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. I n f o  l i s t y  R oya l  R i d e r s  m o t o k l u b u  Ku t n á  H o r a.

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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Tak jako v předešlých třech letech nastala ta slavná
chvíle pro Royal Riders motoklub Kutná Hora, a to
čtvrté výročí jeho založení. Přesný datum vzniku, tedy
27. listopad, vyšel na středu, takže se musela oslava
posunout do následujícího víkendu.

Díky „nové politice” klubu se od našeho srázku Fest
Lejt 2002 neslaví žádné osobní věci jeho členů na klu-
bové akci. Takže i Medvěd oddělil své narozeniny od
těch Royal Riders, které se v minulosti konaly najed-
nou, a proto se týden před
„klubovkama” sešlo asi 35
pozvaných motorkářů
i nemotorkářů v restauraci
Šance a oslavili tam spo-
lečně jeho výročí. Tato
akce s velkou účastí na
“klasickém” místě byla
i takovou „záplatou” a spo-
lečným setkáním pro
všechny okolo kutnohor-
ského motoklubu, proto-
že na vlastní výročí Royal
Riders v sobotu 30. listo-
padu 2002 byl vstup pou-
ze pro pozvané. Místo
konání bylo také známé
jen pro zvané a stala se
jím vodácká chata v Kutné Hoře Na Hutích. Né každý
chápal, proč takto soukromničíme, ale akce byla plá-
novaná hlavně jako taková výroční porada a shrnutí
dosavadního fungování našeho motorkářskýho sdružení.

Každý z členů klubu se na tuto oslavu hodně těšil,
takže dny před slavnou sobotou utíkaly pomalu. Přípra-
va na akci spočívala v nakoupení soudku kutnohorský
dvanáctky a padesáti klobás, což mělo pro čtrnáct lidí
stačit. Nějaký ty lahváčky byly samozřejmě v zásobě.

V den “D” se tedy po šesté večerní hodině začali
sjíždět „královští jezdci” do romantické chaloupky na
břehu říčky Vrchlice v Kutné Hoře. Konání akce sice
narušil mírný zmatek s klíčema od chajdy, ale vše dob-

ře dopadlo. K našemu překvapení se zde objevil i druhý
soudek pívka, a tak se mohlo směle rokovat se stálým
přísunem zlatavýho moku. Dobrá nálada a radost ze
společný věci se pak táhla celým večerem, kterého se
k potěšení všech zúčastnil i Vláďa, vzdálený to člen
přestěhovaný do Litvínova.

Po prvotních vášnivých debatách dvou až třech lidí
a po společném fotografování se usedlo ke kulatýmu
stolu a začala asi čtyřhodinová rozprava “královských

jezdců”. Diskuse se toči-
la okolo vlastních názo-
rů jednotlivých členů na
klub, uskutečněných
a plánovaných akcích,
a také o vlastním význa-
mu party lidí, který
k sobě váže nejen láska
k motocyklům. Při roko-
vání padlo hodně názo-
rů a připomínek a také
se dohodnul další „klu-
bový” den mimo klasic-
kého každotýdenního
„semináře” ve čtvrtek,
a to každý první pátek
v měsíci. Tento „pláno-
vací” den by měl do bu-

doucna zlepšit komunikaci v klubu, na pevno určit nej-
bližší aktivity, a také vytyčit akce na které pojedeme.

Oslava výročí se pak táhla do nedělních ranních
hodin, kdy jedni ulehali k zaslouženýmu spánku ve spa-
cáku a jiní sháněli odvoz do vlastní postele.

Royal Riders motoklub Kutná Hora tak touto vydaře-
nou oslavou vstupuje již do pátýho roku své existence,
který by měl být lepší a nebo alespoň tak dobrý jako ten
předešlý. I přes jistou anarchii dokázala společně tato
parta lidí okolo motocyklů mnoho věcí a uskutečnila
spoustu akcí nejen pro sebe, ale hlavně pro ostatní
a bude v tom i nadále pokračovat. „Amen“

Medvěd

Jaká byla oslava 4. výročí „Královských jezdců“

Skupinka všech dvanácti členů Royal Riders  - 30. 11. 2002

Zahajovací přípitek .... ... a mohlo se „rokovat“ u kulatýho stolu.

