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ČZ vs Shadow - fotka z jízdy na sraz v Dřevěnicích.
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Start dovolené po Čechách - zleva Kolumbus, Ježíšek, Méďa, Aleš a Růža

POZOR! Příští RANDÁL bude speciální dvojité barevné číslo!
Jelikož bude následovat „vrchol“ motorkářský sezóny, tak
jako každý rok, i letos vyjde na konci srpna speciální číslo
RANDÁLu. V rozšířeném barevném vydání najdete reportáže
a žvásty z těchto akcí:
• Dovolená po Čechách 2002
• FEST LEJT 2002
• CHORVATSKO 2002
• Nový členové klubu Royal Riders

• Přírustky do klubový stáje
• Hugův koutek
• Konečně taky blábol
• Jiný kecy a akce
• Seznam akcí klubu na zbytek roku 2002
...
To vše a ještě víc najdete v nejoblíbenějšim srpnovym čísle
RANDÁLu, kterej bude letos završovat již čtvrtej ročník.

POZOR! RANDÁL NAJDETE NA INTERNETU NA NOVÉ ADRESE: WWW.SWEB.CZ/RRANDAL
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Nejbližší akce klubu na sezónu 2002

Název akce

Vo co de...

FEST LEJT 2002

IV. ročník největší klubový akce Royal Riders Kutná Hora
- setkání motorkářů a jejich příznivců - Zábořské písky

Ž I L !

26. 7. - 11. 8. CHORVATSKO ´02 dovolená „na mašinách k moři“ se chystá i letos !!!
Změny v akcích jsou možné, proto pro bližší informace kontaktujte Royal Riders motoklub Kutná Hora
Randál najdete i na internetu: www.sweb.cz/rrandal
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fučíkova 425, 28401 Kutná Hora, IČO 68998058
Telefon: Michal 0606/733745; Radek 0605/787900; Aleš 0606/758695; Růža 0327/561068

6/2002
EE--m
ma
aiill:: rrrriid
deerrss@
@cceennttrruum
m..cczz
w
ww
ww.
w.w
weeb
bp
pa
arrk
k..cczz//rro
oy
ya
allrriid
deerr ss

Randál - Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora - Redakce: Michal Cetkovský, Radek Pokorný - Foto: Archiv Royal Riders - Design: Michal - Tisk: Laser Jet - ZDARMA!!!

.Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora.

URČENO VÝHRADNĚ PRO MOTORKÁŘE!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fučíkova 425, 28401 Kutná Hora, IČO 68998058
Telefon: Michal 0606/733745; Radek 0605/787900; Aleš 0606/758695; Růža 0327/561068

VIII. SRAZ MOTOCYKLISTŮ FREEDOM MOTORCYCLE
V tropickém počasí se o víkendu 21. až 23. června 2002
konal již osmej ročník srazu motocyklistů pod taktovkou Freedom motorcycle Čáslav. Kluci od Freedomů, podporovaný Čáslavkou Yamahou a Havlíčkobrodským Profi Bikem si letos vzali na
bedra nelehkej úkol, a to uspořádat vcelku velkej sraz s tradiční tombolou a motocyklem jako hlavní cenou. Předešlý ročníky
se totiž většinou pohybovali na „klubové“ úrovni. Z původního
místa Freedom srazů ve Vlastějovicích se loni přestěhovali do
Malešova u Kutný Hory, ale díky špatnejm vztahům s majitelem se letos znovu přesunuli, a to do motorkářskejma srazama
prověřenýho kempu v Seči u Chrudimi.
Na srazy Freedom motorcycle jezdí náš klub Royal Riders
spolu s ostatními kutnohorskými motorkáři již řadu let, a tak
jsme letos na jejich velký akci nemohli chybět. Díky nepřízni
počasí v pátek, a dalším věcem, dorazila většina z naší “bandy” na Seč až v sobotu. To ovšem neplatilo pro všudepřítomnýho Rudlu, kterej “byl na dovolený” a okupoval místo srazu
už od čtvrtka. Silnou průtrž mračen si v pátek vychutnal na
srazu i náš “klubový” Ježíš spolu s “Kolumbem”, “Olejářema”,
Čudlou s trábošem a dalšíma nám známejma motorkářema.
Na sobotu hlásily rosničky tropickejch 34°C a měli pravdu. Už
dopoledne, kdy skupinka ve složení Medvěd, Bob a bratři Strnadové, dorazila na místo srazu, bylo nesnesitelný vedro, který působilo těžký problémy nejen lidem, který na sebe měli jen kožeňáky.
Vstup na sraz za tři kila byl sice dost, ale díky hodnotnejm
hlavním cenám (motorka, skůtr a horský kolo) se to dalo čekat.
Po “ubytování” na prostorný louce se každej vrhnul na
otestování výčepů. Těch zde bylo dost, a to dokonce pět
vedle sebe, přičemž u jednoho bylo za deset piv tričko Freedom. V asi pěti prostornejch vojenskejch stanech nikdo nehledal stín, protože tam bylo ještě větší vedro než na sluníčku. Dál zde stál Motel Seč, kde byl sice “chládek”, žrádlo
a chlast, ale nic se tam jinak nedělo. Skoro všichni z asi 300
přítomnejch motorkářů se tedy povalovali na place, ve stínu,
a sem tam skočili do vody sečský přehrady.
Po návratu vyjížďky, která vedla do Čáslavi a zpět, začala
palba soutěží. Zápolení ve zvedání sudů, páce, přetlačování,
přetahování lanem, šplhání na májku, jízdě pomalosti, tahání
pneumatiky na krosce a extrémním zápasu v bahně, probíhalo až do večera a to v řádnym tempu. Vše podbarvovala
dobrá rocková hudba. Díky “klubový” náladě měli soutěže
volnej charakter, a tak Rudla málem uvařil Introše, když v tom
vedru přetlačoval další a další vyzyvatele a v “bahním” zápase se utkávali totálně nazí a totálně ožralí bojovníci.

