
 

 

 

II. mezinárodní setkání federace motocyklových 

klubů Right Riders „Hracholusky 2016“ 

 

Na loňském prvním mezinárodním setkání federace klubů Right Riders, které 

pořádal motocyklový klub Right Riders Lebork nedaleko obce Leba u pobřeží 

Baltského moře, jsme se zavázali k tomu, že příští setkání federace klubů Right 

Riders uspořádáme my, jako nově vzniklý motocyklový klub při ÚS IPA Plzeň. 

Hned po návratu, když jsme ještě byli plní dojmů a zážitků začalo plánování. 

Jako první jsme dohodli termín na dny 12. 6. 2016 - 15. 6. 2016. Na výborové 

schůzi IPA ÚZ Plzeň, bylo předsednictvo požádáno jménem klubu Right Riders 

Plzeň o finanční příspěvek na občerstvení pro účastníky, který byl odsouhlasen a 

za který, naší územní skupině IPA děkujeme. 

Pro místo konání akce se nám jevil jako nejvhodnější  penzion U Vlčků v obci 

Hracholusky nedaleko Plzně, který disponuje velkou ubytovací kapacitou 

v příjemném prostředí. Je zde  možnost celodenního stravování a také prostory 

pro zaparkování našich strojů. S majitelem penzionu a zároveň naším 

kamarádem Františkem Vlčkem jsme postupně začali plánovat podrobnosti 

ohledně ubytování, a na členských schůzích klubu byl navrhnut a laděn program 

setkání. Vytipované trasy vyjížděk jsme si „projeli“ nejen na mapě, ale i na 

motocyklech, abychom pokud možno předešli „nástrahám“ našich silnic….  

S blížícím se termínem setkání „lehce“ narůstala naše nervozita…. Zvládneme to 

organizačně? Jaké bude počasí? A hlavně, ať se NIC nestane… 



 

Den „D“ 

V neděli 12. 6. 2016 jsme se po poledni sešli v penzionu, usadili jsme se 

v pergole, dali si kávu a nervózně čekali na příjezd našich hostů. Klubový DJ Kyri 

rozbalil na terase hudební aparaturu a ladili se poslední drobnosti srazu. 

První, krátce po patnácté hodině přijeli naši hosté z Right Riders Warszawa a 

Right Riders Lebork. Překvapili nás „dojezdovým“ časem. Přece jen jsme nejdřív 

čekali kolegy z Right Riders Hranice. Po bouřlivém vítání a vyřízení potřebných 

formalit spojených s ubytováním a stravou jsme společně čekali na příjezd  

kamarádů z Right Riders Hranice. Ti, ač to nemají tak daleko, nebo právě 

proto… , dorazili okolo šesté hodiny. 

Setkání mohlo začít. 

Prezident klubu Right Riders Warszawa pronesl krátký proslov a předal 

presidentům českých klubů dárky. Trička se znaky Right Riders Plzeň a Right 

Riders Hranice, na kterých jsou data vzniku klubů a baseballové čepice se znaky.  

Na oplátku byly našim hostům rozdány pamětní odznaky „Right Riders – 

Hracholusky 2016“. Poté byl slavnostně nakrojen nádherný dort s logem Right 

Riders Plzeň uprostřed a vyobrazením silnice po obvodu. Přes rohy měl položené 

marcipánové státní vlajky Polské a České republiky. Dort sklidil veliký úspěch a 

v některé i dojal…. Chutnal i vypadal prostě skvěle a my zjistili, že naši polští 

přátelé „jsou na sladké“ . Celý večer se nesl ve velmi přátelském duchu 

s hudbou k poslechu i tanci. Některým jedincům vydržela kondice do brzkých 

ranních hodin. 

V pondělí po snídani a ranní kávě jsme se v deset hodin srovnali v koloně a 

všichni společně vyrazili směr Šumava. První zastávka proběhla na konci Přeštic, 

kde si někteří doplnili palivo a mohlo se jet dál. Přes Nýrsko a Hojsovu Stráž 

jsme dorazili až na vrchol Pancíře k restauraci, kam jsme měli vyjednaný vjezd 

s motorkami. Na terase jsme si dali kávu a kochali se výhledem. Bohužel 

většinou jen do údolí, protože byla velmi nízká oblačnost a schylovalo se k dešti. 

