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Liberty Trade, s.r.o. Trenčín, Slovakia, tel: +421 327430452VYBERTE SI Z NAJŠIRŠEJ PONUKY ELEKTROBICYKLOV NA TRHU

MAYO e-XC COMP
1 199 € / 31 999 Kč

MAYO e-XC BASIC
od 749 € / 19 999 Kč

LIBERTY e-STRADA
od 725 € / 19 299 Kč

LIBERTY e-METROPOLIS
AKCIA: 899 € / 22 999 Kč

www.mayo.eu.sk www.liberty.sk

Liberty Trade s.r.o., Trenčín, Slovensko, Tel: +421 32 74 30 452

www.paul-lange.cz

Závodit, nebo jen efektivně trénovat, 
nelze bez kvalitního kola, dostatku 

času, ale také nesmíme zapomenout odpo-
čívat, aby tělo stihlo nabrat novou energii 
a  zregenerovat. Kolo koupíme snadno, 

s časem to bývá horší, odpočinek je zadar-
mo, ale pro urychlení regenerace opět mu-
síme sáhnout po odpovídajících prostřed-
cích. Ty jednak pomohou s regenerací, ale 
současně zlepší výkonnost během závodu 
či tréninku, kdy rychle dodají energii.

Značka Enervit patří doplňkům výživy 
a energetickým prostředkům, které by mě-
ly kompletně pokrýt potřeby sportovce jak 
před zátěží, tak během ní i během regene-
race. Italský Enervit již více jak třicet let 
vyvíjí a  vědecky zkoumá různé prostřed-
ky, které dokáží potlačit křeče, zvednou 

výkonnost, nebo urychlí regeneraci. Tato 
značka je navíc ofi ciálním partnerem švý-
carského olympijského týmu. Velice zají-
mavé je rozdělení produktů jednak podle 
jejich určení, tedy pro doplnění energie, 

hydrataci, regeneraci, 
nebo podle jednotlivých 
sportů. To je velmi uži-
tečné pro hobby spor-
tovce, kteří často nevědí 
po  čem sáhnout, a  tento 
jednoduchý návod jim 
může pomoci. Na  strán-
kách www.enervitsport.cz 
lze najít jednotlivé dia-
gramy pro určité sporty, 
včetně doby trvání výko-
nu, a  podle toho si jed-
noduše zjistit, kdy a jaký 
produkt zvolit, aby se 
závodník vyvaroval ne-
dostatku energie, případně křečí. Takto 
komplexní program pro cyklistiku, běžec-
ké lyžování, běh nebo třeba bojové sporty 
určitě má svůj význam, protože nedojde 
k namíchání produktů, které by spolu ne-
musely mít na organismus ideální vliv.

Nabídka samozřejmě zahrnuje tradiční 
přípravky, na  které jsou sportovci zvyklí 

třeba při výkonu. Nejběžnější jsou ener-
getické gely, například Enervitene Sport 
gel, energetické tablety (Enervit GT Sport) 
nebo energetické tyčinky (Power Sport). 
U tyčinek je praktické rozdělení jedné ty-
činky do  dvou polovin v  jednom balení. 
Málokdo totiž stihne při závodě zkonzu-
movat velkou tyčinku naráz a druhá půlka 
se pak zbytečně rozpatlává v kapse dresu. 
Takhle sníte půlku a druhou klidně na dal-
ším závodě. Vzhledem k cenám energetic-
kých tyčinek obecně je takové balení určitě 
výhodnější. Po  závodě přijdou ke  slovu 
regenerační přípravky, například sachari-
dy (s  vysokým či středním glykemickým 
indexem), doplněné o  správné aminoky-
seliny, které dodají vyčerpaný glykogen 
ve  svalech. Osvědčeným regeneračním 
přípravkem je Enervit R2 Sport. Důležitý 
je i pitný režim, zastoupený třeba nápojem 
Enervit G Sport. 

Výhradní dovozce produktů Enervit 
na svých stránkách nejen nabízí celou pa-
letu produktů, ale také možnost sestavit 
jejich skladbu zájemcům přímo na  míru, 
ale třeba i možnost dohodnout se na spon-
zoringu. Doplňky Enervit používá i běžec 

na lyžích Stanislav Řezáč, dále triatlonista 
Filip Ospalý nebo fotbalisté týmu Slavia 
Praha. Vy se můžete v průběhu roku těšit 
na testy celé řady produktů, které budeme 
postupně zkoušet, tedy „testovat na  li-
dech“ a seznamovat vás s chutěmi, příno-
sem nebo praktičností balení.

(už)

Na energii komplexně

SAMODOMO
Rychloupínák sedlovky je díl, kterému jen málokdo 

přikládá nějakou velkou důležitost, ovšem je to právě 
tato součástka, jejíž nefunkčnost může znamenat v nejhor-
ším případě i  stopku v  závodu. Komu by se totiž chtělo 
jezdit jen vestoje nebo se sedlem zaraženým až úplně dole 
a s nohama pokrčenýma jako na dětském kole?