Kutnohorské duo na přetlačování - Rudla vs Strnďa

Západem slunce to na Seči zdaleka nekončilo

Odpoledne dorazil zbytek naší bandy, a tak jsme si pohodu
vychutnávali společně. Navečer začali hrát rockový kapely a tím
podpořili už tak dobrou náladu srazu. Mezi kapelama se postupně losovaly “vedlejší” ceny. Vrcholem večera bylo pak jak
vyhlášení vítězů soutěží, kde nešlo o to vyhrát, ale zúčastnit
se, tak vylosování hlavních cen. Tady odcházelo dost motorkářů zdrceně na panáka, protože horský kolo vyhrál nějakej “pingl”, skůtr naštěstí holka, ale motorku podivnej bezzubej děda,
kterej neměl ani řidičák a vypadal jak bezdomovec.

Víkendové jízdy - SÁZAVA
Tak, jako v letech minulých, vedla jedna z našich prvních
víkendovejch jízd na Sázavu. Tentokrát se spíš jednalo o “páteční” jízdu a o takový zavzpomínání na dobu, kdy do chatový oblasti Bělokozly k restauraci “Atom” jezdily zakládající
členové klubu Royal Riders, tenkrát ještě na Jawách.
Na pátek 14. června si tedy členové klubu Aleš a Medvěd
dali sraz Na Valech v Kutný Hoře a jelikož se o jízdě zmínili na
tradičním semináři ve čtvrtek na Šanci, přijelo na místo setkání
dalších sedm motorkářů: Švýcar, Pavel, bratři Strnadové, Dan
s Peťkou, Jizva a maník na tříkole. Všichni se pak po sedmý
hodině vydali směr Uhlířský Janovice, kde nabrali ještě Boba.
Po příjemný cestě na Sázavu a příjezdu do chatový oblasti
Bělokozly, směrovali první kroky do restaurace Atom, kde

Odjezd z Valů

K vidění byla i tato krásná Jáwka

Parkování na Sázavě

jsme si domluvili bezproblémový spaní na přilehlý louce. Majitel si nás kupodivu z let minulých pamatoval a jen poznamenal, že jsme přijeli o něco dřív.
Po zaparkování na louce jsme tradičně zasedli do restaurace a začali vzpomínat, no, teda spíš zapíjet vzpomínky.
Pivo střídalo pivo a historka historku. Příjemnej večer se změnil
v noc a spát se šlo až po těch čtyřech kouscích na “entou”.
Ráno bylo pro většinu sice bolestný, ale i přes to jsme
jednotlivě nasedali na mašiny a pomalu odjížděli, tentokrát
každej jinou cestou. Ovšem na Sázavu do “Atomu” se letos
jistě ještě podíváme!

