dí
rozjíž!!!
L
Á
D
RAN 7. ročník
ů
sv j

Přejeme všem motorkářům
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Věř tomu, nebo ne, ale ten cár papíru, co právě držíš v tý tvojí
ušmudlaný, smradlavý pazoře je první číslo již sedmýho ročníku
infolistu RANDÁL. Řekneš si: „pchá to je toho, stejně si s nim utřu
zadní část těla jako vždycky", ale měj na paměti, že ti už sedm let
přispívá k hygieně a ještě k tomu si můžeš chvíle čekání na
troubící vlak v zatáčce zkrátit čtením o motorkářskym životě na
kutnohorsku. Tak si ty ruce radši umej a si neromažeš písmenka!
Všem dychtivým čtenářům a pisatelům děkuji za přízeň
a těším se na sezónu 2005. Takže jezděte, vylepšujte mašiny
a řádně chlastejte, a je o čem psát!
Medvěd

Něco pro volný chvíle v zimě...
Èeské vydání èasopisu EASYRIDERS
P¯Ìznivci p¯estaveb motocykl˘ a kr·sn˝ch dÌvek se uû
nemusÌ sh·nÏt po drah˝ch nÏmeck˝ch nebo anglick˝ch
vyd·nÌch svÏtovÏ nejËtenÏjöÌho motoËasopisu EASYRIDERS. VydavatelstvÌ Taurus (www.etaurus.cz) zav·dÌ na trh
Ëeskou mutaci tohoto magazÌnu s t¯icetiletou tradicÌ.
KoneËnÏ si m˘ûeme Ëesky poËÌst o unik·tnÌch
stavb·ch a dÌvat se p¯itom na kvalitnÌ fotografie
obohacenÈ o polonahÈ dÌvky.
Podle rychlosti, jakou se Ëasopis zaËlenil
mezi naöe motomagazÌny je jasnÈ, ûe na nÏj
p¯Ìznivci chopper˘ Ëekali jiû dlouho. Naöinec m·
dokonce moûnost zaslat svojÌ maöinu do redakce
a pak jen Ëekat na zve¯ejnÏnÌ, nebo p¯Ìmo profi
ofocenÌ jeho mil·Ëka. Takûe i Ëesk˝ um uvidÌte mezi
high-tech svÏtov˝mi Harleyi. Ve t¯etÌm vydanÌ je

toho d˘kazem otiötÏnÌ Ël·nku a fotek od Libora (Strndi)
z KutnÈ Hory, kter˝ zde p¯edstavil vöem kutnohor·k˘m
zn·mÈ Ruchadlo. äkoda jen, ûe ho uû prodalÖ
EASYRIDERS vych·zÌ kaûd˝ 19. den v mÏsÌci a stojÌ
p¯Ìzniv˝ch 87,- KË.

Poèítaèová hra American Chopper
LetoönÌ zima nebere konce, a tak tomu, koho uû omrzelo
sezenÌ na maöinÏ
v gar·ûi a bolej ho ruce
od neust·lÈho leötÏnÌ,
nezbejv· neû jÌt dom˘
a odpoËinout si u videa
nebo hry s motork·¯skou tÈmatikou.
Na konci minulÈho roku vyöla jedna
takov· gameska pr·vÏ
pro ty co se chtÏj alespoÚ virtu·lnÏ projet
na nadupan˝ maöinÏ. N·zev hry je American Chopper a kdo
sleduje satelitnÌ kan·l Discovery uû vÌ, ûe se jedn· o p¯evedenÌ
reality show o stavÏnÌ motorek do poËÌtaËovÈ podoby. Ve h¯e
samotnÈ usednete na jeden z tÈmatick˝ch chopper˘ firmy
Orange County Choppers, kterÈ jsou detailnÏ vytvo¯eny ve 3D