 



Při příležitosti narozenin klubu bylo úkolem pro-
jednat akce a další aktivity v roce 2003. Účastni byli
všichni členové a nejváženější přátelé RR. Začátek
byl plánován na 18.00 hodinu dne 30. 11. 2002, ale
jako vždy došlo ke zpoždění, což je už o nás známo.

Pod vlivem 12o kutnohorského piva jsme se shodli,
že v našem klubu vládne organizovaná anarchie. A tak
jsme odsouhlasili několik základních akcí, který zahá-
jíme neodmyslitelně jarní vyjížďkou, výstavu Motocy-
kl 2003, proložíme to návštěvou burzy v Chotusicích.
Z jara určitě promrzneme na nějakém z prvních sra-
zů, ale už teď se na to moc těšíme, tak jako na další
sraz Freedom. V teplejším období nebude chybět něja-
ká ta dovolená po ČR či SR, nebo snad dokonce ko-
nečně Alpy. Vrcholem sezóny je v plánu v pořadí již
V. ročník FEST LEJT 2003. Odpočinkem a relaxací

Jak bylo, je a bude v našem klubu, aneb 4. narozeniny
pro nás bude dovolená po Evropě. Na srazu Jawa klubu
taky chybět nebudeme. A už je tu zas podzim a klubová
vyjížďka a další naše narozeniny.

Během plánování, kecání a chlastání jsme se cpa-
li klobáskama. Kolega Sníža to všechno fotí, točí,
topí a konzumuje svoje vlastní klobásy. Je to náš
„klubovej taťka”, vždycky se o nás postará, a za to mu
patří náš dík.

S přibývajícím časem a obsahem alkoholu v krvi
se dostalo na názor každého z přítomných u kulatého
stolu. Částečný časový záznam: • 22.30 žijeme, jez-
díme • 22.43 a je to vo prachách • 22.59 Stoupa na
Hrad (dík za pivko)...

Další výroky bohužel nemůžou být publikovány
(pozn. klubové tajemství ).

S utíkajícím časem došel první soudek a docházely
i síly některým zúčastněným. Kdo si jak a kde ustlal,
tak i spal. Žádný komfort se nekonal, spánek byl
krátký a ráno kruté. Při ranním úklidu jsme akci
zhodnotili za vydařenou.
Pro členy: nezapomeňte na povinné pravidelné mě-
síční sezení.

Haleluja Ježíšek

„Slovo boží“ aneb Ježíškův koutek

 Nová „boží“ rubrika
Od planých slov k naškrábání pár řádek textu na papír vede dlouhá

cesta. Dnes máme tu čest přivítat do skromný skupiny spolutvůrců RAN-
DÁLu dalšího pisatele. Vedle tradičního Hugova koutku tak v tomto
čísle naleznete slova přímo z motorkářského nebe, neboli Ježíškův kou-
tek. Náš víry-strůjce neváhal a okomentoval dění v klubu. Doufejme,
že jeho slova budou znět i v dalších vydáních a třeba né jenom jeho, ale
i dalších, kteří obarví černobílý RANDÁL svými příspěvky

 Návštěva sousedů v Kolíně
Je tomu tak půl roku, co na pravidelné čtvrteční seze-

ní našeho motoklubu Royal Riders v kutnohorské re-
stauraci Šance začali dojíždět motorkáři z Kolína. Po-
sléze se mezi sebou lépe poznali a zorganizovali si vlastní
setkávání přímo v Kolíně. Jak jsme již psali v minulém
RANDÁLu, založili pak nový spolek pod názvem “Ko-
línská verbež”.

V rámci dobrých vztahů jsme jednou přislíbili návště-
vu na jejich „klubovém” jednání v kolínské restauraci
U Pavlíčků. Po dlouhých odkladech připadla jízda
k našim sousedům na čtvrtek 12. prosince 2002. Bohu-
žel v skromném počtu jsme tak nasedli do Ježíškova
tranďáku a vydali se do “kolínských rovin”. Přivítala
nás zde příjemná hospůdka U Pavlíčků do které člověk
zapadnul ani nevěděl jak. Kolínská verbež se rozhodně

za svoje jednací místo nemusí stydět. Aby si zpříjemnili
popíjení dobrýho pívka došlo i na výzdobu vlastními
fotografiemi na stěnách kouta kam tahle parta dochází
každej čtvrtek od večerních sedmi hodin.

