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U značky Yamaha sa trvalo snažíme 
posúvať hranice technológií, 
aby sme vytvárali tie najvyspelejšie 
a najpokrokovejšie stroje.

Nová YZF-R1 je vybavená revolučným 
novým systémom YCC-I Yamaha Chip-
Controlled Intake (elektronické riadenie 
dľžky sania Yamaha). Táto nová, výkon 
zvyšujúca technológia využíva 
elektronicky riadených motorom 
poháňaných siacich hrdiel s variabilnou 
dľžkou a v novej YZF-R1 
je prvý krát na svete použitá 
na sériovo vyrábanom motocykly.

Pridajte tento prvok do rovnice 
k systému YCC-T Yamaha Chip-Controlled 
Throttle (elektronické ovládanie plynu 
Yamaha), celkom novému Deltabox 
rámu s vyváženou tuhosťou, systému 
odpruženia závodnej špecifi kácie, novým 
šestipiestkovým radiálním brzdám 
a k agresívnemu designu. Na prvý pohľad 
je jasné, že nová YZF-R1 je zkonštruovaná 
tak, aby Vás posunula na novú úroveň 
spojenia medzi človekom a strojom, ktorá 
je predurčená odlíšiť tento čistokrvný 
superšport od zbytku štartového pola.

Nová Yamaha YZF-R1. 
State-of-the-art race technology.

Yamaha odporúča oleje

Bratislava - Ružinov, tel.: 02/44 456 224, Bratislava, tel.: 02/54 777 616, Košice, tel.: 055/7298 100, Nitra, tel.: 037/6517 750, Považská Bystrica, 
tel.: 042/4324 909, Prešov, tel.: 051/7721 144, Šala, tel.: 031/7708 458
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Sezóna nám už fičí v 
plnom prúde, počasie 
praje a cesty sa plnia 
motorkármi. Aby si 
na nás vodiči zvykli, 
otvorili sme tento rok 
sezónu trochu netra-
dične - kampaňou za 
bezpečnejšie cesty. 
Viac sa o nej dozvieš 
v sekcii novinky. Žiaľ, 
so začiatkom sezóny 
nás ani tohto roku 
neminuli nehody za-
pĺňajúce rovnomen-
né fórum na stránke 
motoride.sk Keďže 
nám to nie je ľahos-

tajné, vytvorili sme sekciu bezpecnost.motoride.sk, ktorá sa 
bude intenzívne venovať oblasti našej bezpečnosti na ces-
tách.
Začiatok mája sa pre nás niesol v slušnom zhone. Prvé číslo 
časopisu sme distribuovali priamo do firiem a na akcie. Ešte 
teplé sa dostalo do uvítacích igelitiek na Red Barons Moto 
Country & Rock Feste v Senci, hneď potom sa vyskytlo aj na 
Kings Ride v Jelke a Tajnom preteku na východe. Rozoslali 
sme ho aj na vyše sto miest po celom Slovensku, kde sa 
pohybujú motorkári - pozri si mapku.
Medzitým sme stihli 
dvakrát odbehnúť 
do Brna na testo-
vačky Yamahy a 
Hondy, plus jeden 
pretek amatérskeho 
seriálu Czech endu-
rance cup. K tomu 
sme aj otestovali 
dvojičky Kawasaki 
Versys a ER-6n a aj novinku Honda VT 750 Shadow Spirit. 
Ako bonbónik sme ukončili a vyhodnotili súťaž o skúter Ada-
moto a ďalšie ceny. So skútra sa teší Marcela z Myjavy.
V júni nás čaká už tretí ročník Spomienkovej jazdy za zosnu-
lých motorkárov a jubilejná desiata darovačka krvi. Verím, že 
nás prídeš podporiť.

Awia
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6. 6. - 8. 6. FIM Rally, Rimini, 
Taliansko. Kontakt: SMF

8. 6. - 10. 6. 6. Medzinárodný 
Trike a Bike zraz, Tornaľa, 
Slovensko. Veľa hier, streetfighter 
a erotik show, možnosť ubytovania 
v chatkách, vstupné 300.- Sk. 
Kontakt: triker1@azet.sk

8. 6. - 10. 6. Motor Bike Show 
Morava, VĚROVANY, okr. 
Olomouc, ČR. Kontakt: web.iol.
cz/motosraz, motosrazverovany@
centrum.cz, +420 736 412 316

8. 6. - 10. 6. 10 years on the road, 
Žiri, Slovinsko. The meeting is at 
the same place like always... Free 
entry and camping, drinks, food, 
live music, games, striptease, 
airbrush tattoo, cups. Kontakt: 
info@sairach-club.si, Roli +386 41 
839 546

10. 6. Medzinárodné 
majstrovstvá SR v motokrose 
mládeže, Žilina. MOTOKROS 
– MM SR mládeže - 50, 60, 85 
nádeje, Pohár SMF 85 junior + 
voľný C-125, C-open, Kontakt: 
SMF

10. 6. Catalan GP, Španielsko. 
Kontakt: motogp.com

14. 6. - 17. 6. 8. Nemzetközi 
Harley - Davidson Fesztivál, 
Alsóörs, Európa Camping, 
Maďarsko. Kontakt: peter-balla@
post.sk, www.hog.hu

15. 6. - 17. 6. 6. ročník 
hudobného festivalu BABICA a 
motocykel párty 2007, Ranč pod 
Babicou - Bojná. Hip-hop, rock, 
pop, country, motocykle a pekné 
baby!!! Kontakt: babica2003@
pobox.sk, 0905 290 413

16. 6. - 17. 6. JUNIOR 
– Majstrovstvá SR (cestné 
motocykle), Vyské Mýto. Kontakt: 
SMF

16. 6. - 17. 6. Memoriál J. 
Chovančíka – country cross dvojíc, 
Domaniža. Kontakt: SMF

16. 6. - 18. 6. Triumph – moto 
sraz 2007, Hradec Králové, 
chata Vyhlídka - Orlické hory, ČR. 
Vyhlídka v Orlických Horách (cca 
65 - 68 km) Kontakt: www.triumph-
moto.cz

16. 6. Spomienková jazda za 
zosnulých motorkárov, Zvolen 
- B. Bystrica - horský priechod 
Šturec. Tretí ročník spomienkovej 
akcie. Kontakt: herghott@motoride.
sk, 0903 123 130

17. 6. SP v motokrose + MM 
SR MX4 a ČZ, Spišský Hrhov. 
Slovenský pohár MX1,MX2,C-
125,C-open + MM SR MX4 a ČZ. 
Kontakt: SMF

17. 6. SUPERBIKE – San Marino, 
Misano, Taliansko. Kontakt: 
worldsbk.com

18. 6. Darovačka krvi, plošne po 
celom Slovensku, bližšie informácie 
týždeň pred akciou na motoride.sk. 
Kontakt: info@motoride.sk

21. 6. - 24. 6. DR BIG ZRAZ, 
Sněžné, Orlické Hory, ČR. Akcia 
stretnutia majiteľov ale aj fanušikov 
cestovných endur zn. SUZUKI DR 
BIG. Vítaní su všetci motorkári. 
Kontakt: 0907231477

22. 6. - 24. 6. KRAKEN - TOMKY 
- 2000SEVEN, Tomky. Kontakt: 
0903753435, www.kraken.sk

24. 6. British GP, Donington, 
Anglicko. Kontakt: motogp.com

28. 6. - 1. 7. World Ducati Week 
2007, Misano, Taliansko. Piate 
najväčšie stretnutie Ducati(stov) z 
celého sveta, organizované priamo 
fabrikou. Kontakt: ogard@iguana-
bc.net

29. 6. - 1. 7. AMERICAN 
WEEKEND PARTY, kemp 
Baldovce (Olomouc), ČR. 
Stretnutie majiteľov HD a 
amerických vozidiel. Organizuje 
Harley-Davidson Club Brno a 
HOG CHAPTER BRNO plus 
American Cars Club Brno. 
Kontakt: usparty@seznam.cz, 
00420605247556

29. 6. - 1. 7. NAKED KILLERS 
Orava, Hotel Goral, Oravská 
priehrada. Treba sa hlásiť 
dopredu! Vstupné 100 Sk. 
Kontakt: franekovka@centrum.sk, 
0908389153, 0905826420

29. 6. - 30. 6. IX. MOTOSRAZ 
KOBYLÍ, KOUPALIŠTĚ KOBYLÍ 
okr. Břeclav, ČR. t Kontakt: m.of.
g@seznam.cz 777 122 765

29. 6. - 1. 7. 1. Marauderstretko, 
Ivachnová. 1. medzinárodné 
stretnutie majiteľov moto 
Suzuki Marauder na Slovensku. 
Limitovaná kapacita ubytovania! 
Kontakt: jhvizdos@post.sk 
0903901499, www.marauders.sk

30. 6. Dutch TT, Holandsko. 
Kontakt: motogp.com

1. 7. SP v motokrose + MM 
SR MX4 a ČZ, Ješková Ves. 
Slovenský pohár MX1,MX2,C-
125,C-open + MM SR MX4 a ČZ. 
Kontakt: SMF

6. 7. - 8. 7. TopGas ME, 
medzinárodné Dragbike preteky, 
Kunmadaras - Maďarsko. 
Kaskadérske vystúpenia a nočná 
show. Prvýkrát sa v Maďarsku 
predstaví Dragbike so zrýchlením 
na 350 km/h za 6 s. Kontakt: www.
kunmadarasmotorsport.hu

POPIS FARIEB:
MODRÁ - mototuristika, zraz, 
podujatie 
ZELENÁ - šport 
FIALOVÁ - ostatné

/  kalendár6 



novinky  /

TRETÍ ROČNÍK 
SPOMIENKOVEJ 
JAZDY PRED NAMI
Tretíkrát sa vyberieme spomínať 
na tých, ktorí nás opustili pre svo-
ju lásku k motorkám. Stretneme 
sa v sobotu 16. 6. o 14.00 na par-
kovisku pred predajňou Metro vo 
Zvolene. Trasa povedie tradične 
cez Banskú Bystricu na horský 
priechod Šturec (kolóna pôjde 
max. 80 km/h), kde si zosnulých 
uctíme zapálením sviečky a “mi-
nútou rachotu”. Príď aj ty!

Text: Herghott
Foto: Awia

NITRO NA OSMINKE?
V Turecku sa dá natrafiť na hocičo, aj skútre a malé mo-
torky s nitrom. Ktovie, ako dusíkovú paľbu zvláda táto 
čínska osminka. Buď ju čoskoro roztrhne, alebo je to len 
šikovná imitácia.

Text: Awia, Foto: Vidyyy

To, že Avia je najrýchlejšie auto 
na Slovensku som vedel (vždy 
je na čele kolóny), ale že náš 
najvyšší vedúci Awia si privy-
rába rozvážaním tovaru a bez 
hanby sa nazýva kráľom ciest, 
som teda netušil. Asi sú mu dve 
kolesá málo, tak presedlal do 
veľkých plechoviek...

Text: Herghott
Foto: Fuli

ZASE BUDEME PÚŠŤAŤ 
ŽILOU
V pondelok 18. 6. sa uskutoční okrúhla 
desiata motodarovačka krvi. Ako býva 
dobrým zvykom, stretneme sa ráno vo 
viacerých mestách na Slovensku (zoznam 
a časy nájdeš týždeň pred akciou na mo-
toride.sk). Naposledy z nás vyžmýkali asi 
20 litrov, teraz by to mohlo byť viac. Ak 
prídeš a daruješ, spravíš tým dobrý sku-
tok a navyše prospeješ aj svojmu zdraviu. 
Nezabudni však, že treba prísť na lačno a 
musíš byť aj úplne zdravý. Navyše je dob-
ré, ak budeš veľa piť (čaju, nie alkoholu!), 
aby to lepšie tieklo. Tešíme sa na teba!

Text: Herghott

KAMPAŇ ZA BEZPEČNEJŠIE 
CESTY ÚSPEŠNÁ
Táto akcia vznikla na podnet niektorých našich členov a 
prebehla 28. apríla na čerpacích staniciach v štrnástich 
mestách na Slovensku. My motorkári sme v nej strá-
vili sobotné dopoludnie na čerpačkách a umývali sme 
vodičom áut okná, aby nás na cestách lepšie videli a 
zároveň sme im rozdávali letáky s informáciou, ako sa 
k motorkárom správať. Ako účastník košickej akcie mô-
žem povedať, že to svoj účel splnilo a naviac sme si na 
pumpe užili kopu srandy.

Text a foto: Awia
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Tááák a konečne ochutnávame 
ďalšiu japonskú značku. O Kawe 
bolo na Slovensku málo počuť, 
ale svitá na lepšie časy a to prá-
ve v období, keď fabrika púšťa do 
sveta prudko príťažlivé modely.

// PRVÁ DÁMA NA HOLENIE - 
VERSYS

Prvýkrát som si jej neobvyklé tvary ob-
zrel na výstave v Kolíne (október 2006). 
Niekto by si možno ani nevšimol, že 
veľa zdedila po svojej staršej sesternici 
ER-6n - konkrétne motor a časť rámu. 
Každého určite upúta predné svetlo a 
po bližšom obzeraní aj atypicky ulože-
ný zadný tlmič či úplne schovaný výfuk. 
Do pozornosti dávam prevrátenú vidlu, 
pekné zubaté kotúče a moderne rieše-
né blinkre, ktoré vidno blikať z akého-
koľvek uhlu.
Bzučanie striekačiek, prebehnutie 
otáčkomera a automatické rozvietenie 
svetla, to je dnes už povinnosť. Rado-
vý dvojvalec začne brblať okamžite. 
Sadám na ňu, Awia za mňa a ideme sa 

prepletať mestom.
// Jazda v meste

Rozmýšľam, ako popísať ten posed. 
Nedá sa to porovnať s cestnými endur-
kami, ale od ER-6n to má tiež ďaleko. 
Je to niečo medzi naháčom a motar-
dom (slečna má obe kolesá sedem-
nástky). Dvojbuch o sebe dáva vedieť 
vibráciami niekde medzi troma až pia-
timi tisíckami, práve v tom pásme sa v 
meste jazdí často. Pre mňa je to v po-
hode, ale Awia vzadu stále niečo kričí 
(zadné stupačky sú čisto kovové bez 
gumy, heh). Pochvalu dávam zrkadlám, 
bezpečne informujú o situácii za mnou. 
A ešte lepšie je na tom podvozok - roz-
bité bratislavské cesty zvláda úplne v 
pohode bez kopancov do zadku alebo 
chytania dorazov.

// Šport

Versys asi nie je to pravé náradie pre 
šport, aj keď dynamická jazda mu neva-
dí. Samozrejme, treba dosť točiť, teda 
okolo sedem až osem, potom už to ide 
slabšie. Perfektnou vecou v tomto reži-

me je moderná centralizácia hmoty. S 
tou radikálne začala, pokiaľ sa nemýlim, 
ER-6n (výfuk pod motorom bol už ale aj 
vtedy známym riešením). Jeden človek 
by neveril, ako dobre sa jazdí s motor-
kou, ktorá nemá podsedlovku zaťaženú 
výfukom (tie sú dnes vďaka normám 
čoraz ťažšie). Pohotovostná hmotnosť 
sa motá niekde málo nad dvesto kila-
mi, čo je dosť do pohody, takže celkový 
dobrý pocit z vládnutia nad motorkou pri 
klopení a preklápaní je namieste. Dobre 
ladené brzdy sú už len čerešničkou na 
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tené v silentblokoch kvôli vibráciam), a 
tak človek má pocit, že mu každú chvíľu 
ostanú v rukách...

// Konkurencia

V tejto triede je veľký výber, len toť 
nedávno sme testovali malého V-Stro-
ma (o niečo silnejší, lacnejší, ale ove-
ľa turistickejší), je tu aj Transalp (ešte 
lacnejší, terénnejší, slabší), nepriamo 
aj TDM (silá a športová) a jednobuchy 
ako XT, GS atď, ale to všetko sú stroje 
s inou filozofiou a technikou. Ale jeden 
stroj sa k Versyske nenápadne pribli-
žuje - tiež jednobuch Aprilia Pegaso vo 
verzii Strada (s liatymi kolesami). Ten je 
slabší, ale od pohľadu športovejší.    

// Záver

Cieľovou skupinou dámy menom Ver-
sys je obyvateľ mesta alebo priľahlého 
vidieka, ktorý na nej každý deň jazdí do 
práce, cez víkendy ju pekne prevetrá a 
v lete vypadne na čisto civilizovanú a 
asfaltovú dovolenku. Hlavnú cenu ve-
čera získavajú veľmi podarený podvo-
zok s dobrými brzdami a úsporný motor 
- to všetko môžeš mať za 249 900 Sk.

torte, predá je ľahko nadpriemerná, za-
dná by mohla menej kúsať (ľahký zadok 
+ ťažká noha = šmyk).

// Turistika

Toto slovo bolo určite vo fabrike napí-
sané na nástenke veľkým a červeným 
písmom, aby konštruktéri vedeli, na čo 
nezabudnúť. A fakt nezabudli, s Versy-
som sa dá v pohode cestovať. Druho-
výroba ponúka všetky tri kufre a vyšší 
štít, čo je slušný základ. Táto motorka 
vezme teba, frajerku a batožinu trebárs 
aj na cestu okolo Európy, len treba mys-

lieť na to, že cestovanie v plnej poľnej 
asi dá Versyske občas zabrať. Viac než 
diaľničné hltanie kilákov jej budú slušať 
okresky a pohodové presuny, nuž a ví-
kendové výlety či každodenné jazdenie 
do práce zvláda na jednotku. A to všet-
ko okolo piatich litrov na stovku!
Nedá mi nespomenúť, že sedlo sa dob-
re zhadzuje a nahadzuje. Len škoda, 
že je pod ním tak málo miesta (okrem 
náradia sem vojde ešte tak lekárnička a 
pár drobností), takže nebude veľa príle-
žitostí oceniť to. A fakt neviem na čo Ka-
wasaki myslela, keď sem dávala madlá 
pre spolujazdca. Hýbu sa (asi sú uchy-

podvozok, brzdy, 
hmotnosť, úspornosť, 
nenáročnosť, cena

vibrácie, zadné madlá 
ako z blata

Názor druhého redaktora:
Tomáš Hajduch (Awia)

Už pohľad na fotky Versysa počas 
zimy vzbudil moju pozornosť. Dizaj-
novo sa podľa mňa vydaril. Motor 
má naladený viac do nižších otáčok 
a veľmi mu to pasuje. Posed je vz-
priamený a dosť pohodlný aj na dlhšie 
trasy. Originál plexi je dosť malé, ale 
aj tak poskytuje slušnú ochranu pred 
vetrom. Turista ho však rozhodne vy-
mení za niečo väčšie. Za najväčším 
konkurentom Suzuki DL 650 V-Strom 
zaostáva výkonovo úplne minimálne 
(4 k a 2 Nm). V-Strom pôsobí dojmom 
veľkej mašiny s lepšou ochranou pred 

vetrom, Versys je však ľahšou a oveľa 
hravejšou motorkou.

Podobne ako Strom Versys nebol 
navrhnutý do terénu. Ľahký presun 
po šotolinke zvládne, dá sa vcelku 
pohodlne jazdiť aj v stupačkách, no 
nechránený spodok motora a 17-
palcové zliatinové kolesá ho takmer 
definitívne vytláčajú z náročnejšieho 
terénu. Tam má totiž v sortimente Ka-
wasaki miesto nestarnúca KLE 500. 
Oproti V-Stromu Versys nepôsobí 
až tak jednoúčelovo turisticky a po 
nasadnutí nabáda jazdca k športo-
vej jazde a nejakému tomu blbnutiu. 
Okrem toho poteší nízka hmotnosť a 
ľahká ovládateľnosť.

motor: štvortaktný, kvapalinou 
chladený radový dvojvalec

obsah: 649 cm3

rozvod: DOHC, 8 ventilov

kompresný pomer: 10,6 : 1

výkon: 47 kW (64 k) pri 8 000 
ot./min.

krútiaci moment: 61 Nm pri 6 800 
ot./min.

plnenie: vstrekovanie

prevodovka: šesťstupňová

rám: rúrkový oceľový

predná/zadná pneu: 120/70-17, 
160/60-17

palivová nádrž: 19 l

pohotovostná hmotnosť: cca 202 
kg

Technické údaje
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// DRUHÁ SLEČNA - ER-6N - 
ODHALENÁ KRÁSA

ER-6-tka, moderný naháč od Kawasa-
ki. Vyzerá naozaj dobre. Celkový čistý a 
moderný dizajn nenarušuje výfuk. Ten-
toraz ho neschovali pod sedlo, ale úplne 
dole pod motor. Prednej časti dominuje 
dvojitý svetlomet a malé plasty skrýva-
júce napríklad aj chladiacu kvapalinu a 
pritom odkrývajúce celý motor. Podsed-
lovka je štíhla a na testovanom modeli 
upravená doplnkovými dielmi Ermax. 
Pri pohľade z pravej strany zaujme aj 
excentricky uchytený tlmič zadného ko-
lesa, efektne lakovaný rovnakou farbou 
ako rám.

