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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
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Pí�e ho prase?!�IJ ABYS JEZDIL, JEZDI ABYS �IL!
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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

E-mail: rriders@centrum.cz
www.webpark.cz/royalriders

Randál najdete i na internetu:
www.webpark.cz/royalriders/
infolist.htm
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 Jiný kecy...

Pøedbì�nej kalendáø akcí klubu na léto 2001

Datum Název akce Vo co de...

27. - 29. 7. FEST LEJT 2001 Tøetí roèník nejvìt�í klubový akce, sleziny motorkáøù
a jejich pøíznivcù. Tentokrát se bude �fest lejt� na mlejnì
v Habrkovicích. Sudy piva, maso, oheò, rock music,
soutì�e, øádìní na ma�inách atd. Kdo ví co se zase bude dít...

3. - 17. 8. Chorvatsko Dlouho plánovaná dovolená na ma�inách do Chorvatska.
Odjí�dí se v pátek a jede se na dva tejdny. Tak si dejte
pol�táøe pod prdele, prachy do ke�enì a jedem...

 HD-éèko s krou�ákem vìt�im
 ne� Hayabusa

- V Anglii pøipravili pro milovníky dvouválcù z
Milwuakee opravdu pìknou lahùdku. Pùvodnì
ètrnáctistovka FXDX Dyna Super Glide byla
pøevrtána na 1700 kubických centimetrù a je
zákazníkùm v prodejnách Harley-Davidson
nabízena stále jako FDXD, av�ak s dovìtkem XXL.
Hlavnì díky jinému objemu dosahuje nyní maximální
výkon Harleye hranice 112 koní, co� je sice o 65
procent více ne� v sérii, ale na tak velký objem to
zas tak velké stádo není. Av�ak velikost stáda
nebyla pøi úpravì prioritou, hlavním cílem byl kroutící
moment, který nyní pøedèí i Hayabusu nebo�
dosahuje slu�ných 145 Nm. Vy��í objem byl
dosa�en jinými válci a plochými písty, které kromì
jiného pomáhají i k vìt�í kompresi. Do ko�e putoval
i sériový karburátor, místo kterého nyní pracuje
sportovnìj�í Mikuni a vaèkové høídele, je� byly
nahrazeny ostøej�ími kousky. Výhodou pøi
zakoupení sedmnáctistovky pøímo u dealera H-D
je pøedev�ím v nesporné kvalitì zpracování a v
poskytnutí garance. (Bikes.cz)

motor: støíkaná víka a le�tená víka
ventilù, rám: men�í úprava v zad-
ní èásti, kyvka: kompletnì pøesta-
vìná z ocelových trubek, prodlou-
�ená o 45 mm, pøední kolo: ráfek
z auta BMW, AVON 200/16, zadní
kolo: ráfek z nìjakého auta, AVON
230/60-15, výfuky: vlastní výroba,
sekundární pøevod: upravovaný
kardan, pøední svetla: neznámý
nìmecký úpravce, blatníky: z la-
minátu vyrobil Zbynìk KLOBOUÈ-
NÍK, zadní blinkry: firma EURO-
CUSTOM, brejle: vlastní výroba z
duralu, airbrush: PECHÁNEK z
Hlinska, Cena: nevyèíslitelná

Novinka od Krause
V-max trochu jinak

RANDÁL - BLÁBOL            Z redakce RANDÁLU a WEBu
Dìkujem v�em tìm zvrhlejm dr�kám, co i nadále ètou ná� plátek a je jim k nìèemu víc, ne� jen na utøení prdele,
kdy� na nì pøijde sraèka (stejnì by si po�krábali øi�). Pro ty, který sere neobjektivnost a kritiky jistejch vìcí
v reportá�ích, máme dobrou zprávu, budou vás srát i nadále. RANDÁL vychází u� tøetim rokem a od jeho
ètenáøù sly�íme jen chválu. Co by taky dr�kovaly, kdy� je to zadarmo, kurva. Ti, co jim tahle papírová vìc
pøi�la pod ruku teprve nedávno se ji� ptaj po star�ích èíslech. (�Tady to ale smrdí samochválou�.) To ov�em
není v�echno, i na�e webový stránky u� pár lidí nav�tívilo. A ti, co nám nìco plácnuli do e-mailu jistì vìdìli
proè, a� na jeden dopis od sleèny z Brna, která popsala svùj tragickej �ivotní osud s ma�inama natolik
barvitì, �e jí Hugo musel zchladit pár vostrejma kecama, tak jak to umí jen on. Proto i jeho koutek získal na
popularitì a mnozí ho ètou jako první v infolistu RANDÁL, do prdele, kdy� se má èíst a� naposled!
Máte jistì hodnì dùvodù, proè èíst dál RANDÁL.
Jo, asi tolik, kolik jich mám já k jeho psaní.

