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URÈENO VÝHRADNÌ PRO MOTORKÁØE!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fučíkova 425, 28401 Kutná Hora, IČO 68998058
Telefon: Michal 606 733 745; Radek 724 083 922; Aleš 606 758 695; Růža 327 561 068

PRÁSKÁRNA
V nové rubrice RANDÁLu ve stručnosti uvádíme
aktuality nejen z dění v motoklubu Royal Riders
Kutná Hora.

11. 4. 2003 - Virago šlo do světa – Se smutkem se
oznamuje, že Alešova dlouholetá láska - jedenáctka
Virago opustila jeho kutnohorskou stáj. Přejme stroji
mnoho dalších kilometrů pod taktovkou nového majitele a Alešovi brzké uzdravení zlomeného srdce.
12. 4. 2003 - Tři sestry se usadily na Šanci – Na koncertu
Tří sester v Křeseticích u KH byl asi kdekdo, ovšem málokdo ví, že se posilnili pivem pro svůj výkon v rodné hospodě Royal Riders - Šance, a to přímo u klubového stolu!!!
13. 4. 2003 - Hra s Legem ve finále – Hugo a Bob
byli přes zimu hodný, a tak si mohli hrát
s rozborkou a sborkou motorových srdcí svých
mašin. Oba v dubnu skoro nastejno scukli do
šroubku rozebraný pohonný jednotky, oběma nešlo po montáži pořádně
řadit a oba to
opravili.
Doufejme, že

brzo zase budeme
z dálky slyšet Hugův
buchar Savage a Bobův traktor Shadow.
Duben 2003 - Růžovo Virago 1100 opouští,
tak jako Alešovo, domovskou
garáž a putuje do světa. Tím skončila stará dobrá éra
motorek zakládajících členů Royal Riders. V minulosti
to byli právě stroje Yamaha 1100 Virago (Aleše, Huga,
Růži...), které jezdily jako jedni z mála větších chopperů Kutnou Horou. Jejich noví majitelé proto můžou
být na historii strojů hodně pyšní.
Květen 2003 - Srdce Hugova bucharu ožívá a šťastný
majitel nemůže věřit tomu, že to konečně jede a nechčije z toho olej. • Bobův „stín” naopak chrmlá na
jeden válec a moc se mu nechce do klidnýho chodu,
snad to vyřešila oprava u Slávka. • Medvědova Shadow byla svěřena na „protažení” mistru úpravci Kloboučníkovi, kterej si pohrál s anatomií a přidělal pod
krk kloub, aby se úhel přední vidlice podkopnul o patnáct stupňů vstříc ubíhající silnici. Výsledek rozhodně
stojí za to a z malého „Šampónka“ je konečně pořádnej „Šampón“.

Zahajovací vyjíïka Royal Riders

Na Valech v KH bylo 70 mašin!

Na Velikonoční neděli 20. dubna 2003 uspořádal kutnohorský motoklub Royal Riders každoroční zahajovací vyjížďku. Na rozdíl od minulých let byla akce naplánovaná dost dopředu, takže se muselo spoléhat na počasí.
To udělalo o svátečním víkendu radost nejen návštěvníkům probíhající Sedlecké pouti, ale i všem motorkářům, kteří se vydali na první větší akci Royal Riders.
Vědělo o ní sice dost lidí, ale když se v jedenáct hodin
sjelo sedmdesát mašin na parkovišti Na Valech v Kutné
Hoře, byla to rekordní účast ze všech dosavadních vyjížděk. Počty okolo třiceti mašin jsou tím historií a můžeme se těšit na první stovku, a to snad už příští rok. Při
klábosení a zdravení lidí, kteří se přes zimu neviděli, se
počkalo na poslední opozdilce a mohlo se vyrazit.
Dlouhá kolona silných strojů projela celým městem
a zavítala i na Sedleckou pouť. Zvláště jízda hlavní Masarykovou ulicí vzbuzovala respekt, protože dlouhá třída
byla prakticky celá zaplněná štrůdlem mašin. Na pouti