Přípravy na FEST LEJT 2002

Celou noc až do rána pak hrála přítomná kapela Kabáty,
a to prvotřídně, takže se pařilo a pařilo až do rozednění. To
vše si nemohl bohužel vychutnat “Strnďa”, kterej to asi přehnal s dávkou slunce, chlastu a “kouře”, a po stálym ježdění
na jeho Introši s troubením: “tůt tůt, brm brm”, spokojeně
ulehnul do trávy. Nebyl z naší party však jedinej, protože
i “Pája MZ” asi prohrál uchlastávací souboj s holkou, nebo
se spíš sám ožral, a upadnul do chrápání přímo na středu
louky, kde se proháněli napitý jedinci na mašinách.
Nedělní ráno bylo jako vždycky krušný. Lidi se probouzeli
s opicema na zádech a do ZOO přidali i nějakou tu kachnu. I přes
to se po osmý hodině sraz pomalu probouzel a začínalo se balit.
Jako první opustil naše ležení Hugo, kterej si “přecucnul”
do svýho bucharu Savage půl litru benálu od Ježíška a jel
domů. Dál odjel i Ježíš s “Kolumbem”. Zbytek naší bandy,
kterou tvoří čím dál víc motorkářů a to nejen z Kutný Hory
a okolí, ale i z Kolína, se balil tak na stejno, takže jsme při
troubení a tůrování motorů opustili společně místo srazu.
Díky našemu počtu, asi 14 mašin, jsme si udělali ze zpáteční
cesty takovou malou společnou vyjížďku.
“Freedomákům” se jejich akce povedla. Dokázali znovu udělat
“svůj” sraz, kterej rozhodně stál za to. Provázela ho klubová
nálada, skvělý počasí a pohoda. Příště přijedeme zase!

Termín největší klubový akce Royal Riders - FEST LEJTU
2002 - se rychle přiblížil a s ním i spousta starostí a práce
s jeho přípravou. Jak jsme se již zmínili v minulym RANDÁLU, bude se letos jednat o zatím největší počin klubu, a tak se
nesmí nechat nic náhodě a řádně připravit akci, která je
hlavně od motorkářů pro motorkáře.
Týden před akcí nás čekala příprava placu v prostorách
depa motokrosový trati Zábořské písky. Do posekání docela
velký louky a dalších prací se přidali, mimo klubových členů,
i ostatní motorkáři, který s náma už nějakej pátek jezděj za
což jim děkujeme a pokusíme se udělat všechno proto, aby
byli všichni spokojený na „našem vašem“ FEST LEJTU 2002.
V plánu je mimo klasickýho programu - motorkářská zábava, spousty soutěží, piva, žrádla a pohody podkreslený dobrym rockem - i přijímání do klubu Royal Riders!
Takže na FEST LEJTU 2002 naviděnou!!!

Hugùv
koutek

Pozvánky na 4. ročník setkání motorkářů a jejich příznivců FEST LEJT
2002 obdrželo osobně skoro 100 lidí, 20. července uvidíme, kdo neodolá znovu „fest lejt“.

To koukáte, co? No jo, byla mi opět dána ta
výsada okomentovat tento díl již strašně populárního cancáku s ještě populárnějším názvem Randál.
Dalo by se říct, že do toho vnáším trochu ironie,
a původně jsem to tak i zamýšlel, ale ono je po
tomto plátku opravdu alespoň malilinkatá sháňka.
Pominu-li některé členy, kteří si každý den přečtou
pouze jednu větu, aby jim to vydrželo na co největší
dobu, musím zde uvést i pravidelné návštěvníky
aneb
bývalé fichtlárny dnes firmy MUAL MOTO, kteří
dalí pohled na vìc (aspoň podle slov “majitelů”) ho pravidelně kamenují za to, že jim ho nechce vydat. Jestli to nebude
tím, že ho prostě nemá. Teda ten časák. Já vám to
furt říkám: “Jestli něco chcete, obracejte se přímo
na klub!” (nejspíš dopadnete stejně).

Dneska nebudu komentovat obsah tohoto čísla,
protože na to nemám sílu. A víte proč? Protože FestLejt. No jo, vy co právě toto čtete se nejspíš nacházíte
přímo ve vřavě právě probíhajícího srazu FestLejt 2002.
Aspoň si to myslím, protože toto číslo se bude dávat
ke vstupenkám. Jenže v době kdy smolím tyto řádky
je těsně před akcí a každý z nás – členů klubu Royal
Riders – má hlavu jako pátrací balón. No nebudu se
tu více trápit. Vy, co jste opravdu na naší akci se
dobře bavte, nehledejte chyby, kameny si nechte na
příjezdovou cestu ke svým vilkám, neremcejte, protože chlastat je určitě co a něco na tom place taky řve.
Třeba vaše přítelkyně, tak proč si nezakřepčit? A když
vám bude smutno, odpovězte si na otázku, proč jste
sem přišli – no přece FEST LEJT ! ! !