a plnÌte na nich nespoËetnÏ ˙kol˘. Pohybujete se buÔ po
pÏknÏ graficky vyvedenÈm mÏstÏ, nebo po nekoneËnÈ d·lniËnÌ sÌti, a to vûdy s doprovodem tvrdÈ rockovÈ hudby. Po
prvnÌm ohmat·nÌ ovladatelnosti stroj˘ zÌsk· hr·Ë dobrej grif
a uû ¯eûe zat·Ëky ve smyku nebo gumuje za ¯evu motoru.
Zvyknout si musÌte i na brzdy, kter˝ se hodnÏ podobajÌ tÏm
re·lnejm na chopperech - nebrzdÌ. Za Ëist˝ styl jÌzdy, vydÏöenÌ
obyvatel a mÌjenÌ aut s minim·lnÌm odstupem dost·v·te
stylovÈ bodÌky, kter˝ p¯ispÌvajÌ k v˝h¯e v nÏkter˝ch ˙kolech. Na
rozdÌl od jin˝ch motork·¯sk˝ch her zde tedy nejde vûdy
o rychlost, mise ve stylu projÌûÔky jsou toho d˘kazem.
Bonusem hry je stavba vlastnÌho choppera, na kterÈho
dost·v·te dÌly po kaûdÈ uzav¯enÈ Ë·sti hry. Po dokonËenÌ stavby pak na svÈm v˝tvoru m˘ûete plnit dalöÌ mise.
Hra American Chopper je urËena hlavnÏ pro ty, co jim
zrovna nevonÌ superbiky a z·vodnÌ okruhy a majÌ spÌö r·di
z·pad slunce odr·ûejÌcÌ se v chromu jejich stroje. Na hranÌ
musÌte mÌt v˝konn˝ poËÌtaË (minim·lnÏ 1GHz, 128MB RAM)
a hlavnÏ dobrou grafickou kartu s podporou 3D, jo a dost
mÌsta na disku, hra je na 4 CÈDÈËka.
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HUGÙV KOUTEK
Hm, tak teda nazdar. M·m opÏt na
tomto mÌstÏ nÏco sesmolit, ale m·m
v lebce pÏkn˝ pr˘van.PoËasÌ stojÌ za to,
co mi r·no pÏknÏ voöplÌchlo prdel (asi
m·lo vl·kniny) a vöem to asi pÏknÏ leze
na mozek. Tot·lnÏ jsem se vysral i na
kaûdomÏsÌËnÌ klubov˝ sed·nek a takovej pojeb od MONOMEDVÃDA jsem snad v ûivotÏ
nezaûil. No douf·m, ûe bude tak aktivnÌ i aû se zbavÌ t˝
MONOPOTVORY (to nenÌ na tebe, BÏtko), nabere zpÏt
svÈ ztracenÈ kilogramy a roz¯edÌ krev po¯·dnou d·vkou
alkoholu. Minul˝ t˝den jsem navötÌvil znovuotev¯en˝
Motoshop Martina JelÌnka a kromÏ rozöÌ¯enÈho sortimentu jsem podrobil kritice i jeho novou milenku Suûuji
Bandit 650 s polokapot·ûÌ. Na tyhle maöiny m·m vlastnÌ
n·zor, hlavnÏ na jakÈkoliv karot·ûe, ale nebudu
Martinovi kazit radost. Pr˝ aû vyjede, bude nep¯ehlÈdnuteln˝, ale zvukem a rychlostÌ to z¯ejmÏ nebude. Z¯ejmÏ
bude mÌt ökopek s rohama nebo kombinÈzu DOCTORA
ROSSIHO. Moûn· m· kÈrku a bude jezdit v AdamovÏ
rouöe.Kaûdop·dnÏ p¯ipravuje s Country West Star
Tom·öe Stoupy akciËku, kter· by n·m vöem mohla zp¯Ìjemnit jeden z dubnov˝ch vÌkend˘. Proto nezapomeÚte

