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Je nekod kdo by jel na vyjizdku ? sam je to onicem :) No tak kdo je pobliz mohli bychom se domluvit :)
:-DD
babynek 04.01.2009 14:01:31

yop :)
Hellraiser 04.01.2009 18:08:55
Až to dám dohromady tak se k babynkovi připojím a jedem!
Charlie18 04.01.2009 18:26:05
Jo to rád slyším :) :-DD taky musim prohnat poslední upravy zitra to zajedu projet
zkusebne zda mi nezlevnila a pak huráááááá na to :) B-)
Dolph 04.01.2009 18:47:11
jestli se nepojede moc po veřejnych komunikacích a budu mít už doma mašinu tak se
přidám ale tet nekdy asi ne pašinka je v nemocnici +o(
Charlie18 04.01.2009 18:50:54
Tak at se brzy uzdraví :) doufám ze to sni není zlé +o(
Dolph 04.01.2009 18:55:45
no šla na vyměnu spojky a aby se koukla jestli je v poho motor no a jestli vam to
nebude vadit tak pojedu s váma ještě mi nebylo ani 15 a mám trochu problém z policii
+o(
barenst 14.04.2009 15:32:21
Tak co jezdi nekdo okoli Ostravy . kdy jo piste
dezl 14.04.2009 19:16:54
ja jezdím haldy a orlová karviná napište kdy jedete rád se připojím.
dezl 14.04.2009 19:56:16
Všude to vře, Ostrava se baví na motorkářích jako hrom, jen tady je mrtvo.To snad
není možné že by na ostravsku nebyli čtyřkolkáři. (n) :-) :´-( :[
barenst 15.04.2009 19:18:12
ja potkavam hodne ale malo kdo zastavi . Narazyl jsme na Cam-am ale ti jezdili na me
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trochu silene , kdyby jsi jel nekde k ostrave tak napis
Hellraiser 16.04.2009 06:06:16
Nazdar. Jsme dva na sportkách. Takže spíše drtíme okruhy jako Vřesinská apod.. Ale
výletu se nebráníme. Takže když tak napiště.
dezl 23.04.2009 11:33:58
Jel by někdo v sobotu dopoledne na projížďku? Orlová lazy - Karviná.Blíže domluva na
ICQ
Dolph 23.04.2009 19:27:57
já bych možná jel ale musím přidělat napínací kladku na řetaz když tak se ozvu.
dezl 25.04.2009 08:48:45
ŽIVÉ VLÁKNO JAK C..!!!!!!!!Klidně tu klubovnu zrušte (n) (n) (n) (n) (n) (n)
Dolph 25.04.2009 09:30:24
přitom na ostravsku a v orlové teho jezdí dost ale bohužel asi málo z ních zná tuto
stránku!
dezl 25.04.2009 14:13:59
Tak to vypadá. Dolphe jsme frajeři máme pro nás dva celé
vlákno!....................................Ale to je právě moc špatné :´-( (n)
Dolph 25.04.2009 20:25:07
nemáte chť se jet někdo zítra projet? ;-)
dezl 26.04.2009 09:03:59
Dolph> ja jedu haldy určitě.
Dolph 26.04.2009 09:23:00
no a v kolik tak
dezl 26.04.2009 09:29:00
Dolph>Ještě přesně nevím ale domlouvali jsme se s klukama že si zavoláme ,asi kolem
14-14,30hod Kdybys chtěl dopoledne tak můžeme dát projížďku
Dolph 26.04.2009 09:30:58
dezl> a kde bychom dali sraz?
jade.blesk 06.05.2009 15:24:50
kdyz nemate s kym tak muzete s nama ,jezdi kluci az z havirova kazdy tyden
Stanley6 10.06.2009 15:00:19
dezl> Hojky. Jsem taky z Orlové a na haldách jsem ještě nebyl. Pokud by jste mě
přibrali, bylo by to fajn.
dan96 12.06.2009 17:14:59
zdar ostravaci :-DD
MAXTuner 20.09.2009 08:07:11
Kuci já bych jel na haldy, ale moje shineray by se po prvním skoku rozsypala, takže já
spíše jezdím silnici ;-) :-DD :-D a su ze Šenova, takže kusek
oldgreen 05.10.2009 16:50:54
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Nazdárek všici, nějak se tu nescházíte. Určitě ale jezdíte. Tak se podělte o zážitky. Co
trať v Orlové jak tam byly nedávno závody. Dá se tam běžně jezdit?
oldgreen 06.10.2009 09:04:53
Zdar ostravaci, to všici fárate? :-(
babynek 06.10.2009 11:30:13
oldgreen> zdar, jasne ze da viz www.enduroteamorlova.cz v sekci trat ;) .... no hold
spis jezdime, nez by jsme vysedavali na foru ;). zavody byly super, fotky jsou na webu.