Poďme ale nasadnúť. Prístrojovke do-
minuje otáčkomer, pod ním LCD displej, 
po bokoch sú najčastejšie používané 
kontrolky smeroviek, neutrálu a diaľko-
vých svetiel. Po otočení kľúčikom pre-
behne ručička celé pásmo a rozsvietia 
sa všetky kontrolky - môžeme štartovať. 
Motor so striekačkami štartuje bez ply-
nu, sýtič samozrejme nenájdeš. S výfu-
ku sa ozýva dobre utlmený (EURO 3) 
zvuk dvojvalca. Posed je klasický, ako 
je zvykom na šestkových naháčoch, 
kompromis medzi pohodlím a športo-
vým posedom. Zaujme štíhla stavba 
stroja v porovnaní so štvorvalcami. 
Kopnime tam teda jednotku a vyrazme 
do ulíc.

// Jazda v meste

ER-6n má oproti Versysu o poznanie 
tvrdší športovejšie naladený podvozok. 
Ani to však nerobí jazdu po bratislav-
ských uliciach nepríjemnou. Žiadna ne-
rovnosť ho nevyviedla z miery a viem si 
predstaviť šestku v pozícii každodenné-
ho vozítka do práce. Testovaný model 
bol okrem doplnkov Ermax vybavený 
aj športovými stupačkami LSL - naviac 
stupačky spolujazdca boli „amputova-
né“. Ťažko ti tak sprostredkujeme pocity 
spolujazdca.
Dvojvalec má slušný záťah, a tak v 
meste nebudeš musieť veľmi radiť. 
Kawa je veľmi obratná a šikovná. Spät-
né zrkadlá sú znovu doplnkom z dielne 
LSL a okrem toho, že dobré vyzerajú, 
nie je čo pochváliť. Môžeš v nich totiž 
obdivovať iba svoje lakte. Chválim vy-
pracovanie sedla a jednoduchosť, akou 
sa zhodí a aj naspať nahodí. Poslal 
by som do fabriky Kawy konštruktérov 
Hondy, teda konkrétne tých, čo majú na 
starosti nového Horneta. Pod sedlom 
je v ER-6n ale dosť málo miesta, taký 
štandard v triede.

// Šport

Pred písaním tejto kapitoly som sa vy-
behol ešte raz previesť, len tak na ľah-
ko a narýchlo. Po Pezinskej Babe som 
tak ochutnal aj zákruty na Jahodnej. Ak 
by ťa niekto posadil na Kawu bez toho 

aby si videl aký motor máš 
medzi nohami, s veľkou 
pravdepodobnosťou by si 
to tipol na V-twin. Áno, ak 
poviem, že paralelný dvoj-
valec má priebeh výko-
nu podobný vidlicovému 
dvojvalcu, nebude to asi 
žiadna novinka. Vedeli to 
už v Yamahe keď navrho-
vali TDM a aj v Rotaxe 
keď pripravili motor do no-
vej BMW F800. Šesťsto-
pedesiatka od Kawasaki 
má pekný záťah odspodu 
a slušný výkon v stred-
ných otáčkach. Aj keď 
papierovými 71 koníkmi v 
porovnaní so štvorvalcami 
neohúri, krútiak 67 Nm je 
lepším údajom a naviac 
oba parametre sú k dispo-
zícii v oveľa nižších otáč-
kach ako pri štvorvalcoch. 
Zato pri porovnaní zo 
Suzuki SV 650 sme hneď 
doma, číselká pasujú ako 
cez kopirák.
Z čísel sa však nikto nena-
je a tak si poďme zajazdiť 
na kopec. Zrýchlenie ER-

6-tky sa mi zdá slušné a vďaka nižšie 
položenému krútiaku ťa nenúti až tak 
vytáčať. Motor ochotne spolupracuje 
od cca 2500 otáčok. Na šestke sa dá 
plynulo zrýchľovať už od 3000 otáčok. 
Motorka pôsobí veľmi ľahkým dojmom 
a do zákrut sa priam pýta. Stačí trošku 
vysadnúť a pod plynom v zákrute ideš 
pekne dolu. Testovaný model mal na-
hradené originálne stupačky za pevné 
od firmy LSL. Tieto sa dávajú väčšinou 
na superšporty, kde sú tak vysoko, že 
nehrozí ch dotyk s asfaltom pri náklo-
ne. V tomto prípade som sa toho dosť 
obával, lebo sa mi zdali nízko. V kaž-
dej zákrute som pasoval čižmu špičkou 
na stupačku tak, aby som ju prekryl a 
kontroloval tak náklon. Zbrúsené slidre 
na čižmách sú dôkazom, že stupačka 
vôbec nie je ďaleko. Osobne by som sa 
s klasickými pružne uloženými stupač-
kami cítil istejšie.
Podvozok ER-6 je slušne tvrdý a aj keď 
vpredu nie je prevrátená vidla, nemô-
žem mu nič vytknúť. Ani pri extrémnych 
náklonoch sa nedostavilo vlnenie a jaz-
du som si vyslovene užíval. Neváhal by 
som ER-6-tku prevetrať ani na okruhu a 
myslím, že by sa nestratila. Brzdy sú od 
firmy Tokico, do dvojice predných efekt-
ne zubatých kotúčov (300 mm) hrýžu 
dvojpiestikové strmene, kým vzadu 
dokonalú službu odvádza jeden kotúč 
(220 mm) s jedným piestikom. Brzdný 
účinok je štandardný v triede.
Ako športovec sa šestka teda nestratí. 
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to asi ER-6-tke natreli, ale na bežných 
cestách, kde sa nejazdí v maximálnych 
otáčkach, sa Kawa rozhodne nestratí. 
Je už na tebe, či ti je tlkot dvojvalca bliž-
ší ako hladký chod štvorvalca. Nemali 
by sme zabudnúť ani na brata, model 
ER-6f (cena 234 900 Sk). Za rovných 
15 000 dostaneš naviac kapotáž a vyš-
šie plexi.

// Záver

Za 219 900 Sk dostaneš vydarený na-
háč s neokukaným vzhľadom a kvalit-
ným prepracovaním. Ak si priplatíš 30 
000, Sk dostaneš verziu s ABS. Motor 
má hravý priebeh výkonu, ktorý len tak 
skoro neomrzí. Na výber máš z viace-
rých veľmi dobre zvolených farebných 
kombinácií. Turistické vlastnosti sú na 
úrovni a poteší ťa aj príjemná spotreba.

Text a foto: Herghott a Awia

Viac fotiek a dojmov nájdeš na motori-
de.sk.

motor: štvortaktný, kvapalinou 
chladený radový dvojvalec

obsah: 649 cm3

rozvod: DOHC, 8 ventilov

kompresný pomer: 11,3 : 1

výkon: 53 kW (72,1 k) pri 8 500 
ot./min.

krútiaci moment: 66 Nm pri 7 000 
ot./min.

plnenie: vstrekovanie

prevodovka: šesťstupňová

rám: rúrkový oceľový

predná/zadná pneu: 120/70-17, 
160/60-17

palivová nádrž: 15,5 l

pohotovostná hmotnosť: cca 193 
kg

Technické údaje

Motocykle na test zapožičala 
spoločnosť Motostore.

hravý motor, spotreba, 
vynikajúca cena

vibrácie do stupačiek, 
spätné zrkadlá

Upozornil by som ešte na slušný brzd-
ný účinok motora, ktorý vám bude šetriť 
doštičky. Pri športovejšej jazde sa však 
pri podradení pred zákrutou ľúbi zadné 
koleso na moment zablokovať. Nuž, 
dvojvalec sa nezaprie.

// Turistika

Turistické využitie ER-6-tky nie je vôbec 
vylúčené ako aj pri ostatných naháčoch. 
Priamo výrobca ponúka topcase, a vý-
robcovia doplnkov nosiče na všetky 3 
kufre. Kawu som prevetral na trase Bra-
tislava – Košice s jednou prestávkou. 
Neprekvapí ťa, že ochrana pred vetrom 
je mizivá, keďže je to naháč. Testovaný 
model mal naviac originálne doplnkové 
plexi, ktoré prišlo vhod aspoň keď som 
zaľahol na nádrž. Inak som prišiel do-
mov kompletne zamuškovaný.
Čo sa pohodlia týka, posed mi vyho-
voval, sedadlo bolo pohodlné. Pocit 
únavy sa dostavil asi po 300 km (ruky 
a zadok). Komfort sa teda s motorkami 
určenými na turistiku nedá porovnať, 
ale nebol to vôbec zlý výsledok. Ak sa 
chceš voziť celú sezónu na efektnom 
naháči a absolvovať jednu dovolenku 
ročne, nebude to problém.
Ak chceš vážnejšie cestovať siahni 

radšej po bratovi ER-6f, ktorý poskytuje 
účelnú kapotáž a vyššie plexi alebo po 
modeli Versys. Čo sa týka spolujazdca, 
bude to podobné ako pri Versyse. Od 
motora sa prenášajú do supačiek spo-
lujazdca jemné vibrácie medzi 4 000 a 5 
000 otáčkami. Ďalšie vibrácie začínajú 
až niekde nad 9 000 otáčkami, kde sa 
rozhodne turistická jazda nepohybuje.
Čo rozhodne poteší peňaženku cesto-
vateľa je spotreba. Vstrekovanie odvá-
dza dobrú prácu a prispieva aj k úspore 
paliva. Pri svižnej jazde z Bratislavy 
do Zvolena, ktorá mi zabrala hodinku 
a trištvrte, som sa dostal na hodnotu 
4,8 l/100 km. Jazdil som niekde v okolí 
6 000 otáčok, čo na šestke odpovedá 
rýchlosti 130 – 140 km/h.

// Konkurencia

Ako naj konkurent sa ukazuje Suzu-
ki SV650. Porovnateľný je zdvihový 
objem, počet valcov, výkon aj krútiak. 
Kawa má však trochu navrch atraktív-
nejším dizajnom a modernejším moto-
rom. Na SV som sa viezol len krátko, 
a tak nemôžem veľmi porovnať. SV je 
však známe mäkkou prednou vidlicou, 
ktorú som na Kawe nespozoroval.
Za konkurenta môžeme považovať aj 
BMW F800S, ktoré sme testovali pred 
rokom. Z väčšieho zdvihového objemu 
poskytuje bavorák vyšší výkon ak krú-
tiak. Výhodou je tiež pohon bezúdrž-
bovým remeňom. Cena je však niekde 
inde.
ER-6-tku môžeme porovnať aj so štvor-
valcovými naháčmi ako Honda Hornet, 
Suzuki GSR 600, GSF 650 Bandit ale-
bo Yamaha FZ6. Štvorvalce ponúkajú 
vyšší výkon, aj keď v pásme nad 10 000 
otáčok, a menší krútiak. Na okruhu by 

Názor druhého redaktora:
Peter Fischer (Herghott)

Po niekoľkohodinovom jazdení na 
Versyske sadám na jemne upravenú 
ER-6n. V teste Horneta som spomí-
nal, že akoby tejto šestke z oka vypa-
dol (éerka je o dva roky staršia). Ten 
lauf pod motorom, prístrojovka, svet-
lo... A po nasadnutí je tento pocit ešte 
silnejší. Letíme rovno na Babu, kde 
sa šestka (v skutočnosti šesťapolka) 
ukáže asi najlepšie.

To, že motor je inak naladený, je cítiť 
takmer hneď. Väčší výkon aj krútiak 
sú vyššie položené, spodok je oproti 
Versyske akýsi prázdnejší, ale logika 
káže mať na malom naháči ostrej-
ší vrch. Len škoda, že motorka ešte 
nie je zabehnutá, nové gumy a brzdy 

nedovolia tomu riadne naložiť. Prvé 
“babské” zákruty ukazujú krásnu 
ovládateľnosť (centralizácia hmoty...) 
a ochotu motora ísť do otáčok. Zno-
va pochvaľujem podvozok a brzdy. 
ER by sa nestratila ani na okruhu, aj 
keď za šestkovými štvorvalcami by 
zrejme nestíhala, radosť z jazdy (a 
obrúsených stupačiek či slajdrov) by 
bola veľká.

ER-6n má imidž športovca, svedčia o 
tom už len nápadné (a prudko vyda-
rené) farebné kombinácie. Jej sestra 
ER-6f má rovnaký motor, ale je viac 
okapotovaná, má civilnejšiu prístro-
jovku a elegantnejši vzhľad. Obe sa 
dajú osadiť tými istými nosičmi kufrov, 
takže dilemu medzi turistikou a imi-
džom si musí každý záujemca vyrie-
šiť sám.

Prístrojovka - tiež pohodička
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== Aprilia ==
• Aprilia AF1 Futura 1992, 2 takt, max rýchlosť 
180km/h, bez investícií, nepadnutá-Okres Luče-
nec Cena: 48000 0905318205 (BB) karolsoos@
post.sk
• Predam 2x Apriliu supersport AF1 r.v.93 jedna s 
TP a SPZ nova lakovacka plne pojazdna, a dru-
ha na ND obidve spolu za Presov Cena: 41000 
0908890805 (PO) molubo@centrum.sk
• Aprilia Leonardo 125 4T, r.v.1997 super stav, 
svajciarsky TP, rycly, silny, Cena: 25000 dohoda 
0915129064 (TT)
• Aprilia Pegaso 125, r.v.1991, STK, TP, TK do 
2009, najazdené 25 500km, 2x kotúč, el. štartér, 
nový piest, ojnica, brzdové platničky, nová baté-
ria Cena: 38 000 sk + dohoda 0907494156 (BB) 
Sato99@azet.sk
• Aprilia Tuareg 600 Wind 1990 vynikajuci stav 
po celkovej go popr rozpredam na nd komplet 
poslem aj dobierkou som z humenneho Cena: 
dohoda 0915846152 (PO)
• Aprilia sr50 1997, dobry stav, treba vydiet a 
vyskusat, chyba baterka a tachometrove lanko 
motor O.K. dohoda ista Cena: 20 000 0905 403 
155 (KE) koker22@azet.sk
• Aprilia SR 50 Ditech 2004, najazdených 
5000km, SPZ+TP+STK, rýchla, super stav, 
foto mailom. Cena: 55 000 0907196693 (NR) 
r.hudo@pobox.sk
• Aprilia Tuareg 600 Wind SPZ, STK, novy olej, 
novy brzd.kotuc+platnicky, aj s kufrom. Prípad-
ne vymením za ine s SPZ do 25kW v TP Cena: 
58 000 0907 961 947 (PO) marian.pirozek@
gmail.com
• Aprilia Pegaso 650 1994, bez tp, motor ROTAX 
Cena: 55 000 0907072667 (BB)
• Aprilia SXV-450 FUNBIKE R.v 2006 čer-
venočierna excell kolesa Cena: 180000.-sk 
0905841435 (TN) medal41@azet.sk
• Aprilia Tuareg RSV 125 po komplet GO moto-
ra výbrus, nový piest, nove loziska aj gufera je 
chyba pravde podobne v indukcnej cievke. Uz 
aj odpaluje len to treba trocha nadstavit.SÚR-
NE Rodinne dôvody Cena: 12 500 + dohoda 
0902427296 (TN) MatejKukuca@zoznam.sk
• Aprilia AF-1 125ccm, rv.:1988 Cena: 35 000 
0000000000 (TT) ferenc87@freemail.hu
• Aprilia Atlantic 500 Sprint-2006. Najazdených 
2300km, servisná knižka, kupované na slo-
vensku, tur. štít, kufor+tankvak Cena: 165000 
0903104290 (TT) jurajnsm@stonline.sk
• Aprilia RX 125 R.v.1996 Cena: 42 000 SK 
0905108006 (ZA) zralok333@centrum.sk
• Aprilia SR 50 FAKTORY, r.v 2005, super stav, 
par škrabančekou, rychla 90km, vodnik, 2+ko-
tuč, treba vidieť a odskušať+všetky veci na 
prihlasenieDOHODA Cena: 46000 0902617958 
(TN) erweis@azet.sk

== ATK ==
• ADLY Jet 100 r.v 1997, /výroba Taiwan/, 
TP + EČ, kúpený v SR, naj.: 8000 Km, vadná 
volnobežka el.štartéra, nožný štartuje. Farba 
čierna, plexištít ako doplnok Cena: 22 000, - Sk 
0904339559, 0915286793 (TN) zdeno@emos-
alumatic.sk
• Predám ATV štvorkolka 150cm Raptor, 4takt + 
spiatočke, el štart, nosnosťm155kg, max 85km/
h, .Nová v krabici Cena: 36000sk 0908748793 
(TT) joe123@post.sk
• ATV crosbike 125cm, 4takt, kotúčmšport filter, 
max 90km, H, 4 rýchlosti, .Nová Cena: 16000sk 
0908748793 (TT) joe123@post.sk
• Predám ATV štvorkolka 110cm Monster, 4takt, 
el štart, nosnosť 130kg, váha 75kg, max 65km/h, 
.nová Cena: 22000 0908748793 (TT) joe123@
post.sk
• Predám Crossbike motocykel 125cm, 4takt, 
kotúč, výkon 13ps, max 90km/h, .super zvuk 
a v ýkon.Nová Cena: 16000 0908748793 (TT) 
joe123@post.sk
• Predám quady nové ATV-200, 250, 300CM, 

vodou chladené, 300ka vzduchom, velmi super 
a chytré Cena: od 57000sk 0905687103 (NR) 
toyota5@post.sk
• Predám ATV štvorkolka 110cm Monster, 4takt, 
nosnosť 130kg, automat, otúč, svetlá, vhodná 
pre deti aj dopselých, max 60km/h.Nová Cena: 
21000 0908748793 (TT) joe123@post.sk

== Bajaj ==
• KTM EXC 250-02, 110000. KTM EXC 525-03, 
STARTER, 130000. KTM SX 525-03, 125000. 
HONDA CRF 450-03, 135000, HONDA CR 250-
98, 72000. SUZUKI DR 600-88, 34000. ATV 100 
4T-24000. ATV 200 4T 45000. KAWASAKI KDX 
125-95/96, 37/45000. HUSQVARNA WR 250-04, 
123000. YAMAHA TT600E, STARTER, 53000. 
Cena: DOHODOU-SPLATKY 0903965686 (TN)

== Benelli ==
• KTM EXC 250-02, 11000. HONDA CR 250-
98, 72000. HUSQARNA WR 125-03, 58000. 
HUSQARNA WR 250-04, 123000. KTM SX 
525-03, 125000. KTM 525 EXC-03 STARTER, 
130000. 2KS SUZUKI DR 600-88, 34000. 
HONDA CRF 450-03, 135000. KAWASAKI KDX 
125-96, 37000. KAWASAKI KDX 125-95, 45000. 
YAMAHA TT600-95, STARTER, 53000. HONDA 
XL 600-86, 23000. DETSKA STVORKOLKA ATV 
100-05, 29000. Cena: DOHODOU-SPLATKY 
0903965686 (TN)
• Benelli 491 50ccm, dovoz taliansko, velmi 
spolahlivý stroj, nepadnutý, gumy sú v 98%nom 
stave Cena: 28 000, -- + dohoda 0907502365 
(NR) exlubos18@azet.sk
• Benelli 491 50ccm, ročník 99-00, dovoz talian-
sko + talianske papiere, stací prihlásiť, velmi 
spolahlivý stroj, nepadnutý, gumy sú v 98%nom 
stave, p strieborná prilba s odnímatelným plexi 
štítom. treba vidieť a vyskúšať, ďalšie foto mai-
lom. Cena: 27 000, -- + dohoda 0907502365 
(NR) exlubos18@azet.sk

== Beta ==
• babeta v pojazdnom stave rýchlost okolo 55km/
hod.okres bytča Cena: 5000sk 0907046441 (ZA) 
liazjojo@centrum.sk
• Beta Alp 4.0 2004 Cena: 100 000, -SKK 00421 
907 951160 (KE) zoldak.pavol@t-zones.sk
• Jednorychlostna Babeta v dobrom stave treba 
vydiet. Cena: 6000 plus DOHODA 0903045095 
(ZA)
• Beta ARK 50 AC rok.vyr. 1996 modrej farby po 
GO motora ladený výfuk bez TP Cena: 17 000 
0902 292 181 (TT) lukas.cuzi@centrum.sk

== Blata ==
• Blata Minibike 2.5 2005 Cena: 12000 
0905156589 (NR) nagyova.z@kredit.sk

== BMW ==
• BMW F 650 GS Dakar 2004, ABS, central. sto-
jan, padaky, výborny stav, 4000 km, nepadnutý. 
Cena: dohodou 0907116010 (BA) ptomcik@
hotmail.com
• BMW F 650 CS 2002, scarver, super stav, 
TP/SPZ+nova STK, ABS, vyhrievane rukovete, 
je ako nova po prvom majitelovi, su knej vsetky 
doklady, ser.knizka, manual., nova bateria, olej, 
filtre, platnicky, najzdene25000km poctivich. 
Cena: 185000 0907295498 (NR) emzetak@
azet.sk