se pak zraky lidí soustředily jen na nečekanou atrakci
v podobě obkroužení kruhového objezdu sedmdesáti stroji. Cílem se pak stala Benešovská motohospoda U Apače. Cesta přes Český Šternberk byla nádherná při krásném slunečném počasí. Jen silnější vítr trochu brzdil
bezstarostnou jízdu. V Benešově se celá banda usadila.
V hospodě bohužel nevařej, a tak se motorkáři po poklábosení pomalu začali rozjíždět. Hlavní účel vyjížďky,
setkat se znovu v nové sezóně a pěkně se společně
projet, byl však splněn.
Z Benešova se potom po menších skupinách přejelo
do hospody Na Marjánce u Sázavy. Zde si někdo dal
oběd a někdo už pálil domů. Část organizátorů z Royal
Riders zakončila akci tradičně v Kutné Hoře na Sedlecké pouti.
Příjemným setkáním lidí, kteří podlehli kouzlu dvou
kol, a společnou jízdou se tak symbolicky odstartovala
další kutnohorská motorkářská sezóna. Ta bude plná
dalších vyjížděk, motodovolených a návštěv srazů.
Plac v Benešově skoro nestačil...

Vyjíïka Royal Riders v Kutnohorském deníku

Spodová jízda do Puchøe
Na státní svátek 8. května se pořádá pro příznivce
„starých časů“ takový rodinný srázek a burza veteránů
v Puchři u Kutné Hory.
Petr, člen Royal Riders, na něm jako zarytý sběratel
stabilních motorů a vlastník veteránů NSU z dvacátých
let minulého století, samozřejmě nesměl chybět. A protože i v srdci Medvědovy stavby choppera burácí motor FN
500 SV z roku 1930, neváhal a vydal se na akci s Petrem.

Veteránů není nikdy dost...

Za krásného slunečného počasí si to tak dva spodový
motorový veteráni brumlaly z Kutné Hory přes Křesetice do Puchře. Tam je čekalo dalších asi dvacet vrstevníků z dob, kdy vše vonělo olejem a špatně spáleným
benzínem. Během parného dopoledne se pak na políčku shromáždili další skalní příznivci veteránů. Ve staré
budce z náklaďáku bylo pro návštěvníky zřízeno občerstvení. K pohodě a klábosení se podával guláš, klobásy
a pivo, který měli „pojízdní“ návštěvníci na starých
strojích zdarma.
Vrcholem a jedinou akcí na tomhle „domácím“ srázku, mimo pozorování veretánů a blafajících stabilních
motorů, byla vyjížďka, tak zvaný okruh. Okolo jedné
odpoledne se tedy nadráždilo vše, co bylo schopné pohybu a „stařečci“ se vydali průměrnou čtyřicítkou na

Levis menusí být jen označení oblečení, ale i již zaniklých motocyklů.

spanilou asi osmikilometrovou jízdu po nejbližších vesnicích. Nevídaná kolona burácejících strojů se stala
připomenutím starých dob a umu našich předků. Koho
jeho stroj nezklamal, mohl dojet znovu do Puchře, a to
ke „stromu svobody“, který zde po revoluci zasadili organizátoři akce. Tam následoval tradiční proslov, položení šeříku a společné foto.
Akce pak pokračovala pohoštěním na place, ale většina „dědečků a babiček“ už zamířila zpět domů do rodné stodoly či garáže. Příští rok se však znovu vrátí do
starých časů na Pucheř.

Spodový motory vládnuly kdysi světu

MOTOPARTY v Døevìnicích u Jièína
dičních soutěžích probíhajících před pódiem ví jen málo. To také trochu značí to,
že úroveň zábavy těžce skomírala a zápolící podnapilí soutěžící už moc lidí nebrali.
Z programu srazu by se tak dali pochválit
jen kapely jako Janis Joplin revival a Visací zámek, který donutily většinu přesunout
místo konzumace piva před pódium.
Skupina Visací zámek dostala všechny do varu
Na place v Dřevěnicích se zase sjelo dost mašin