/Medvìd/



Klubový stránky....
SLOVENSKO po druhý

Jak bylo na dovolený po Slovensku (???)

Hugùv
koutek

aneb
dal�í pohled na vìc

 �Exkluzivnì� z MC srazu
I kdy� jsme tì�ce zanevøeli na tak zvaný MC srazy, srazy
poøádaný klubama spadajícíma pod zkratku MC od
krerejch jsme se v minulosti distancovali, nav�ívil
Medvìd, samozøejmì øádnì pøestrojen za �øadovýho�
motorkáøe se srstí schovanou pod trièko, jeden z tìchto
srazù. Je ironií, �e se konal nedaleko Kutný Hory,
v prostorách lázní Roztì�, který náhodou patøej majiteli
�na�í� klubový hospody �ance. Sraz se konal 15. a� 17.
èervna a byl poøádanej jedním z koøenovejch MC klubù,
Pegas Gangem Prague.
Hned po pøíjezdu na plac v pátek veèer musela ka�dýho
zaujmout výprava srazu. Byl zde vobøí stan, pódium,
dal�í vojenský stany a spousta placu pro spousty lidí.
Bohu�el po celej víkend to mno�ství prostoru postrádalo
nìjak ty lidi a ma�iny. Z hlá�enejch 6-ti set úèastníkù se
jich tady slezlo nìco k 250. Tak�e se po place povalovali
jen èlenové poøádajícího klubu a bìhem sobotního
odpoledne i pár dal�ích �emsíèek�. Jejich �aludky

nezaplòovalo tradièní pivko, ale trvdej chlast a sem tam
nìjaký to �hulení�. Na to, �e se jednalo o vyhlá�enej MC
sraz, scházela tady tak potøebná zábava, tak�e kdy� si
Medvìd vyválel vobì prdelní �unky v trávì a loupnul
pár unudìnejch piv, nastartoval na pøání jednoho
�emsíèka� svojí Fenu a nechal jí pár minut bublat na
volnobìh. To na chvíli jakoby vo�ivylo úèastníky srazu,
ale opravdu jen na chvíli, proto�e pak unudìnej Méïa
zaøadil jednièku a na volnobì�ný votáèky �odkráèel�
z tohodle místa za dvì kila.
Z vý�e uvedenejch údajù je ka�dýmu asi jasný, �e se
tenhle srazík jaksi nevydaøil. Dùvodù je asi hodnì a jistì
mezi nì patøí i mírnej odpor �øadovejch� motorkáøùm ke
klubùm MC a tomu, co v minulosti svým arogantnim
chovánim pøedstavovali a asi stále pøedstavujou. Tady
bylo právì znát, �e se srazy jaksy rozdìlily na ty �normální�
a MC, ale názor na to necháme na ka�dýho úvaze (�To
jsem zas napsal blbost, co!�).