• BMW R 1150 R 
Rockster Edition 80 
2004, super stav 
ako nova, treba vi-
diet Cena: 400000 
0907295498 (NR) 
emzetak@azet.sk
• BMW R 1150 R 
2002.Pocet km 25 
000.Vybava bočne 
kufre a ochranny 
štit, ABS, vyhrievane 
rukovete.Rychle jed-
nanie zlava. Urcite sa 
dohodneme. Cena: 
250 000 sk DOHODA 
0903 247 280 (BA) 
copati@centrum.sk
• BMW R 1100 R 
1998 Cena: 195000 
0905 878 800 (BB) 
melicherik@orange-
mail.sk
• BMW F 650 GS 
2005, vo velmi dob-
rom technickom i 
optickom stave, bez 
akychkolvek skraban-
cov, TP+SPZ, servis-
na knizka, manual, 
ABS, vyhrievane 

rukovate. Blizsie info telefonicky Cena: dohoda 
0905790246 (PO) info@touranbike.sk
• BMW K 1200 RS, 12/1998, 28000km, Servis-
na knizka, Strieborno-Modrá, ABS, Vyhrievané 
rukovede, BMW bočné kufre, BMW zadný bag, 
BMW tankbag, TouristPlexi, SportPlexi, Tourist 
Rukovede, SportRukovede, Sedadlo, Originál 
blatník, Kevlarovy blatník, Nové pneu Metzeller, 
Nové náplne, Nový akumulátor, Hitech.alarm.
proste bomba spica. velmi spolahliva, nizka 
spotreba 4, 5 až 6, 5l, malo jazdena. Cena: 
220 000SK Dohoda mozna 0908649152 (PO) 
bebe400@orangemail.sk
• BMW F 650 GS, r.v. 2003, ABS, vyhrievane ru-
kovate, chranice rukovati, hlavny stojan, kryt mo-
tora, STK do 2008, novy retazovy kit, spotreba 
4l/100km, 3x original kluc, servisna knizka, spo-
lahliva, neburana, pripravena na sezonu Cena: 
165 000 0905 410 009 (BA) leon33@azet.sk
• BMW R 1150 GS 2002 Vybava: okrem klimy 
vsetko. Cena: 270000 0905590914 (ZA) daka-
rexpres@szm.sk
• BMW F 650 GS Dakar 2001, naj. 27000km, v 
100% stave, padacie rámy, vyhr. rukoväte, hlav-
ný stojan, nové gumy. Cena: 170000+dohoda 
0907231477 (PO) 187@post.sk

== Boss Hoss ==
• HONDA CR 125, rv. 99, nove plasty, piest, oj-
nicka.(59 000).KE. YAMAHA YZ 450 F, rv.2005, 
super stav, nezodrana, (145 000), foto mailom.
KE. SUZUKI RMZ 450, rv. 2005, super stav-ne-
zodrana, pocitadlo motohodin, (132 000), foto 
mailom.KE. Cena: uvedena 0908890535 (KE) 
staniak666@azet.sk

== Buell ==

• Buell X1W White Lightning 2002, 10 000km. 
Cena: 215 000 0903 15 08 15 (BA) jaro@red-
devils.sk

== Bultaco ==
• SUZUKI RMZ 450, rv. 2005, super stav-ne-
zodrana, pocitadlo motohodin, (132 000), foto 
mailom.KE. Cena: dohoda 0908890535 (KE) 
staniak666@azet.sk

== Cagiva ==
• Predám Cagivu Prima R, r.v.:1993, 50ccm, 
vodou chladená, 2X kotúčová brzda, elektrický 
štartér, 6-stupňová prevodovka smerovky, hli-
níkové disky maximálna rýchlosť 80km/h, má 
nemecký TP. Volať po 15:00 hod alebo e-mail 
vilihal@centrum.sk Cena: 22000 0949412292 
(PO) vilihal@centrum.sk
• Cagiva 125 ebduro prerobene na CROSS 
Cena: 23000 0910928771 (PO)
• Cagiva 125, r.v92, Enduro úprava Cross, 
Vodnik 2 kotúče, viac foto zašlem cez mail 
Cena: 17000 sk 0905685866 (TT) barusenka@
centrum.sk
• Cagiva Freccia 1990 Cena: 40000 0907078992 
(NR) TomasTomas3@azet.sk
• Kúpim Cagivu, Gileru alebo inu motorku - 
silnejsie enduro az cross do 14 000 Sk. Alebo 
vymenim za Simson S51 E bez TP a SPZ vo VY-
BORNOM stave + doplatim. MOBIL: 0949 558 
550 Cena: do 14 000 alebo vymena 0949 558 
550 (ZA) pvodicka@orava.sk
• Cagiva Freccia125 1990 dobry model pekna 
a velmi rychla surne musim predat z rodinnych 
dovodov 35000sk + dohoda Cena: 35000sk do-
hoda 0907078992 (NR) TomasTomas3@azet.sk

== CZ ==
• CZ 175 uprava cros ram s krosovej CZ motor 
Cz175 zapalovanie s pioniera+obuty zadny 
drapak bezporuchova+vela nahradnych dielov 
Cena: 4300 0918572153 (NR)
• CZ 250 vysokootackovu, tlmice husquarna, 
karburator MIKUNI, bezporuchova, vysoka a 
mäkka, po zabehu, ,dôvod predaja.mam druhu 
a dve nepotrebujem treba vyskusat ide ako diva 
Cena: 15000 0902442868 (PO) midi.music@
centrum.sk
• CZ 250/513 1985 alebo vymenim za hondu 600 
xl alebo suzuki dr 600 plus moj doplatok Cena: 
15000 dohoda 0903942354 (BA)
• CZ 250/513 v dobron stave treba vidiet a 
vyskusat+zadne koleso a kyvna CENA:17 
000+dohoda Cena: 17000+dohoda 0902 724 
905 (BB) mizusnw@zoznam.sk
• CZ 250 typ 471. motor 350ccm, po GO motora 
a zapaľovania, s TP+ŠPZ, STK do 2008, modrá 
metalíza, dobrý technický stav. Cena: 12000 
0908 419 882 (NR)
• CZ 175, dosť silná max. okolo 120km/h Cena: 
7000 0907031169 (BB) eight08@azet.sk
• CZ 175-487 Cena: 5900+dohoda 0905456601, 
0904385713 (BB) boulder2@azet.sk
• CZ 175 + PAv 41, pôvodný stav r.v.1985, Len 
spolu, pevná cena. S TP a ŠPZ Cena: 20000 
0915 985 568 (TN) kilfane1@stonline.sk
• CZ 125-516 Treba vymenit kruzok, chyba 
predny blatnik a vzduchovy filter. Volat po 15.00 
Cena: 6500 0914 220 254 (TT) mr.dolfo@post.
sk
• CZ 1989 v dobrom stave smerovky fun-
guju svetlo tiez vuhodna cena Cena: 6000 
0915331027 (PO) pater1993@zoznam.sk
• CZ 175 v dobrom stave nova baterka Ružom-
berok Cena: 4500 dohoda ista 0908517924 (ZA) 
veterann@azet.sk
• CZ 175 rok výroby 1987 naj.18000km. Cena: 
10000 0903323563 (TT) kristofj@inMail.sk
• CZ 175 1969 Cena: 5 000 0903061061 (ZA)
• CZ 175/477.Ma novú zadnú pneumatiku, novu 
ihlu, a mnoho novych veci.slape bez problemov.
Stači len volat! Cena: 7500 0907625574 (TT) 
ivan2122@azet.sk
• CZ skuter manet 175, elektricka zavada.foto 
mms.1960 rv. Cena: 8 500 0905508078 (BA) 
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Nasledujúce inzeráty sú sťahované zo stránky motoride.sk, cez ktorú môžeš zadať aj svoj inzerát.
Inzeráty neprešli jazykovou ani odbornou korektúrou.

Honda XL 1000 Varadero, 1999, 77 000 km, kúpa 
v SR, 2. majiteľ, servisná knižka a manuál, pra-
videlný servis, hlavný stojan, plech pod motorom, 
nosiče kufrov Givi/Kappa, vyhrievané rukoväte, 12 
V zásuvka, hmlovky, vysoké plexi Givi (originál do-
dám), priznám všetky poruchy a opravy. Cena do-
hodou. 0903 123 130 (BA), herghott@motoride.sk



pipo@zoznam.sk
• Predám kostru na CZ 175 s blatnikmi, nadrzou, 
tlmicmi a volantom Cena: dohodou 0915366673 
(KE) lubo25@centrum.sk

== Derbi ==
• Derbi SUPER MOTARD 50 ccm, r.v. 2002, 8000 
km, s TP a ŠPZ, v dobrom stave a pridám ktomu 
aj prilbu, ostatne fotky pošlem mailom Cena: 35 
000, dohodou 0907051170 (KE) djpeti@azet.sk
• Derbi Senda SM Racer 2004.Skvely tech. stav. 
Najazdených iba 2900 km.modrá farba. Treba 
vidiet.S SPZ a tech. preukazom.Pre zaciatoc-
nikov nie je nic lepsie! Cena: 60000 dohodou 
0905903846 (PO) richardlinkesch@gmail.com
• Derbi GPR 50 2000 50ccm2 maximálka 100 
km/h, stačí vodičák do 50ccm2, s TP má vý-
nimku - nepotrebuje značku, kúpene v SR 2. 
majiteľ, 2 takt, ideálne pre začiatočníka, dobrý 
TS Cena: 50000 + dohoda 0903501734 (ZA) 
zaclonyalen@zaclonyalen.sk

== Dnepr ==
• Predám scuter 50cm3 adamsmoto v dobrom 
stave najazdeních 6000km. Je na vyších kole-
sách, štvortak, farba červenostrieborná.Bytčan-
ský okres Cena: 24 000Sk 0907046441 (ZA) 
liazjojo@centrum.sk

== Ducati ==
• Ducati Monster 620 Dark r.v.2006, motorka kú-
pena nová 08/2006, ešte v zábehu, najazdených 
2167km, je v pôvodnom nepoškodenom stave 
a laku, po prvej záručnej prehliadke. nová stála 
295.000sk. nie výmena, iba skutoční záujemci! 
Cena: 180 000 sk - je to pevna cena 0949/50 
18 85 (PO)
• Predam Ducati 748, r.v. 2000, Termignoni 
vyfuky - krasny zvuk, karbonovy predny blatnik, 
dovoz IT, retaz AFAM cca 2000km, spojka TSS 
cca 2000km, pravidelne servisovana, 100% 
stav, pripravena, staci sadnut a jazdit. Len vazny 
zaujem. Cena 215000, - + dohoda. Cena: doho-
dou 0904581783 (BA) sobol@chello.sk
• Ducati 600 Monster Dark 1998, cierna, zlaty 
ram.33 tis.kmv dobrom stave.super zvuk.mozem 
poslat foto SURNE.DOHODA ISTA Cena: 97 000 
0905/633 747 (BB)
• Ducati 750 Supersport 2001, r.v. 2001, 
27.000km, čierna, nepadnutá, k tomu Nolan 
prilba Cena: 137000 0915729962 (BA) dealcom-
pany@zoznam.sk
• Predam DUCATI 750 SS ie. Cervena, poloka-
potaz. Rocnik 1999, najazdene 13500km. Prihla-
sena v SR. Po pravidelnom servise, vymenene 
remene, naplne, pneu Dunlop Sportmax 90%, 
gelove sedlo Bagster s cervenym presivanim, tu-
risticke plexi MRA. K tomu Uvex WingRS prilba 
cierna. Dohoda ista. Cena: 145 000 Sk (dohoda) 
0903421487 (BA) ogard@iguana-bc.net
• Ducati monster 600 r.v.2000 Cena: 105 000-do-
hoda 0905 115087 (BA) zdenox@centrum.sk
• Ducati DUCATI 600 ss/n 1995, naj. 32 000km, 
nove naplne, bateria, nevyuzita Cena: 88 000, 
dohoda 0903488125 (KE) mvaliga@zoznam.sk
• Ducati 900 SS FE 1998, s TP a SPZ, naladená 
v GNmoto Cena: 110000 0903267846 (BB) an-
drej46rsv@zoznam.sk
• Super stav, nové výfuky, kufre. Cena 169000. 
STK do 05/08. 37000km Cena: 139000 bez 
kufrov a laďákov 0902906565 (KE) oky333@
centrum.sk
• Ducati 750 Paso 1989, naj.36000km, dovoz 
zo CH-ka, od 1.-ho majitela, nové náplne, klin.
remene, nikdy nepadnutá, vo velmi zachovalom 
povodnom stave, treba vidiet Cena: 39.000, -sk 
0915 956 467, 0903 237 157 (NR) bikers2@
zoznam.sk

• Ducati 600 Monster r.2000 treba vidieť a vy-
skúšať Cena: 105000 0915143641 (BA) knapi@
centrum.sk
• Ducati 900 SS kupovaná v SR, rok výroby 
2001, najazdené 14205km, nepadnutá, uprave-
né zadné výfuky znacky VIPER, max. zachova-
la, treba vidieľ. Cena:188000Sk Cena: 188000 
0907878572, 0907129013 (ZA) motocykle@
amplus.sk
• Ducati 600 Monster 1999, najazdene 25 
000km, pancierove hadice, airbrush na nadrzi a 

rame, ladene vyfuky, novy retaz.kit, velmi pek-
na! Cena: 125 000 + dohoda 0903/960440 (PO) 
promoto@wmx.sk

== GAS GAS ==
• Predám ŠTVORKOLKU GAS GAS – 4-takt, 
450 ccm, el. štartér, rok výroby 2005, vo veľmi 
dobrom stave. Pre záujem pošlem viac foto. + 
TECHNICKY PREUKAZ Cena: 170 000 0903 
514 972 (TN) stihac@centrum.sk

== Gilera ==
• -motor rv 96 po go nicasil piest kruzky kolecka 
v prevodovke ladeny vyfuk arrow pretesneny 
motor predne tlmice po repase novy zadny 
drapak na fotke este nieje.nova gelova bateria 
12 v funkcny eletkricky starter aj nakopovacka.
k motorke dolozim prednu kapotaz svetla tacho-
meter setko funkcne. -popripade vymenim za 80 
tku cross alebo 125 Cena: 22000 dohoda 0902 
066 476 (KE) fisher007@pokec.sk
• Gilera Runner VXR 180 2003 velmi pekny, upl-
na bomba max rychlost 150KM, racingovi vifuk 
leo vince v hodnote 12000sk surne Cena: 32000 
0910994131 (TT) as@kk.sk
• Vymenim Gileru 50, vodnik, kotuc, el.starter, 
nove loziska aj semeringy, novy olej, nove svet-
lo, na drapakoch, ziva, chyta na prvy raz.Dam 
knej novu retaz(450SK).Za SIMSON S51 ENDU-
RO V dobrom stave moze byt aj bez TP A SPZ!!! 
Volat po 14.hod Cena: dohoda 0907484789 (PO) 
Boobor2@azet.sl
• Gilera 350 Dakota 1987, na nahradne diely, 
motor v dobrom stave, mala chyba v elektrike, na 
drapakoch Cena: 15 000 +dohoda 0000000000 
(KE) orange-ko@azet.sk
• Gilera Gilera RC 125 Rally-Dakar Enduro.

Rok.v.1994.Starter, nozné nakopovanie, V pre-
du nový plašť, v predu aj v zadu nové brzdové 
došťičky, nová batéria.Prevodovka-6.rychlostná.
Cena-26 000dohoda. Cena: 26 000 dohoda 0902 
309 323 (KE)

== Harley-Davidson ==
• Harley-Davidson VRSCA V-Rod 2002, plna 
vybava, 9000km, nove pneu, stav noveho mo-
tocykla Cena: 550000sk 0908929550 (BB) stre-

lik@pobox.sk
• Harley-Davidson 
FXSTI Softail Stan-
dard 2004 Cena: 
379 000 0903 15 08 
15 (BA) jaro@redde-
vils.sk
• Harley-Davidson 
1200 Sportster Low 
1998, 7500km, Cena: 
209 999 Sk 0903 15 
08 15 (BA) jaro@
reddevils.sk
• Harley-Davidson 
BIG-DOG MASTIFF 
2005/08, 1800cc-
mSS, 6stupnová pre-
vodovkaSS, CHIP-
TUNING Big.dog, 
11Okoní, SSkarbura-
tor, Supertrapp výfu-
ky, vzadu:250/40/18.
naj6000míl, velmi 
spolahlivá, jedinečný 
štýl, treba vidiet, len 
vážny záujem Cena: 
800.000, -sk 0915 
956 467, 0903 237 
157 (NR) bikers2@
zoznam.sk

• Harley-Davidson Sportster Custom 883 2001, s 
tp, špz, stk, vela orig.HD doplnkov, naj.8200míl, 
od1.-ho maj-, nepadnutá, velmi spolahlivá, vo 
velmi zachovalom stave Cena: 247.OOO, -sk/
dohodou/ 0915 956 467, 0903 237 157 (NR) 
bikers2@zoznam.sk
• Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard 
2002 Cena: 490 000 O905306894 (BB) info@
motoclassic.sk
• Harley-Davidson FLSTCI Heritage Softail Clas-
sic 2005 Cena: 490 000 O905306894 (BB) info@
motoclassic.sk

== Honda ==
• Honda CBR 600 F 1992 vo velmi dobrom stave, 
nova bateria, imobilizer, poplasne, ladeny vyfuk 
Cena: dohodou 0915 460 310 (KE) no_surpri-
ses@centrum.sk
• Honda Honda CB 600 S Hornet 2005 najazde-
nych 850 km, ako nova treba vidiet dohoda ista 
Cena: dohodou 0905520671 (NR)
• Honda VTR 1000 F 1998, excelentný stav, 
1.majiteľ, kúpená v SR, 24000km, pripravená 
na sezónu Cena: 150000 Sk 0903373360 (BA) 
eriknagy@azet.sk
• Honda Honda VT 750 C 5 Aero, najazdenych 
14 000 km, po velkom servise bez investicie 
Cena: dohodou 0905520671 (NR) lucas@lu-
cas-moto.sk
• Honda VFR 800 VTEC 2003, naj:8500km, 
110PS, nosič na 3 kufre, STK do 4/2009, ako 
nové bez investícií! Cena: 239000 0905 736910 
(NR) norbert.juhasz@inmail.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade r.v.2000, 
naj.24000km, pôvodný stav a farby, nepoškode-
ná, Cena: 165000 0905 406062 (TN) stevoz@
atlas.sk