Poseděli jsme tedy, probrali “válečný plány”, prohlíd-
li si jejich kroniku a dali pár kusů. Jelikož s nastávajícím
časem začali všichni odcházet k domovu, učinili jsme
to také. Samozřejmě až po rozloučení a dohodnutí dal-
ších vzájemných návštěv.

Noc pro nás však nekončila, protože na našem “semi-
náři” v Kutný Hoře se to táhne dlouho do noci, takže
jsme stihnuli i to vlastní sezení v restauraci Šance.

Poznámka: Během návštěvy u Kolínských bratrů jsme
se shodli na tom, že je to vo tom...



Pohled do zpětnýho zrcátka motoklubu Royal Riders
Od založení motoklubu Royal Riders Kutná Hora

uplynuly již čtyři roky. Za tu dobu se klub vypraco-
val a rozšířil. Z prvotního nadšení členů „pro věc”
se po čase musel vrátit do reality a krok po kroku si
vybudoval pevnou pozici v motorkářskym povědo-
mí nejen v Kutný Hoře a jejím okolí. Následující
souhrn akcí, které klub pořádal, nebo se jich zú-

 Rok 1998

27. 11. 1998 ----------- Narodil se motorkářský klub!
Tímto dnem, dnem, kdy byly schváleny stanovy klubu
na MV ČR, se stává parta motorkářů z Kutný Hory
oficiální neziskovou organizací pod názvem Royal Ri-
ders motoclub Kutná Hora.

12. 12. 1998 ------ Oficiální oznámení vzniku klubu
Proběhlo na svatbě jeho člena „Růži“.

31. 12. 1998 ---------------------------- Přivítání nového roku
Proběhlo poprvé pod klubovou vlajkou.

 Rok 1999

3. 2. 1999 --------------------------------------------------- Vyšel článek
„Narodil se motorkářský klub” v Obzorech kutnohorska.

3. 3. 1999 --------------------------------------------- Vyšla pozvánka
„První setkání s klubem” v Obzorech kutnohorska.

10. 3. 1999 ------------------------------------ Vychází první číslo
Klubový list RANDÁL zahájil první ročník.

13. 3. 1999 ---- I. setkání motorkářů s Royal Riders
„Náborová“ informativní schůzka v restauraci Šance.

15. 3. 1999 ------------------------------------------------- Vyšel článek
„Příznivci jedné stopy přijeli na první setkání motoklu-
bu” v Kutnohorských novinách.

20. 3. 1999 --------------------------- Výstava Motocykl 1999

3. 4. 1999 -------------- I. výjížďka klubu Royal Riders
Jelo se směr Český Štemberk, zakončení bylo na Sed-
lecké pouti v Kutné Hoře.

6. 4. 1999 --------------------------------------------------- Vyšel článek
„Spanilá jízda strojů sklízela obdiv lidí” ----- v Kutnohor-
ských novinách

17. 4. 1999 ---------------------------------------- II. vyjížďka klubu
skromná jízda do Žlebů

30. 4. – 2. 5. 1999 -------------------------Two Wheels 1999
První megasraz pod klubovejma barvama v Černý Louži.

14. 5. 1999 ----------------------- Vychází fotografiev ČMN
Členové klubu jsou na fotce v ČMN u článku -----  „Two
Wheels po sedmé”, později i jako „logo“ Bikers card.

15. 5. 1999 --------------------- Benzínovej dejchánek Seč
Jen letmá návštěva srazu, první problémy s MC kluby.

29. – 30. 5. 1999 ------ 300 zatáček Gustava Havla
Víkendová jízda na klasické závody v Hořicích.

19. 6. 1999 --------------------------------------------- Sekeřice 1999
Okouknutí známého srazu.

3. – 7. 7. 1999 ---------------------------------- Jízda po čechách
Soukromá jízda členů klubu středem naší vlasti.

16. – 18. 7. 1999 --------------- Narozeniny členů klubu
Slavná první akce na statku Kuchyňka u Kutné Hory

6. - 8. 8. 1999 ---------- II. Nářez Brouků na palouku
Účast na velkém srazu v Chlumci n/C.

