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Rukavice Pryme
široké nabídce dlouhých letních rukavic nesmí chybět značka Pryme.
Vybrali jsme namátkou jeden model
prstových rukavic, které svou cenou
950 korun zapadnou do standardní nabídky ostatních výrobců. Od Prymu
dostanete za tuto cenu nejen efektní
design lebky na hřbetu ruky, ale i důležité parametry pro jízdu. Vrch rukavice
tvoří prodyšný materiál, který dobře
ventiluje vzduch a odvádí pot. Plastové
našité chrániče jsou umístěny na kloubech ruky a prstů. Kolem zápěstí je rukavice stažena suchým zipem na neoprenovém pásku. Propracovaná je
spodní strana. V dotykových partiích s řídítky je rukavice zesílena. Dol-
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DMR Single Speed

Safari kokoska
množství helem tyZkteránepřeberného
pu kokoska jsme vybrali jednu,
se určitě liší svým designem.
Bude se hodit všem, kteří chtějí vyniknout nebo vlastní Safari. Tygří potisk
je udělán opravdu profesionálně a taky si za něj připlatíte. Helma má uvnitř
výměnné výstélky a vyrábí se v několika velikostech. Dvanáct větracích otvorů musí, než přeletíte hrb a sundáte
ji, stačit i v parném létě. Za cenu
1570 korun můžete dobře vyladit
svou image.

okud patříte mezi ty, kteří se zajímají o to, jak
kvalitně seřídit své kolo, jak ho udržovat,
a pořád ještě nad touto problematikou bádáte, tak jste měli přijít také. Kam a kdy? V pátek 7.
listopadu na cyklistický stadion v Praze, kde se konal seminář zaměřený právě na tato témata. Jako
přednášející jsme pozvali opravdové špičky tohoto
oboru. Přišli mechanici firmy Roberta Štěrby (Láa
Abraham a Milan Vančura) a týmů Česká spořitelna („Dlouhán“) a Author (Miloš Křesan). Tedy dva
mechanické světy. Zatímco jedni řeší v obchodě
opravy trpělivě, ti druzí, u týmů, se nemají čas během závodů s čímkoliv párat.
Cykloservis nezvolil pro tuto akci model, kdy se
sedí a poslouchá co kdo přednáší. Chtěli jsme,
aby se každý z přítomných měl možnost zeptat na
cokoliv a aby mu to také bylo ukázáno. Posluchači
tedy obklopili mechaniky a chrlili na ně množství
otázek a dotazů.
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ní strana je navíc pošita speciální umělou látkou, která zajišuje stálost velikosti rukavice.
Prvkem navíc je pošití konců článků u ukazováčku a prostředníčku na spodní straně rukavic. Zde je našit protiskluzový materiál, který je
opěrným bodem pro páku brzdy. Dvě barevné
kombinace (červeno–černá, modro–černá)
jsou dodávány v obvyklých rozměrech S–XL.

ola, která jsou označována jako
„Single speed“, zatím nedoznala v našich krajích velkého zájmu.
O to těžší je pro jejich vyznavače
sehnat jednotlivé díly. Firma DMR
nabízí single – speedový náboj Revolver. Jeho rozměr 135 mm je
kompatibilní s každým standardním MTB rámem. Tělo je z hliníku
6061, ve kterém jsou hermeticky
uzavřená ložiska. Ocelová osa je zesílena pro vyšší zátěž. Na náboj se dá
dokoupit redukce, která umožňuje montáž nejběžnějšího kotouče s šesti
dírami. Náboj Single Speed DMR Revolver má 36 děr, ale dostupný bude
i s 32 otvory. Vyrábí se v černé barvě, váží 298 gramů a maloobchodní
cena je 2700 korun.
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DMR Headstock

Na seminář jsme pozvali i Petra Kubu, dovozce
nářadí a přípravků Park Tool. Ten také vyhlásil soutěž o to, kdo pozná předvedený, zcela nový přípravek. Vítěz, který poznal, že se jedná o přípravek na
stažení misky hlavového složení z vidlice vyhrál sadu kartáčů na čištění kola Park Tool. Zvláště v tomto počasí vhodný dárek.
Na semináři se sešli posluchači všech věkových
kategorií. Od šestnácti do šedesáti. Laici i bývalí závodníci. Dokonce přijelo i několik mechaniků z prodejen. Celkově se tříhodinové povídání o kolech vydařilo. Bylo neuvěřitelné, že na seminář se sjeli cyklisté ze všech možných koutů republiky. Před jeho
zahájením jsme se obávali, jak to dopadne, přeci
jen jsme vstoupili na pole neprobádané. Nikdo jiný
nic podobného zatím nezorganizoval. Ale když
před odchodem za námi přišlo mnoho účastníků,
podávalo nám ruku a děkovalo za příjemný večer,
byl i Cykloservis spokojen.
(kany)
Láa Abraham z firmy Štěrba je u nás asi největším specialistou na Cannondaly. Dělá je od té
doby, kdy k nám přišly na trh. Ale rukama mu
prochází v dílně samozřejmě i jiné silniční a bikové skvosty.

Mechanik „Dlouhán“ z týmu česká spořitelna byl
v sedmém nebi. Evidentně mu dělalo dobře,
když může rozdávat zkušenosti svým osobitým
ale lidským a přátelským projevem. Na svých internetových stránkách dokonce nazval seminář
„besídkou“.

ezi opravdové lahůdky patří představec DMR Headstock. Vyrábí se v délkách
M
50 a 60 mm, což ho předurčuje pro určitý typ kol. Vysoká kvalita je patrná už
na první pohled. CNC zpracování a pojetí detailů designu je dokonalé. Představec
je určen pro všechny drsné jezdce, kteří potřebují mít jistotu, že vydrží. Utažení
z boku je dublované, což mluví za vše. Přední poklička je upevněna na čtyřech imbusových šroubech. Vyrábí se v černé a stříbrné barvě.
Text a foto: Tereza

Posluchači si mohli prohlédnout kompletní nářadí od firmy Park Tool a v předstihu i novinky,
které se jinak poprvé představily až na výstavě
Sport Life v Brně.

Miloš Křesan z týmu Author prošel opravdu
pestrou školou mechanikování. Přes dvě hodiny
se na semináři nezastavil. A vyprávěl také o Alpské Brutalitě, která byla otištěna v Cykloservisu.

