tací se mezi vámi najdou.
DrDrDrDrDragsagsagsagsagsttttterererereryyyyy ::::: Nebyl jsem – nekomentuji.
Prasopal:Prasopal:Prasopal:Prasopal:Prasopal: Budete se divit,ale ono to opravdu jede. Ted už snad i prej řadí
a brzdí. Má to svoje malé mušičky,ale postupně se vychytávají. Hlavně to
moc nechvalte, ať to klukům nestoupne do lebek. Ovšem největší masařkou
je zvuk. Zvuk? Jakej? Já nic neslyším!!! Narvi tam okapovou rouru a máš po
problému.
Novej klub:Novej klub:Novej klub:Novej klub:Novej klub: Je to dobře. Nás už je habakuk a další členy asi hned tak přibírat
nebudeme. Aspon dokud bude u nás vládnout silnou rukou anarchie a dokud
pravda a láska nezvítězí nad lží a nenávistí.  Hele proč mám divnej pocit, že
ve slově „verbeš”  se píše na konci „ž” ??? Vždyť to je podle vzoru „fermež”
né??? ... Jo a taky byli už i v novinách. Sice my víckrát, ale to přijde kluci.
Hlavně vydržet.
Balkánské šílenství:Balkánské šílenství:Balkánské šílenství:Balkánské šílenství:Balkánské šílenství: To si nechte vyprávět od Rudly. Já jen vím, že prý se bude
v dohledný době stěhovat do Makedonie, protože to tam je superrrrrrr
a strašnej masakrrrrrrrrrrr……………..
Blábol:Blábol:Blábol:Blábol:Blábol: …….je blábol. A zase o chlastu. A proč??? Protože v v v v v vo tom to
je, přátelé.

a taky že u našich kolínských sousedů vznikl nový motorkářský klub a že
Rudla s Tomášem a jeho kámošem se vydali na mašinách do Turecka. No
a blábol je už taky samozřejmostí.
Podzimní vyjíždka:Podzimní vyjíždka:Podzimní vyjíždka:Podzimní vyjíždka:Podzimní vyjíždka: Budete se divit,ale náhodou jsem se k této akci přichomejtl.
Byl jsem překvapen počtem účastníků i počtem nových tváří. Až jsem se při
příjezdu málem poroučel k zemi. (Pche,tu radost vám neudělám). Bohužel
jsem zjistil,že jsem nenašel zdraví na hnoji a že nejsem jeden z těch postiže-
ných, pro které sezona nekončí (nejsem Medvěd). Hlavně tepelná izolace



Ž I J  A B Y S  J E Z D I L ,  J E Z D I  A B Y S  Ž I L !

Randál najdete i na internetu: www.sweb.cz/rrandal

Listopad
IV. VÝROČÍ

oslava 4. výročí založení Royal Riders motoklubu Kutná Hora
Royal Riders
Změny v akcích jsou možné, proto pro bližší informace kontaktujte Royal Riders motoklub Kutná Hora

Nejbližší akce klubu v roce 2002
Datum Název akce Vo co de...

... a pohádky je konec

Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fučíkova 425, 28401 Kutná Hora, IČO 68998058
Telefon: Michal 606 733 745; Radek 605 787 900; Aleš 606 758 695; Růža 327 561 068

S nesmyslně padajícím žlutohnědočerveným humusem ze stromů přišel
do naší horské dědiny podzim. Na zemi a obzvláště na silnicích to listnatý
svinstvo dělá další zkurvenou překážku pro poklidnou jízdu. K tomu všemu
je ještě zima, na motorkáře leze chřipka, je votrávenej, pořád prší a mašina
se sere. Nezbejvá než se pomalu smířit s tím, že svýho kovovýho miláčka
zabalíme do deky, šoupnem do útrob garáže, stodoly, nebo do nějaký suchý
díry, kde mu bude teplo. Sebe, jakožto plnokrevnýho motorkáře, stačí šoup-
nout zase do tepla hospůdky a pomalu se smiřovat s osudem přicházejícího
absťáku po jízdě.