pohled
na věc

23. 4. 2005 nadr·ûdit svÈ stroje a po¯·dnÏ je provÏtrat.
A j·tra taky. BliûöÌ info v Motoshopu. Tak to byla trocha
reklamy a douf·m, ûe to nÏkdo ocenÌ. Ovöem naöÌ
VelikonoËnÌ vyjÌûÔce se to nikdy nem˘ûe vyrovnat!!! Taky
jsem tam potkal Sporù·ka. äel si vyhlÌdnout p·tÈ¯·k. Pr˝
se na t˝ sv˝, pekelnÏ nadupan˝ ËÌze pokouöÌ o Kucha¯˘v
backflip a protoûe jako spr·vn˝ motork·¯ vÌ, ûe bez
ochrany si koleduje o po¯·dn˝ pr˘ser a ûe öprcka bude
asi m·lo, zkusÌ to s p·tÈ¯·kem. Jo a byl tam taky ËlovÌËek,
pro nÏhoû klesajÌcÌ rtuù teplomÏru pranic neznamen·
a svou CBR 125 zavÌr· do st·je jen, pokud je na vozovce
souvisl· vrstva snÏhu. NevÌm,ale m·m takov˝ pocit, ûe
v pades·ti mu budou klouby chrastit jak pixla s bur·kama. Bude jak pochodujÌcÌ rumbakoule. Teda pokud z t˝
maöiny nÏkdy sleze. NavÌc ta maöina dost·v· pÏknou
solnou l·zeÚ a jestli jÌ dennÏ nepulÌruje, asi se to na nÌ
pÏknÏ podepÌöe. No, moûn· mi jen vadÌ, ûe j· d¯epÌm
doma a vymlouv·m se na poËasÌ. Kaûdop·dnÏ vöem
p¯eju, aù uû koneËnÏ ty bÌl˝ sraËky slezou a ten ûlutej
knedlÌk tam naho¯e po¯·dnÏ proh¯eje vzduch, aù
m˘ûeme tÏm tzv. sluönejm lidem trochu zvednout mandle a po¯·dnÏ rozklepat okennÌ tabulky. Nebo ûe by
obr·cenÏ???
Hugo

Royal Riders mají svojí doménu na internetu
Royal Riders motoklub Kutn· Hora m· po letech novou internetovou adresu a svojÌ vlastnÌ domÈnu: www.royalriders.cz.
Doölo i ke zmÏnÏ grafiky a obsahu str·nek. PostupnÏ tam
budou p¯esouv·ny veökerÈ fotogalerie a dalöÌ informace
nejen o samotnÈm klubu a jeho Ëlenech. V budoucnu zde
bude umÌstÏn i cel˝ archÌv RAND¡L˘, kter˝ zatÌm najdete
pod adresou www.randal.wz.cz. Kaûd˝ Ëlen takÈ bude mÌt
osobnÌ str·nku s bohatou fotodokumentacÌ. Do vytv·¯enÌ
fotogalerie z akcÌ m˘ûe p¯ispÌvat kaûd˝ zasl·nÌm obr·zku na
adresu info@royalriders.cz. Nebude chybÏt i p·r video
sest¯ih˘ z akcÌ.
JednotlivÌ ËlenovÈ klubu majÌ svÈ novÈ e-mailovÈ adresy: MedvÏd michal@royalriders.cz, Hugo savage@royalriders.cz,
Milan milan@royalriders.cz, Aleö ales@royalriders.cz, Jizva ales.kapicka@royalriders.czÖ

Zapíjení sezóny 2004
K symbolickÈmu zakonËenÌ sezÛny 2004 se sjeli
4. prosince motork·¯i z okolÌ KutnÈ Hory a KolÌna na
tradiËnÌ ÑzakonËovaËceì ve Weststar Clubu Tom·öe
Stoupy v UhlÌ¯sk˝ch JanovicÌch.
K poslechu hr·li kapely NÏco, Remortis, Monty Jack
a Blue Bucks. Nad pivem a dobr˝m peËen˝m pras·tkem
se probraly uplynulÈ akce, co kdo vylepöÌ na sv˝ maöinÏ
a co n·s Ëek· v novÈ roce. DÌky st·le rostoucÌ komunitÏ
motork·¯˘ se m·me rozhodnÏ na co tÏöit.
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Pohled zpìt na akce klubu
v závìru roku 2004
6. VÝROÈÍ KLUBU