• Honda CBR 954 RR, r.v.2002, pôvodné farby 
a stav. Cena: 189000 0905 406062 (TN) ste-
ve73@post.sk
• Honda CBR 600 RR 2004, 10.000km. Cena: 
210 000 0905665963 (BB) fredo@rsnet.sk
• Honda VT 750 Shadow 2005, 15.600km, 
spoľahlivá mašina, pripravená na sezónu, bez 
investícií. Originál sériový stav a lak. Cena: 
198000 0915 17 17 37 (KE)
• Honda cr500, nove plaste, super stav, velmi 
silna, Cena: 49000 0905440548 (TN)
• Honda VFR 750 F 1992 Cena: 92 000 sk + 
dohoda 0908 127 562 (BA) r.jurkovicova@
airwave.sk
• Honda CR 250, r.v.92, vo velmi dobrom sta-
ve. Cena: 43 000+dohoda 0902755503 (ZA) 
tomek125@orangemail.sk
• Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 1998, 
super stav, turistický štít, kufor Givi s držiakom, 
foto pošlem mailom, naj. 40 000km, Cena: 177 
000 0903287983 (BA) mave99@gmail.com
• Honda CB 600 F Hornet 2003, s Givi ští-
tom, s padákmi, v super stave Cena: 160 000 
0905785995 (BA) mave99@gmail.com
• Honda CBR 125R repsol 2006 Cena: 80000 
0902108289 (TN)
• Honda XRV 750 Africa Twin 1991, nova retaz, 
novy olej-super stav Cena: 85000 0902283329 
(TN) bury@prievidzanet.sk
• Honda XL 500 R, nova retaza novy olej-zacho-
valy stav Cena: 25000 0902283329 (TN) bury@
prievidzanet.sk
• Honda CR 125 r.v.1995/96, 42 koni, po GO za-
dnej kyvky, Nicasil ako novy, piest Vertex (velmi 
malo jazdeny), vidla Showa, vyfuk Arrow, sedlo+ 
doplnky Ramirez, riaditka Reikon + nadstav-
ce!, nove spojkove lozisko, pretesneny motor, 
kotuce+platnicky 95%, takmer nove pneu 95%, 
spojka OK(ide uplne lahko), tlmice a loziska ako 
nove!, udrziavana, jazdena hobby- nevyuzita! + 
vela dalsich veci porobenych, blizsie onfo na: tel. 
0903490366, casper2@inmail.sk Cena: 47 000 
+ dohoda 0903490366 (ZA) casper2@inmail.sk
• Honda CB 600 F Hornet 1998, 27tisic km, novy 
retazovy kit, novy plexi stit, nove spetne, pripra-
vena na sezonu, padaky, pridam aj novy vyfuk 
MICRON v cene, dva kluce, servisna knizka, 
ZARUKA!!!, pri rychlo jednani dohoda mozna 
Cena: 135000 0903906870 (BA) matkooo494@
hotmail.com
• Honda 900 RR Cena: 115000 dohoda 
0908823944 (KE)
• Honda CBR 600 F 1996, po výmene reťaz. kyt 
komplet, olej, filtre, sviečky, brzdy, nová zadná 
pneu, športový výfuk, červeno-čierno-biela. 
Cena: 130 000 0904525269 (BA)
• Predám Opel Astra Kombi, 2.0 DTL, r.v.1999, 
novší model, číre svetlá, strieborný, klíma, 4xel.
okná, 4xAirbag, palubný počítač, servo, centrál, 
hmlovky, . cena okolo 190.000+dohoda, MOZ-
NA VYMENA za moto od r.v.2003-4, Suzuki 
SV1000, GSR600, Yamaha FZ6N, Honda CBR 
900RR, 600RR, aj s doplatkom, ponuknite, foto 
s popisom a cenou posielajte na mail, ozvem sa, 
ponuka výmeny platí do 14.mája.Foto auta pos-
lem mailom. Cena: 185.000 + dohoda 0905 163 
439 (NR) rossi.r1@azet.sk
• Honda XL 600 R 1984 Cena: 26 000 0905 156 
392 (NR) ekam@stonline.sk
• Honda CRF 250 R 2005 Cena: 155 000 
0905832228 (BA) shoei@orangemail.sk
• Honda CR 250 R Cena: 31 000sk 0903019770 
(PO)
• Honda CBF600S 2004 dovoz poškodeny alebo 
kupim ND. Cena: 66000 0905982715 (PO) kmar-
co@zoznam.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 1993 vyborny 
stav neskrtena 140 koni nove pneu naplne filtre 
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Predám motocykel Yamaha Fazer 600, r. v. 99, 
veľmi dobrý stav, pneu  Dunlop, nová baterka, 
náplne (brzdové kvapaliny, olej,chladiaca), nový 
reťaz. kit, spodný plast pod motor. Naozaj veľmi 
spolahlivá a v  dobrom stave! 0903 329 060 BA, 
natalka@motocykel.sk



po nast motora Cena: 90 000 0915925904 (PO) 
peto580@azet.sk
• Honda nx 250 dominator rok vyroby:1993 novy 
retazovy kit nove predne brzdove platnicky novy 
olej a olejovy filter najazdene 42000km dobry 
stav Cena: 35000 0903592550 (BB) jozef.sipi@
azet.sk
• Honda VTR 1000 F 1998, leštené kolesá. Cena: 
106 000 0905130695 (BB) peva18@azet.sk
• Honda CR 125, r.v.90, nove:piest, nicasil, 
ojnica.chyba v elektrike/iskra/ Cena: 17000 
0903778910 (TN) lorry@szm.sk
• Honda VFR 750 F 1988 original pekna, zaho-
vala, nepadnuta! menšia chyba v motore ! TN 
Cena: 20 000 0910217305 (TN)
• Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 1997 
Cena: 145000 0903965987 (ZA)
• Honda VTR 1000 F FireStorm / Super Hawk 
2003 Najazdene:19000Km. Druhy majitel.
Kupene v SR.servisna knizka. 100%stav.Jaz-
dene rekreacne. Cena dohodou. Email alebo 
sms.Tel.0905 967359 Okr. Rv. Cena: Dohodou 
0905967359 (KE) tomesz03@azet.sk
• Honda XL 600 RM 1989 Cena: 38000 
0915865434 (KE)
• Honda CBR 900 RR Fireblade / 954 RR 2003, 
najazdene 17 000km, nove naplne a filtre, nove 
pneumatiky, lestene disky kolies, ladeny vyfuk 
Boss Cena: “dohodou” 0904314306 (TT) roc-
co25@centrum.cz
• Honda CBR 600 F 1994 Cena: 79900 
0905314456 (BA)
• Honda VFR 750 F 1991 Rc36, Po výmene 
reťaze a náplní.Spolahlivá treba vidieť. Cena: 
99 000, dohoda 0908791943 (NR) rossip@
zoznam.sk
• Honda CBR 900 RR, 1994, street, zvody 
Yoshimura+karbon koncovka, bez TP, klepe mo-
tor Cena: 26 000+dohoda 0908465650 (NR)
• Honda VT 750 Black Widow, r.v.2004, orig.stav, 
nehavarovaný a nepadnutý. najazdené 5.400km, 
výfuky, nová baterka, olej, sviecky NGK. Cena: 
175 000 0907158458 (KE)
• Honda CR 125 r.v.1995/96, 42 koni, po GO za-
dnej kyvky, Nicasil ako novy, piest Vertex (velmi 
malo jazdeny), vidla Showa, vyfuk Arrow, sedlo+ 
doplnky Ramirez, riaditka Reikon + nadstav-
ce!, nove spojkove lozisko, pretesneny motor, 
kotuce+platnicky 95%, takmer nove pneu 95%, 
spojka OK(ide uplne lahko), tlmice a loziska ako 
nove!, udrziavana, jazdena hobby- nevyuzita! 
+ vela dalsich veci porobenych, blizsie info na:
tel.0903490366, casper2@inmail.sk, Treba vidiet 
a vyskusat.AKO NOVA! Cena dohodou Cena: 47 
000 0903490366 (ZA) casper2@inmail.sk
• Honda CRF 250 R 2005 Cena: 125 000 
0911010550 (TN) driver1@centrum.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 1996, strie-
borná metalíza, najazdených 52000km, dobrý 
stav motora, pneu aj náplní.treba vidieť.rýchle 
jednanie-dohoda o cene možná Cena: 100 000 
0905168352 (PO)
• Honda VTR 1000 F 1998 Cena: 139000 
0908978482 (KE)
• Honda CR 125 R 2002, nový nikasil, piest, 
zadný brzdový kotúč, velmi zachovalá, málo jaz-
dená Cena: 80 000 0908074542 (TT)
• Honda CR 125 R 1999, 100% stav, predavam z 
dôvodu prechodu na 250 cm3 Cena: 65000 +do-
hoda 0907432338 (BB) lewelboss@atlas.sk
• kupeny 05 Cena: 100 000 sk 0907 712 947 
(NR)
• Honda CBR 1000 RR 2005, kupena SR, 1 ma-
jitel, najazdene9000km, pripravena na sezonu, 
dopl-bixenony, akrapovic aj zvody, sport.stu-
packy.pancier.hadice, spor.kryt sedadla, alarm, 
100%stav Cena: 320000 0908980425 (KE) 
jonnyRR@azet.sk
• Honda 250 CR 1989 motro po GO kruzky piest 
klukovka, zadna guma oblozenie, kupa druhej. 
Cena: 35 000 pevna 0902523825 (ZA) juritka@
orava.sk
• Predám kvalitnú bundu IXON. Viď foto. Cena 
novej 7000, - teraz 5500, - Nosená minimálne. 
Je ako nová. Prípadne predám aj helmu AIROH 
matnej čiernj farby s ďalším modrým zrkadlovým 
sklom. Cena novej prilby 5000 + 1500 modry 
stit. Teraz 5000 prilba s oboba stitmy. Cena: 
10000(komplet) 0908388466 (TT) charlie@ha-

nes-slovakia.sk
• Honda VT 600 C Shadow 1999, 32000 km, 
brasne, alarm, stit Cena: 135 000 0905725898 
(BA) dzozii@gmail.com
• Honda VTR 1000 F 1999 FIRE STORM pripra-
vena na sezonu, nove naplne, Cena: 146 000 Sk 
0905749737 (KE) carduelis1@gmail.com
• HONDA 125 NSF, bez tp a spz, r.v.1991, na-
kopovacka, nastriekana zlto-modra farba, vzada 
novy cestny plast, nove naplne, max165km.h, 
100%stav motora, treba vidiet a vyskusat. Cena: 
20 000sk dohoda 0902277864 (KE) kinlovic@
gmail.com
• HONDA 125 NSF, 
bez tp a spz, r.v.1991, 
nakopovacka, na-
striekana zlto-modra 
farba, vzada novy 
cestny plast, nove 
naplne, max165km.h, 
100%stav motora, tre-
ba vidiet a vyskusat. 
Cena: 20 000sk doho-
da 0902277864 (KE) 
kinlovic@gmail.com
• Honda VT 750 C2 
Shadow 1998, veľa 
doplnkov, naj. 32.000 
km, nové obutie, 
baterka, olej+filter, 
vzduch. filter, možnosť 
aj s pav 40. Cena: 
165.000, -Sk 0905351014 (KE) marcel750@
centrum.sk
• Honda nx 250 dominator novy retazovy kit nove 
brzdove platnicki novy olje a olejovy filter najaz-
dene 42000 rok vyroby:1993 dobry stav Cena: 
35000 0903592550 (BB) jozef.sipi@azet.sk
• Honda CBR 600 F 1994 Cena: 79900 
0915121757 (BA)
• Honda CRF 450 R 2006, nova spojka, stav no-
vej moto, vyfuk akrapovic! len jazdit!! Cena: 125 
000 ck 0907119700 (ZA)
• Honda CR500 CROSS, SUPER STAV, VELMI 
ZACHOVALA.NOVE PLASTE.BEZCHYBNY 
STAV. Cena: 47000 0905440548 (TN)
• Honda cr 125 1994.dovozNL, velmi dobry tech. 
stav, bez investicie Cena: 40 000 sk 0907 83 
60 63 (ZA)
• dovoz NL.velmi dobry tech.stav, plne funkcna, 
bez dalsej investicie Cena: 47 000 sk 0907 83 
60 63 (ZA)

== Husaberg ==
• Husaberg FC 400 1995, v dobrom teh.stave, 
velmi pekný, spolahlivý.TO Cena: 59000 sk 
0908614944 (NR) motosport@topolcany.net
• Husaberg FE 501 Elduro 1996, tel. 0905-
124145, NO Cena: 56 000 0905-124145 (ZA) 
krivulcik@oranet.sk
• Husaberg FC 470 E 2002 motocross s TP a 
ŠPZ, na drapákoch, super stav treba vidieť. 
Cena: 130 000 0908335290 (PO) Karlos4@
orangemail.sk

== Husqvarna ==
• Husqvarna Husqvarna 610TE 1996 so SPZ po 
STK dobry stav Cena: 79000 09035185758 (BB) 
geom@stonline.sk
• Husqvarna TE 410 Enduro 1998, ,nove napl-
ne, zaberove rozeta retaz, olej, brzdne dosticki.
aj vimena za Suzuki samuraj, alebi stvorkolka 
Cena: 68 000 0914247033 (PO) bangy@oran-
gemail.sk
• Husqvarna TE410 V DOBROM STAVE VELMI 
PEKNA Cena: 68000 0911107007 (TN)
• Husqvarna TE 410 E, cukríkovy stav, len vážna 
zaujem Cena: 105 + dohoda 0915 963 675 (KE)
• Husqvarna CR 125 r.v.99 SURNE. cena 
45000sk Trnava Cena: 45000 0908186898 (TT) 
gilero@azet.sk
• Husqvarna TE 610 Enduro 1998 spolahlivá, 
výkonná, nový cistič, ráfky, drapaky 70%, nové 
Brenbo –uchopy enduro –nohavice+bunda 
výška180, PROBIKER čižmy č.43, prilba 
M.ROBERTS +UVEX, rukavice FLM všetko po-
uživané ½ sezony. Cena: dohodou 0907331085 
(ZA) jancomch@schaeffler.com
• Husqvarna LT 610 E 2000 Vo veľmi dobrom 

stave. Cena: \ 0908 382 756 (KE)
• Husqvarna TE 570 2002, model 2003, 1. 
majiteľ, TP, ŠPZ, kúpená v SR Cena: 130000 
0905663623 (ZA) fidel213@yahoo.com
• Husqvarna tc 610 r.v.2000 Cena: 82000 
0903908278 (ZA)
• Husqvarna TE 610 Enduro 1996 s SPZ po 
STK Cena: 75000 0903518575 (BB) geom@
stonline.sk
• Husqvarna 350 TE 1992 Cena: 65000 
0907618513 (ZA) robo@orava.sk
• Husqvarna TE 610 E 2000, 10 000km, vymena 
napl., a rozv. retaze Cena: dohoda 0904500611 

(KE) jozef.v@cen-
trum.sk
• Husqvarna te 570 
2001 s SPZ +kom-
plet aj SM sku-
tocnych 1700 km 
osobitne moto 100 
kola 20 len vazny 
zaujem Cena: 100 
000 0904 657 522 
(ZA) onoff@po-
box.sk
• Husqvarna TE 
610 Enduro 1996 
ŠPZ, STK po kom-
pletnej GO motora 
+ GO prepakovania 
zadneho tlmiča + 
novy vzduchový 

filter. Cena na drapákoch 80000.- + 20000 su-
permoto kolá Cena: 100 000 0903818656 (BA) 
matus.miko@gmail.com

== Hyosung ==
• Hyosung Gv 250-chopper, rok v:2002, km:10, 
000, super stav, ako nova, treba skusit, STK do 
roku 2009, doplnky:kozenne brasne, kozenny 
valec, original opierka, nove:FILTRE, OLEJ, 
BRZDY Cena: 85, 000 0905761038 (NR) ce-
ria001@wmx.sk

== Italjet ==
• Predám skuter Italjet jupiter 250, r.v. 2001, pod-
vozok aj motor yamaha majesty, naj. 13350km, 
kufor, nove pneu, pripravany na sezonu, 100% 
TS, veľmi pekny.RK Cena: 65 000 0907375313 
(ZA) dyxo@centrum.sk
• Italjet Formula 50, r.v.1997, bez dokladov, 
talianská faktúra, nová batéria. Cena: 19000 
0905423356 MI (KE) ondrejr@gecom.sk
• Predam motocykel Italjet formula 70ccm 1995.
super stav, nemal som s nim ani jeden problem 
od kedy som dal sportovy valec malossi 70ccm.
ku motorke su dve zadne pneumatiky, farba fia-
lova metaliza, max.rychlost 85kmh mensie upra-
vy na vyzore motorky.modre podsvietenie Cena: 
26 OOO dohoda 0903 575 007 (BB) davisaga@
orangemail.sk

== Jawa ==
• Predam babetu 210 v dobrom stave nova la-
kovacka Presov Cena: 9000 0908890805 (PO) 
motolubo@centrum.sk
• Jawa mustang rok vyroby 1982 po kompletnej 
GO novy vybtrus este nezajety nove loziska gu-
fera lamele kos pneu asi 80% moto sa sklada do 
kopy lebo prebieha ta Go motora a este nova 
prevodovka komplet pekny dobry stav bez Tp a 
SPz okres Senica Cena: 5000Sk a dohoda az 
500SK 0907258135 (TT) petrik@lantechnet.net
• Predám surne motocykel Jawa 350 639, rok 
vyroby 1991, vyborne pneumatiky, nova zadna 
guma, vymeneny prevodovy olej, 2x kufre, bez 
poruchova, najazdene 42tis. km, prevadzkovana 
na olejoch shell, vyb. tech. stav, STK platne 
do jan.2008, + pri rychlom jednyni zlava Cena: 
18000 0903701663 (TN) redbul81@azet.sk
• Jawa 350/639 1991 Cena: 18000 0915130831 
(BA) jurajmarkus@post.sk
• Predam tuto jawu je po kompletnej Go loziska 
gufera lamele komplet prevodovka vybrus piest 
kruzky cap a puzdro ojnice este nezajeta pneu 
asi 75-85% jede slusne pekna zachovala rocnik 
je 1982 ako hpvorim po kompletnej GO motora 
aj este segment a struna segmentu Go prebehla 

www.elit.sk

inzercia  / 15 



Na brnenskom okruhu sme cel-
kovo strávili štyri dni. Za tú dobu 
nám počasie ukázalo svoje dve 
extrémne podoby - najprv bola na 
Yamaha dni riadna kosa (s tým, 
že ráno občas popršalo), potom 
na Honda dni sme šli zdochnúť 
od tepla, ale aj tak sme nakoniec 
pekne zmokli... 

Yamaha na nás vybalila novučičkú R1, 
ktorú som ako prvý vyfasoval ja ešte 
počas jednociferných teplôt vzduchu aj 
asfaltu, čo sa zdala byť takmer smrteľ-
ná kombinácia. Tak som nahodil turis-
tické tempo, vážená dáma podo mnou 
ani nezistila čo sú to vysoké otáčky a 
už sa končila prvá dvadsaťminútovka. 
Potom Awia potrápil podarenú R6 a 
malého Fazera. Ukázal sa aj kaskadér 
Pepa Sršeň či úspešný dakarista Martin 
Macek (bol prvý raz na Dakare a skončil 
pätnásty!).

Honda zase mala počasie ako z mo-
torkárskeho katalógu. Vzduch chodil 
okolo tridsiatky, trať mala cez štyridsať, 
totálny ideál. Vyskúšali sme všetko čo 

sa dalo, teda litrovú aj šestkovú CBR, 
Horneta a CBF 1000. No a ešte dlho po 
akcii sme hovorili, že ten Hornet je bru-
tálne podarený - veď sme mu aj riadne 
nakladali! Ja som CBR 
600 ochutnal iba mimo 
okruhu - zrodila sa nová 
platonická láska, ale 
prosím nehovor to mo-
jej manželke. Obednú 
pauzu vyplnil kaskadér 
Pavel Vik, bol tu aj ces-
tovateľ Jarda Šíma (na 
Varadere spravil vyše 
100 000 km), českí aj 
slovenskí policajti pop-
reháňali PanEuropeany, 
jednoducho stále bolo čo 
robiť, na čo pozerať a o 
čom kecať. A žiaľ, bolo aj 
dosť pádov.
V Brne sme ostali ešte o 
deň dlhšie, lebo sa tu išiel 
ďalší diel pretekov Czech 
endurance cup (pozor, 
žiadne enduro!), čo je vy-
trvalostný štvor- až šesť-
hodinový pretek amatérov 
a licencovaných jazdcov. 
Viac o týchto troch vydare-

ných akciách nájdeš na motoride.sk.
Text: Herghott

Foto: Awia a Herghott

Kaskadér Pavel Vik sa stále
akosi nevedel trafiť na obe kolesá
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Awia na Yamahe R6

A takto parkovali bratia Peškovci
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tento tyzden este vychytavam muchy ale je to 
v pohode takze nic nieje zajete je to suprova 
motorka a je to druhy majitel vrazil sem do nej 
asi tak do 4000Sk a predam ju za 3500 cena 
pevna lebo ako hovorim dal som do teho vela 
penazi Cena: 3500 0907258135 (TT) petrik@
lantechnet.net
• Jawa 21 Pionier, vsetko funkcne, motoricky 
vyborny, nove spojkove a plynove lanko. volat 
po 15.00, “piestany” Cena: 1300 0902 081 544 
(TT)
• Jawa BABETA 207!!! Komplet po GO, cena 
3000+ISTA DOHODA. Alebo vymením za simson 
enduro alebo 125 + môj doplatok volajte az po 
14, 00 hod cez víkendy hoci kedy Cena: 3000 
0910128177 (NR) 10marek01@zoznam.sk
• Jawa 350-632 bez tp a špz motor po stk malo 
najazdene Cena: 5000 0902192182 (PO)
• Jawa 350 TS 1991 prerobenú na typ 640. Nová 

predná aj zadná pneu. motorka má TP+ŠPZ, 
STK do 2008 a zaplatená poistka. Vhodná pre 
začiatočníkov. Cena: 21000 0907090279 (TN) 
kuna5@azet.sk
• Predám Tatran 125 po renovácii, nový nástrek, 
pekne chytá, malá chyba v elektrike-nejdu svetlá, 
bez tp.dôvod predaja:už na to nemám čas.cena 
pevná.volať po 15:00 Cena: “8000” 0904870759 
(TT) ghost-rider@azet.sk

