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1 / 2004

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

Zimní deprese, játra jak kovadliny a 6. roèník RANDÁLu
aneb Medvědovo slovo z redakce RANDÁLU - pár žvástů jako vždy...
Konečně je tady další číslo RANDÁLu. Pro někoho to není
zpráva nijak zajímavá a pro jiné, oddané čtenáře a ty kterým
došel hajzpapír je to významná událost. Nadšení může být
o to větší, že se jedná o první číslo již šestého ročníku. Jeho
příznivci se poslední dobou rozdělili do dvou skupin. Jedni
nadávali, kdy bude nový číslo a druzí jim rázně říkali, ať teda něco napíšou. Bohužel obě
početný strany nic nenaškrábaly, a tak to
zbylo zase na Medvěda a Huga.
Minulý rok vyšly pouze čtyři rozšířené
Randály. Dokonce i na výroční vydání se redakce prostě vykašlala. Naštěstí přišla tuhá zima a s ní deprese
a chlast. Třesot v rukou se musel ně-

čím srovnat, když už sezení na nastartovaný mašině v garáži
nedávalo to pravý uspokojení. Nezbejvalo než si sednout ke
klávesnici a pokusit se vyťukat pár vět. Psát bylo o čem,
protože se na podzim konala vyjížďka a oslava výročí Royal
Riders. A tak je Randál zase na světě. Doufejme, že nebude
letos poslední. Svými články můžou přispět i nezávislý čtenáři – motorkáři, kteří pošlou žvásty na rriders@centrum.cz.
A o čem se tento rok v Randálu dočtete? Na začátku sezóny
navštívíme výstavu Motocykl 2004 a zahájíme jí vyjížďkou.
Pak se podíváme na srázky. Tradiční dovolená po ČR se také
pojede a někdo navštíví i zahraničí. Vrcholem se stane FEST
LEJT 2004 a vše uzavře podzimní vyjížďka. Mezi tím bude
spousta akcí, kterých se zúčastníme. Mnoho šťastných kilometrů v roce 2004 přeje Royal Riders motoklub Kutná Hora.

Podzimní vyjíïka Royal Riders

2. 11.
11. 2003
2003

Skupinové foto členů RR na startu „podzimní jízdy“

Letošní podzimní, pro někoho závěrečná, vyjížďka klubu Royal Riders měla tentokrát opravdu nejistý termín
konání. Někteří totiž toužili po jízdě ještě v teplém počasí
na začátku podzimu a jiní chtěli zažít opravdovou jízdu
na konci sezóny. Z prvních datumů sešlo a tak nezbylo
než doufat, že bude na začátku listopadu ještě hezky, aby
se vyjížďka uskutečnila. Do placu byl hozen datum 2. listopadu a nakonec se stal pro všechny uspokojivým. Listopad nás totiž překvapil nádhernými prosluněnými dny.
Motorest v Kersku byl v obležení 50 mašin

Na první neděli dopoledne předposledního měsíce roku 2003 se tedy začali sjíždět motorkáři na parkovišti Na Valech v Kutné Hoře. Opět se potvrdila zkušenost Royal Riders o tom, že čím méně se o nějaké
akci veřejně zmíní, tím větší je na ní účast. Vysvětlení
je jednoduché, motorkářská komunita na Kutnohorsku a Kolínsku je už tak propletená, že jakákoliv zmínka o tradičních akcích se rychle roznese. Tím pádem
se z vyjížďky „na blid“ stala důstojná jízda padesáti
mašin, který nečekaně přijely na místo setkání.

Po nezbytném poklábosení a skupinovém focení klubu následovalo odstartování podzimní vyjížďky. Kolona
burácejících strojů projela tradičně centem města Kutná
Hora a pak zamířila přes Suchdol a Kolín do Kerska.
Během spanilé jízdy svítilo sluníčko, ptáci krákali a listy
ze stromů padaly. Pohodovým tempem se pak probarvenou podzimní krajinou dorazilo do motorestu Kersko. Ten
poměrně velká banda motorkářů totálně obsadila a dala
si oběd na terase. Oficiální skupinová jízda zde i končila,
a tak po společném odjezdu se část účastníků vyjížďky
oddělila u Poděbrad a další pokračovala na Kolínské náměstí. Tam se zbytek jezdců rozloučil a po menších skupinách se motorkáři rozjeli užívat zbytku jednoho
z posledních krásných dnů. Členové Royal Riders zakončili svoji akci tradičně Na Valech v Kutné Hoře.
Podzimní vyjížďkou se tak symbolicky uzavřela sezóna a všichni se už těší na tu příští. Nejen Kutnohorští
motorkáři jí zahájí tradičně o Velikonocích 2004 velkou
vyjížďkou. Ze vzestupného počtu účastníků se po minulé zahajovací vyjížďce, kdy byla účast sedmdesáti
mašin, čeká dovršení stovky. Všichni příznivci jedné
stopy jsou tak srdečně zváni, aby motoristé věděli, že
se na silnice zase vrátili motorkáři ze zimního spánku.