Venkovní teploty se pomalu vyhouply nad dvacet stupňů nad nulou, a tak nastala ta pravá chvíle na první
větší motosrazy.
Na konci dubna se osamocený motorkář může již po
pár let těšit na společnost stovek stejně postižených,
kteří se sjedou na MOTOPARTY v Dřevěnicích u Jičína. I pár kutnohorských vyznavačů jedné stopy se rozhodlo porušit své loňské předsevzetí, zavrhnout megasrazy, a vydalo se v sobotu 26. dubna směr Jičín. Spolu
se dvěma členy Royal Riders, Medvědem a Alešem se
akce zúčastnil Míra, Martin, Otík spolu s kámošema
a ani zástupci Kolínské verbeže nechyběli.
Na sraz dojela kutnohorská skupina tradičně až po
poledni. Dopoledních vyjížděk na podobných akcích se
totiž už dávno neúčastní. Vždyť když přijedete a máte
v prdelní kosti sedmdesát a více kilometrů z domova
spolu s ukrutnou žízní, proč se táhnout dál a nedát si
radši u prázdných stánků pár kusů?! Letos se však dorazilo později ještě z důvodu účasti na motorkářské svatbě
v Kolíně.

Kámoši a pivo, to je pohoda

Když se tedy konečně přijelo na místo akce, čekalo
účastníky zaplacení těžce komerčního vstupu 250 kačen, což se dalo čekat od komerčního srazu. Plac byl
stejný jako každý rok. Volné místo bylo tradičně už jen
na spodní louce, kde se naše skupina usadila. Po povinné prohlídce všech zajímavých mašin vedly kroky
a žízeň ke stánkům se zlatavým mokem. Tam už čekalo
komerční pívko za dvacku. Bez něj to však nejde, a tak
se cena překousla a parta skousla pár kusů.
Pití a klábosení mezi stovkami motorkářů, kteří se
vrátili z vyjížďky, všechny zaměstnalo natolik, že o tra-

Hlášeného deště se pak v noci, nebo spíš k ránu,
dočkali jen ti, kteří spánek nahradili chlastáním. Takže
pak někdo spal v dešti u kola Avie s rozsekanou hlavou
po slivovicové smršti a někdo viděl ve stanu hlavu bez
těla v podobě helmy.
Ráno se účastníkům akce vstávalo těžce, jak to na
srazech bývá, ale všichni to nakonec rozchodili. Ve
stáncích se naštěstí podávala snídaně, takže i žaludky
se srovnávaly. Vyprošťovací pívko bylo samozřejmě také.
Pomaleji než obvykle se pak sbalily stany, namontovali
na mašiny a vyrazilo se opatrnou jízdou k domovu dospávat předešlou noc.
Závěrem můžeme říct, že úroveň megasrazů hodně
stagnuje a na letošní MOTOPARTY byl znát i jistý
propad. Soutěže už ztrácejí na atraktivnosti, sex show
jsou okoukané a jen ty lepší kapely trochu drží zábavu
nad vodou. Naštěstí na prvním větším srazu jde spíš
o to, aby se znovu v nové sezóně setkali příznivci jedné
stopy, poklábosili, seznámili se s dalšími, vyměnili si
své názory, předvedli nové stroje a holdovali společně
pivu. Takže příští rok…možná.

Jedna z dobrých přestaveb na MOTOPARTY.

Freedom na Freedom srazu ve Svojicích
Pořádání srazů partou motorkářů, našich kamarádů,
z Freedom motorcycle Čáslav má hluboký kořeny. Každý si rád vzpomene na jejich akce ve Vlastějovicích,
kde vždy panovala pohoda mezi lidmi, kteří se většinou
znali. I když se v minulých ročnících jejich sraz musel
přestěhovat nejdříve do Malešova u Kutné Hory a pak
na Seč, neztratil nic ze své minulosti. Stále to byla
spíše domácí akce, které v poslední době vyhledává
čím dál víc motorkářů.
Letos čekalo „Freedomáky“ další stěhování, tentokrát prý na víc ročníků, a to na místo známé tím, že se
zde koná MC sraz Bike Power od Hell´s Angels Bohemia. Tím místem jsou Svojšice, původně plac pro folkové festivaly. Pro Royal Riders je to také významný kousek země. Před lety se zde poprvé setkali, zrovna na
srazu „Bohemáků“, všichni zakládající členové budoucího motoklubu. K již známé partičce se totiž připojil
Medvěd a pod pivním vodopádem se začala realizovat
stará myšlenka o založení kutnohorského spolku.

