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Slovo úvodem 
Každé EDT NEWS jsou poskládány z něco mezi dvaceti a třiceti tisíci znaky, což je zhruba čtyři až 
šest tisíc slov. EDT NEWS slaví tímto vydáním svůj první úspěšný rok s klubem. Ten první rok bylo 
vydáno kulatých deset čísel, což představuje asi tak dvě stě padesát tisíc znaků, přibližné tedy padesát 
tisíc slov (což jsou průměrné dva a půl dne ženského povídání). Ale nejen to. Za těch prvních deset 
čísel jsem Vám stihl předložit tři možné vzhledy, přibližně 350 fotografií od 15 různých autorů. Zvládl 
jsem tu popsat asi tak deset akcí a za písmenky, která se zde nabízela k přečtení byli schování i čtyři 
z Vás.  
 
Do roku 2009 si přeji, abych měl stále pro koho EDT NEWS vydávat, abyste je stále četli a aby o ně 
byl čím dál větší zájem. Ale to vše nemůže být bez toho, aniž by klub, jenž shodou okolností v únoru 
slaví dvouleté narozeniny, dobře fungoval, zdravě se rozrůstal a směřoval ke hvězdám, nebo alespoň 
ne do pekel.    
 
P.S. Omlouvám se za pozdější vydání. Příště to napravím ;) 
 

mole.first, šéfredaktor  
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Ale nejvíce na http://edtnews.wgz.cz v sekci Srazy a akce! 

 

 
 
 
Prosincovo-lednové ohlédnutí 
 
Závěr roku, jenž jsme s napětím očekávali, bohužel provázely především neshody. 
Vyhrocená situace mezi dvěma členy se nakonec přenesla v téměř celoklubovou bitvu, 
na jejímž konci byl dobrovolný odchod zakládajícího člena - JouJoua. Osobně věřím a 
doufám, že se nám v průběhu roku podaří domluvit se Jouem na jeho dalším 
pokračování v klubu a jsem mu velice vděčen, že dveře nezabouchl úplně, ale ponechal si 
klíče. Již na začátku února nás opustil jeden ze tří lidí, kteří stvořili myšlenku EDT - 
Dakie. Situaci rozebereme v příštím čísle. 
Svátky klidu a míru se tak, alespoň v klubu nekonaly. Divokou situaci se podařilo zmírnit 
až v lednu a tak nyní již pevně doufám, že rok 2009 se může rozeběhnout ku prospěchu 
klubu. Přijetí nových členů Ladise, AdamaCZ a Krtečka mi dává za pravdu.  
Schůze jsme za toto období stihli dvě. Ani jedna však nepřinesla žádné převratné objevy. 
Na historicky první, a zřejmě i na dlouho dobu poslední, on-line schůzi, kde se nás sešlo 
poměrně dost, se nám podařilo víceméně odsouhlasit pouze představenstvo pro rok 
2009. Na oslavě Silvestra jsme se nakonec dohodnout nedokázali a tak jsme ho slavili 
odděleně. Na schůzi druhé, 10.ledna se nás zase nesešel potřebný počet a tak nebylo 
možné nic řešit., což dávám za vinu nezodpovědnosti některých členů. Jediným bodem, 
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kterým jsme se úspěšně prokousali bylo přijetí nových Stanov, které naleznete v příloze 
a v krátkém shrnutí o pár stránek dále.  
Více jsme toho tedy nestihli. 
   
Dále připomínáme splatnost členských poplatků. První měsíc je za námi, prvních pár 
stovek by již mohlo být na účtu. Ale zatím není kam spěchat… 
 
 
ČLEN ROKU 2008 
 
Soutěž se nám posunula k vítěznému konci. Nicméně od listopadu se již nikomu 
nepodařilo předehnat Dakieho a Foromena a tak se stali vítězi prvního ročníku soutěže 
vyhlašované prezidentem klubu právě tito dva borci. Mimo jiné je tu ještě pár dílčích 
vítězů. Zde je kompletní přehled. 
 
Celkový vítěz a vítěz v kategorii řádní členové: Dakie   (206 bodů) 
Nejlepší sympatizující člen: Foromen   (107 bodů) 
 
Nejlepší v práci pro klub: Dakie (28 bodů) 
Nejvíce navštívených akcí: JouJou (51 bodů) 
Nejoblíbenější člen: Dakie (130 bodů) 
 
 
 
 
KONEČNÉ HODNOCENÍ ČLENA ROKU 2008: 
 
Řádní členové 
1. Dakie (206 bodů  28/48/130) 
2. mole.first (179 bodů  17/46/116)  
3. Lucky (83 bodů  8/41/34)  
4. JouJou (80 bodů  7/51/22)  
5. Bumbrlik (71 bodů  7/38/26) 
6. TDI (53.5 bodů  3/44,5/6) 
7. Pirát (51 bodů  2/39/10) 
8.-9. Najmis (39 bodů  0/27/12) 
8.-9. Janča (39 bodů  0/39/0) 
10. Holub (12 bodů  0/12/0) 
 