4. 9. 1999 ------------- Jízda na Mariánu a do Paběnic
Śílená chlastací projížďka noční krajinou.

4. – 5. 9. 1999 --------------------------------- FEST LEJT 1999
Největší akce klubu na statku Kuchyňka, přijímání no-
vých členů do Royal Riders.

10. – 12. 9. ------- V. Posázavský sraz motocyklistů
Sraz klubu Freedom ve Vlastějovicích

25. 9. 1999 ------------------------------------- III. vyjížďka klubu

28. 11. 1999 -------- Oslavná jízda na I. výročí klubu

5. 12. 1999 ------------------------------ Mikulášská projížďka

31. 12. 1999 ----------------------------- Silvestr s členy klubu
Skupinová oslava nového roku u Ledče nad Sázavou.

 Rok 2000

4. 3. 2000 ------------------------------------ Burza v Chotusicích

18. 3. 2000 --------------------------- Výstava Motocykl 2000

15. 4. 2000 --------------------- Freedom zahájení sezóny

21. 4. 2000 ------------- Zahájení sezóny na Kuchyňce

23. 4. 2000 --------------------- Zahajovací výjížďka klubu
Tentokrát se jelo do Zrudče n/S.

28.  4. 2000 -------------------------------------------- MOTO PARTY
Účast na megasrazu v Dřevěnicích u Jíčína.

21. 5. 2000 ------------------ 300 zatáček Gustava Havla

2. - 4. 6. 2000 ------------------------------------- VI. MOTOTOUR
Dlouhá štreka na spíše mototuristiský sraz v Mohelnici.

2. - 7. 7. 2000 ---------------------------- Motodovolená po ČR
Dovolená klubu na Dalešicích, Sázavě a Slapech.

častnil, je jen bodovým seznamem pod kterým se
skrývá nespočetně zážitků a mezníků jak členů Royal
Riders, tak i ostatních motorkářů. Je to jen výčet
ze společných setkání mezi které patří i každotý-
denní klubový „seminář”. Zavzpomínejme tedy na
ty ujetý kilometry pod vlajkou Royal Riders moto-
klubu Kutná Hora.



28. - 30. 7. 2000 ------------------------------ FEST LEJT 2000
Největší akce klubu na statku Kuchyňka.

29. 7. 2000 ---------------------------------- Burza v Chotusicích

4. - 12. 8. ---------------------------------------- SLOVENSKO 2000
Velkolepá dovolená klubu po Slovenských Tatrách.

1. - 3. 9. 2000 ----------------------- Sraz Jawaklubu Praha
Domácký srázek v Jizbicích u Čechtic.

8. - 10. 9. 2000 --------------------------- VI. posázavský sraz
Sraz Freedom klubu ve Vlastějovicích.

23. 9. 2000 ------------------------- MČR dragsterů v Kolíně

7. - 8. 10. 2000 -----------------  Narozeniny člena klubu
Hugova narozeninová párty na Chlumu.

14. 10. 2000 ----------------------------------- Podzimní vyjížďka

28. - 29. 10. 2000 - Narozeniny motorkáře Vaška
Jízda na oslavu do Lomnice nad Popeklou.

25. 11. 2000 ------------------------- Oslava II. Výročí klubu
Velká akce v salonku domovské hospody Šance.

28. 11. 2000 ----------------------------------------------- Vyšel článek
„Oslava se obešla bez újmy na zdraví“ v Kutnohorském
deníku.

17. 12. 2000 ----------------Předvánoční vyjížďka klubu

31. 12. 2000 ------------------------------- Silvest Royal Riders
Klubová oslava nového roku v restauraci Šance.

 Rok 2001

únor 2001 --------------------------------------------------- Vyšel článek
“Burácení motoru je hypnotyzuje” na úvodní stra-
ně Deníků Bohemia

17. 3. 2001 ---------------------------- Výstava Motocykl 2001

31. 3. 2001 ---------------------- Zahajovací vyjížďka klubu
Kolona motorkářů jela tentokrát na Sázavu.

9. 4. 2001 ---------------------------------- Rock show Křesetice

28. - 29. 4. 2001 ------------------------------------- MOTOPARTY
Megasraz v Dřevěnicích u Jíčína.