Pro tento rok se uz zadne dalsi zavody ais poradat nebudou, mozna neco v zime. Trat
je treba zacit pripravovat na dalsi sezonu.
oldgreen 06.10.2009 17:13:15
Zdar babynek. Já se jen informoval. Mám v Orlové rodinu, tak pokud bych jel na
návštěvu, že bych vzal i kolku.
pumina 06.10.2009 21:13:11
oldgreen> na sever :-DD
oldgreen 07.10.2009 07:40:00
Dobré ráno Havířov. Kdy se pojede opět Nysa?
oldgreen 11.10.2009 08:57:32
Tak nevím, kdy pojedu na sever, ale cestu zvažuji. Kdy bude zase Nysa? :-DD
dezl 11.10.2009 09:08:09
oldgreen> Ahoj pane.Kdy bude nysa nevím protože jsem tam nebyl.Ale jak pojedeš na
sever určo vem kolku.Je tady kde jezdit.Pak se ozvi rád tě provedu.Čau.
oldgreen 11.10.2009 09:12:53
Čau dezl. Jaký, že jsem pan? Jinak už jsem to myslím psal. V dětství jsem hodněkrát o
prázdninách pobýval v Dolní Suché. Odtud pochází máti. Teď je rodina v Havířově,
Orlové a Bludovicích.
dezl 11.10.2009 09:25:56
oldgreen> Sory pane, jo ja vím už jsi to psal.Tak jak tu budeš mít cestu písni na
icq.Jestli budeš chtít a mít sebou kolku.Tak čus.
oldgreen 11.10.2009 09:48:12
No díval jsem se na tvůj profil a ty jsi téměř můj vrstevník. Možná jsme se i někdy
potkali.
patriktopic 11.10.2009 12:26:50
tak kdy a kde se jede?
oldgreen 11.10.2009 12:28:36
No to já nevím :-(
Aligator.avs 12.10.2009 21:40:55
http://www.quadmania...tail/?ft=1511&fid=34
barenst 07.12.2009 17:14:44
co nekdy pres tyden ?
dezl 08.12.2009 13:40:37
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Co někdy přes týden????? :o
dezl 08.12.2009 13:41:56
barenst> Co někdy přes týden?!?!?!? :o
barenst 10.12.2009 20:37:29
zajezdit preci ? So a nedeli mam vzdy zabranou praci .
dezl 10.12.2009 20:52:15
barenst> Já můžu většinou i přes týden.Ale nejezdím cesty jen terén.A kolku nemám
na značkách.Podle fotek z profilu jsi možná někde z radvanic?
Aligator.avs 26.01.2010 20:51:58
http://www.quadmania...&l=133806#goto133806
tytyty 12.11.2010 01:08:29
Zdravím ve spolek, ;-) Dávám dohromady partu ,,Cestovatelů,, , kteří budou jednou
za 14dni jezdit do jiných míst a krajů s poznáním ostatních kolkařů. A tímto bych se
chtěl zeptat jestli by jsme mohli přijet na návštěvu a nechat se od vás vodit na vašem
území? Přesný termín by jsme domluvili. prosím odpověď přes SZ díky
Aligator.avs 05.01.2011 17:00:49
Něco na dubnový víkend (y) http://www.quadmania...tail/?ft=3206&fid=14
babynek 28.02.2011 07:58:16

Řezňa- 25.07.2011 23:25:11
Doufám že někdo od Vás dojede ;-) http://www.quadmania...tail/?ft=3807&fid=14
satn 28.04.2012 13:36:33
Zdravim Hoši. Koukam ,že je tady nějak mrtvo a to jsem se chtel poznat z lidma z okolí
Ostravy a občas vyrazit v partě na vyjížďky. Pokud tu někdo dorazí,tak budu rád,když
napíše a můžeme dát pak někde sraz. Momentálně jezdím kolem Mošnova,ale budu
brzy kolku stahovat do Ostravy !-)
Dan_Houbak 01.06.2012 19:32:53
Krásné odpoledne všem kolkařům :-DD dovolte mi, abych Vás jménem občanského
sdružení ZABUČ klub v AČR pozval na 3.závod ATV Trial Cup 2012, který se jede pod
záštitou AMK ČR. Jedná se o historicky první závody v TRIALU čtyřkolek, které se
pořádají na uzemí ČR. Jsou to jízdy zručnosti pro všechny 4kolkáře, kteří si chtějí
vyzkoušet jízdu v terénu a zároveň se tím naučit ovládat svůj stroj. A proto :
Čtyřkolkáři všech kubatur spojte se !! Neděláme a nehledáme rozdíly mezi 4kolkami, u
nás má místo každý. Takže Vás co nejsrdečněji zveme na opravdový trial, který Vám