Závěrečná zastávka na kolínském náměstí

Jaká byla oslava

29.11.2003

5.

výroèí

To jsou oni... je jim pět let a už chlastaj...

stolu se členové poAni jsme nevystřízlivěli z oslav čtvrtého roku
Pilo se...
stupně
vyjádřili
existence klubu Royal Riders a je tady završený pátý
rok pod společnou vlajkou. Byl to rok významný, v něčem k činnosti klubu a jeho plánům.
Bohužel se jednání dost projedinečný a zároveň v něčem slabší než ty ostatní.
Pro shrnutí činnosti naší bandy, což byla jen zástěrka jak táhlo a tak poslední názory
se zase řádně ožrat, jsme si vybrali sobotu 29. listopadu. byli poznamenány přebytkem
Jednání spojené s oslavou bylo znovu jen pro členy klubu alkoholických tekutin v těle.
...žralo se...
a jeho nejbližší pozvané příznivce. Místo konání byla osvěd- Následnou debatu ukončil o půlnoci ohňostroj
k
významnému
pátému
výročí.
Když
dobouchaly
počená chajda někde v lese u potoka. Přesný určení nemusí
přece každej vědět. Tam jsme se na večer všichni slezli slední petardy v rukou amatérských podnapilých pyroa vožrali si držky jak ty prasata… Tak nějak by se to dalo techniků v podání Royal Riders nezbylo než do sebe nalejt
stručně prezentovat. Ovšem něco nám říká, asi opice ještě pár kousků. Kdo se zdráhal pití mohl vyhrát Kolumz nedělního rána, že se přece jenom jednalo bův čtyřicetiprocentní Jacpot přímo do hrdla, nebo si zapákovat při malém klubovém přeboru. Pak už většina hleo klubu a jeho plánech. Tak tedy znovu.
V sobotu večer dorazili pozvaní stejně po- dala jen to nejlepší místo na přespání. Někteří si s tím
stižení a žízniví motorkáři na zamluvenou hlavu nelámali a usnuli tak jak zrovna drželi půllitr.
Ráno se úspěšná akce završila pokusem o vstávání,
chajdu. K večeři si opejkali pálivý klobásky
na grilu, kterej vůbec nechtěl hořet a tak vyprázdnění žaludků a dopravu domů. To bylo pochomusela vypomoct technika. Rozfoukávalo se pitelně na dlouhou dobu, protože měl na zádech kažtak vysavačem, pumpičkou a nakonec dej cosi chlupatého. Medvěda však z kůže nikdo nei vlastní hubou. Dvanáctistupňové zrzavé pití stáhnul a tak tam seděla asi veverka nebo opice.
I když se to zdá nemožné, každý byl s oslavou nakonec
od pana Dačického zde teklo proudem. Ještě za střízliva se účetně uzavřel uplynulý spokojen a zdá se, že hlavní náplň klubového večera,
rok a každý dostal památeční samolepky chlastání, jeho členům stále něco říká… Všechno nejlepší
Ohňostroj
Royal Riders. Po zformování okolo kulatého Royal Riders motoklubu Kutná Hora do šestého roku!

aneb další pohled na věc

Čus lidičky schopný
pohybu jen po dvou kolech. Ne, Vás
šlapající maniaky opravdu na mysli nemám!!! Po delší odmlce jsem se musel
opět chopit péra (samozřejmě kuličkového ty sprosťáku) a trochu si poplakat.
Ani ne tak na počasí jako spíš na Vaší netečnost. Poslední dobou zjišťuji, že nikomu z Vás nevadí,že se
z Randálu pomalu ale jistě stává dvouměsíčník. Asi je
to nuda. Tak to zrušíme, co říkáte??? Tak jo: „Medvěde, vyser se na to!!!“
To nikdo nemá co napsat do tohohle plátku a stát se
mediální hvězdou??? Aha, už jsem na to přišel. Všichni máte funglovky, které Vám pořídili Vaši stvořitelé,
takže žádný problém, žádná menstruace, žádné opravy
a když, tak za zavřenými dveřmi servisu, žádné úpravy,
překopávky, předělávky, samý origoš značkové díly,
žádné zážitky a příhody, žádné tipy na vyjížďku či dovo-

aneb další pohled na věc

Hugùv
koutek

lenou. Nic Vás netrápí, nic nesháníte, poradit s ničím
nepotřebujete. Až bude vyjížďka, tak klidně budete dvě
hodiny kroužit kolem parkoviště, uchcávat blahem
a bude Vám u prdele, že se nikam nepodíváte?!?!
Ono je strašně jednoduchý kritizovat obsah nějakého časopisu, ale sesmolit nějaký zážitek, nebo se pochlubit nějakou vyfikundací či zlepšováčkem na mašině
je asi nad Vaše síly. No tak si hold kupujte drahý časáky
a čekejte, že tam zrovna někdo bude
probírat Váš problém.
Už mi to počasí taky leze
na mozek, takže mě neberte
moc vážně. Prostě si jen stěžuji, že musím klimbat nad
klávesnicí, abyste si tím
možná někdy utřeli zapocené zrcátko a Vy máte obsah
na bambuli. To se stává...
Hugo