nikde nemačkal a v pohodě si
mohl vychutnat nějaký ty zajížděcí soutěže, rockmusic, prasátko a již zmiňované pivo.
Od sobotního rána se na akci začali sjíždět další příznivci jedné stopy. Část kutnohorských motorkářů také
nechala příjezd až na sobotu, takže po poledni jsme se
mohli pyšnit skoro plným zastoupením všech „postiženejch“ z našeho působiště. Mohutnou účast zde měla
samozřejmě i Kolínská verbež.

Zápas v bahně...tradiční soutěž Freedomáků

Na IX. Sraz motocyklistů pod taktovkou klubu Freedom jsme se tedy vydali s jistou nostalgií a to většina již
v pátek. Výjezd tradičně z parkoviště na Valech v Kutné
Hoře byl odložen až na půl osmou večerní, a to díky
pomalosti balení Medvěda. Na pár kilometrů vzdálený
sraz, asi 40km, jsem však dojeli v pohodě za světla.
Vstup na plac za dvě stovky byl v pohodě a pivo za 17
kačen s kelímkem, který se čepovalo nejmíň z pěti samostatných výčepů, každýho potěšilo. S žlutým mokem
to mají organizátoři zmáknutý už dlouho, vždy je zde
s ním víc kohoutů než momentálně žíznivejch krků. Na
první den přijelo přiměřeně motorkářů, takže se nikdo

Kutnohoráků zde bylo opravdu dost

Celé odpoledne bylo pak věnováno tradičním i netradičním soutěžím jako zápas v bahně, páka, pití piva,
sežrání melounu nebo kolotoč Rum. Králem skoro všech
zápolení, ať už vyhrál nebo se zůčastnil, byl všem známí
Rudla. Ten také ukázal Milanovi při přetlačování, co
všechno vydrží jeho „mrtvý živý“ Intruder, a i když
zrovna nezvítězil, dohnal spojku soupeřova Draka
k rozpadu. (Nepojízdný stroj byl pak v neděli v rámci
klubu odvežen Ježíškovým tranďákem.) Sobotní zábava
pak vrcholila vyhlášením hlavní ceny slosovatených
vstupenek, kterou byl nový skůtr, striptýzkem s účastí
kutnohoráka a koncertem skupiny Kabát a Rammstein,
samozřejmě revival.
Rudlův Introš znovu ožíval a tlačil

Spokojeni a tradičně pivně omotáni jsme v neděli
opouštěli srázek ve Svojšicích. Kluci od Freedomů znovu ukázali, že akce v domácí atmosféře, kde se skoro
všichni znají, jsou to pravý. Kamarádské prostředí přispělo k pohodě a klasický volně pojatý soutěže
k nevázaný zábavě. Příští rok se tedy těšíme znovu na
sraz motocyklistů, snad již na stejmém místě.

Kolínská svatba jako øemen

„Kolíňáci se ženili, bzum bzum ženili, a pěkně to
zapili bzum bzum…“
Vyjížďka nebo sraz nemusí být jedinou příležitostí
k příjemnému setkání většího množství motorkářů. Na
svůj velký den, svatbu, pozval Petr, zakládající člen
Kolínské verbeže, mnoho svých soukmenovců a to nejen z rodného motoklubu. Ovšem po příjezdu přibližně
padesáti mašin k hospodě U Pavlíčků v Kolíně, sám
netušil, kolik má známých.
Na náměstí bylo asi 60 silných strojů!!!

motocyklů. „Civilní“ svatební hosté byli pak v pozadí,
když se páru ujala Kolínská verbež. Po nezbytném focení, přivázání a odemčení vězeňské koule z nohy novomanžela se znovu šlo ke strojům. Následovala totiž spanilá jízda do hospody v Osečku, kde byla připravená hostina.