ukáže Vaše hranice a divákům skvělou podívanou. Tentokráte pojedeme v nádherném
prostředí Pánova u Hodonína (bývalá cihelna). závod: Pánov u Hodonína Datum: SO
23.6.2012 hlavní závod NE 24.6.2012 Volné jízdy v areálu Pánov Přesná poloha GPS:
Depo + občerstveni : 48°53'17.104"N, 17°8'30.606"E Pánov u Hodonína Závod :
48°52'38.024"N, 17°9'5.567"E rychlostni silnice R55 směr Strážnice u majáku Na
závod pojedeme všichni společně z depa a hromadně se vrátime na rychlostni trial v
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areálu VP ... Kategorie: A1 (ATV do 550cm3) A2 (ATV nad 550cm3) B1 (Quad do
400cm3) B2 (Quad nad 400cm3) C (UTV) D ZTP - Zdravotně postižení – start ZDARMA
!! Časový rozvrh : 07.00 - 09.00 - Registrace 09.00 - 09.15 - Rozprava 09.15 - 09.50
- Technické přejímky 09.50 - 10.00 – Přejezd na trialy 12.00 – 13.00 OBĚD v depu
(trialy uzavřeny) 13.00 - 17.00 - Závody 17.00 - Vyhlašení Přihlášky jsou ke stažení
na www.zabuc.cz na titulní stránce. Vyplněnou prřihlášku pošlete na dan@zabuc.cz .
Případně je možnost přihlášení na místě – v depu Pánov u Hodonína . VŠICHNI
startující dostávají po závodě vepřové koleno a nápoj dle libosti. Zároveň je možné v
areálu si zkusit Lukostřelbu, Paintball a motokáry. PS: prosím přepošlete naši
pozvánku všem Vašim kamarádům , známým a všem příznivcům 4kolek a dobré
nálady. Podrobnejsi info ve vlakne 3. závod MS ČR ATV Trial Cup 2012 Pánov u
Hodonína nebo na SZ nebo dan@zabuc.cz foto na http://zabuc.cz/galerie
Novykam 12.09.2012 21:19:16
Jsem z Ostravy, kdyby někdo chtěl zajezdit, ozvěte se :) Mám SMC RAM 300
Madjackob 13.11.2012 17:27:29
Pánové....nějaké zajiamvé trasy okolí Orlová.Karviná,Havířov okolí? ;) hodte echo
nebo SZ...jezdíme zatím Dva....žádný extrem...ja KQ700 kolega KQ750 (s)
Dawe.XMR 02.12.2012 07:29:17
Zdravim je skoda ze tady nikdo nepise ale jezdi se pravidelne kazdy tyden :-) kdo chce
at pisne do sz
Raptorrr700R 06.01.2014 14:52:49
Zdravím, jak to řešíte s policií když nemáte SPZ a jezdíte po silnici? Máte nejakou
speciální výmluvu nebo ani nezastavujete :D?
janopp 07.01.2014 14:03:38
Pozývame Vás na 7.ročník QUADTRPHY Lučivná 2014. Tešíme sa Vás. Viac info na:
www.stvorkolky.net
Romus 26.01.2020 13:34:43
Vše tu skončilo v r. 2014. Proč? Je tu někdo kdo jezdí? Asi to nebude na pravidelné
vyjížďky, ale někdo další by se hodil, já Karviná a pracovní čtyřkule.
MajkPrajss 29.02.2020 07:01:33
Romus> Pojď s nemá jezdit zítra, jezdíme často i Petřvald/ Rychvald a okolí, nicméně
jezdíme všude okolo Ostravy...
MajkPrajss 02.03.2020 21:41:46
Romus> Pojď s nemá jezdit zítra, jezdíme často i Petřvald/ Rychvald a okolí, nicméně
jezdíme všude okolo Ostravy...
Romus 04.03.2020 22:07:06
Zdar , dlouho jsem tu nebyl, face nemám a myslel jsem, že tu z okolí nikdo nejni. Mýlil
jsem se, nyní mám kinga u doktora, nějaký dodělávky tak jsem nyní bez. Jak bude
hotovo a budu pojizdný napíšu!
Jezek_II 11.03.2020 08:19:43
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Čau na konci února jsme si pořídil Gladiátora 520. Jsem z Opavy a rád se přidám na
vyjížďku v okolí Opavy, Hlučína, Ostravy. Případně mám Messenger (Petr Jezek Karlee)
whotplace 16.06.2021 15:33:14
approaches to remain productive and strain-unfastened in the course of this confusing
time.
finding the right skills to your startup might be easier with those proven hiring guidelin
es. https://www.newhotplace.com
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