Debata u ÑkulatÈho stoluì: ÑMusÌme zlepöit komunikaci...ì

Tak na tuhle akci jsme se hodnÏ dlouho tÏöili. Oslava
v˝roËÌ zaloûenÌ Royal Riders motoklubu Kutn· Hora je
totiû vûdycky po¯·dn· pa¯ba a dala by se oznaËit za druh˝
FEST LEJT v roce. Letos to bylo o to n·roËnÏjöÌ, hlavnÏ pro
naöe j·tra, protoûe se v˝roËnÌ chlast·nÌ zk¯Ìûilo
s MedvÏdov˝mi narozeninami.
Jelikoû ËlenovÈ klubu majÌ poslednÌ dobou vÌce
soukrom˝ch aktivit, nezbylo neû aby mÌsto oslav o dvou
vÌkendech za sebou bylo vöe spojeno v jednu nep¯etrûitou
akci od p·tku do nedÏle. Dopady takovÈho rozhodnutÌ
byly pozdÏji pro nÏkoho zklam·nÌm a nÏkdo si dÌky
nep¯etrûitÈmu p¯Ìsunu piva na moc vÏcÌ nepamatuje.

Chlastu neni nikdy dost Ñtak na zdravÌ...ì

Vöe zaËalo v p·tek 26. listopadu 2004 k veËeru, kdy
slavil narozeniny MedvÏd. Po sedmÈ hodinÏ se zaËali
sjÌûdÏt prvnÌ gratulanti na vod·ckou chatu, oblÌbenÈ
a provÏ¯enÈ mÌsto poslednÌch oslav. ÿady p¯ÌchozÌch,
hlavnÏ z motork·¯sk˝ch kruh˘, vyplnily chatu do poslednÌho centimetru. NechybÏl ani narozeninov˝ dort a po
sfouknutÌ svÌËek se z·bava rozjela naplno. V˝ËepnÌ
kohout byl neust·le otev¯en a k pivu se servÌroval gul·öek
a ËesneËka. Jak tomu v prvnÌ den chlast·nÌ b˝v·, jelo se
aû do rannÌch hodin, kdy jedni vst·vali na sobotnÌ robotu a jinÌ teprve ulehali po bezesnÈ noci.