Pomineme-li prasklá táhla rychloupínáků nebo ultraleh-
kých šroubů vlivem přetažení, samozřejmě objímky karbo-
nových rámů mají pro dotahování výrazné omezení, pak 
nám zbývá jediná závada, odpor páčky při dotažení. Jelikož 
je upínák vystaven nečistotám od zadního kola, může při 
jeho častém používání dojít k  poškození plastové kluzné 
podložky pod excentrem táhla. To pak musíme zavírat stále 
větší silou a přitom objímka nestáhne sedlovku tak pevně, 

aby nám postupně nezajížděla. Manipulaci občas ulehčí 
promazání kluzné plochy pod excentrem, ovšem nejlepší 
je plastovou vložku vyměnit. Tedy v závislosti na tom, ja-
ké provedení upínáku vlastníme. Naprosto jednoduchým 
způsobem jsme opravili upínák, kde excentr klouzal přes 
plastovou podložku pouze v  těle objímky, tím, že jsme 

starou vydřenou plastovou vložku vymě-
nili za  novou. Stačila k  tomu jen pevná 
plastová vložka mezi destičky kotoučových 
brzd Tektro Draco, která měla odpovídající 
tloušťku dva milimetry, a z ní jsme vyřízli 
obdélník odpovídající rozměrům usazení 
excentru táhla v objímce. Destička má sa-
ma o sobě použitelný otvor pro táhlo upí-
náku, a nová kluzná vložka tak byla na svě-
tě. Instalace pod excentr byla okamžitá, 
dvojí dotažení znamenalo vyhnutí vložky 
do  odpovídajícího tvaru, táhlo upínáku 
jsme následně mohli dotahovat naprosto 

minimální silou, díky nízkému tření excentru, a objímka 
přitom držela sedlo dokonale. 

Ne každá destička mezi kotoučovky bude k  tomuto 
účelu vhodná, plast musí být pružný a dostatečně tenký. 
Výroba trvala asi deset minut a výrobní cena je samozřejmě 
prakticky nulová, protože starší vložku mezi destičky (my 
jsme použili černý typ Tektro Draco se dvěma otvory) seže-
nete většinou v každém bikeshopu. (už)

NEVI Stelvio  134 000 Kč

VIP sekce
Vybíráme ta nejluxusnější kola pro vás

Samotný titan je natolik exkluzivní 
a na zpracování extrémně drahý materi-

ál, že vlastně cokoli titanového by si zaslou-
žilo zařazení do naší VIP rubriky. V případě 
italské značky Nevi se však jedná o kombi-
naci luxusního materiálu, dokonalého zpra-
cování a v neposlední řadě renomé výrobce, 
jenž si zakládá na konstrukční i designové 
výjimečnosti svých modelů. Typ Stelvio 
pak stojí na samém vrcholu nabídky, a po-
kud vám částka 134 tisíc nepřijde vysoká, 
pak vězte, že se jedná o cenu samostatného 
rámového setu (bez osazení), obsahujícího 
samozřejmě také celokarbonovou přední 
vidlici, hlavové složení nebo objímku pře-
smykače a sedlovky.

Titan se ve  srovnání s  ostatními použí-
vanými materiály většinou chlubí svou tr-
vanlivostí, nízkou hmotností a  především 
schopností absorbovat otřesy, ovšem jak 
řada testů kol Nevi potvrdila, tento výrob-
ce dokáže dát titanovému rámu do  vínku 
i  perfektní tuhost, z  níž pramení nekom-
promisní přenos síly.

Model Stelvio sází na slitinu s označením 
3AL-2,5V a použitá geometrie využívá ne-
přehlédnutelný sloping a výrazné profi lace 
trubek. Maximálně zkrácená zadní stavba 
zlepšuje ovladatelnost kola v  zatáčkách, 

u přední partie navyšuje tuhost a přesnost 
vedení kónická hlavová trubka, s  1,5" 
spodním ložiskem. Všechny případné úpra-
vy na  přání zákazníka jsou ale již v  ceně 
a  fantazii se zde meze rozhodně nekladou. 
Samozřejmostí je i případná úprava pro ve-
dení kabelů elektronického řazení. A stejně 
exkluzivní jako značka samotná, použitý 
materiál nebo fi nální cena, jsou i poskyto-
vané záruky. Na  materiál či dokonale vy-
hlazené svary je totiž od výrobce doživotní 
garance!

Firma Airoo, která na náš trh značku Nevi 
dováží, je pak schopna vyhovět jakýmko-
li požadavkům ohledně fi nálního osazení. 
Jelikož současně zastupuje značky Corima, 
FRM, Ciamillo, Tiso a mnohé další, může 
vzniknout skutečný klenot. Komponenty 
všech zmíněných výrobců totiž patří mezi 
šperky, ať už z hlediska zpracování či fi nální 
váhy. Pokud se tedy chcete odlišit od davu 
a rádi byste vlastnili kolo, které nejde za kaž-
dou cenu s módními trendy a třeba i za pět 
a více let bude stále absolutní špičkou, Nevi 
s  koly Corima, brzdami Ciamillo, měniči 
Tiso a  superlehkými karbonovými kompo-
nenty FRM je sázkou na jistotu. Stejné kolo 
určitě jen tak někde nepotkáte!

(kad)