Sympatizující členové  
1. Foromen (107 bodů  17/48/42)  
2. Laczo (44 bodů  2/36/6) 
3. MalaPacka (37 bodů  3/34/0) 
4. Bedlickaa (33 bodů  12/21/0) 
5. fany (31 bodů  2/29/0) 
6.-7. Janina (22 bodů  0/19/3)  
6.-7. Vašek (22 bodů  0/19/3) 
8. Indy (10 bodů 1/9/0) 
9. Sinius (9 bodů 0/9/0)  
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10. Šíma (3 body 1/2/0) 
11. Hrabě Fernetti (nový) 
 
pořadí / nick / celkové body / práce pro klub / akce / hlasování 

 
Členové se speciálním statutem 
Tequii - 500 bodů za morální podporu, sběr odpadlíků po akcích a péči o klubovou 
vlajku 
Dasty - 2.680 bodů za maskoting a umístění se v hlasování členů 
Většině manželek či přítelkyň po bodu za to, že to strpí… ☺ 
 
 
 
 
 
NOVINKY NA PLNÝ PLYN 
 
AUTONOVINKY 2009: start do nejisté doby 
 
Nic není definitivní. To dnes platí ve světě aut víc než kdy jindy. Kdo ví, jestli ještě na konci 
roku budou některé značky existovat. Ohlášené novinky už automobilky ale asi na trh uvedou 
- stály je moc peněz a energie. Česko se v novém roce těší hned na dvě novinky: Škodu Yeti a 
kombíkového Superba.  
 

Jestli se některých 
novinek v našem 
seznamu dočkáme 
letos, je v dnešní 
době, ve které to má 
nemálo automobilek 
hodně nahnuté, 
hodně nejisté. 
Některé modely už 
známe z obrázků 
nebo autosalonů a 
teď se chystá start 
jejich sériové 
výroby, jiné jsou 

dlouho dopředu slíbené a čekají na svých pár minut slávy na některém ze světových 
autosalonů.  
Hned v lednu se první várka představí v Detroitu. Letošní autosalon NAIAS bude hodně 
zajímavý. Některé značky se z něj odhlásily pro jistotu úplně. Prý je to moc peněz k vydání 
s nijak valným výsledkem. Možná se detroitského autosalonu ročník 2010 už vůbec 
nedočkáme vzhledem ke kondici, v jaké američtí výrobci aut jsou.  
To Ženeva, kde se každoročně koná asi nejlepší evropský autosalon, hlásí plně obsazené 
výstaviště. Možná tam se ukáže, jak stávající světová krize, která zasáhla nejbolestněji právě 
autoprůmysl, zamíchala do rozdělení mezi značkami.  
Letos se ještě Evropa bude těšit na zářijový autosalon ve Frankfurtu a čeští autofanoušci si už 
dělají vykřičník k druhému červnovému týdnu, a to kvůli tradičnímu brněnskému autosalonu. 
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Za pozornost stojí určitě i srpnový autosalon v Moskvě, který ukáže, co pofrčí na třeskutě se 
rozvíjejícím ruském trhu. Automobilky si určitě připraví pár překvapení na menší autosalony 
a znalci vyrazí na podzim až za ufoidními koncepty japonských automobilek do Tokia. 
 
A na závěr smutná zpráva, který ukazuje, jak na tom světový autoprůmysl je: pořadatelé se 
rozhodli zrušit australský autosalon v Brisbane, který se již tradičně koná začátkem února. 
Jako hlavní důvod organizátoři uvedli nezájem automobilek, které se jedna za druhou 
z veletrhu odhlásily. Šéf autosalonu Chris Beecham oznámil, že autovýstava, kterou Brisbane 
vidělo poprvé v roce 1964, se možná uskuteční v roce 2010. 
 
Na závěr přehled autonovinek pro rok 2009 (není jisté, zda některé automobilky premiéry 
neodloží či nezkrachují): 
 
ALFA ROMEO: Alfa Romeo MiTo GTA, Alfa Romeo 149 (Milano) 

ASTON MARTIN: Aston Martin Rapide 

AUDI: Audi A1, Audi A4 Allroad quattro, Audi A8  

BMW: Bmw X1, Bmw X6 Hybrid, Bmw Z4 

CHEVROLET: Chevrolet Cruze, Chevrolet Beat 

CITROËN: Citroën C3 Picasso, Citroën C3 

DACIA: Dacia Sandero 4x4 

FIAT: Fiat Grande Punto facelift 

FORD: Ford Ka, Ford Focus RS 

HYUNDAI: Hyundai i20 

HONDA: Honda Insight 

KIA: Kia Soul 

LEXUS: Lexus IS 250C 

MAZDA: Mazda MX-5 facelift, Mazda3 

MERCEDES: Mercedes S 400 BlueHYBRID, Mercedes E 

MINI: Mini Crossover, Mini Cabriolet 

NISSAN: Nissan Pixo, Nissan 370Z, Nissan Note facelift 

OPEL: Opel Insignia, Opel Astra, Opel Meriva 

PEUGEOT: Peugeot 308 CC, Peugeot 3008 

PININFARINA: Pininfarina B0 

PORSCHE: Porsche Panamera, Porsche Cayenne Diesel 

RENAULT: Renault Mégane Coupé, Renault Kangoo Be Bop, Renault Scénic 
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ŠKODA: Škoda Yeti, Škoda Superb kombi 