25. - 27. 5. 2001 -------------------- VII. sraz motocyklistů
Sraz Freedom klubu v Malešově u Kutné Hory.

15. - 22. 6. 2001 -------------------------- SLOVENSKO 2001
Již druhá dovolená na mašinách k našim sousedům.

2. – 7. 7. 2001 ------------------------- Dovolená po Čechách
Znovu jsme navštívili oblíbené Dalešive.

14. 7. 2001 ------------- Motosvatba Tomáše z Yamahy
Uspořádání spanilé svatební jízdy na účast na obřadě.

27. - 29. 7. 2001 ---------------------------------FESTLEJT 2001
III. ročník největšího klubovýho setkání kutnohorských
motorkářů, který byl už menším srazem, pořádaný ten-
tokrát v Habrkovicích.

3. - 17. 8. 2001 --------------------------------------- CHORVATSKO
Dovolená snů „na motorkách k Jadranskému moři”.

6. 9. 2001 ------------------------------ Oslava narozenin člena
Tradiční Hugova narozeninová párty na Chlumu.

14. 9. 2001 ------------------------- Podzimní vyjížďka klubu

24. 11. 2001 ---------------------- III. výročí založení klubu
Velká oslava narozenin klubu a jeho člena v restauraci
Šance.

prosinec 2001 ----------------------------- Jednání s kluby MC
Nucená „úprava” symboliky klubu Royal Riders.

31. 12. 2001 ---- Silvestr klubu v restauraci Šance

 Rok 2002

10. 3. 2002 ------------------------------ Spanilá spodová jízda
Jízda veteránů do Chotusic – soukromá jízda členů.

4. 4. 2002 ----------------------- Zahajovací vyjížďka klubu
V deštivém počasí se tento rok jelo do Poděbrad.

27. – 29. 4. 2002 ------------------------------------ MOTOPARTY
Megasraz v Dřevěnicích u Jíčína.

18. 5. 2002 ------------------ 300 zatáček Gustava Havla

14. – 15. 6. 2002 ----------Víkendová jízda na Sázavu

21. – 23. 6. 2002 ---------------- VIII. sraz motocyklistů
Sraz klubu Freedom konaný na Seči.

30. 6. – 6. 7. 2002 ------------------------- Jízda po Čechách
Každoroční týdenní jízda tentokrát po západních a již-
ních Čechách.

19. – 21. 7. 2002 ----------------------------- FEST LEJT 2002
IV. ročník největší akce pořádané klubem v Záboří

26. 7. 10. 8. -------------------------------------- CHORVATSKO II.
Dovolená snů na „mašinách k moři“ po druhé.

29. 8. – 1. 9. -------------------------------- 20. sraz Jawaklubu
Výroční sraz v Jizbicích u Čechtic.

21. 9. 2002 ------------------------- MČR dragsterů v Kolíně

20. 10. 2002 ---------------------- Podzimní vyjížďka klubu
Velká jízda za Havlíčkův Brod s početnou účastí.

22. 11. 2002 ------------------------ Narozeniny člena klubu
Tradiční setkání motorkářů v restauraci Šance k příle-
žitosti narozenin člena.

30. 11. 2002 ------ IV. Výročí založení Royal Riders
Soukromá oslava výročí klubu spojená s jednáním o
jeho minulosti a budoucnosti ve vodácké chatě v Kutné
Hoře.

12. 12. 2002 --------------- Návštěva Kolínské Verbeže
Učast na čtvrtečním sezení nového kolínského moto-
klubu u Pavlíčků v Kolíně.

... a v sezóně 2003 pojedem dál !!!



 Zazimovat či nezazimovat

 Šílenost z německého animovaného seriálu v realitě

Při brouzdání internetem někdy narazíte na věci, který
vás fakt dostanou. Nemluvíme teď o hojně navštěvovanejch
webech s „nohama do praku”, ale o, pro motorkáře neméně
zajímavejch, stránkách s dvoukolovejma miláčkama.

Fotky mašiny, kterou
„fakt hlava nebere” jsou
umístěny i na jednom
německým serveru. In-
ternetové stránky kres-
lenýho seriálu pojedná-

vajícího o motor-
káři Wernerovi
skrývají opravdu
vydařenou šíle-
nou stavbu moto-
cyklu. Málokdo by
tušil, že jde zběsi-
lý animovaný mo-
tocykl převést do
reality. Hlavní postavička filmu jezdí totiž na něčem, co
má jeden kolmej válec jak z lokomotivy, k tomu přichy-
cený kola, přední vidlici ze dřeva a řidítka z nádrže.