== Kawasaki ==
• Kawasaki ZX-6R Ninja 1996, 
zachovala+kombineza, prilba cizmi, nová STK.
Volat vecer Cena: 90000 0908248539 (ZA) l.h@
zoznam.sk
• Kawasaki GPZ 500 S 1992 bez TP a SPZ vhod-
na na ND v pripade zaujmu poslem foto Cena: 15 
000 dohoda 0907661808 (KE) tomon@pobox.sk
• Kawasaki zxr750 rv 91 viacej po telefone, 

surne 0905146238 Cena: 80000+dohoda 
0905146238 (ZA) speedfred@pobox.sk
• Kawasaki ZX-6R Ninja 1999 ľahko padnu-
ta-pojazdná.Treba vidieť. Cena: 73000 sk 
0905476137 (TN)
• Kawasaki ZXR 750 1993.Zachovala, mala 
spotreba, Vykonny motor, vyfuk akrapovic.
pneu pireli.Dohoda ista!! pripadne vzmenim za 
auto+dohoda Cena: 85000 0910589129 (BB) 
trdlo600@azet.sk
• Kawasaki Ninja ZX-6R 2004, dva kľúče, super 
stav, nové náplne, rýchle jednanie-zľava Cena: 
179900 0905350286 (NR)
• Kawasaki GPZ 1000 v super stave, cierna 
metaliza, nepadnuta, nove pneu, nastavene 
podtlaky + druha moto na diely v rozobra-
tom stave (kostra, kolesa, kotuce, brzdice, 
motor, starter, elektrika, RJ.) Cena: 60000 
0915749705 (TN) gereg-l@stonline.sk
• Kawasaki GPZ 500 S 1992 48.tis.km nova za-
dna guma nastavene podtlaky, noy vzduchovy 
filter, retaz, sviecky.Dobry technicky stav.Treba 
vidiet a odskusat. Cena: dohodou 0444396679, 
0949402059 (ZA) matejeem@azet.sk
• Kawasaki ZXR 750 1993, pôvodny lak, 
kombinovaná zelená, upravená v DE: predne 
kotuce, 6 piestikove brzdy, pancierové brzdové 
hadice, zadna vidla deget. S TP a ŠPZ, zadre-
tá klukovka. v cene kopa nahradných dielov 
z druhej ZXR.Prípadne kúpim plne funkčný 
motor.ponúknite Cena: 25000 0907/960392, 
0902/210131 (NR)
• Kawasaki ZZR 600 1993, nove pneumatiky 
PYRELI, v 100 % stave Cena: 95000, dohodou 
0915876592, 0915904437 (PO)
• Kawasaki ZR-7 2001 novy olej filter baterka 
Cena: 105 000Sk 0910972997 (NR)
• Kawasaki ZXR 400 1993, 50 000 +/- km, nový 
olej, brzdová. TP, ŠPZ, nová STK Cena: 75 000 
0910153707 (PO) nemefys@pobox.sk
• Kawasaki ER6N 8/2006, 2400 km, servisná 
knižka, 2 kľúče, super stav. Cena: 185 000 
0905350244 (NR) vladomar@pobox.sk
• Kawasaki ZXR 750 1993 bez tp street 
foto poslem mailom Cena: 33 000+ dohoda 
0907301741 (ZA) jarik1@centrum.sk
• Kawasaki ZXR 750 1993 bez tp street foto po-

slem mailom Cena: 33 000+ dohoda 0907301741 
(ZA) jarik1@centrum.sk
• Kawasaki KLR 600 E 1989 el.starter po GO 
novy filter olej brzdy +vela doplnkou ako vy-
fuk smerouky spetne zrkadla SURNE SURNE 
SURNE SURNE Cena: 41 000+ DOHODA 
0911280563 (KE) frenki7@centrum.sk
• Kawasaki KX 250 F 2005 Cena: 125 000 
0911010550 (TN) driver1@centrum.sk
• Kawasaki KX 250 F 2005 Cena: 125 000 
0911010550 (TN) driver1@centrum.sk
• Kawasaki ZX-6R Ninja 2002 636 - cervono 
cierna, malo jazdená, sportový vyfuk, nové 
pneu, 100 % stav. Cena: 160 000 0903750826 
(BB) albert.duris@post.sk
• Kawasaki Z 750 +TP, SPZ, .r.v.06, čierna, 
100%stav, 5.000km, nové náplne, filtre, pneu.
NZ, NR. Cena: 188000 0905435187 (NR)

• Kawasaki ZX-9R Ninja 2001 12 000 km 1.maji-
tel zena dovoz IT tp spz Cena: 166 000 0905 614 
563 (PO) strenkj@gmail.com
• kupim surne papiere na motocykel Kawasaki 
gpz, zxr-400, 600.750.900, 1100.r.v.-nevadi 
Cena: dohodou 0905501645 (TT) silveria@
centrum.sk
• Kawasaki 250ninja r.v.1995, 4takt, nutná GO, 
TP+ŠPZ, platná STK, súrne, Cena: 26 000 + 
dohoda 0908236127 (PO)
• Kawasaki VN 750 Vulcan750 r.v.1994, nová 
STK do roku 2008, kompletna prestavba- pre-
dlžená vidla, airbrush, výfuky, sedadlo, riadidlá, 
predstupačky, podsvietenie a i. najazdených 
34000km, motor bol revizovaný pred prestavbou 
v zime 2005, nová batéria, cena 150000 Cena: 
150000 0915819493 (BB) acer1@pobox.sk
• Kawasaki zzr 500, STK platna do 2008, spo-
lahliva, vela novych dielov, nova baterka, pridam 
nove simeringy do tlmicov Cena: 54 000 sk 0918 
145 244 (NR) ilevai@post.sk
• Kawasaki ZR-7 2001 Cena: 105 000Sk 
0910972997 (NR)
• Kawasaki KLX 650 1994 Cena: 65000+dohoda 
0907478696 (KE) Baldik@azet.sk
• Kawasaki KLX 650, r.v.1999, ostre enduro, 
startovanie klukou, Cena: 65000+dohoda 
+421949336106 (ZA) hodas1@post.sk
• Kawasaki zx6r, 2002, bez investici, nove gumy, 
naplne platnicky, vyborny stav. Cena: 155000 
0905387700 (TN)
• Kawasaki GPZ 600 R 1990 Cena: 35000-doho-
da 0907801891 (TT)
• Kawasaki Z 750 +TP, SPZ, r.v.06, čierna, 
100%stav, nové náplne, filtre, pneu, 6.000km.
NZ, NR. Cena: 188000 0905435187 (NR) vi-
zik7@azet.sk
• Kawasaki GPZ 600 R 1988 Bez papierov v 
dobrom stave Cena: 26000 0910188394 (ZA) 
enrisko@centrum.cz
• Kawasaki ZX - 9R NINJA r. v. 2000, najazde-
ných 14 200 km, cerveno-cierna, malo jazdena, 
velmi dobry stav, treba vidiet Cena: dohodou 
0908598300 (TT) Beskova.Martina@azet.sk
• Predám motor Kawasaki KLR 600 po GO Cena: 
dohoda 0915821060 (ZA)
• Kawasaki ZRX 1100 2000 ladeny vyfuk, po ser-
vise. Cena: 140 000 dohoda 0903407765 (BA) 
yamahaprteam@nextra.sk
• Kawasaki ER-6n, 2006, naj. 18000 km, nove 
pneu Dunlop Sportmax D221, novy olej + filter, 
servisna prehliadka po 18000 km, kupovana 
na Slovensku, cena 180000 + dohoda. Cena: 
180000 0903809594 (BA) enzone594@gmail.
com
• Kawasaki ZR-7 2001 Cena: 95000Sk 
0910972997 (NR)
• Kawasaki Ninja ZX-6 R 2005 naj.9500km vo vy-
bornom stave s tp a spz Cena: 199000sk dohoda 
0918478142 (BB)
• Kawasaki ZX-9R Ninja 2001 naj.20000km vel-
mi zachovala vo vybornom stave nehav. Cena: 
149000sk dohoda 0918478142 (BB)

== Keeway ==
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• predam keeway huricane 50cm.sp ortova upra-
va, sportovy vyfuk, smerovky, zrkadla, zelene 
podsvietenie, zviseny vykon.vpredu kotucova 
brzda, mam aj kufor ma el.starter, dialkove 
startovanie, alarm ma spz a tp.rok vyroby 2004 
Cena: 24000 0918099997 (ZA) 125tomas@
azet.sk
• Keeway supershadow 250. rok vyr 2002, 8 
000 km, Cena: 60 000 Sk 0908 151 019 (NR) 
Dawe02@azet.sk
• Keeway ARN 125, r.v. 8/2005, vykon 6, 2kW, 
najazdenych 9500km.Má alarm, dialkove star-
tovanie, kufrik.moto je pravidelne servisovana 
a este je v zaruke.v 100% TS stave.bol meneny 
motorovy olej a remen variatora.TP+SPZ Cena: 
35 000+dohoda 0903012803 (BB) dr.Terror@
azet.sk
• Keeway 125 EXCEED je v dobrom stave vo-
lajte ihned lebo kupca uz na nu je. Cena: 35000 
0903907463 (PO) matus111@centrum.sk

== KTM ==
• KTM 380sx 2002 Cena: 98000 0907268392 
(ZA) tomo200@centrum.sk
• KTM 640 DUKE, 17000km, novy olej, 
filtre, STK, perfektny stav, pripravena na 
sezonu Cena: 149000sk 0905701255 (BB) 
0905701255@orangemail.sk
• KTM LC4 620, servisovana, bez invecticii, tre-
ba vidiet Cena: 69000 0905954928 (NR)
• KTM LC4 620 1998 v dobrom stave z nahrad-
nym motorom Cena: 92 000 0915749700 (TT)
• KTM 450exc rv.2006 s tp, jazdena koncom se-
zony 3 zavody: MS Krompachy, ME Francuzko 
a MMSR Beluzke Slatiny. 100 percentny stav, 
cistonove predne tlmice s okuliarmy, ako nova. 
Cena: 205 000 0907887376 (ZA) stefansvitko@
azet.sk
• KTM 400 SXC 1999, 100% stav, motor po 
komplet GO v autorizov.servise Cena: 75 000 
0918682466 (BB) a.paprnakova@motor-car.sk
• KTM 380 SX r.v.2001 Cena: 89000 0905271355 
(TT) lacoof@azet.sk
• exc-300 dovozNL ledeny vyfuk, orig, v cene 
velmi dobry tech stav bez dalsej investicie Cena: 
108 000 sk 0907 83 60 63 (ZA)
• dovoz SCHWEIZ, super stav nove plasty, bez 
dalsej investicie Cena: 80 000 sk 0907 83 60 
63 (ZA)
• KTM 660 SMC 2004 Cena: 175000 0918494551 
(BB) henrich.strhar@mail.t-com.sk
• KTM 500 mx 100%stav po GO, oreginal stav 
Cena: 23000 0902168681 (ZA) kellyx@cen-
trum.sk
• KTM 450 EXC, m.2006, naj.70hodin, jazdena 
hobby, vyborny tech.stav Cena: 189 000sk 0908 
764 085 (TT)

== Kymco ==
• Kymco 150 Grand King 2005 Cena: ca 40000 
0911820528 (NR) 820528@azet.sk
• Kymco 150 Grand King 2005 Cena: ca 40000 
0911820528 (NR) 820528@azet.sk
• Kymco Bet and Win 150 2000, vo výbave pred-
né plexi + odnimatelný kufor super stav treba 
vidiet. Cena: 39000 0914171777 (BA) tomyce@
azet.sk
• Predám Scuter Kymco 150 Dink r.v. 1998, bez 
spz Cena: 22000 0905632485 (ZA) ital12@
centrum.sk

== Moto Morini ==
• Chooper Excalibour 501 rlx, 1993, Nove na-
plne, baterka, zadna pneu, retaz kit, kozene 
brasne. Pripravena na sezonu! Perfektna pre 
zacinajuceho motorkara 500ccm, 30kW, 2vlaec 
V. NKIDY NEPADNUTA!!! Cena: 75000 - dohoda 
0915411966 (PO) stanley556@pobox.sk

== Moto Guzzi ==
• MOTO GUZZI Breva 1100 dvouválec do V, 
skvělá motorka, dobré jízdní vlastnosti, ideální 
cestování, pohodlně i ve dvou!!!!! NOVá, neje-
tá, tzn 0km!! Rok výroby.2007! Pozor!! Běžná 
cena 310000kč, naše omezená nabídka jen za 
246OOO Kč s možností odpočtu DPH!!! NE-
VáHEJTE! Sezona je tady!! Další v provedení 
s ABS jen za 269000 kč!! Nejlevnější nabídka 
v celé Evropě!!!!! Plná záruka! Na motocykly 

zakoupené u nás doživotní sleva 20procent na 
veškeré originál příslušenství, 10procent na 
náhradní díly!!!! Oproti nákupu přímo od výrobce 
ušetříte 70 tisíc Kč!!! Těšíme se na vás!! Cena: 
295000 +420602331357 (ČR) xjro@seznam.cz

== MZ ==
• Predam Mz ETZ 150 r.v.: 1989 s TP a SPZ v 
100% stave nova bateria a lak po kompletnej GO 
motora okr.MT Cena: 15 000 0907076833 (ZA) 

jturcek@gaya.sk
• MZ 150 ETZ, RV 1989, s TP, SPZ, STK do 
2008, v orginalnom zachovalom stave, povodný 
lak, s prilbou, vela nových veci, Cena dohodou, 
Bližšie info telefonicky.Okres Galanta Ponuknite 
:) Cena: DOHODOU 0902 305 947 (TT) jansch-
weitzer@azet.sk
• Predám MZ ETZ 150, TP+ŠPZ, strieborná 
metalíza, výborný tech. stav, nové pneu, spoj-
ka, brzdové obloženia. cena: 12500, - skk. 
0910928003. chester_m@azet.sk Cena: 12500 
0910928003 (ZA) chester_m@azet.sk
• MZ ETZ 150 1990 s TP+EČ, po GO. Cena: 
15 000 0905 723609 (TN) milan.janosik@slo-
vanet.sk
• MZ ETZ 150, r.v.90, povodny stav, zachovala 
NO Cena: 17000 0905993578 (ZA)
• MZ ETZ 250, prerobeny na cross, trochu 
vyskakuje trojka Cena: 8000 24151242 (KE) 
imre7@azet.sk
• Rozpredam MZ 150 na ND okr. MT Cena: do-
hodou 0908888193 (ZA) jturcek@gaya.sk
• MZ 150 ETZ, rv1989, TP, SPZ, STK, Priprave-
na na sezonu, orginal stav, +prilba, vela nových 
veci, cena dohodou.Bližšie info telefonicky. 
Cena: DOHODOU 0902 305 947 (TT) jansch-
weitzer@azet.sk
• MZ ETZ 150 1990 Cena: 14 000+dohoda 
0905459091 (NR) gaga954@azet.sk
• MZ 150 ETZ, 1989, TP, SPZ, STk, pôvodný za-
chovalý stav, org.lak, vela nových vecí, +prilba, 
bližšie info cez tel.Cena dohodou.PONUKNITE.
Okres Galanta Cena: DOHODOU 0902 305 947 
(TT) janschweitzer@azet.sk
• MZ 150 ETZ, 1989, TP, STK, STK, pôvodný, 
zachovalý stav aj lak, vela nových veci, +prilba, 
pripravena na sezonu.Bližšie info cez tel.Cena 
dohodou PONUKNITE :) Cena: DOHODOU 
0902 305 947 (TT) janschweitzer@azet.sk

== Peugeot ==
• Peugeot Speedfight 50 AC 2002 Cena: 34000 
0910903215 (KE) liptakdano@zoznam.sk
• Predám cestny motocykel Peugeot XR6 
2003, velmi pekny, rok vyroby 2003, najazdene 
2500km, nova bateria. Dalsie foto mozem zaslat 
mailom Cena: 59 000 0905 598 011 (TN) v.a.m@
stonline.sk
• Predam cestny motocykel peugeot XR6 2003 
50cm³, velmi pekny, rok vyroby 2003, najazdene 
2500km, nova bateria. Dalsie foto mozem zaslat 
mailom Cena: 59 000 0905 598 011 (TN) v.a.m@
stonline.sk
• Peugeot Speedfight 2 WRC. Rok vyroby 2003, 
SPZ+TP, tovarensky upravena, nachodenych 
8500km, vodou chladeny, kupovany na Sloven-
sku. 100%.tny stav.dalsie foto poslem mailom. 
Cena: 45 000 0905648957 (KE) deco_89@
azet.sk

== Piaggio ==
• Predám scooter Piaggio 50 1998, bez TP, 
spolahlivý, výkonný, 0903354544 Cena: 15500 
0903354544 (NR) martin.hrdlovic@satronet.sk
• Piaggio x8 200cc 2004, kufor givi.plexi givi 
Cena: 105000sk+dohoda 0904969740 (TT) or-
bie@orbie.sk
• Piaggio x8 200cc 2004, kufor givi+plexi givi 
Cena: 105000sk+dohoda 0904969740 (TT) or-
bie@orbie.sk
• Piaggio X9 Evolution 250 2000 Cena: 79000 
0905417800 (KE) igihla@azet.sk
• Piaggio x8 200cc 2004 kufor givi+plexi givi 
5500km Cena: 100000sk+ dohoda 0904969740 
(TT) hbcomputers@hbcomputers.sk
• PREDAM SKUTER PIAGGIO, R.V.98, NAJ 
13090KM, RYCHLY 85KM/H, SUPER STAV 
A NIZKA SPOTREBA, ,RYCHLE JEDNANIE 
DOHODA MOZNA Cena: “32000” 0910915198 
(KE) crack69@azet.sk

== Suzuki ==
• Suzuki GSX-R 750 1996 lad.vyfuk REMUS 
Cena: 110000sk 0915215154 po-piatok od 
18:00 (NR) ethele@centrum.sk
• Suzuki GSX-R 1000 2002 v dobrom sta-
ve, po servise bez investicii Cena: dohodou 
0905520671 (NR) lucas@lucas-moto.sk
• Suzuki DL 1000 V-Strom 2006, naj.4000 km, 

100% stav, servisna knizka, v zaruke, doplnky. 
Cena: dohodou 0905603091 (TT)
• Suzuki GSX-R 600 1997, velmi velmi zacho-
vala, vyfuk Viper, teraz robena STK, vymenene 
vsetky naplne teraz na jar, 26.000 km, zachovala 
a ako nova. Cena 105.000 Sk. Cena: 105.000 
0905 014 234 (BB) branislav.koza@orange.sk
• Suzuki Bandit 400 1992, naj.29000 km, zacho-
valy stav, Cena: dohodou 0907343461 (TT)
• Suzuki GSX-R 750 1998 Cena: 119 000Sk 
0905 849 212 (BA) drago1@chello.sk
• Suzuki GSX-R 600 2001, 28tis.slusny stav. Do-
hoda mozna. Cena: 155000 0908725081 (TT)
• Suzuki GSX 1400 2003, padaky, teplomer 