V jednu chvíli, jakoby na objednávku, se na chvilku rozjasnilo a povedlo se nám 

udělat pár hezkých záběrů.  Poté jsme pokračovali dál po šumavských silnicích 

směrem na Hartmanice do restaurace Chata Rovina, kde jsme již byli zdejším 

personálem očekáváni. Kuchyně je tam opravdu výborná, takže jsme venku u 

dřevěných masivních stolů obědvali. Během jídla už s námi počasí nemělo 



 

slitování a my zahájili evakuaci do vnitřních prostor restaurace. Po zhlédnutí 

meteoradaru v našich mobilních telefonech jsme usoudili, že právě teď je čas na 

další kávu. Když se ten obrovský mrak stočil na sever, pokračovali jsme dál 

směrem k Sušici. Někteří si prozřetelně oblékli „nepromoky“, což se po deseti 

minutách jízdy ukázalo jako dobrý nápad, protože se vítr obrátil a my jeli přímo 

do lijáku. Po několika desítkách kilometrů konečně přestalo pršet a my začali 

osychat. Kvůli počasí jsme vynechali návštěvu hradu Rabí, okolo kterého jsme 

pouze projeli.  K večeru jsme se všichni promoklí, někdo víc, někdo méně, ale 

stále s dobrou náladou vrátili do penzionu, kde už na nás čekal výborný gulášek. 

Naše přátele z Polska a Moravy a samozřejmě i nás přijel pozdravit jménem IPA 

ÚS Plzeň sekretář J. Antoš a pokladník V. Pojarová. Přivítali naše hosty a 

v krátkém proslovu ocenili přátelství mezi polskými a českými členy IPA, které se 

nese plně v duchu hesla SERVO PER AMIKECO. Došlo i k předání drobných dárků 

a byla pořízena společná fotografie všech zúčastněných pod klubovou vlajkou 

Right Riders Plzeň a státními vlajkami Polské a České republiky. 

Ještě večer jsme upřesňovali detaily programu dalšího dne, kdy část 

zúčastněných plánovala podrobnosti cesty do Prahy pod vedením Petra 

a Luboše. Druhá plánovala jako cíl cesty Plzeň pod vedením Tondy a Franty. 

Pražská parta začala prohlídku našeho hlavního města na Pražském hradě, kde 

přátelé z Polska zhlédli výměnu stráží, ale hlavně obdivovali nejvýznamnější 

český katolický kostel a dominantu Pražského hradu Katedrálu svatého Víta. 

Pokračovali procházkou po Karlově mostě a dál na Staroměstské a Václavské 

náměstí….. 

Prohlídku Plzně jsme zahájili, jak jinak, v pivovaru Pilsner Urquell. Trvala 

devadesát minut a dokonale představila produkt (i fyzicky ), který je pro Plzeň 

a celou Českou republiku tak typický. Nutno podotknout, že naší skupiny se ujala 

velmi milá průvodkyně, která se snažila na naše hosty hovořit pomalu a 

několikrát se jich zeptala, jestli rozumí. Celá prohlídka probíhala ve skvělé 

náladě. Paní průvodkyni jsme děkovali za její ochotu a profesionalitu.  

Z pivovaru jsme se přesunuli na Náměstí Republiky, kde jsme hrdinně vystoupali 

po třech stech schodech na věž kostela sv. Bartoloměje a představili z výšky 

našim kamarádům historicky významné budovy Plzně.  Počasí nám přálo, takže 

výhled na Plzeň a okolí byl nádherný. Po prohlídce historického středu města, 

zastávce u řady malých andělíčků, z nichž jeden vám podle legendy splní i ta 



 

nejtajnější přání, byla návštěva vyhlášené restaurace Na Parkánu jen 

pomyslnou závěrečnou třešinkou na plzeňském dortu…. Tady jsme načerpali 

nové síly a vyrazili zpět na naši základnu. Všichni už se těšili na další společný 

družební večer . 

Druhý den ráno po snídani proběhlo dlouhé loučení a našim kamarádům jsme 

popřáli šťastnou cestu domů a všechny další kilometry bez nehod. 

Tím byl druhý ročník mezinárodního srazu federace motocyklových klubů RIGHT 

RIDERS IPA zakončen. 

 

/TONNY/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