První kroky novomanželů kordonem mašin

Kolona s tříkolkou s novomanželi v čele si to šinula
padesátkou až na místo „žranice“. Slunce svítilo, rozkletlé stromy voněly a motory vrněly.
U restaurace končila pro většinu zúčastněných motorkářů návštěva Petrovy svatby. Všichni popřáli páru hodně štěstí, lásky a společných kilometrů a pomalu se rozjeli. Jedni domů a jiní na sraz v Dřevěnicích u Jičína. Část
Kolínské verbeže však zůstala na slavnostní oběd. To se
stalo osudné Šimpimu a také Švýcarovi, kteří trochu přehnali oslavné předvádění svého motorkářského umění.
Šimpi totiž přetáhnul jízdu po zadním na Švýcarově mašině a skončilo to pádem a rozsekáním motorky.
Doufejme, že opravdu „střepy přinášejí štěstí“ a přinesou ho všem zúčastněným v čele s novomanželským
párem, kterému všichni přejí jen to nejlepší.

Kolona silných strojů, kterou vedla modrá tříkolka
s ženichem si tedy v sobotu 26. dubna 2003 dojela před
polednem pro nevěstu a pak směřovala, za troubení
a túrování motorů, ulicemi Kolína na jeho náměstí.
K překvapení všech tam stálo dalších pár mašin. Prostor
před radnicí se tak stal takovým menším srázkem. Když
utichlo burácení motorů, pohltily svatebčany dveře obřadní síně a nastalo ticho. Páreček si pak řekl své „ano“.
Hned první kroky novomanželů ve společném životě
zahalil kouř z pálení pneumatik a výfukových plynů,
když vycházeli z městské radnice vyrovnanou řadou

Hugùv
Nazdarrr bazarrr a taky masakrrr. Krásný slova, co? Ty jsem si vypůjčil od Rudly. Ty
koutek neznáš
Rudlu?? Nekecej. To je ten zmuchlanej človíček támhle pod lavičkou, koukej. No
nesměj se, nebýváš na tom o moc líp. A netlem se tak blbě. Chápu, že jsi v euforii, že si můžeš
po více jak dvou měsících přečíst naše supervýtvory, ale to neznamená, že budeš celýmu světu
ukazovat ty tvoje zaplombovaný stoličky. Tak co? Jak se ti to čte? Dobrý? Nekecej! Fakt? Ty jsi
něco pil!!! A co, byl si s náma někde?? Záměrně neříkám se mnou, protože já byl pouze na
dvou akcích (narozky a Svojšice), z toho z první jsem si přinesl Window a z druhé výkladní
skříň. A prej tam taky po mě něco zbylo. Pizza bez buchty. No a co?? Ty ses nikdy nepoblil???
To je jako kdybys řekl, že jsi nikdy neonanoval. A co na FestLejt, přijedeš??? Tak si hlavně
aneb
přines pulitr, protože kelímky jsou drahý... Pro dnešek stačí, ne?
dalí pohled na vìc Takže 25. 7. 2003 na chlastanou v Záboří nad Labem.
„Kachnám zdar.“ Hu.

Bikerská me v Praze
H.O.G. Chapter
Praha jako každý
rok pořádal „motorkářskou“ mši za zemřelé motorkáře
v uplynulém roce.
Akce se konala
24. 5. 2003 V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlín. A i zde měl
Royal Riders motoklub zastoupení.
Sraz byl ve 14.00
před kostelem a sjelo se něco kolem 150 mašin převážně z klubu HarleyDavidson Praha a H.O.G. Chapter Praha. Bylo na co
koukat? K vidění byly jak nové stroje H-D V-ROD tak
Harleyáři před kostelem