oleja, miniblinkre, lestene kolesa, racingove 
plexi, siroke rajdy.20 000km.Po nastaveni 
ventilov+sinchro, serv.knizka.SUPER MOTO 
PRE VELKÝCH CHLAPOV! volať len cez vikend! 
Cena: dohodou 0907735002 (TN)
• Suzuki GSX-R 750 2005, naj.14000km, pripr.
na sezonu, nove pneu, olej, atd, Cena: 225000sk 
pevna 0905159799nz (NR)
• Suzuki gsx 1400 2001, servisna knizka, top 
stav, modro biela Cena: 195000 0904375588 
(PO) citronenko@azet.sk
• Suzuki GSX-R 600 rv.2005, 4800km, panciero-
ve hadice, tlmic riadenia, padaky.cena 215000 
Cena: 215000 0903210885 (NR) fredo@rsnet.
sk
• Suzuki GSF 600 Bandit 1999 v 100% stave, 
18000km, kufor, padáky, lad. výfuk, nová bat., 
alebo výmena za cest. enduro v zachovalom 
stave. Cena: 115000 0907069737 (NR) pysta1@
orangemail.sk
• Suzuki SV 1000 S 2003 top satv 100% Cena: 
205000 0905810277 (BB) koruna2@stonline.sk
• Suzuki GSX-R 1000 2002, ladeny vyfuk, na-
jazdenych 16 000 km po servise, zanovne gumi, 
dohoda ista Cena: 190 000 0905520671 (NR) 
lucas@lucas-moto.sk
• Suzuki GS 500 E 2001 6 rychlostna, modra, 
pekna, dobry zvuk, mala spotreba, stk, emisna 
bratislava Cena: 80 000 0904 646361 (BA)
• Suzuki V-Strom 650 2004 Cena: 159000 
0902955203 (BB) kaja46@centrum.sk
• Suzuki GSX-R 750 W r.v 1995, naj. 37 000km, 
nové náplne, nový ret. kit, ladený výfuk REMUS, 
šport. filtre, tlmič riadenia. Prípadne vymením za 
auto v podobnej hodnote. Cena: 90 000, - 0905 
11 77 44 (ZA) masera@centrum.sk
• Suzuki GS 500, r.v 96, zlta, bez papierov, 
PREDAM gs 500 r.v. 01, modra viac info cez 
tel. Cena: 27000 a 85000 +dohoda 0903810493 
(PO) jujuj@centrum.sk
• Suzuki DR-Z 400 S 2000, el. sarter, spz, stk, 
dohoda Cena: 93 000 0903 628 415 (KE) Slavo-
mirT@seznam.cz
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• Suzuki GSX 750 F 1995. Cena: 70000 
0905893783 (ZA) kuzby@centrum.sk
• Suzuki SV 650 r.v.12/99, najazdene 22500km, 
servisna knizka, ladeny vyfuk viper, super stav, 
spolahliva, cena 110000+dohoda, dam k nej 
aj bundu, pekna treba vidiet Cena: 110000 
0903947235 (BA) krpala@zoznam.sk
• Suzuki GSX-R 600 1998 Cena: 122000 
0905982715 (PO) kmarco@zoznam.sk
• Suzuki DR 600 R Dakar (škrtená verzia 20.14 
kW) 1989 Cena: dohoda 0915846152 (PO)
• Suzuki rm 250 r.v.2001 model 02 dobrom 
technickom stave, jazdena vikendovo, vela 
novich veci a cerstvo robene perovanie.dvovod 
predaja chcem ostre enduro. Cena: 80 000 0902 
509 331 (KE)
• Suzuki GSX-R 750 2005, naj.14000km, pripr.
na sezonu, super stav, Cena: 225000sk pevna! 
0905159799nz (NR)
• Suzuki VS 800 Intruder 1993, Vela doplnkov, 
nepadnutá, 34800Km, nová zadná guma, lepsie 
1x vidiet ako 100x pocut, oplati sa!!Volať 19:00 
do 21:00 Cena: dohodou 0904643615 (TN) bab-
rakin@azet.sk
• Suzuki GSX-R 600 1998 dobry stav pripra-
vena na sezonu cena 110 000 Cena: 110 000 
0911271088 (BA) matusbaji@zoznam.sk
• Suzuki GS 450 E 1981 bez tp a spz Cena: 
12000 0902237060 (TT) 86brano@azet.sk
• Suzuki GSX-R 750 2000, nev naplne pocitadlo 
rychlosti digitalne, ladeny vyfuk nev gumy, pan-
cierove hadice 100%stan nuten vidiet a vyskusat 
ide na 100% MOZNA VYMENA ZA YAMAHA 
FAZER1000 Cena: dohodou 0908758078 (TN) 
tunerxxl@azet.sk
• Suzuki GSX 750 1999. nove sviečky, platničky, 
filtre, oleje. pekna malo jazdena. Cena: 100 000 
0907670042 (ZA) bles@pobox.sk
• Suzuki 1991povodný stav, nikdy neburana, vel-
mi zachovala ako nova prvý majitel, udržiavana, 
malo jazdena Cena: 75 000 0910370974 (BA) 
jami3@post.sk
• Predám V-Strom 650 2004, 23100km, po vy-
mene naplni, servisna knizka, nove pneu Avon, 
variabilne plexi Mra, scottoiler, Viper, zasuvky 
na 12V, nosice bocnych kufrov a topcase Givi 
maxia, hlavny stojan, padacie ramy, cire blinkre, 
ktomu vsetky original diely, alebo vymena za cbr 
600 rr 2004 Cena: 200 000 dohoda 0903480283 
(TN) branislav.jedinak@bauholding.sk
• Suzuki GSX-R 600 SRAD, r.v. 1998. modro bie-
la farba, výfuk VIPER Cena: 115000 + dohoda 
0908483337 (TN) cypur@zoznam.sk
• Suzuki DR 650 R r.v. 1995, bez TP, kick starter, 
nove pneu, novy olej (MOTUL), v original stave. 
Cena: 52 000 Sk + dohoda 0908214721 (BB) 
martin.sulaj@scs.sk
• Predám cestný motocykel SUZUKI GSF 600 
BANDIT, 100% stav, nová STK - do 2/2009, rok 
výroby 1997, najazdených len 15000km, výkon 
57kW, čierna metalíza. Výbava: lekárnička, 2x 
zámok. Spoľahlivá, veľmi málo a šetrne jazde-
ná, dovoz z Veľkej Británie. V prípade záujmu 
aj doplnky - 2x prilba (UVEX a FM), bunda s 
chráničmi na chrbát a ramená (BUFFALO), 
rukavice (BUFFALO), ľadvinový pás (SCOTT) 
(raz použitý), čižmy (raz použité), užívateľský 
manuál + originál HAYNES podrobný servisný 
manuál. Cena: 130 000 Sk - DOHODA Malacky 
Cena: 130 000 Sk DOHODA 0908 757 145 (BA) 
lonewolf@zoznam.sk
• Suzuki VZ 800 Marauder 1997 Cena: “170 000” 
0908141861 (NR) diawa@orangemail.sk
• Suzuki Suzuki GSX-R 1000 2006, modro biela, 
Cena: 329000 0905551379 (TT)
• enduro Suzuki DR 650R r.v 5/94.ako nova 
super stav.dobry zvuk silna. Cena: 48000 
0905700444 (TN) rozpravkar@centrum.sk
• Suzuki GSX 600 F 2000 Cena: 125000 
0908853885 (ZA)
• Suzuki RF 900R r.v.96 bez SPZ super stav 
ladeny karbonový výfuk Termioni+Original vel-
mi pekná a rýchla super zvuk.Nové platničky a 
sviečky nastavene ventily olej Repsol!Cena :63 
000+dohoda Viac foto na :www.motto.wbl.sk 
Cena: 63000 0911223204 (NR)
• Suzuki SV 650 S r.v.2002 v 100% stave. Pri-
pravena na sezonu. Zvody + koncovka Akra-
povic. Len vazny zaujemcovia. Cena: Dohodou 

0907125562 (PO)
• Suzuki GSX-R 750 2005 K4, naj.14000km, 
ako nova, pripr.na sezonu, Cena: 225000sk 
0905159799nz (NR)
• dovoz-NL super stav len hoby jazdena, reikon, 
nove polepy, pribal, bez dalsej investicie Cena: 
118000 sk 0907836063 (ZA)
• Suzuki LS 650 Savage, nove rozvody, predl-
zene tlmice, brasne, 2 prilby, foto zaslem 
mailom Cena: 90000 - dohoda 0905756632, 
0905758942 (TN) lazer@centrum.sk
• Suzuki GSX-R 600 09/2003, 100%stav, 
9700km, dohoda. Cena: 189000 0907 726 187 
(TT) zott@centrum.sk
• Suzuki TL 1000 S 1999, vyfuky viper, nove 
pneu, mozna vynena za hondu cbr 600 alebo 
gsx-r 600 Cena: 135 000 0907 799 348---0911 
232 232 (TT)
• Suzuki LS 650 Savage 1995, americká verzia, 
30000mph-bezproblemov, rolka, strapce, prepá-
kovanie, drag-raidy, nový rozvod, napínak, baté-
ria, zadná pneu, spínacia skrinka+2kľúče Cena: 
90 000-dohoda 0908607498 (PO) michalixix@
orangemail.sk
• Suzuki GSF 600 Bandit 2001 pripravený na 
sezónu - ako nový, nove pneu, 2 klúče, serv. 
knižka. Cena: 150 000 0903 970 059 (BA) tap-
ko9@gmail.com
• Suzuki VL 1500 Intruder LC 2003, brasne, 
opierka, 2x nova prilba zn. NOLAN E3, 1x nova 
zaludovka, nepremokava plachta a ine. nie je 
spravena ziadna uprava, nabehane 10 000 km. 
Cena: 239 000 dohoda BA 0903282805 (BA) 
sinka1@inMail.sk
• Suzuki SV 1000 S r.v.2006, 6-mesacná, po 
1.prehliadke, 1560km, nepoškodená, nepadnu-
tá, nová motorka!, orig. Suzuki doplnky: bočné 
kapoty, padáky, karbonove doplnky, cierne plexi 
a ine. Cena: 234 000 (KE)
• Suzuki GSX-R 600 2001 Cena: 125000 
0902955203 (BB) kaja46@centrum.sk
• Suzuki SV 650 S 2003 + svetlo a kapota Cena: 
88000 0915830738 (BB) kaja46@centrum.sk
• Suzuki GSX-R 750 1993 Nový lak, nové svieč-
ky, nové káble, vymenený olej, vymenené filtre, 
nastriekaný motor, vymenená chladiaca náplň ( 
castrol), nové gumy ( avon sport), je zachovalá a 
v dobrom stave. k nej este kopa súčiastok. SUR-
NE DOHODA ISTÁ. Cena: Dohodou 0907907682 
(KE) kwa_kwa@azet.sk
• Suzuki VZ 800 Marauder 1999 Cena: 170000 
0903454852 (NR) preloznik@anportal.sk
• Suzuki GSR 600. Rok výroby 2006, najazde-
ných 2000 km. Super stav. Servisná knižka, 2 
x kľúč, imobilizér. Kúpená v júni. Cena: 200 000 
0905525033 (KE) icsir@centrum.sk
• Suzuki Intruder VZR M1800R, 2007, 0km, 
plná záruka, možný úver, leasing, možnosť 
odpočtu DPH, 319328, -+DPH Cena: 380 000, 
- 0905642802 (TN) aknela@stonline.sk
• Suzuki GSX-R 600, r.v.98, Cena: 110000+ istá 
dohoda 0915106005 (TN) cypur@zoznam.sk
• Suzuki GSX1100ES, rv:86, nahač, nova bater-
ka, platničky.a naplne, treba vydiet zachovala.
bes Tp. Cena: 26000sk 0903 442669 (BA)
• Predám Suzuki Hayabusa 01 modro - striebor-
ná super stav, naj.24 tis, nové náplne + KN filter, 
nové pneu. 90%, nové iridiové sviečky, nové 
platničky EBC, viper - výfuky, MRA plexi, alarm, 
nosič na kufor, možná výmena za VFR 800, fazer 
1000. Cena: 220 000 0911768982 (PO) reneti-
so@nexttrade.sk
• Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2001 v super 
stave + veľa doplnkov vifuky, alarm, plexi, nosič 
atď. Cena: 220 000 0918904534 (PO)
• Suzuki SV 650 2003, km: 19500, bez SPZ, 
Cena: 115 000 0905 494 372, 0907 503 750 
(TN) brockova@zoznam.sk
• Suzuki GSX-R 600 2001, nove pneu, viper 
carbon, BA Cena: 150000 0905899927 (BA) 
gsx@azet.sk
• Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2001, najaz-
dene 31000, nový reťazový kit, nové obloženia, 
nové pneu, 100% stav, ako nová Cena: 210 000, 
dohoda 0910810011 (BA) eduard.janiga@elit.sk

== Triumph ==
• Triumph Trophy 1200 2001 naj.25 tis km, 
vo výbave, treba vidieť, PD Cena: dohodou 

0908243889 (TN)
• Triumph Daytona 600 2004, , naj. 7.000km, lad. 
výfuk+OR, rod. dôvody Cena: 160.000 Sk 0902 
966 931 (NR) svec.miroslav@centrum.sk
• Triumph Sprint RS 2001.40000 Km, , 2 kufre 
Krauser. super motor 96 PS. 92 Nm spotreba 
5 - 5.5 l. Cena: 145000 + dohoda ista. surne 
0910924333 (BA) jimi@post.sk

== Velorex ==
• Predám Velorex 350/16 pred renovaciou. Bez 
TP a SPZ. 0907 347 671 Cena: dohodou 0907 
347 671 (ZA) mhostakova@centrum.sk
• Predám Motokáru domácej výroby. Pre 
majiteľov malotraktorov Terra - bez motora. 
Prispôsobené na Terru. Stačí pripojiť. Všetko 
domáca výroba. Nastaviteľný volant i sedadlo. 
Ťažné zariadenie, svetlá, . Viac foto mailom. 
Cena: 15.000, - + dohoda 0907169352 (BA) 
ludovit24@post.sk

== Vespa ==
• Vespa ET2quarz 50 1995 vodou chladena, bez 
tporig.foto na www.motohouse.sk Cena: 11000 
095100200 (TN) skrip@centrum.sk

== VOR ==
• VOR 400 v ZH Cena: 88 000 0903201284 
(BB)

== Xingfu ==
• Predám fungel nový skúter Retro 125 cm3, 
Adams JL125T-10. Cena: 25 000 0905 386 905 
(KE) lyocsa@dolomit.sk

== Yamaha ==
• Yamaha YZF 1000 thunderace r.v 2000. Cena: 
130000 0902684361 (ZA) vmd@centrum.sk
• Yamaha FZS 600 Fazer 1999 naj.34 000km, 
novy retazovy kit, 100%stav, len vozit. Cena: 115 
000 0905867778 (NR) DANCO@STONLINE.SK
• Predám alebo vymenim motocykel Yamaha XT 
600 1991 bet TP po vymene naplni olej tesnenia 
sviecka komplet vymenene tesnenia od motora 
az po karburator GO moto si len pradie je v 
300% stav + v sobotu vymenena zadna nova 
rozeta 49 zubova brutalny tah a nova O-R retaz 
a este dam aj cisto nove lamely k tomu tie co su 
tam su dobre ale predtym som mal xt bez lamiel 
a predal som a lameli mi ostali je velmi zacho-
vala vsetko funkcne + nova bateria predny plast 
ma necely polrok zadny 85% ide super + dalsie 2 
cestne gumy a nahradny vyfuk spolahliva motor-
ka +dohoda nepredavam to preto ze tomu nieco 
je je to moc spolahlive ale chcem crossu Cena: 
40000sk+ dohoda 0915523329 (NR) janiimon@
stonline.sk
• Predám 4kolku Yamaha Raptor 660.r.v.2003.
ako nova.VELA NOWYCH VECIII.doplnkov.treba 
vidiet.ma TP a SPZ.volaj len ked ho chces.okk.
kamoo.:o). Cena: 240 000, -.PEVNA 0905 139 
525 (TT) pp525@zoznam.sk
• Yamaha FZ6 Fazer, rok výroby 2005, zakúpeny 
nový v jari 2006, 4300km, originál stav, málo jaz-
dený a zachovalý.dohoda Cena: 179000 0907 / 
482 828 (PO)
• Yamaha YZF 600 R Thundercat 1998, vo 
vybornom technickom stave po vymene naplní 
pripravena na sezonu + nova retaz RK Takasago 
chain, sportove doplnky, vyfuk Shark. Cena: 140 
000 + dohoda 0908 758 718 (TT)
• Yamaha XVS 650 Drag Star 2001najazde-
nych21000km, nova baterka, predna guma, 
meneny olej+filter, cierna metaliza, airbusch 
na nadrzi aj na bocnych kastlikoch, smrtka na 
prednom blatniku, podsvietena na modro, ple-
xi, moto je velmi pekna a hlavne v100%stave, 
nikdy nepadnuta+prilba a moto plachta zadarmo 
Cena: 180000 0904011525 (ZA)
• Yamaha Raptor rv 2005 jazdená hobby ši-
roká oska nášlapy +2 gumy po výmene olejov 
nové platničky 0905359522 Cena: 185000 
0905359522 (BB) gemstav@stonline.sk
• Yamaha XT 600 1990 super stav je na drapa-
koch v predu kotuc v zadu bubon.proste motocy-
kel ak sa patri bez dalsich investicii Cena: 34 000 
+ dohoda 0903853960 (ZA) kajko-1@azet.sk
• Yamaha TDR 125 r.v1997, el.starter, 2xkotuc, 
elektrony, bez SPZ vo velmi zachovalom stave, 

SNV Cena: 28000-dohoda 0905503735 (KE)
• Yamaha WR 400 F, model2000 velmi pekna, 
12l nadrz, dovoz holansko, moznost prihlase-
nia na spz.foto na www.motohouse.sk Cena: 
108.000 0905100200 (TN) skrip@centrum.sk
• predam YAMAHA R1, r.v.2007 nova, 0km, 
cena:390000sk. predam SUZUKI GSXR 1000, 
r.v.2007, 0km, cena:390000sk dovoz z usa. 
Cena: 390000sk 0915808036 (BB) masser@
post.sk
• Yamaha dt 125 lc r.v 1992 Cena: 25000 
0902314726 (ZA)
• Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 1989, 51kW/
70k, 58 000km, zanovna bateria, novy olej, 
vymeneny olej vo vidliciach, pneu tak na dve 
sezony, kufor, STK 2008, inak v slusnom stave-
nie je to nova motorka, 18 rokov je 18 rokov :-)) 
Ale este toho dokaze dost, treba vidiet. Cena: 
95 OOO (dohoda) 0908170348 (TN) martinkra-
jicek@gmail.com
• PREDAM Yamaha TDR 125, rok v.1995, 
elektricky starter, cestne pneu, brembo brzdy 
kotucove 2x, treba viskusat Cena: dohodou 
0907412340 (ZA)
• Yamaha TW 125 1999. Najazdenych 8300Km.
Pravidelne servisovana. Nova bateria a brzdove 
platnicky.Moznost jazdit od 16 rokov.Spotreba 
3l/100Km. Moznost odpoctu DPH. Volat po 15, 
00 Cena: 65 000 0907 683 652 (NR) db.23.rm@
pobox.sk
• Yamaha Majesty 250cm r.v.1999, 
najazdené:34.000km, pripravená na sezonu, 
dovoz+papiere Cena: 50.000 0915777808 (BA) 
bacigald@centrum.sk
• predam yamaha wr 450 cisto nova este ne-
nastartovana len vazny zaujem Cena: 230 000 
0905160861 (BB)
• PREDAM YAMAHA FZR 600 ACRA, R.V.1993, 
NAJ.29 300 KM, KAPOTAZE MAJSTRA DURI-
SA, VYFUK POD SEDADLOM, SMEROVKY V 
ZRKADLACH, ATRAKTYVNA, SUPER MOTOR. 
Cena: 85000 SK 0903 627 777 (KE) scarabeo@
netkosice.sk
• Yamaha XT 600 E 1994.bez spz.super stav ma-
ximalne zachovala bez dalšich investicii Cena: 
45 000 0907351306 (KE)
• rozpredam yamaha xt 600 a honda xl 600.bloki, 
prevodovku, spojku, hriadele, zapalovanie, va-
lec, vantili, vahadla, kolesa tlmice, elektriku, a 
rozne ine Cena: dohodou 0907351306 (KE)
• Yamaha YZF 600 R Thundercat 2000, nove 
platnicky, olej filtre, ladeny vyfuk 120000Sk ale-
bo vymenim Cena: 120000 0905387328 (NR)
• Yamaha FZS 600 S Fazer 2001, 28 tis.km, far-
ba čierno-zlatá, padáky, nové náplne, nová zad.
pneu, jazdená len turistika, MY Cena: 145 000 
0915419167, 0918614026 (TN) martina539@
post.sk
• PREDAM YAMAHA FZR 600 ACRA, R.V.1993, 
NAJ.29 850 KM, KAPOTAZE MAJSTRA DURI-
SA, VYFUK POD SEDADLOM, SMEROVKY V 
ZRKADLACH, ATRAKTYVNA, SUPER MOTOR. 
Cena: 85000 SK 0903 627 777 (KE)
• Yamaha dt 125 lc r.v 1992 robena go motora 
nove relatko na elektriku super stav Cena: 
26000+dohoda 0902314726 (ZA)
• Yamaha FZS 600 S Fazer 2001, 28 tis.km, far-
ba čierno-zlatá, padáky, nové náplne, nová zad.
pneu., jazdená len turistika, nikdy neburana, MY 
Cena: 14 5000 0915419167, 0918614026 (TN) 
martina539@post.sk
• Predné tlmiče po GO, nová spojka, olej, filter, 
brzdove naplne+brzdove platničky, GO-zadnej 
vydlice, nove rukoväte, striekaný rám prašk.
metalurg + plasty, nový retazový kyt-ocelový, 
nová rozvodová retaz, nové vnútro výfuku, 
treba vyskúšat potom konštantovat.Volat po 
16:00 hod. Cena: 100 000 0907 063 808 (TT) 
mato7533@azet.sk
• Yamaha FZ 750 1992 Cena: dohodou 
0905759575 (TN) tibor@ivnet.sk
• Yamaha YP 250 Majesty / Majesty A 2001, 
15000km, kufor zn.GIVI, prilba, +druha Yama-
ha majesty na ND Cena: 70 000+dohoda 
0907874691 (BB) Endy-KA@azet.sk
• Yamaha XT 600 K 1990 ide super ale dymí 
-dr musí biť v dobrom stave Cena: dohoda 
0905390280 (BB) zelos@azet.sk
• Yamaha YZ 426 rv.2002, 99%tech.stav, velmi 
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Nové modely skútrov 2007

FASTER 50 / 50 cm3

FASTER 125 / 125 cm3

CIVITAS 150 / 150 cm3

MAIOR 250 / 250 cm3

FLATUS 150 / 150 cm3

CIVITAS 125  / 125 cm3

Ku každému
zakúpenému motocyklu

vstupenka
na koncert SCORPIONS

ZDARMA!