004
2
8
9
9
1
Po nezbytn˝ch
p·r hodin·ch sp·nku se mohlo zaËÌt
nanovo, a to hlavnÏ ti, kte¯Ì zde
z˘stali. Bohuûel
z klubov˝ch
¯ad Maso z lorny bylo pochoutkou
zde v sobotnÌ dopoledne popÌjelo jen p·r jedinc˘. Po poledni zaËala
p¯Ìprava labuûnickÈho pokrmu, naloûenÈ maso peËenÈ
v lornÏ. Chajda se mezitÌm zaËala zaplÚovat dalöÌmi Ëleny
a pozvan˝mi motork·¯i, kter˝m se z vynikajÌcÌho jÌdla
dÏlaly boule za uöima. Vöe se ¯·dnÏ zapÌjelo nejen
desetistupÚov˝m pivem, kter˝ho zde byli t¯i soudky, ale
i p·r lahvinek trvd˝ho naölo svÈ p¯Ìznivce.
Kamenem ˙razu letoönÌ oslavy, bohuûel tak jako tÏch
p¯edeöl˝ch, byla tradiËnÌ rozprava klubu u kulatÈho stolu.
Zde se mohl kaûd˝ vyj·d¯it k probÏhlÈmu roku, akcÌm
a pl·n˘m do budoucna. RozdÌl mezi tÏmi, kte¯Ì absolvovali akci uû od p·tku pod pivnÌ palbou a tÏmi, co p¯ijeli
pozdÏji a spÌöe popÌjeli se projevil naplno. Rozprava se
tak prot·hla na Ëty¯i hodiny a moc vÏcÌ z nÌ nevzeölo.
Moûn· pouze pouËenÌ, ûe debata a plnokrevn· oslava
k sobÏ nepat¯Ì. Po v˝mÏnÏ n·zor˘ doölo ke vöemu pivo.
NaötÏstÌ nebyl problÈm p¯ivÈst jeötÏ p˘lku, ale dvan·ctky, kter· byla pro nÏkterÈ usp·vacÌm elixÌrem. O p˘lnoci
n·sledoval jeötÏ v˝roËnÌ ohÚostroj a na to, co se dÏlo
potom, aù si vzpomene kaûd˝ s·m.
Oslava 6. v˝roËÌ klubu byla po¯·dnÏ n·roËn· a rannÌ
pohled na posp·vajÌcÌ Ëleny byl vöe vypovÌdajÌcÌ. NÏkdo
si tak mohl ¯Ìct, ûe si ¯·dnÏ zachlastal a nÏkdo byl
zklam·n, protoûe Ëekal vÌc. äpatn˝ pocity se vöak vytratily s kocovinou a uû se kaûd˝ tÏöÌ na sedm˝ rok pod
klubovou vlajkou...
... budeme znovu ÑFEST LEJTì.
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¡
PODZIMNÍ VYJÍZÏKA
RR 2004
P¯i pl·nov·nÌ
letoönÌ ÑPodzimnÌ
vyjÌûÔkyì jsme p¯edem vÏdÏli, ûe se
poËet
˙ËastnÌk˘
nebude
öplhat
k rekordnÌm ËÌsl˘m.
Kluci
z KolÌnskÈ
Verbeûe totiû nastolili laùku hodnÏ
vysoko na jejich
ukonËovacÌ vyjÌûÔce
se 120 motork·¯i.
Holt jim vyölo
poËasÌ a v ¯Ìjnu, kdy
se akce konala,
jeötÏ dost p¯Ìznivc˘
jednÈ stopy nemyslÌ na zazimov·nÌ. V klubu Royal Riders
jsme si vöak ¯ekli, ûe prav˝mu motork·¯i je jedno jak˝ je zrovna mÏsÌc a uspo¯·dali jsme vyjÌûÔku 7. listopadu 2004.

K p¯ekvapenÌ vöech se Na Valech sjelo za deötÏ 30 maöin

Akci za pÏkn˝ho poËasÌ s teplotami nad +10∞C umÌ
uspo¯·dat kaûd˝, ale je zajÌmavÈ pozorovat, kolik lidÌ
obÏtuje kousek sv˝ho zdravÌ jÌzdÏ na maöinÏ v +5∞C a to
jeötÏ v deöti. Na vÌkend, kdy se jÌzda konala, se totiû
v˝raznÏ ochladilo a sem tam p¯iöla i p¯eh·Úka. V nedÏli
v 11 hodin, kdy byl sraz na parkoviöti Na Valech v KutnÈ
Ho¯e, zrovna dost poprch·valo, a tak jsme doufali v p¯Ìjezd alespoÚ vöech Ëlen˘ klubu. NaötÏstÌ postiûen˝ch
jÌzdou na dvou kolech je vÌc neû jsme Ëekali. Na
parkoviötÏ se totiû sjelo pomalu 30 motork·¯˘, kte¯Ì
podle Strndi Ñmuseli mÌt na pondÏlek urËitÏ