Zrealizovanej motocykl pod názvem „SATTELITER-
SCHÜSSEL” vypadá ještě „úchylnějc” než kreslená
předloha. Je postaven okolo ohromnýho  jednoválcový-
ho motoru o obsahu 1440 cm3 s klikovou hřídelí vážící
23 kg! Základ motorové konstrukce pochází ze starého
traktoru. Přední vidlice je „samozřejmě” ze dřeva! Prak-
ticky vše je pak uchyceno na motor. Zajímavá je taky
nádrž jako řidítka v který je zapuštěno dokonce i světlo.

Neskutečný skutečný stroj byl vystavován v Mnicho-
vě a taky v Museum of modern art v New Yourku.

Na www stránkách najdete i další šílenost, a to „RED
PORSCHE KILLER” neboli motocykl se čtyřma mo-
torama za sebou… „no comment”

Takže až se někdy zase připojíte k internetu nezapo-
meňte propátrat stránky www.werner.de, kde jsou
dokonce i zvuky zmiňovaných mašin.

SATTELITERSCHÜSSEL

RED PORSCHE KILLER

Měl jsem v zimě motorku
parkovanou na dvorku.

Zima přišla z rána,
ozvala se rána.

Můj dvorek pod Sněžkou
byl pod lavinou přetěžkou.
Ze sněhu koukaj řidítka,
stroj pod lavinou naříká.
Motor vodou chlazený
neměl správné zázemí.

Jsem to ale debil,
nemrzku jsem nelil.

Chladič, hlava, všechno v hajzlu,
jdu se ožrat k nám do pajzlu.

Na jaře si koupím zase
nějaké dvoukolové prase.
Nebude mít chladič vodní

jen dvě kola a pohon nožní.
Nemám už teď na motorku,

na vrak hledím na svém dvorku.
Až zima znovu uhodí

budu už opratrný.

Až mi jednou Ježíšek
mašinu zas nadělí,

tak se o ni budu starat
v sobotu i v neděli.

Medvěd a Jirka V.
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Tak teď si myslíš,ty kdo zabře-
dáš do těchto míst Randálu
s cílem pobavit se,že se dočteš
opět nějakou srandovní kokotinu.
Omyl! Dnes budu pouze vážně
kritický. Vždy jsem komentoval
obsah tohoto plátku a někdy tro-
chu s humorem poukazoval na
pravopisné chyby šéfredaktora.
Věřte, že není snadné napsat
něco, co běžného motorkáře za-
ujme a ještě přitom hlídat pravo-

dem,kteří počítali s tím,že budou přizváni či dokonce
byli neobratně osloveni a nakonec z definitivního po-
zvání sešlo. Smysl a scénář akce byl dotvářen průběžně
a rozhodnutí o čistě klubové akci padlo až na poslední
chvíli. Sorry!!! Příště budeme radši držet hubu.

Taky jsem si položil otázku: Co Silvestr a klub? Nevím,
jestli by mě můj názor nevyřadil z motorkářské populace
a tak si ho raději nechám pro sebe. Příznivci MC jistě
řeknou, že není nad čím přemýšlet. Já doufám, že někdo
na toto téma napíše v některém z příštích čísel nějakou
úvahu. Třeba šéfredaktor. Co ty na to, Medvěde?

A poslední věcí,kterou mám na srdci, je inzer-
ce v těchto listech. Nic proti osobní in-

zerci členů i nečlenů klubu.
Vždyť od čeho by byli
motorkáři, aby si nepo-
máhali. Ovšem nejsem
si úplně jist, zda posky-
tovat i komerční inzer-
ci. Myslím si,že vše je
na debatě všech členů

klubu a ta bohužel na
toto téma nepro-
běhla. Tak se
nad tím milý
šéfe zamysli!!!

Na závěr bych
chtěl popřát

všem bláznům do
burácejících strojů, zanechávajíc za sebou jednu

stopu, štědrý rok 2003 na množství spolykaných kilo-
metrů, bezvadnou funkci ledvin, jater a pohlavních or-
gánů a ať za rok touhle dobou můžeme s klidem říct:
„Žijeme“.