Shrnutí roku 2003 u Royal Riders
Ve stručnosti uvádíme přehled těch největších akcí
v roce 2003, kterých se klub Royal Riders účastnil nebo
je pořádal. Oproti předchozím ročníkům je to slabší, ale
zato jsou zážitky z jednotlivých jízd, dovolených a srazů
silnější. Letošní rok bude pravděpodobně pro většinu
13. – 16. března 2003
Výstava MOTOCYKL a CZECH PERFORMANCE
Návštěva tradičního veletrhu v Praze spojená s účastí
dvou strojů RR na výstavě staveb motocyklů. Medvědova Fena získává první místo za klasický styl.
21. března 2003 Vítání jara u Stoupy
Chlastačka a žranice v Uhlířských Janovicích.
22. března 2003 Motokros v Záboří
Zajištění pořadatelské služby členy Royal Riders na závodech motokrosu.
20. dubna 2003
Zahajovací vyjížďka
Tradiční zahájení sezóny Royal Riders velkou vyjížďkou.
Účast 70 mašin! Jelo se do Benešova a na Sázavu.
26. dubna 2003
MOTOPARTY – Dřevěnice
Účast členů Royal Riders na prvním velkém srazu.
10. května 2003 Freedom sraz Svojšice
Účast členů Royal Riders na srazu kamarádů z klubu
Freedom.
6. – 11. července 2003 Čechy – Morava
Dovolená Royal Riders po krásách naší vlasti. Tentokrát
se jelo po Moravě.

členů hodně podobný. Jistě si však každý bude chtít najít co nejvíce času na společnou jízdu. Už se proto těšíme na zahájení sezóny 2004 a doufáme, že se povede
nejmíň tak dobře jako ta minulá. Ať si tedy teď každý
vzpomene, kde byl, kde chyběl a o co přišel v roce 2003.
25. – 27. července 2003 FEST LEJT 2003
Největší akce Royal Riders. Setkání motorkářů a jejich
příznivců v depu motokrosové tratě v Záboří nad Labem.
Akce začala už v pátek a navštívilo jí přes 150 motorkářů.
16. srpna 2003
Jawáč na Kačině
Účast na srazu Jawiček na Kačině u Kutný Hory.
5. – 7. září 2003
21. Jawáč v Jizbicích
Tradiční sraz Jawaklubu Praha v Jizbicích u Čechtic.
12. – 14. září 2003 Freedom sraz Vlastějovice
Nečekaný srázek klubu Freedom na všem známém místě ve Vlastějovicích.
20. září 2003
Dragstery v Kolíně
Kukačka na závodech motocyklových dragsterů v Kolíně.
11. října 2003
Hugovy narozky
Oslava narozenin člena klubu v Chlumu s velkou účastí.
2. listopadu 2003 Podzimní vyjížďka
Závěrečná vyjížďka Royal Riders v roce 2003 s účastí padesáti mašin. Jelo se do Kerska.
29. listopadu 2003 5. výročí klubu Royal Riders
Soukromá oslava už pátých narozenin klubu Royal Riders s ohňostrojem.

Vánoce v Kolínì aneb jízda Santa Klausù
Fousatá osoba na obrázku není známý člen kapely ZZ Top, není to
ani zarostlý bezdomovec na Introši, dokonce to není ani osoba co nosí
dárky o vánocích, není to ani člen Kolínské Verbeže, je to Rudla…
Ale přece jenom má jeho vzhled něco společného s kolínským spolkem motorkářů. Ten totiž uspořádal v sobotu 20. prosince 2003 Vánoční vyjížďku. Nepsanou podmínkou účasti byl převlek Santa Klause. Na
sraz u benzínky Agip v Kolíně přijel na mašinách vcelku velký počet
podobně oděných starců. Jejich mašiny byly ověšený vánočnímy ozdobami a dárky. Jelo se pak na náměstí pod strom, kde fousatá skupina zatančila před videokamerami nacvičenou Novambu. V Kolíně se
tak na Vánoce návštěvníci tamních trhů rozhodně nenudili.

Ž I J

A B Y S

J E Z D I L ,

... a pohádky je konec
J E Z D I A B Y S Ž I L !

Nejblií akce klubu Royal Rider s
Datum

Název akce

24. ledna
Leden, únor
Březen
Duben

MOTOLEMTANEC
Sáňkování
MOTOCYKL 2004
Zahajovací vyjížďka

Vo co de...
Čekání na jaro, chlastačka - Hostinec Hlízov od 18. hod.
První pokusy vyjet na mašině
Výstava motocyklů a příslušenství v Praze na Výstavišti
Velká vyjížďka Royal Riders na zahájení sezóny

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 72 4 083 922; Aleš 606 758 695; Růža 327 561 068
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Korektura: Není - Tisk: „nějaká laserovka se vždy najde“ nebo nejbližší copyshop - Distribuce: od členů klubu.