ADAMOTO  vám prináša



V tohtoročnom bohatom kalendári po-
dujatí medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska enduro a cross country sú 
iba tri klasické endurá. To prvé, ako už 
tradične, pripravil v Brezne – Lúčkach 
Peter Belko so svojim BMT. Na príprave 
trate si organizátori dali záležať, i keď 
menším nedostatkom sa nevyhli, avšak 
počasie im trocha skrížilo ich plány. 
Pred podujatím Peter Belko s úsmevom 
hovoril, že si aspoň na jeden súťažný 
deň objednal dážď, ale iste nerátal, že 
pršať bude oveľa viac. Aj preto dosť ná-
ročná trať nabrala na obtiažnosti a me-
nej skúsení pretekári museli poriadne 
načrieť do rezervoára svojich síl, aby sa 
vysporiadali s jej nástrahami. 
Už tradične enduro v Brezne má medzi 
pretekármi u nás doma i v zahraničí 
dobré meno, a tak nečudo, že v rám-
ci slovenského šampionátu bojovali 
o svoje body aj Poliaci  a výsledky sa 
zaratúvali aj do Pohára MACEC. Snáď 
aj to rozhodlo, že v Brezne padol v tom-
to roku jeden z účastníckych rekordov, 
keď na trati bojovalo o body takmer 300 
pretekárov. Aj to svedčí o napredovaní 
tohto športu, ktorý získava stále viac 
nových jazdcov i divákov. V silne obsa-
denom štartovom poli nechýbali mená 
skúsených jazdcov a bývalých majstrov 
sveta i Európy, ktorí mali byť povestnou 
čerešničkou na torte týchto pretekov. Pri 
neúčasti dvojice našich pretekárov Ró-
berta Kapajčíka a Juraja Dozsu ovládol 
triedu E1 Poliak Michal Szuster. V E2 

si prvenstvá podelili Zlatko Novosád a 
Zdeněk Gottvald a E3 sa podľa očaká-
vania stala korisťou úradujúceho maj-
stra Slovenska Štefana Svitka. Hneď 
vedľa depa bol štart pretekov a iba o 
niekoľko metrov ďalej čakal na prete-
károv enduro test. Svojou obtiažnosťou 
dala zabrať všetkým hneď prvá bažina. 
V nej lietalo blato a niekedy aj motorky, 
a nemálo jazdcov si ho mohlo prezrieť 
z väčšej blízkosti, než im bolo milé. Aj 
keď sa pri obhliadke trate zdalo, že nie-
ktoré mierne šikminy či rovinky sa budú 
zvládať bez problémov, žiaľ, nočný vy-
trvalý dážď urobil svoje. Trať bola z kola 
na kolo zradnejšia a vyžadovala si od 
jazdcov oveľa viac ostražitosti. Viacerí 
pretekári v depe hromžili, že sa im na 
trati podarilo kvôli značeniu zablúdiť, 
jeho nedokonalosť si uvedomil aj Peter 
Belko. Uznal, že nebolo šťastným rieše-
ním umiestňovať papierové šípky, lebo 
tie sa stáčali a jazdci nevedeli, ktorým 
smerom majú jazdiť. Neskôr sa vyjazdili 
koľaje, ktorým sa niektorí snažili vyhnúť 
a opäť zaúradoval fenomén skracova-
nia, s ktorým sa organizátori boria na 
každých pretekoch. 
V blatistých a náročných terénoch sa 
cíti veľmi dobre skúsený Jaro Katriňák, 
ktorému sa však v Brezne nedarilo. 
Ešte pred začiatkom súťaže hovoril, 
že sa mu nepáči zvuk ani výkon jeho 
motorky. Jeho zlá predtucha sa naplnila 
a po dvoch testoch predčasne odstúpil. 
„Snažil som sa poruchu odstrániť, 

vymenil som čo sa dalo, ale motor-
ka stále nemala ten správny výkon. 
Mohol som získať nejaké body, a tak 
nemám nič,“ smutne konštatoval J. 
Katriňák. Pred pretekami ukázal všet-
kým svoju technickú zručnosť Roman 
Michalík, keď rozobral svoj motocykel, 
ako sa hovorí, do skrutky, aby ho ne-
skôr poskladal a odovzdal do uzavreté-
ho parkoviska. Aj keď veľmi túžil vidieť 
cieľ, obnovené zranenie ruky ho vyradi-
lo z ďalších bojov. Spomínaná dvojica 
sa zaradila k takmer deväťdesiatke 
jazdcov, ktorí prvý deň náročných pre-
tekov nedokončili. Po jeho skončení 
mali viacerí jazdenia plné zuby a na 
druhý deň, ktorý sa už išiel v skrátenej 
verzii bez cross testu, ani nenastúpili. 
Svoju úlohu iste zohral vytrvalý sobotný 
nočný dážď, ktorý ešte viac sťažil pod-
mienky na trati. „Dlho som uvažoval, 
či v nedeľu odštartujem  a pred pr-
vým kolom som mal isté obavy ako 
ho zvládnem. Nakoniec sa mi jazdilo 
lepšie ako v sobotu a nebolo to tým, 
že som poznal trať. Nevyhol som 
sa viacerým pádom, ale som rád, 
že som preteky zvládol,“ povedal 
P. Podhorský. Do cieľa druhého dňa 
došli viacerí jazdci poriadne vyčerpaní 
a neskrývali radosť, že blatisté enduro 
úspešne zvládli. Najlepších čakalo vyh-
lásenie výsledkov a ďalší sa ponáhľali 
baliť, aby mohli  prísť domov v riadnom 
„hracom čase“.

Text: (ross)
Foto: Jiřina Novotná

Výsledky prvý deň - MM SR, trieda E1: 1. Michal Szuster (Poľ./
Husqvarna) 36:37,98, 2. Ján Hrehor (SR/Yamaha) +3:20,20, 3. 
Marek Giertl (SR/KTM) +3:20,36. MM SR trieda E2: 1. Zlatko No-
vosád (SR/Gas Gas) 38:12,80, 2. Zdeněk Gottvald (ČR/Husqvar-
na) +28,73, 3. Pawel Swiderski (Poľ./KTM) +1?21,91. MM SR 
trieda E3: 1. Štefan Svitko (SR/KTM) 36:38,11, 2. Marek Swider-
ski (Poľ./KTM) + 1:54,24, 3. Rudolf Kavský (ČR/Beta) + 2:26,34. 
Veteráni: 1. Zdeněk Cyprián (ČR/KTM) 26:03,66, 2. Emil Čun-
derlík (SR/KTM) + 52,94, 3. Zdeněk Halata (ČR/KTM)+ 1:37,97. 
Dorast: 1. Branislav Belluš (SR/KTM) 22:35,89, 2. Lukáš Rosina 
(SR/Honda) +2:56,40, 3. Miroslav Čerňanský (SR/Yamaha) + 
5:56,59. Juniori: 1. Marek Giertl, 2. Thomas Hostinský, 3. Filip 
Kvačkaj.  Slovenský pohár trieda 125 cm3: 1. Tomáš Jemelka 
(ČR/KTM) 42:51,63. Trieda 250 cm3: 1. Miroslav Škuta (ČR/Gas 
Gas) 41:12.34. Trieda 4T: 1. Rastislav Hanuš (SR/Beta) 41:23,02. 
Hobby trieda 125 cm3: 1. Ján Slivka (SR/KTM) 29:41,92. Trieda 
250 cm3: 1. Peter Kollár (SR/Kawasaki) 29:43,21,2. Trieda 4T: 1. 
Jozef Parašín (SR/KTM) 28:53,37. Druhý deň - MM SR, trieda 
E1: 1. Michal Szuster (Poľ./Husqvarna) 15:11,66, 2. Marek Giertl 
(SR/KTM) + 25,14, 3. Martin Gottvald (ČR/Husqvarna) + 57,74. 
MM SR trieda E2: 1. Zdeněk Gottvald (ČR/Husqvarna) 15:37,09, 
2. Zlatko Novosád (SR/Gas Gas) + 5,11, 3. Martin Volný (ČR/Beta) 
+ 34,84. MM SR trieda E3: 1. Štefan Svitko (SR/KTM) 15:29,44, 
2. Marek Swiderski (Poľ./KTM) + 27,31, 3. Peter Králik (SR/Gas 
Gas) + 29,21. Veteráni: .1. Zdeněk Cyprián (ČR/KTM) 10:59,22, 
2. Zdeněk Halata (ČR/KTM) + 28,57, 3. Emil Čunderlík (SR/KTM) 
+ 30,17. Dorast: 1. Branislav Belluš (SR/KTM) 12:28,73, 2. Mi-
roslav Čerňanský (SR/Yamaha), 3. Daniel Šprlák (SR/Honda) 
+ 1:34,92,Juniori: 1. Marek Giertl, 2. Peter Králik, 3. Miroslav 
Ševela. Slovenský pohár trieda 125 cm3: 1. Matúš Barna (SR/
KTM) 11:56,50. Trieda 250 cm3: 1.Miroslav Škuta (ČR/Gas Gas) 
11:31,90. Trieda 4T: 1. Rastislav Hanuš (SR/Gas Gas) 11:30,23. 
Hobby trieda 125 cm3: 1. Peter Hrehor (SR/Suzuki) 11:31,07. 
Trieda 250 cm3: 1. Peter Kollár (SR/Kawasaki) 11:54,98. Trieda 
4T: 1. Róbert Štípala (SR/KTM) 12:61,91.

/  šport22 



Rekord okruhu zajazdil Noriy-
uki Haga v superpole časom 
1.44.941.  Vedľa Hagu stáli v prvej 
rade ešte Troy Bayliss, Max Biaggi 
a Troy Corser. 

// Jazda 1

Po zhasnutí svetiel vchádzal do nároč-
nej šikany po cieľovke prvý Biaggi. O 
jej náročnosti sa presvedčil aj Lorenzo 
Lanzi, ktorý to radšej zobral rovno, aby 
sa vyhol kolízii s ostatnými jazdcami. 
Hneď nato sa dopredu začali predierať 
Hondy vo farbách Hannspree Ten Kate, 
zo začiatku bol dokonca lepší Roberto 
Rolfo a nie James Toseland, tak ako 
sme na to zvyknutí. Dopredu sa dral po 
nie veľmi vydarenom štarte aj Haga, v 
druhom kole bol už na druhom mieste 
pred Rolfom a za Toselandom. Haga 
si s Toselandom často vymieňali pozí-
cie, podvozky mali čo robiť, aby zvládli 
všetky nástrahy trate a aj nasadenie 

jazdcov. Zatiaľ čo prvá trojka bojovala, 
zozadu sa potichu približovali Biaggi 
a Baylissom.Nori Haga sa od vedúcej 
skupiny odtrhol a vytvoril si náskok, kto-
rý do cieľa udržal. James Toseland sa 
snažil ako mohol, no na lepšie ako štvr-
té miesto to nestačilo. Druhý bol Bayliss 
a tretí Biaggi. 

// Jazda 2

Do druhej jazdy si už tím Hannspree 
Honda dal povedať a zvolili správnu 
zmes obutia. James Toseland išiel hneď 
v úvode dopredu nasledovaný Hagom. 
O tretie miesto sa pretláčali Rolfo, Cor-
ser a Biaggi. V siedmom kole sa dostal 
pred Toselanda na prvé miesto Haga a 
pre diváka skvelé súboje predvádzali 
jazdci v boji o tretiu priečku – Biaggi, 
Rolfo, Corser a Bayliss. Haga mal svoj 
víkend, vytvoril si náskok a zvíťazil aj v 
tejto jazde, druhý dojazdil Toseland, tre-
tí skončil po napínavom súboji Bayliss. 
1. Toseland 229 b, 2. Haga 194 b, 3. 
Biaggi 191 b, 4. Bayliss 164 b, 5. Cor-
ser 135 b 

// Supersport - Kvalifikácia

Skvelú formu predvádza Kenan Sofuog-
lu, aj tentoraz sa postavil na najlepšie 
štartové miesto, ktoré vybojoval v kva-
lifikácii časom 1.50.459. Tímový kolega 
Charpentier stál na druhom mieste, tretí 

bol Fujiwara a štvrtý Parkes. 

// Pretek

Štart a prejazd šikanou sa najlepšie 
vydaril Parkesovi, za ním nasledoval 
Nannelli, Charpentier bol štarte tretí 
a Sofuoglu až šiesty. Do tretieho kola 
vchádzal už Sofuoglu na prvom mies-
te. O kolo neskôr všetkých vystrašil 
hrôzostrašným pádom Robin Harms, 
ktorý havaroval v rýchlej tiahlej zákrute 
a nepekne narazil do zvodidiel pár met-
rov od trate. No odišiel po svojich, takže 
snáď bude všetko v poriadku. Chvíľu na 
to ukončil svoju úspešnú jazdu aj Broc 
Parkes. Na treťom mieste sa objavil Fa-
bien Foret na Kawasaki. Nannelli jazdil 
stále druhý a s náskokom Sofuoglu na 
prvej pozícii. Pred koncom pretekov sa 
začala bitka o druhé miesto, v ktorej 
figurovali mená Foret, Nannelli a Ant-
hony West. Cieľom prešiel neohrozene 
prvý Sofuoglu, druhý bol po tvrdom ma-
névri v zákrtute Parabolica Foret a tretí 
West. Smolu mal znovu Charpentier, 
ktorý nedokončil a taktiež aj Lagrive, 
ktorý mal pád na oleji jazdca pred ním, 
a to z miesta tesne po prvej desiatke.

1. Sofuoglu 145 b, 2. Foret 87 b, 3. Fu-
jiwara 59 b, 4. Nannelli 43 b, 5. Vene-
man 41 b

Text: Brambo
Foto: RGF

// MotoGP

Kvalifikácia bola pomerne prekvapivá, 
poleposition si vyjazdil časom 1.33.616 
Colin Edwards, druhý stál na štarte Ca-
sey Stoner a tretí Carlos Checa. Valenti-
no Rossi štartoval zo štvrtej pozície.
Pretek bol tesne pred štartom vyhláse-
ný ako mokrý, k tomu navyše 6 stupňov 
Celzia, tak to nám sľubovalo zaujímavé 
momenty. Jazdci ale odštartovali tak, 
ako boli pripravený do suchého prete-
ku. Najlepšie vyrazil po zhasnutí svetiel 
Casey Stoner, sledovaný Rossim a Hop-
kinsom. Na jazdcoch bolo vidno, že idú 
opatrne, trať bola vlhká a na kamerách 
sa začínali objavovať kvapky. Na čele sa 
usadil Rossi, za ním Alex Barros, no do-
predu za začali predierať jazdci, ktorých 
vídame viac v tej druhej desiatke. Randy 
DePuniet a Sylvain Guintoli sa postupne 
prebojovali až na prvé dve priečky, bolo 
fantastické sledovať, ako berú jedného 
jazdca za druhým. Vody však pribúdalo 

a síce efektná, ale riskantná jazda sa 
nevyplatila Checovi, Guintolimu, Eliasovi 
a aj DePunietovi, čo bola veľká škoda. 
To sa už ale začal pohyb v boxoch, čo 
nasvedčovalo výmenám motocyklov 
za mokré. Do vedenia sa po výmenách 
dostal Chris Vermeulen na Suzuki a do 
konca svoje vedenie udržal. Postavil sa 
tak po prvý krát v kariére MotoGP na 
priečku najvyššiu. Druhý skončil Marco 
Melandri a tretí Casey Stoner.

1. Stoner 102 b, 2. Rossi 81b, 3. Pedro-
sa 62 b, 4. Melandri 61 b, 5. Vermeulen 
55 b

// 250 ccm

Kubatúra 250 ccm sa išla za sucha, po-
leposition si zabezpečil Jorge Lorenzo 
časom 1.37.934, vedľa neho stáli Julian 
Simon, Hector Barbera a Tomas Luthi. 
Karel Abrahám štartoval z miesta 17. V 
samotnom preteku zvíťazil Lorenzo, kto-

rý s istotou kráča za titulom, druhý skon-
čil Dovizioso a tretí DeAngelis. Abrahám 
kôli kolízii, keď bol zostrelený iným jazd-
com nedokončil.

1. Lorenzo 120 b, 2. Dovizioso 88 b, 3. 
DeAngelis 75 b, 4. Bautista 64 b, 5. Bar-
bera 47 b

// 125 ccm

Poleposition v najslabšej kubatúre patri-
lo vďaka času 1.43.111 Pasinimu,  prvú 
radu doplnili Smith, Koyama a Faubel. 
Lukáš Pešek štartoval z piatej pozície. 
Taktiež v suchom preteku vyhral Sergio 
Gadea pred Lukášom Peškom a Brad-
ley Smithom. Druhým miestom si Pešek 
zvýšil náskok v celkovom poradí o deväť 
bodov pred Talmácsim.

1. Pešek 91 b, 2. Talmácsi 82 b, 3. Fau-
bel 76 b, 4. Corsi 54 b, 5. Gadea 46 b

Viac fotiek a informácií nájdeš na:
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Nebola to rely v púšti, nebolo to 
ani ako jazda na Masarykovom 
okruhu, napriek tomu to bol adre-
nalín, dobrodružstvo a sem-tam aj 
romantika.

My, teda ja Maja a on Peťo, sme sa 
niesli cestou na tátošovi Honda CB 
450S a rozhodli sme sa, že vám milí 
čitatelia posunieme naše skúsenosti z 
jazdy po Slovinsku v auguste 2006, aby 
ste vedeli, kde hľadať informácie, čo ur-
čite cestou nevynechať a nakoniec aby 
ste mali prehľad aj o cenách (i keď dnes 
už majú Slovinci euro a neviem nakoľko 
to ceny zmenilo).
Náš pôvodný plán bol prejsť cez Slo-
vinsko a skončiť v Taliansku. Nakoniec 
pod nátlakom sme sa „dohodli“, že si 
poriadne obzrieme Slovinsko, stanovať 
budeme kde sa kde sa tráva na nás us-
meje a v posledný deň skončíme v Plit-
viciach v Chorvátsku. Stihli sme však 
cestou navštíviť všetkých slovinských 
susedov – Maďarsko, Taliansko, Ra-
kúsko a Chorvátsko.
Čo môžem o Slovinsku v zhrnutí po-
vedať? Oplatí sa vidieť, je veľmi roz-
manité, nájdete tu horské prostredie s 
krásnou prírodou, prímorské prostredie 
a mnoho prírodných úkazov. Ústretové 
alebo nerozvážne je, že sa motorkou 
a autom dá dostať takmer všade, až 
do hôr. Slovinci sú veľmi milí a dá sa 
dorozumieť aj po slovensky. Musíme 
pochváliť výborné infocentrá, v ktorých 
nájdete zadarmo mapu a brožúry o ce-
lom Slovinsku v rôznych jazykoch. 

// Prípravy

Začali sme ako každý iný, kúpili sme si 

automapu Slovinsko – Chorvátsko (inak 
v infocentrách bola k dispozícií mapa 
Slovinska). Tiež sme doslova vyhodili 
200 Sk za Sprievodcu po Slovinsku, 
ktorého sme vôbec nepoužili. Zoznam 
miest, ktoré sme sa rozhodli navštíviť, 
sme si vybrali podľa fotiek na interne-
te (www.slovenia.info). Nakoniec sme 
si naplánovali jediný konkrétny cieľ na 
prvý deň - Balaton, zvyšok cesty sme 
plánovali počas jazdy podľa počasia. 
Okrem iného sme si urobili aj zoznam 
kempov s adresami.

Mapa a zoznamy neboli postačujúce, 
veľmi nás zaujímalo aké počasie nás 
čaká začiatkom augusta. „Každý deň 
zatiahnuté, každý druhý deň dážď a 
50% nádej, že jeden deň v týždni vy-
kukne slnko“, nešetrila nás predpoveď. 
Zvažovali sme iný termín odchodu, no 
september neprichádzal do úvahy, blí-
žili sa mi štátnice (dnes už úspešne za 
mnou). Rozhodli sme sa. Ideme teraz. 
Veď koniec koncov bolo počasie prí-
činou zvýšeného adrenalínu a vďaka 
nemu na jazdu nezabudneme.

Naše balenie spĺňalo 
všetky predpoklady, 
že to nestihneme do 
odchodu, pretože sme 
sa dobalili o druhej 
ráno. Ledva sme do 
tašiek napchali sáčko-
vé rýchlojedlo, ktoré 
bolo zbytočné kupovať 
ako sme zistili neskôr. 
V Slovinsku boli totiž 
ceny rovnaké ako na 
Slovensku, maximálne 
o 2 koruny drahšie. Vý-
sledok: 40 kg len taš-

ky, dokopy celá váha aj s pasažiermi a 
plnou nádržou 200 kg. Keď som začala 
žartovať, že zostaneme stáť na mieste, 
Peťo ma zahriakol slovami „naša Be-
ruška to zvládne“. No vo mne vyvstala 
otázka, ktorú si určite kládol aj Peťo v 
duchu, zníži sa Beruškyn výkon?

