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Jistě jste zaregistrovali další ročník soutěže o ko-
lo Author Modus s karbonovým rámem v hodnotě 

34 000 Kč. Není to zrovna levné kolo, ale může být 
klidně třeba vaše, pokud budete vystřihovat kupóny, 
které jsou pravidelně v každém vydání. Nyní si můžete 
vystřihnout již jedenáctý kupón.

Pokud jich do konce roku nastřádáte všech dvacet 
a posléze nám je zašlete do redakce, již skoro nic ne-
brání tomu, abyste s napětím očekávali, jestli budete 
vylosováni mezi desítku fi nalistů, která se v malé vědo-

mostní soutěži o kolech Author, A-Gang, nebo o fi rmě 
Universe Agency, která kolo věnuje, utká právě o model 
Author Modus.

A když nějaký kupón neseženete? Nevadí. Během 
roku vydáme několik žolíků, které nahradí jakýko-
liv kupón. Přesněji, maximálně tři. Nic nebrání to-
mu, abyste nám na konci roku poslali několik obálek 
s kupóny. Zvýšíte tak jen svou šanci na výhru.

A teď už běžte do kuchyně pro nůžky a pečlivě si 
kupón uschovejte! (red)

Vystřihni si kupón na kolo Vystřihni si kupón na kolo 
AUTHOR za 34 000 KčAUTHOR za 34 000 Kč
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Značka Silvini se může pochlubit hodně nadstan-
dardní nabídkou dětského a juniorského cyklis-

tického textilu. Pokud sháníte dres, kraťasy nebo třeba 
bundu pro vaše ratolesti, u Silvini 
určitě uspějete. Současně široká 
nabídka designových vari-
ant, tedy rozličná grafika 
a množství barevných 
kombinací, uspoko-
jí estetické nároky 
vašeho dítka, ať už 
se jedná o dívky či 
chlapce. Výhodou 
je také velikostní 
rozsah, pokrývající 
postavy od malých 
dětí, sotva usednoucích 
na nejmenší kolo, až po ju-
niorské jezdce či třeba zá-
vodníky.

Příkladem může být dres 
Silvini Cavone, nabízený 
ve dvou odlišných barev-
ných kombinacích, kon-
krétně „pink-purple“ nebo 
„white-purple“. Obě tyto 
varianty jsou cíleny spíš 
na mladé slečny, přičemž cel-
kový rozsah čtyř nabízených velikostí je od 116 do 158. 
Použité materiály byly zvoleny s ohledem na maximální 
tvarové a dokonce i velikostní přizpůsobení, hlavním 
požadavkem tedy byla především jejich elasticita a sou-
časně vysoká prodyšnost. Ta je ještě podpořena svislými 
bočními panely navyšujícími ventilaci, zatímco materiál 
s označením CoolDry, použitý na hlavních panelech, je 
podobný standardní lycře. Nízká gramáž a velice rychlé 
schnutí jsou ideální i pro letní horka.

Střih lze označit za „závodní“ klasiku, vyznačuje se 
výrazněji prodlouženým zadním dílem a použitím pro-

Nabídka silničních omotávek italské značky Stella 
Azzurra obsahuje nespočet modelů, od standard-

ních korkových, přes provedení s efektní povrchovou 
úpravou imitující kov, až po stylové a retro modely, 
po nichž je v současnosti stále větší poptávka. Jedním 
z posledních jmenovaných je model Eleganza, který 
jsme vyzkoušeli v praxi. Pro testování omotávky jsme si 

vybrali jedno z retro silničních kol našeho grafika Pavla, 
konkrétně historické Chesini z roku 1983. Omotávka 
Eleganza se k němu perfektně hodila, nicméně si ji do-
vedeme dobře představit i na současných silničních stro-
jích. Kromě nezbytné stylovosti, podpořené dvojitým 
prošíváním, totiž vyniká především hodně nadstandard-
ním komfortem úchopu.

Omotávka je vyrobena z polyuretanového materiálu 
imitujícím koženku, přičemž podélné členění od sebe 
odděluje plnou a perforovanou část. Šířka tři centimetry 
je standardní, ovšem výška středové části profi lu 2,5 mm 
nabídne společně s poddajností materiálu velice dobré 
tlumení otřesů. Tím nejdůležitějším je však protisklu-

tiskluzové vnitřní úpravy po celém obvodu spodního 
lemu. U Silvini jsou si dobře vědomi, že je to s dětmi 
občas těžké, takže dostatečné překrytí bederní partie 

a imunitu dresu vůči nežádoucímu vyhrnování řeší po-
kud možno za ně. Všechny detaily jsou pak naprosto 
identické s dospělými dresy, platí to jak o provedení 
rukávků s volnějším olemováním, tak o límečku s „gará-
ží“ na zip nebo o přítomnosti zadní kapsy. Ta sice není 
příliš velká, ale kapesník, klíče nebo doklady pojme bez 
problémů. Přece jen se zde počítá, že většinu potřebné-
ho nákladu poveze tatínek.

Cena dětského cyklistického dresu Silvini Cavone je 
790 korun.

(kad)

zová úprava vnějšího povrchu, k němuž se prsty doslo-
va přilepí a držení je hodně jisté i za mokra. Prošívání 
pak sice nemá žádný praktický přínos, ale vypadá velice 
atraktivně, což je ostatně jeho hlavní úkol. Použitý dvo-
jitý šev ale není zbytečně utažený a ani nepříliš citlivé 
namotání na řídítka by mu nemělo ublížit. Instalace je 
celkově naprosto bezproblémová, čemuž pomáhá jak 

kvalitní středový lepicí proužek, tak především hodně 
nadprůměrná elasticita omotávky. V tomto ohledu byl 
tento typ na instalaci podstatně přátelštější než většina 
korkových modelů. Stejně tak délka každého z dvojice 
dílů 180 cm je nadstandardní a nedovedeme si před-
stavit řídítka, na která by tato omotávka ani při hodně 
hustém motání nestačila.

Cena omotávky Stella Azzurra Eleganza je 460 ko-
run. V nabídce je kromě bílé varianty také podélně 
půlené bílo-černé, bílo-modré, bílo-červené nebo bílo-
žluté provedení. (kad)
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Silvini dětem

Stella Azzurra stylově

úchop, elasticita, vzhled nenalezli jsme