neschopenkuì. Z klubu nezklamal Aleö, Hugo, MedvÏd,
Milan, Jizva, Jarda a JeûÌö. Dostavilo se takÈ p·r skalnÌch
z KolÌnskÈ Verbeûe a hodnÏ potÏöili i ÑklasiËtÌì
motork·¯i z KutnÈ Hory a okolÌ jako je Jindra, Tom·ö,
Kolumbus a Vom·Ëka. NechybÏlo ani p·r nov˝ch tv·¯Ì
mezi motork·¯skou komunitou.
Napl·nov·ny byly p¯edem dvÏ trasy vyjÌûÔky. Jedna
na hnusn˝ poËasÌ, nedaleko do restaurace Na Huse ve
SvatÈm Mikul·öi, a pro p¯ÌznivÈ do Podho¯anskÈho
motorestu U sv. V·clava. Nikdo p¯edem netuöil, ûe se
nakonec pojedou obÏ varianty. Jak tomu uû na naöich
akcÌch b˝v·, nech·v·me jim totiû voln˝ pr˘bÏh. Kdyû
jsme tedy projeli po p˘l dvan·ctÈ mÏstem, a to za deötÏ
v +6∞C, kaûd˝ se uû tÏöil do asi 8 km vzd·lenÈ restaurace
Na Huse. Po p¯Ìjezdu jsme vöak zjistili, ûe zde nenÌ
dostatek mÌsta. P¯edem nebylo nic zamluveno, protoûe
za dan˝ch okolnostÌ nikdo neËekal takovou ˙Ëast.
NaötÏstÌ se v tu chvÌli rozt·hly mraky a vykouklo slunÌËko,
coû zp˘sobilo u vÏtöiny touhu po jÌzdÏ. Rozhodlo se tedy,
ûe kdo chce m˘ûe se s n·mi vydat p¯es éehuöice a HornÌ
BuËice do 20km vzd·len˝ch Podho¯an u Ronova. Na
cestu se vydalo 18 motork·¯˘, kter˝m byla jÌzda p¯ednÏjöÌ
neû zdravÌ. K p¯ekvapenÌ vöech z˘stala tÌmto smÏrem
skoro such· silnice a spolu s prosvÌcenou podzimnÌ krajinou to podporovalo radost z jednÈ z poslednÌch
letoönÌch jÌzd.
Po p¯Ìjezdu do motorestu si kaûd˝ dal r·d teplÈ jÌdlo
a pitÌ. N·sledovala nezbytn· rozprava o tom co bylo, jak
je ta zima k nasr·nÌ a co bude p¯ÌötÌ sezÛnu. Venku se
zatÌm zase zat·hlo a jeötÏ vÌce ochladilo, a tak se bÏhem
zp·teËnÌ cesty p¯es »·slav dostal mr·z po¯·dnÏ pod k˘ûi.
KonËili jsme po ujet˝ch asi 60 km znovu na parkoviöti
Na Valech v KutnÈ Ho¯e. Bylo zn·t, ûe ti co p¯ijeli byli se
sv˝m v˝konem spokojeni a pr·vem se m˘ûou oznaËit za
motork·¯e, kte¯Ì jeötÏ nespÌ. TeÔ nezb˝v· neû um˝t
zabl·cen˝ maöiny, nebo je nechat konzervovat öpÌnou
jako Rudla, uklidit je do sucha gar·ûÌ a Ëekat, ûe se t¯eba
jeötÏ udÏl· hezky, vûdyù sezÛna nikdy nekonËÌ.
Pro ty, co uû budou jezdit jen po pokoji aû do jara,
chyst·me uû sedmou ÑZahajovacÌ vyjÌûÔku 2005ì, a to
tradiËnÏ na VelikonoËnÌ vÌkend.
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RANDÁL 1/2005 strana 7