Smiřování nemusí bejt zas tak nepříjemný, když si uvědomíme, že se
zvětší přísun zlatavýho moku a jinejch víceprocentních energetických nápo-
jů. Ona tahle doba, kdy pomalu upadá jeden smysl života - jěždění, a tak ho
převyšuje ten druhej - chlastání, není zas tak špatná. Co chudákovi motorká-
řovi zbejvá, než si ze samýho žalu nad zkurvenym počasí, špinavejm silnicím
a ještě jednou zasranýmu počasí, pěkně vožrat držku.

Začátek podzimu je pro milovníky dvou kol ještě důstojnej. To venkovní
teploty dovolujou sem tam uskutečnit nějakou tu odvážnou projížďku. Ovšem

po ní, s blížící se zimou, nastává stále větší doba strávená rozehříváním
omzlejch končetin, osekáváním rampouchů z nosu a hledání toho nejen chca-
cího vývodu z těla, kterej ztrácí na smyslu. Na důstojnosti zmrzlého motorkáře,
ale malej pinďour tolik neubere, jako jeho popodzimní, tedy zimní, sezení
v hospodě s rukama před sebou za neustálého vydávání hlasitech zvuků zdán-
livě napodobujících chrapot motoru. Z abstinujícího nadšence do jízdy
na motocyklu se pak pomalu stává tak zvaný „abstinující motorik“.

Takovej hospodskej stůl se zazimovanými motorkáři se většinou pozná
podle toho, že jsou na něm rozlitý půllitry, všichni mají ruce před sebou
a jsou velmi hluční. S přibejvajícíma čárkama na pivním lístku se pak i ze
zarytejch „čopráků“ stávají silničáři až skůtrysti. Jejich hlavy upadají až na
nádrž, tedy na desku stolu, a sem tam pak někdo nevybere zatáčku a končí
v depu na podlaze.

Ale nepředbíhejme, popsané vysněné časy jsou ještě doleko. Ještě pořád
se po silnicích prohánějí navlečený rampouchy na dvou kolech a rozhodně
nějakou dobu budou u hospod brumlat ty pravý motory.

Bude tomu přes rok, co se s Royal Riders motoklubem Kutná Hora
začalo akcí účastnit pár motorkářů z blízkého Kolína. Dokonce se posled-
ní dobou ukazovali celkem pravidelně na čtvrtečním „semináři“ na Šanci
v Kutné Hoře.

Po pár týdnech a po našem „srázku“ Fest Lejt 2002 najednou sousedé
z vedlejšího města „v rovině“ zjistili, že jich tam jezdí na mašinách dost
a ani o sobě nevěděli. Když si tedy konečně uvědomili, že v Kolíně a jeho
okolí nejsou sami, přesunuli si i pravidelné scházení z „Hor Kutných“ do
„rovin“ Kolínských, přesněji do hospody „U Pavlíčů“. Tam už po pár „klu-
bových“ čtvrtcích, které začali zřejmě dodržovat dle kutnohorského vzoru,
vznikla myšlenka založení vlastního sdružení přátel jízdy na mašinách.
Z Kolínského Pressu jste se pak mohli dočíst o skupině motorkářů pod
názvem „Kolínská verbež“.

V Kolíně se už tedy také scházejí přátelé jedné stopy a plánují vlastní
akce, chlastačky a jízdy. Royal Riders motoklub Kutná Hora jim proto jako
starší bratříček přeje hodně úspěchů a početnou členskou základnu, ať se
můžeme společně dál setkávat na svých vyjížďkách a akcích.

Sousedé se slejzají
aneb copak je to za „verbež“?

Podzimní blábol

Balkánské šílenství
Na konci letošních prázdnin se vydali tři odvážlivci po Balkánských ze-

mích. Cílem jejich třítýdenní cety se stalo Turecko. Rudla na nezničitelnym
Introši 1400, Tomáš na Super Téneré a Plechy na TDMce projeli čtrnáct zemí
a během jejich putování toho hodně zažili. O cestě, kterou jen tak někdo
nezažil napíšeme exkluzivně v některém z příštích RANDÁLů. Máte se roz-
hodně na co těšit!!!
1 -  Česká rep., 2 - Rakousko, 3 - Slovinsko, 4 - Chorvatsko, 5 - Bosna a Her.,
6 - Černá Hora, 7 - Albánie, 8 - Makedonie, 9 - Řecko, 10 - Turecko,
11 - Bulharsko, 12 - Rumunsko, 13 - Maďarsko, 14 - Slovensko