// Deň odchodu, 6. 8. 2006

A vstávame po dlhej noci balenia, sa-
dám si znechutene k diplomovej prá-
ci. Peťo čaká. Prichádzam k Peťovi s 
kopou papierov od diplomky. „Toto je 
potrebné ešte pribaliť“ s prosebným 
pohľadom oznamujem. Peťo na mňa 
pozerá, či som kompletná a chytá sa 
za hlavu. Kam to napcháme? Napchali 
sme. Priviazali sme tašky, kufor a po-
čas sa nám nenápadne začali schádzať 
čierne mraky nad hlavami.

Rozhodli sme sa ich vyzvať na preteky, 
nasadili helmy (Peťo na svoju rozbitú 
hlavičku, čo si stihol vyrobiť deň pred 
odchodom) a rýchlo vyrazili. Najprv 
však ešte do obchodu, pretože potrebu-
jeme reťaz na upínanie heliem a sprej 
na reťaz.

Reálny odchod z Bratislavy o 16:00 s 
mrakmi za zadkom. Vzhľadom na náš 
„malinký“ časový sklz asi 8 hodín, sme 
sa rozhodli doraziť na Balaton bez dlh-
šej prestávky. Nútenú prestávku máme 
na benzínke pri kruhovom objazde v 
meste Pápa v Maďarsku. Potrebujeme 
zistiť ako von z mesta želaným smerom. 
Značenie bolo desné. Maďari nerozu-
meli po anglicky (toto mi trhalo srdce 
aj na Balatone, kde by to človek naozaj 
nečakal) a vysvetľovanie pozostávalo z 
ukazovania prstom na mape.

Počas exkurzie prstom na mape zača-
lo poprchať, nasadli sme na tátoša, že 
padáme. Ale aj dážď sa v ten istý mo-
ment rozhodol padať. Lialo ako z krh-
ly. Plán kvôli tomu nemeníme, hodnú 
chvíľu jazdíme po daždi. Pre mňa „ten 
krát poprvé“ v daždi a bolo to zábavné, 
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až kým mi nezačala byť zima. Stalo sa, 
že sme záhadne skončili v suchu medzi 
dvoma búrkami. No dlho sme sa netešili 
pretože nakoniec sme aj tak museli do 
dažďa. Neodradil nás, boli sme blízko 
Balatonu.

Zaparkovali sme v Caravan kempe o 
20:30. Za tmy staviame stan. Spoloč-
nými silami nafukujeme nafukovačku 
kompresorom. Takto sme si to vymys-
leli, aby nám nebola odspodu zima. Ja 
som ešte navarila pomyje - cestoviny s 
omáčkou a išli sme spať. Sprchu sme 
dali až ráno, pretože som našla upozor-
nenie v kúpelni, že „večerný pohyb detí 
po kempe na zodpovednosť rodičov“, 
ktorých sme so sebou nemali.

// Deň druhý, 7. 8. 2006

Celú noc nám o stan klopal dážď. Prek-
vapil nás až ráno, lebo chcel naznačiť, 
že neprestane. Ani sa nám po raňajky 
nechcelo zbehnúť. Papier, kameň, nož-
nice to istili. Peťo vyhral, pre tento krát 
a išla som na nákup ja. Stálo ma to v 
obchode, hneď pri kempe, trošku se-
baovládania, pretože predavačky nero-
zumeli ani po anglicky ani po nemecky. 
Nechápali moju biednu situáciu (škvŕ-
kalo mi už v bruchu), že si potrebujem 
kúpiť jedlo za eurá. Nakoniec sme sa 
„dohodli“, avšak ani srnka netuší aký 
kurz si tety vymysleli. Po raňajkách 
Peťo v asistencii mapy vymyslel náš 
cieľ na zajtra - mestečko Ptuj a Mari-
bor. Oci, mami neklamem, ja som vtedy 
riešila diplomku. :) Ani o 16:00hod ne-
prestávalo pršať a ako správne vodné 
zanemenia ryba a rak, sme sa vybrali 
na prechádzku v daždi. Vďaka mojim 
„vizionárskym schopnostiam“ som zba-
lila „akože pršiplášte“.

Prechádzali sme sa peši popri želez-
ničnej trati, ktorá nás priviedla až k ne-
pekne rozzúrenému Balatonu. Najhorší 
bol pohľad na šedé zhluknuté mraky, 
ktoré sa netvárili, že sú na odchode. 
Povzbudili sme teda aspoň naše brušká 
a dopriali sme si miestnu pizzu. Veľmi 
smutní ulíhame na nafukovačku, zdržali 
sme sa o jeden deň.

// Deň tretí, 8. 8. 2006

Ranný dážď nás čuduj sa svete neprek-
vapil, ale ani nepotešil. Peťo sa ma so 
sklamaným tónom pýta „Čo myslíš“? A 
ja rázne odpovedám „Poďme do Slovin-
ska, mraky necháme tu!“ Takticky sme 
za najväčšieho dažďa pobalili všetko 
okrem plachty stanu a čakali, kým dážď 
nestíchne. Keď sa len trošinku utíšil, 
zbalili sme zvyšok a už sme sa viezli 
po mokrej ceste za naším cieľom - Slo-
vinskom. Suché cesty z Készthely nás 

nesmierne potešili. Vízia sa naplnila, 
mraky sme nechali za chrbtom všetkým 
balatónskym nadšencom. Smer hranič-
ný priechod Rédics. Hranice prechá-
dzame s nesmiernou radosťou a oča-
kávaním v očiach. Plnými dúškami sme 
hltali upravené slovinské dedinky, bolo 
vidieť že sa o ne starajú. Od mestečka 
Nova nám začalo svietiť slnko a Peťo 
po chvíľke naznačil, že síce mal dažďu 
po krk, ale ako riešenie si nepredstavo-
val takéto horúce peklo. Na najbližšej 
benzínke stojíme. Vyzliekame spodné 
vrstvy, desiatujeme. Pokúsili sme aj 
mobil nabiť autonabíjačkou, ktorá nám 
však úplne „nechtiac“ vybila všetky po-
istky. Našťastie my sme mali plán B a 
mobil sme celou cestou nabíjali v kú-
peľniach kempov. Keď na nás aj hlad 
prišiel, zastavili sme na školskom ihris-
ku v dedinke Sv. jurijovi ob ščavnici ne-
ďaleko Starej Bistrice. Problém? Chýba 
nám voda. Papier, kameň nožnice- to 
už poznáme, áno išla som po vodu 
ja. Ďaleko som nezašla, ihrisko bolo 
fullservisové a hneď vedľa je domček 
s pultom a vodovodom, ktorý domáci 
používajú ako bufet počas zápasov. Po 
obedíku sme si trošinku pospali. Ešte 
jedna odbočka pred Ptuj a zamávali 
sme Bratislavcom.

K večeru sme dorazili do mestečka Ptuj, 
prešli sme cez most smerom von z his-
torického centra, zabočili doprava a za-
parkovali v kempe Therme Ptuj. Jeden 
z najkomfortnejších kempov, v ktorom 
sme za celú jazdu boli. Peťo nadával 
len, keď zapichával kolíky stanu, preto-
že zemina je tu kamenistá. Večer sme 
sa trošku prechádzali mestom pripomí-
najúcim naše stredoveké. „Parkujeme“ 
v reštaurácii a dopĺňame „palivo“ – pa-
páme domácu pizzu. V kempe stretáme 
partiu štyroch milých Čechov. Hneď ako 
sme sa prihovorili, pozvali nás, aby sme 
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si prisadli, ponúkli nás vínkom a preke-
cali sme hodnú chvíľu. Aj keď sa nám 
nechcelo, museli sme sa rozlúčiť, pre-
tože ráno vyrážame opačným smerom 
ako susedia.

// Deň štvrtý, 9. 8. 2006

Svieži vyrážame o 11:00hod. Figliarsky 
parkujeme pred bankou vedľa Stolnice 
(katedrály), ale nie som si úplne istá. 
Úmyslom je, mať veci postrážené, pre-
tože si sebou neberieme na prechádz-
ku ani helmy, ani bundy. Prvá zastávka 
infocentrum pri Frančiškanskej cerkve. 
Tetu prosíme, aby nám naplánovala 
historický rýchlokurz, pretože sa neplá-
nujeme zdržať dlhšie ako 2 hodinky. Na-
šim cieľom nie je pobudnúť v mestách 
do noci, ale spoznať čo najviac okolia 
zo Slovinska. Ešte pri Frančiškanskej 
cerkve som sa rozhodla. Chcem fotku 
z nadhľadu. Ako strategické miesto sa 
nám zdalo byť múzeum skla s balkón-
mi. Milej tetuš uvádzačky sa pýtam, či 
sa dá ísť aj na poschodie. Prikývla a 
ochotne nám predala 2 lístky za cenu 
jedného. Prednášala nám v slovinštine 
o výrobe skla. Maximálne sme jej roz-
umeli, keď sa opýtala „Rozumieš?“ Tak 
sme len hlavou prikyvovali a čakali sme 
na to, kedy pôjdeme o poschodie vyš-
šie. Po prednáške nám len s úsmevom 
zamávala pri východe. Výhľad sa neko-

nal a Peťo sa mi ešte dlho dlho smial. S 
plánikom pokračujeme ďalej, zliezli sme 
zo Starého mosta, obdivujeme miestne 
umenie.
Popri rieke sme sa prešli až k Vodné-
mu stolpu. To je tá sľúbená romantika. 
A potom už cesta naspäť k motorečke, 
ktorá stojí na svojom mieste. Cestu von 
z mesta sme absolvovali v doprovode 
za ochotnými Slovincami, pretože sa 
ťažko hľadala.

Nasledovala úžasná jazda popri rieke 
Drava. Cestu plnú zákrut a pekného 
výhľadu sme si s Peťom pekne užívali. 
Potom to prišlo. Našim cieľom je kemp 
v Luče a najrýchlejšia cesta išla cez 
Solčavu. Prvá neistota nás prepadla, 
keď asfaltová cesta zabočila do lesa, 
druhá, keď sa nám asfaltka stratila a os-
tala lesná kamenistá cesta. Na vrchole 
som sa začala strašne smiať. Peťovi do 
smiechu nebolo, večer sa nenápadne 
začal prikrádať a my sme netušili, ako 
bude cesta pokračovať. No jednoducho 
turistika na motorke.

Len chcem podotknúť, že šedú cestu 
označenú na mape odporúčame skôr 
endurám. Prekvapujúce bolo, že sme 
nestretli žiaden zákaz vjazdu, aj autá 
okolo nás prešli cestou dolu z Črny na 
Koroškem. Slovinci všeobecne nechali 
prístup motorovým vozidlám takmer 

všade. Asi si to môžu dovoliť vďaka veľ-
kej ploche zelene.

Stmieva sa a na asfalt sme natrafili, až 
keď bola tma. Obávali sme sa, že keď 
začne pršať ani do rána neprídeme do 
dediny, takže sme sa rozhodli ubytovať 
aj na priváte kdekoľvek cestou. Avšak 
všetky boli obsadené, tak sme predsa 
len dorazili do kempu Šmica v Luče o 
20hod, kedy už bola úplná tma. Potom 
ako sme roztiahli stan a začalo pršať. 
Pršalo do rána.

// Deň piaty, 10. 8. 2006

Po výdatnom spánku, do ktorého nám 
hrala rieka Savinja, sme sa naraňajko-
vali. Recepčnej sme sa popýtali, čo by 
sme si mohli v okolí obzrieť. Odporučila 
nám vodopád Rinka. Nasadli sme na 
motorku a uháňali do Logarskej doliny. 
Motorkou sme sa dostali takmer pria-
mo k vodopádu, veď Slovinci. Išli sme 
peši len cca 10 min. Vodopád nás nija-
ko zvlášť nezaujal, ale oplatilo by sa k 
nemu ísť peši, príroda v okolí je naozaj 
krásna. Počas siesty pri bufete sa na 
naše hlavy zniesli prvé kvapky. Je čas 
odísť. Smer Kamnik.

Keďže sme na Slovinsku už nejaký ten 
deň, okrem angličtiny sme si dovolili aj 
slovensky hovoriť a na naše počudo-
vanie sme si so slovincami rozumeli v 
základných pojmoch. Taktika: začneme 
hovoriť v kempe Resnik na recepčného 
po slovensky. Cieľ, aby si nemyslel, že 
sme prachatí nemci (máme totiž ne-
meckú značku odkiaľ motorčeka pochá-
dza). Vyšlo to. Získali sme všetky mož-
né zľavy. Opýtali sme sa samozrejme 
na teplú vodu. Tú majú. Avšak ja som 
si zažila šok. Opíšem sprchu: Zelená 
plachta natiahnutá okolo, zamknúť sa 
nedá, žiadna strecha, drevená podla-
ha a sprchám bolo vidieť všetky trubi-
ce, a vyzerali, že nezvládnu tlak vody. 
„Nevadí, za tú cenu“ pomyslela som 
si. Vbehla som do sprchy v plavkách 
a potočila kohútikom. Studená. Skúsila 
som druhý. Studená. Nahnevala som 
sa. No ako neskôr vysvitlo, že sprchy 
kempu boli o kus ďalej, tieto používa-
jú návštevníci bazéna. Úprimne, kemp 
nebol nejak komfortný, nebol oplotený, 
bol hneď vedľa tenisových kurtov a teda 
cez večer behali okolo športovci. No 
personál bol ústretový a milý. Nakoniec 
sme tu spali ešte jednu noc...

Text a foto: Majoccha a Sumi
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Nitrianska cesta 30, Trnava
Po - pia: 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 16.00



Každý rok so sebou prináša nie-
čo nové a nie je tomu inak ani v 
ponuke Hondy. Novému čopru z 
ich dielne dali názov Spirit, čo v 
slovenskom preklade znamená 
duša. O tom, akú dušu do nového 
Shadowa honďáci vdýchli, som 
sa mal možnosť presvedčiť na 
vlastnej koži.

Nablýskané véčko, 21-palcové koleso, 
štíhla línia, široké riadidlá, imidžové 
sedlo spolujazdca a kardan. Tak by sa 
dal Spirit v krátkosti opísať pri prvom 
obzretí. Ale to podstatné je vo vnútri, 
a tak usadám do (zatiaľ) pohodlného 
sedla a vyrážam objavovať novú dušu.

Hneď po „nakopnutí“ sa chvíľu obzerám 
smerom k výfukom či sú ozaj sériové, 
pretože ten zvuk, to je ozaj balzam na 
dušu. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, 
päťka a motorka si stále pýta viac. Ak 
si doteraz niekto myslel, že čopre sú 
len na vyvážanie sa po meste či okolí, 
Spirit mu túto jeho mienku v momente 
napraví.  Motor ide tak hladko a svižne, 
že by bol hriech si s ním neužiť viac ako 
len pokojnú jazdu, a tak hľadám prvú 

možnú príležitosť, ako sa dostať z mes-
ta. Tradičné miesta plné motorkárov vy-
nechávam a volím si trasu, kde môžem 
byť pánom cesty len ja a ON. 

Na rovinke sa ručička tachometra pre-
hupla cez stovku ani neviem ako, ale 
jemu to vôbec neprekážalo, v každej 
zákrute chcel byť prvý. Bral ich tak 
vášnivo, že chvíľami neviem či som 

šiel prevetrať ja jeho alebo on mňa. 
Ale všetko má svoje hranice a Spirit ich 
dá najavo krútením. Je opäť čas ubrať 
plyn, vrátiť úsmev späť do normálnej 
polohy a vychutnávať krajinu a príjem-
nú zvukovú kulisu.

Harly
Viac nájdeš na motoride.sk
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ČIČMANY, SLOVENSKO
Rázovitá obec Čičmany leží v kotline Strážovských 
vrchov, takmer pri prameni rieky Rajčianky. Obec 
je známa starobylou a unikátnou architektúrou - 
maľovanými zrubovými drevenicami.
Pre ich záchranu bola dolná časť obce v r. 1977 
vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej archi-
tektúry.
Architektúra pripomína “perníkové domčeky” a to 
hlavne pre ornamentálnu výzdobu vonkajších stien 
domov. Tieto objekty sú cenným dokladom tech-
nickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetic-
kého cítenia obyvateľov. Geometrická výzdoba je 
stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli 
nanášané bielym vápnom, ktoré malo zároveň 
konzervačnú a ochrannú funkciu.
Obec Čičmany je najvyššie položenou obcou v Ži-
linskom okrese. Prvé zmienky o obci pochádzajú 
z roku 1272.

Poloha: N 48.902 E 20.253

HARABURĎÁK, PRIBENÍK, 
SLOVENSKO
Zaujímavý dom v obci Pribeník, ktorého majiteľ si 
ho vyzdobil neskutočným množstvom harabúrd. V 
Kráľovskom Chlmci odboč na juh smerom na Pri-
beník. Súradnice ťa zavedú priamo pred dom. Ak 
nemáš GPS, nezúfaj, cez obec vedie jedna hlavná 
cesta a dom na nej neprehliadneš.

Poloha: N 48.393 E 21.997

Ďalším pacientom v 
tejto rubrike je tak tro-
chu slávna bratislav-
ská motorkárka Na-
talka. Poznám ju už 
dosť dlho na to, aby 
som o nej mohol s 
istotou prehlásiť, že je 
dosť “ujetá”, tak preto 
som na ňu vyvalil zo-
pár otázok.

Čaf, povedz mi koľko 
máš rokov a kedy si za-
čala s motorkami.
Nóóó ja som mala ne-
dávno 23, na motorke 
som po prvý raz sedela 
keď som mala nejakých 
14 (na bobíku) a svoju 
prvú som si kúpila keď 
som mala 18. Som inak čierna ovca rodiny, u nás nikto nikdy ne-
mal motorku.

Aké motorky si mala a koľko kilákov si na nich spravila?
Prvá bola Jawa 350 v čopráckej úprave, na nej som spravila ne-
jakých 23 000 za dva roky, moja druhá je malý Fazer a na ňom 
mám za dva roky 17 000. A pritom som na nich nebola na žiadnej 
dovolenke, teda iba na Fazerovi trochu po Slovensku.

Ja viem, že na Jawe si mala vtipnú príhodu s reťazou...
Nóóó, (smiech) už ani neviem ako to bolo, jednoducho mi praskla 
reťaz. Ja som totiž nevedela, že to sa má mazať (rehot všade na-
okolo), niekto mi povedal, že na Jawe sa reťaz maže sama, no...

Aj nejaké nehody boli?
To áno, v podstate som si všetko odpadala na Jawe. Buchla som 
zozadu do Goldwinga (nedobrzila som), potom som pri Trstíne v 
zákrutách padla na zadok a Jawa sa šmýkala predo mnou, no a 
potom bola ešte jedna. Aj Fazerík mi padol pri tankovaní, tak cha-
lani sa mi doteraz smejú, že motorku nemusím položiť na zem, 
keď idem tankovať.

Aká bude tvoja ďalšia motorka?
Asi nemá zmysel kupovať niečo silnejšie, lebo ani túto motorku 
nevyužívam na sto percent, ale rozmýšľala som aj nad nejakým 
cestným endurom, uvidíme.

Si organizátorka zimných chlastačiek, tie sa konali tri zimy 
po sebe, čo ďalej?
Už stratili svoju atmosféru, tak ešte uvidím, či v tom budem pokra-
čovať. Ak nie ja, tak sa určite nájde niekto iný.

Keď si spomeniem, ako ti chalani pred štyrmi rokmi v Dolnej 
Strehovej vyložili Jawu na meter vysoký elektrický rozvá-
dzač, rehocem sa ešte teraz. Policajtom si hovorila “prosím 
vás, ja ju mám vyššie než by som ju mala mať...”, to je dnes 
takmer legendárna veta...
Nóóó, to bola kopa srandy...

Herghott ďakuje Natalke za rozhovor.

BODY ZÁUJMU ROZHOVOR NA ULICI
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Kompletný sortiment dielov, príslu-
šenstva a doplnkov na všetky 
motocykle. Oblečenie na cestu, do 
blata aj na okruh.

Exkluzívne karbónové prilby Shuberth so 
slnečnou clonou od 10 000 Sk, odklápačky 
Airoh so slnečnou clonou od 4 500 Sk, 
kombinézy Padana od 13 000 Sk, krosové 
čižmy AXO za menej ako 4000 Sk. 

Reťazové sady DID od 4 000 Sk, Burrati od 
3 000 Sk, kufre, nosiče, tankvaky a tašky 
Givi od 1 000 Sk, sada SS pneu Continental 
od 9 000 Sk, pneu Avon, Pirelli, Metzeler, 
Bridgestone, Mitas, sviečky NGK, výfuky 
Viper a Buyak. 

Oleje Repsol, Valvoline, Castrol, 
filtre Hiflo Filtro, Champion. 
Akumulátory Yuasa, Banner, 
Fiamm. Brzdy Ferodo, Lucas. 
Proti defektom - Ultraseal.

Návrh a výroba oceľových alebo 
nerezových doplnkov (napr. 
širokých kolies), chrómovanie, 
výroba sediel a brašní, airbrush. 

Pri objednávke nad 1 000 Sk 
poštovné a balné zadarmo! 
Vernostné zľavy až 20 %.