Hugo

pis. Čeština není vůbec jednoduchá. Průser je ovšem
to, poukazujete-li na nějaké chyby a ony pak ve
finální podobě časopisu nejsou.
No nevypadám pak jako de-
bil? Vypadám! Takže
s tímhle končím.
A s kritikou článků
jako takových taky.
Komu se něco ne-
líbí, ať nám pošle
svůj názor a nebo
nejlépe napíše
vlastní článek. Prv-
ní vlaštovka je již
na světě. Jezdí na
Drakovi a říkáme jí
Ježíšek. Jen tak dál.
Myslím si,že kromě dět-
ské pornografie  a sáhodlouhých předná-
šek o tom,jak píchnout řetěz či namontovat šlapku na
babetu jsme odhodláni otisknout snad úplně všechno.

Teď něco k výročí klubu: Co se tam dělo a nedělo už
bylo napsáno. Jenom bych se chtěl omluvit všem li-

 PF 2003
Tak už je to

tady, je tady ta
doba, kdy posole-
ný silnice dovo-
lej vyjet motor-
kářům jen s ma-
šinou uzavřenou
v igelitovém oba-
lu. Všude je na-
padanej bílej ne-
smysl a projet se
přináší potěšení
snad jen na sáňkách. Naštěstí tohle všechno taky jednou skončí a jarní slunce
nám osuší cesty, abysme se zase mohli prohánět s větrem ve vlasech. Přejeme
tedy všem motorkářům šťastné prožití vánočních svátků, řádně zapitý Nový rok
a nespočetně najetých kilometrů v sezóně 2003.



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

24. 12. 2002 Ježíšek Vánoční strom, dárky, pohoda ... mrtvej kapr
31. 12. 2002 Silvestr Vykopnem starej rok a přivítáme novej
Duben 2003 Zahajovací vyjížďka Zahájení sezóny 2003 tradiční vyjížďkou

Změny v akcích jsou možné, proto pro bližší informace kontaktujte Royal Riders motoklub Kutná Hora

Nejbližší akce nejen klubu Royal Riders
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

 Inzerce

Člen klubu Royal Riders (Petr) má mimo svý záliby v moto-
cyklech, kterých vlastní už několik, v čele se dvěma veterá-
ny NSU a novou stavbou chopperu „Prasopal“ okolo motoru
Suzuki GS1100, také, pro některé neobvyklu, sběratelskou
vášeň. Už pár let se mu tak na dvorku hromadí dnes už
pomalu zapomenuté stabilní motory. Tyto moumentální hnací
agregáty se používaly k různým účelům od výroby elektřiny
po pohon mlýnů. Petr svou velkou sbírku, známou dokonce
i v zahraničí,  stále rozšiřuje. Takže komu rezne ve stodole
nebo na zahradě podobný motor ať neváhá nabídne ho.
Samozřejmě platí, že čím starší a kompletnější tím lepší.

Jelikož se okruh čtenářů RANDÁLu stále zvětšuje
není od věci přidat do něj i inzertní část. Výhodou
zdejších nabídek a poptávek je, že jejich autoři jsou
z Kutné Hory, Kolína a okolí, takže případní zájemci
to nebudou mít daleko, protože infolist RANDÁL za-
tím postihuje jen tento region.

Kdo by zde chtěl v budoucnu inzerovat, ať kontaktu-
je klub Royla Riders a dodá podklady.

 Prodám

Yamaha XV 1100 Virago Velkolepá přestavba,
podkop a prodloužení
přední vidle, předstu-
pačky, sání, řidítka,
zrcátka, sedlo, opěrka
a další doplňky. Výko-
ný motor. Nový lak -
modrá metal.
Jedinečný kousek,
srdeční záležitost!
Cena dohodou.
Případní zájemci volej-
te: 606 758 695  Aleš,
člen Royal Riders.

Motoshopy, reklama, web...

 Sbírám

Otevřeno: Po - Pá   9:00 - 17:30, So   8:00 - 12:00
Ovčárecká 415, Kolín

Tel.: +420 321 715 215 • Fax: +420 321 726 627
E-mail: yamaha.mototrend@atlas.cz