Tak, jako ka�dej rok, i tenhle jsme podnikli cestu po
krásách na�í vlasti. Cílem byl u� párkrát vyzkou�enej
kemp Hartvíkovice u Dal�e�ický pøehrady.
Celá akce zaèala v pondìlí 2. èervence, kdy Méïa, Rud-
la, Milan a Hugo, kterej koneènì mohl poøádnì vyzkou-
�et èerstvì domácky zgenerálkovanej buchar Suzuki Sa-
vage 650, osedlali svý pekelný stroje a vydali se nìco po
jedný odpoledne smìrem Èáslav, Golèák, Chotìboø a
�dírec nad Doubravkou, za kterym to zapíchnuli na první
noc u Velkýho Dáøka. Tam se veèer øádnì zahájila dovo-
lená vychlastnánim místní putiky v pivech a jedný fla�ky
��muclera�. Hugo nezahálel ani s kuturou, a tak na za-
pùjèenou �guitar� od pra�skejch trempíkù, brnkal do dvou
ráno pøi tradiènim Medvìdovì pochrupování.
Po bolestivim úternim vstávání pokraèovala cesta u�
k cíli dovolený, k Dale�ický pøehradì. Vedla pøes �ïár n/
S, Velmez, po dálnici k výpadovce na Námì�� n/ Osla-
vou, kde se zastavilo na gábl v pøíjemný restauraci Fon-
tána. Po naplnìní �aludkù se jen
pøejelo do cca 15 km vzdálenýho
kempu Hartvíkovice. Tam se samo-
zøejmì musel oslavit pøíjezd, a tak
padla Rudlova fla�ka slivovice. No,
a v noci padla i nìjaká ta de��ová
kapka, co� dost nasralo.
Ov�em bìhem dal�ího dne, støedy, se nádhernì vyèasi-
lo. Nevíme jestli to bylo díky Rudlovì odjezdu, kterej za
sebou nechal pár podaøenejch hlá�ek vypsanejch na
místních hajzlech (napø. �koupim ti korkáèe, píèo� nebo
�tady sral Rudla, Rudla�), nebo díky pøíjezdu Ale�e, Rù�i
a Ale�e-Jizvy. Ve støedu se teda rozrostly na�e øady na
�est strojù. Bìhem tohoto dne se dál nic moc nedìlo, jen
�popivenej� Alík s Méïou zajeli na most prohlídnout si

západ slunce a vyfotit se s èíhajícíma policajtama (kdo by
je tam èekal) ov�em bez vìt�ího kontaktu.
Bìhem ètvrtka, kterym zaèínalo volno v�em, proto�e
byly svátky, se kemp øádnì zapòoval. Ve vzrùstajícim
vedru jsme nasednuli na ma�iny a vydali se na obhlídku
okolí. Na�im cílem se staly dvì Dale�ický pøehrady a
jaderná elektrárna Dukovany. Mezi tìmito místy vedou
pøekrásný silnice se skvìlejma zatáèkama a nekoneènej-
ma rovinkama, hlavnì u Dukovan, tak�e srdce motorkáøe
bu�elo v tìch správnejch otáèkách. Z toho, co jsme vi-
dìli nás asi nejvíc nadchla Dale�ická pøehrada, která je
nejvìt�í sypanou hrází v ÈR. Jaderka Dukovany není
taky �patná, hlavnì kdy� okolo ní projí�díte 130.
Po marnym hledání místa na �rádlo, pøi zpáteèní cestì,
v okolí Dale�ic, jsme ho na�li a� pøímo u kempu, ve vesnici
Hartvíkovice. Otøesnej zá�itek z obsluhy restaurace jsme
museli veèer utopit v pivku, který jsme u� popíjeli v osmi,
proto�e dorazil Sní�a a Tomá� z Kolínský Yamahy.

V pátek následovala dal�í vy-
jí�ïka. Tentokrát vedla nádher-
nou silnicí do Jaromìøic n/Rok.,

kde èást skupiny nav�tívila zdej�í zámek a druhá za�la na
zmrzlinu. Zpáteèní cesta, pøes Lipník do Dale�ic na obìd,
stála taky za to. Skoro �ádný auto, rovná silnice s výhledem
na letní, �ji�ní� krajinu.
Pátkem konèila i na�e dovolená a mo�ná, �e to bylo
dobøe, proto�e se kemp nepøíjemnì zaplnil a fronty na
jídlo a pivo byly nesnesitelný. Právì proto jsme pivíèek
vzali najednou celkem 30, aby volátka nestrádala. A
proto�e zavøeli, sráèové, bufety u� v 23 hod. dostal nás
z toho jen Myslivec, Fernet a pár pøátel z okolí, který
nám ochotnì prodávali svý lahváèe.
V sobotu nezbejvalo nic jinýho, ne� osedlat ma�iny a
vydat se na cestu domù. Ta vedla pøes Námì��,  Velmez,
po starý brnìnský do Jinlavy a pøes Havlbrod do Hory.

