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V lhký sen našeho pana 
šéfredaktora! Pouhých 
500 kusů limitované edice 

Super Duke RR, který podle továrny 
slibuje ještě více obratnosti, tuhosti 
a lehkosti než standardní verze, což 
už si upřímně nedovedeme moc 
představit. Změny? Hromada karbonu 
včetně celé zadní části nebo chladicího 

náfuku brzdových třmenů. Rychlo 
odnímatelný držák SPZ s blinkry, které 
jsou zároveň brzdovými světly. 
Samozřejmostí je laděný výfuk, který 
nedodal nikdo jiný než Akrapovič. Kila 
dolů šla také na nových 
sedmipaprskových kolech. Celkově 
shodil pan Vévoda 9 kg na finálních 
180 kg, čímž se dostal na poměr 

hmotnosti a výkonu 1 : 1. Tlumiče WP 
Apex Pro (vpředu vidle 7548, vzadu 
tlumič 7746) patří k tomu nejlepšímu 
závodnímu náčiní, jaké v Rakousku mají. 
Zajímavostí je možnost nastavit nejen 
polohu stupaček, ale také ve čtyřech 
variantách polohu řídítek. Na motoru se 
žádné zásadní změny neodehrály, nová je 
elektronika s módy Performance a Track 

a také plynová rukojeť s kratším chodem. 
Prostě okruhová střela ve všech 
směrech. Pokud jste teď natolik vzrušeni, 
že byste rovnou šli objednávat, máme 
pro vás špatnou zprávu – všech pět set 
kusů bylo během 46 minut vyprodáno. 
Maximálně by se mohlo stát, že ho někde 
chytil někdo z dealerů a bude čekat 
na nadrženého zákazníka. Carlos?!  

TIP NA LÉTO –
MOTO ČESKÝ RÁJ

Možná se to nezdá, ale opravdu je 
nejvyšší čas začít myslet 
na sezonu a dovolenou. Kdo 

motorku nemá, ten si ji může na výlet či 
dovolenou půjčit. V motopůjčovně Moto Český 
ráj mají k tomuto účelu nejnovější Hondu Africa 
Twin a BMW R 1250 GS. Oboje za příznivé 
ceny a se servisem k tomu potřebným. Podle 
nás pro mnohé zajímavá služba. Tak vzhůru 
do sedla, za jakým dobrodružstvím se vydáte, 
už je jen na vás. Najdete nás na stránkách 
 www.motoceskyraj.cz .

TESTOVACÍ 
CENTRUM 

PŘILEB 
V BONMOTu
U ž devátý rok pro vás otevírá 

Bonmoto – vše na moto 
největší testovací centra 

přileb! Co to znamená? Za půjčení 
nezaplatíte ani korunu, můžete si vybrat 
ze dvou prodejen, vyzkoušet si lze pět 
nejpopulárnějších značek a až sedm 
různých velikostí od každého modelu! 
Helmu vám půjčí na půl hodiny 
do běžného provozu, abyste se 
doopravdy ujistili, že super sedí a dobře 
z ní vidíte. Bonmoto nabízí celkem 
104 přileb čekajících, až je vezmete 
na výlet. Na skladě má potom jen těžko 
uvěřitelných 5836 kusů. Kompletní 
podmínky, seznam modelů 
a jak si přilbu půjčit najdete na 
 www.bonmoto.cz . Tak si jeďte 
otestovat svou vysněnou krásku! 

STARTUJE 12. ROČNíK 
PROJEKTu 

UČME SE PŘEŽÍT

KTM VYPRODALA LIMITKU 
SUPER DUKE RR ZA 46 MINUT

Další tisícovka motorkářů projde letos 
zdokonalovacími kurzy s názvem Učme se 
přežít. Vzniknou další pomůcky pro výuku 

v autoškolách a motoškolách. Projekt Učme se přežít 
letos nabízí 18 kurzů bezpečné jízdy. Ty se odehrají 
na polygonech po celé ČR a již nyní je možné se 
do nich registrovat na projektových stránkách 
 www.ucmeseprezit.cz . „Výukový den kombinuje praktický 
trénink s teoretickými přednáškami. Účastníci procvičují 
například krizové brzdění, správný průjezd zatáčkou nebo 
výhybný manévr,“ upřesňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční 
bezpečnosti. „Obliba motocyklů v ČR významně roste. Silné 
stroje přitahují nejen mladé řidiče, ale také střední a starší 
generaci, přičemž motivací k řízení motorky není doprava, ale 
spíše zábava a relaxace,“ říká Libor Budina z Autoklubu 
České republiky. K řadě nehod motocyklistů dochází kvůli 
nezvládnutí motocyklu v zatáčkách, panickému brzdění 
a následným pádům, případně střetům. Nezkušenost nebo 
špatné návyky jsou faktory, které k tomu významně přispívají. 

Další letošní aktivitou je seminář a speciální výcvikový den 
pro učitele autoškol a motoškol. Ten je sestaven tak, aby 
pomohl učitelům při základním výcviku uchazečů o řidičské 
oprávnění. „Dvoudenní aktivita se zaměřuje na specifické 
problémy při výuce. Na polygonu se 
soustředíme zejména 
na procvičování úkonů, které 
vyžaduje zkouška. Ty jsou dány 
vyhláškou a řidič je musí 
bezpodmínečně zvládat. V rámci 
letošního semináře také 
představíme další 
videosekvence ve výukové 
online pomůcce,“ upřesňuje 
Jiří Novotný z Asociace 
autoškol, který je zároveň 
jedním z vedoucích 
instruktorů projektu.
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