BLÁBOL

Oslava na Hájence

Na sobotu 24. května mě a další postižený z řad jednostopejch maniaků, pozval Pája, řečený „eMZetkář“,
na oslavu svejch narozenin na Hájenku u Tří dvorů.
S chutí jsme s ostatními, co žízeň žene kupředu, pozvání přijali.
Pro mě to byla sobota taky významnej den. Čekal jsem jak
nadrženej bobr na dodělání mojí „Šampónky“, která byla už
čtrnáct dní na překuchání v Heřmaňáku u Kobouka. Osazoval jí tam patnáctistupňovým předkopem vidle. Až v šest
večer, když už ostatní na oslavě loupali jeden kousek za
druhym, vyrážel pro mojí překopanou mášu. Po prvním pohledu na staronovou ocelovou krásku jsem ovšem mávnul
hnátem nad čekáním a momentálním nechlastáním na narozkách, protože výsledek operace byl dokonalej. Sednul
jsem tedy na prodlouženej stroj, vyslechnul si radu o tom, že
se mašiny nejlíp zajížděj na akci kde je hodně chlastu, a na
jednu takovou vyrazil. Následovala pak ještě zastávka v rodné
hroudě u Šanců a rychlá mixáž klubovýho pití MOR, který
sloužilo jako dárek pro oslavence.
Na samotnou akci jsem tak dorazil až za tmy. S přáním
všeho nejlepšího a předáním smrtelnýho MORu se od-

Ž I J

i pěkně naleštěný H-D veteráni. A samo, že i super
Japonský stroje. Na varhany doprovázel Petr Hapka.
Mše měla poklidný průběh až do doby, kdy farář začal
polemizovat nad vírou, či nevírou v boha, svobodě
a utiskování. Moment překvapení byl, když z podkazatelny vytáhl kytaru a začal hrát a zpívat skladbu od
Johna Lenona!!! Po této exhibici se vrátil k modlení za
naše kamarády. Nakonec opět na kytaru zahrál písničku o svobodě a ná- Zahrál Petr Hapka
vštěvníci kostela
se přidali do zpěvu. Po mši byla
vyjížďka a k večeru se většina stáhla do centra
H.O.G. do hospody Na Šalamounce.
/Milan/

A B Y S

pálkovala gratulace a začal se shánět výčep. Notorický
pot mě polil, když do mého plecháčku nespadla ani
kapička píva. Pozvaní chlastači totiž spořádali od pátku
už sedm soudků a ten poslední právě došel. Nečekali
jsme a spolu s Mírou a Otíkem se vydali hledat na mašinách nějaký to pivo do přilehlý vesnice. Večerní projížďka nebyla vůbec špatná pro zajetí novýho předkopu.
Nakonec jsme natankovali do petlahví v jedný zapadlý
hospůdce u fotbalovýho hřiště, kde na nás koukali štamgasti v jedenáct v noci jak na mimozemšťany.
Při návratu na plac už zase tekl zlatavý mok z dalšího
přivezenýho soudku, a tak jsme si náš poklad v plastu
uložili do zásoby. To se ukázalo jako dobrej krok, když po
krátký době vyprchal i nově dovežený pivní tank. To už
však většina hostů ulehala nebo spíš upadala po klikatý
cestě do spánku s opicí na zádech. Zvěře zde pak člověk
potkal opravdu hodně a i oslavenec utrousil nějakou tu
kachnu. Když se pak rozlila i poslední kapička z našich
plastových zásob, kterejm jsme se celej večer s úctou
klaněli, upadlo i moje tělo pod stan…

J E Z D I L ,

J E Z D I

... a pohádky je konec
A B Y S Ž I L !

Nejblií akce klubu Royal Riders

Datum

Název akce

Vo co de...

červenec

Dovolená po ČR

Každoroční jízda Royal Riders po krásách naší vlasti

25. - 27.
července

FEST LEJT 2003

Největší akce Royal Riders - setkání motorkářů

Změny v akcích jsou možné, proto pro bližší informace kontaktujte Royal Riders motoklub Kutná Hora
Randál najdete i na internetu: www.randal.wz.cz
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fučíkova 425, 28401 Kutná Hora, IČO 68998058
Telefon: Michal 606 733 745; Radek 724 083 922; Aleš 606 758 695; Růža 327 561 068