 Dovolená po Èechách � Dale�ická pøehrada

�Dvakrát nevstoupí� do jedný øeky�, to jednou nìkdo plácnul.
Mo�ná jen proto, aby se to poru�ovalo. A tak ná� klub podruhý
podniknul cestu k na�im sousedùm na Slovensko.
15. a� 22. èervna pro�ilo znova pár z nás pobyt v pøekrásný
pøírodì bejvalejch bratù.
Na �slovaè� se tentokrát vydali: Je�í� s jeho kámo�em
�Krystem�, Rudla, Jarda a Alík s jeho nastávající drahou
polovièkou Gabèou.
Cesta zaèala tentokrát na nám známejch Dale�icích,
kde v�ichni mimo Alíka s Gábinkou strávili první noc.
Ale� pøijel a� pøí�tí den, kdy se podninul mírnì zmatenej
pøesun do kempu Mu�ov, kde �to �ilo��

Motorkáøova svadba
�Tak zase jednoho dostali!� V sobotu 14.
èervna se upsal stavu man�elskýmu
Tomá� z kolísnký Yamahy. Klub Royal
Riders samozdøejmì nechybìl a na
Tomovo pøání svadbu øádnì zviditelnil.
Kolínská radnice bude jistì dlouho
vzpomínat na ten bengál, no a
novoman�elé taky. �V�echno nejlep�í!!!�

Skupinový foto II. na Dale�ický pøehradì

Díky nesnesitelnýmu vedru jely na�e stroje pøes 100 km/h,
a tak jsme se rozlouèili v Kutný Hoøe u� brzo odpoledne.
Dovolená vy�la na sto procent. Urèitì tomu napomohlo
nádherný poèasí, pohoda a parta pár lidí zapalenejch pro
stejnou vìc, pro jízdu na ma�inì.

Jaderná el. Dukovany byla na�e...

Skupinový foto I.

Kolínská radnice v oble�ení

//Pro nedostatek pamìti redakce, Medvìda,
bude repor tá� ze Slovenska pokraèovat
v nìkterym z dal�ích Randálù, který budou ve
dvojitym vydání, proto�e bude o èem psát, jedem
pøece do Chorvatska!!! Za nedota�ení èlánku se
omlouváme a pøiládáváme alespoò pár fotek.//

Dneska se budu vìnovat èistì jen komentáøi jednotlivých pøíspìvkù tohoto èísla.  Spousta
práce, pøed námi FestLejt a v lebce jak po výbuchu. Slovensko se uskuteènilo jenom
proto, �e nìkteøí èlenové tady toho v�eho mìli prostì dost a proto jim bylo úplnì jedno, �e
pùlka dìjství této dovolený se odehrála v de�ti a pøi prùmìrné teplotì 10°C. Taky tady
toho mám u� v�eho po krk, ale díky nedostatku vaty jsem si u�etøil týden dovolené a kus
zdraví. Zato jsem si to vynahradil na Dale�icích. Poèasí se sice umoudøilo a� v druhé
pùlce týdne, ale stálo to za to. Bylo to tak skvìlý, �e jsem se alkoholu a cigaretám vyhýbal
celý následující týden. Novinky od nás i ze svìta komentovat nebudu, pøesto �e se o nich
doètete v ka�dém komerèním èasáku s motorkáøskou tématikou. Blábol je blábol a silnì
pøipomíná mùj styl. Dneska u� se napodobuje opravdu úplnì v�echno.
Nezá�ivný komentáø, �e? Víte, co mi mù�ete? Políbit preference.
PS: Na FestLejt nejezdìte, urèitì se vám tam nebude líbit.

....................Hugo