strana 8

RANDÁL 1/2005

Co plánuje motoklub Royal Riders na rok 2005?
»ek·nÌ na sezÛnu a teplÈ poËasÌ si zp¯ÌjemnÌme
n·vötÏvou 9. roËnÌku v˝stavy MOTOCYKL v Praze. Pak se jen
budeme hodnÏ modlit, aby se naöemu JeûÌökovi poda¯ilo
jedn·nÌ "tam naho¯e" a seslal n·m pÏknÈ poËasÌ na
ZAHAJOVACÕ VYJÕéœKU 2005. TermÌn naöÌ prvnÌ akce je
totiû na Velikonoce a ty vych·zÌ letos zatracenÏ brzo, na
konci b¯ezna. V dubnu se pak podÌv·me na p·r akcÌ naöich
zn·m˝ch. PrvnÌ z nich bude zah·jenÌ sezÛny KolÌnskou
VerbeûÌ a druhou vyjÌûÔka po¯·dan· kutnohorsk˝m motoshopem MOTOJOMAX. N·sledovat budou prvnÌ srazy jako
nap¯Ìklad MOTOPARTY v D¯evÏnicÌch. Taky se hodnÏ
tÏöÌme na VÕKENDOVKY, neboli jÌzdy p¯es noc na oblÌben·
mÌsta, nap¯Ìklad na S·zavu (Ñsnad to letos koneËnÏ vyjde
vÌckr·tì). Na prvnÌ Ëervencov˝ t˝den pl·nujeme tradiËnÌ
DOVOLENOU po »ech·ch. Kdo kdy jel na tuhle akci s n·mi,
jistÏ nelitoval (Ñtour de putikì). Po n·vratu z dovolenÈ se uû

rozbÏhnou p¯Ìpravy na nejvÏtöÌ akci klubu - 7. roËnÌk
setk·nÌ motork·¯˘ FEST LEJT, kter˝ bude tradiËnÏ na konci
Ëervence. Kdyû to letos p¯eûijeme a neulejem se, tak v srpnu
okoukneme zase na nÏjakej ten sr·zek. VelkÈ pl·ny se chystajÌ i na z·¯Ì, kdy je v RakouskÈho Faaker sea (asi 600km
z KH) nejvÏtöÌ sraz v EvropÏ a z nÏj je to k mo¯i uû jen
kousekÖno, rozhodnÏ se m·me na co tÏöit.

Nejbli ší plánované akce na zaèátek roku 2005
Datum

Název akce

Vo co de...

10. aû 13. 3.
2005

MOTOCYKL 2005

N·vötÏva motocyklovÈho veletrhu
na PraûskÈm v˝staviöti v HoleöovicÌch

27. 3. 2005

ZAHAJOVACÕ VYJÕéœKA 2005

TradiËnÌ velk· jÌzda Royal Riders pro odstartov·nÌ
motork·¯skÈ sezÛny nejen na Kutnohorsku
Sraz je v 11 hodin, parkoviötÏ Na Valech v KutnÈ Ho¯e

9. 4. 2005

ZAH¡JENÕ MOTOSEZONY 2005

ZahajovacÌ vyjÌûÔka KolÌnskÈ Verbeûe - spolku
motork·¯˘, s veËernÌm programem
Sraz je ve 13 hodin, benzÌnka Agip KolÌn - Z·labÌ

23. 4. 2005

MOTOSRAZ MOTOJOMAX

VyjÌûÔka s veËernÌm programem po¯·dan· kutnohorsk˝m motoshopem MOTOJOMAX
Sraz je ve 14 hodin, parkoviötÏ »KD Kutn· Hora

kvÏten 2005

VÌkendov· akce Ñ...NA S¡ZAVUì

TradiËnÌ jÌzda Ñfest lejtì na S·zavu.
SpontannÌ akce.

Další akce...
2. - 9. 7.
2005

DOVOLEN¡ PO »ECH¡CH

TradiËnÌ jÌzda po kr·s·ch a hospod·ch naöÌ vlasti.
Akce je na cel˝ t˝den, kdy jsou dva dny sv·tek.

29. - 31. 7
2005

FEST LEJT 2005

7. roËnÌk nejvÏtöÌ akce klubu Royal Riders,
setk·nÌ motork·¯u a jejich p¯Ìznivc˘.
ÑPodobou a mÌstem akce se nechte p¯ekvapitì

7. - 11. 9.
2005

European Bike Week

Pl·nuje se spoleËn· jÌzda na nejvÏtöÌ setk·nÌ
motork·¯˘ v EvropÏ.
Rakousko - Faaker sea (u hranic se Slovinskem)
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