SAAB: Saab 9-4X 

SSANGYONG: Ssangyong C200 

SEAT: Seat Tribu, Seat Exeo kombi, Seat Leon facelift 

SUZUKI: Suzuki Alto, Suzuki Kizashi 

TOYOTA: Toyota iQ, Toyota Urban Cruiser, Toyota Verso 

VOLKSWAGEN: Volkswagen Polo, Volkswagen Golf Plus 

  
   Připravil: Foromen

 převzato z idnes.cz 

 

 
 
TÉMA ČÍSLA 
 
2.roky s klubem 
 
Nedávno jsem se ptal sám sebe, co se za poslední dva roky změnilo v mém životě? 
Dvakrát jsem se stihl přestěhovat, koupil jsem si psa, s přítelkyní jsem o dva roky 
víc, v práci jsem povýšil a získal spoustu nových zkušeností, dvakrát jsem změnil 
vůz (přičemž ten první pořád zůstává). Ale taky jsem zažil spoustu perfektních 
akcí, najel stovky (možná tisíce) kilometrů s dráčkem na skle a našel více než dvě 
desítky nových kamarádů a přátel. Na té první části by se asi nic nezměnilo, ani 
kdyby nebylo klubu, ta druhá část je však na klubu poměrně závislá. No, 
přinejmenším s ním souvisí. 
 
Ten, kdo po únoru 2007 zavítal do našeho klubu a stal se jeho členem si rozhodně 
nemohl stěžovat na nedostatek času nebo na to, že pro něj klub nic nedělá.  
 
Uspořádali jsme pro Vás (ale samozřejmě i pro sebe) jeden regionální a jeden 
mezinárodní (díky slovenské účasti) sraz, jeden klubový orientační závod, několik 
klubových bowlingových turnajů a jeden celostátní bowlingový turnaj a cca 20 schůzí, 
což je krycí a přijatelnější název pro „pokecat nad pivkem“.  
Za dva roky se nám podařilo získat 11 partnerů, kteří klub podporují svými slevami, 
popřípadě prezentací.  
 
V posledních 24 měsících se v klubu vystřídalo celkem 30 členů a pořád rosteme. 
 
V takovéto partě bohužel nelze udržet jen dobré vztahy mezi členy, vždycky se najdou 
výjimky, které něco pokazí, nebo si dva lidé úplně nesednou. Snažíme se tyto situace 
plně eliminovat, proto je každá nynější přihláška, či postup v klubu posuzován 
jednotlivě, každým členem představenstva.  
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Jsem také rád, že mohu napsat, že se již většina z Vás aktivně podílí na rozvoji a chodu 
klubu a že Vás to očividně baví. O tom také svědčí výsledky loňské soutěže Člen roku 
2008, kde jsem Vám uděloval body za práci v klubu. Bez bodu zůstalo pouze pár z Vás, 
což beru jako velký úspěch. 
 
Díky velkým akcím typu druhého srazu se náš klub stal z původně regionálního týmečku 
celorepublikovou záležitostí. V době, kdy píšu tyto řádky, zasahujeme do pěti krajů 
(Liberecký, Praha, Středočeský, Královehradecký, Jihomoravský) a jednáme o 
přistoupení členů z šestého, tedy Plzeňského kraje. 
 
S úspěchem klubu se nese i úspěch EDT NEWS, jenž jsou nyní rozesílány na 21 
emailových adres a mimo svoji domovskou stránku jsou ke stažení i na stránkách našich 
partnerů www.maxpower.cz. Stále více z Vás také projevuje ochotu se na jejich přípravě 
aktivně podílet, což vítám a jsem tomu velice rád. 
 
V roce 2009 bychom i nadále chtěli fungovat tak jako dosud, scházet se minimálně 
jednou měsíčně na schůzi, a opět zorganizovat několik úspěšných akcí. Těšit se můžete 
jak na pokračování veleúspěšného turnovského srazu, skvěle obsazeného bowlingového 
turnaje, tak i na vzkříšení orientačního závodu, tentokrát doufejme s účastí přesahující 
hranice klubu. Dá se očekávat i pár přírůstků mezi členy, a věřme, že nikdo neodejde.  
 
Přeji všem současným, nebo potencionálním členům úspěšný rok 2009 s naším klubem. 
           

mole.first 
 

 
Ahoj všici,  
Tak se na Jiříkovo přání pokouším zamyslet nad činností klubu a jeho 
budoucností. 
 
Myslím si, že klub v minulém roce začal pomalu naplňovat rozměry a  představy jeho 
zakladatelů a to nejenom v počtu příchozích členů ale i v jeho činnosti, která začíná 
velkými kroky splňovat  cíle uvedené ve stanovách klubu. Taky si myslím, že EDT club 
může být právem hrdý na srpnový sraz, který až na detaily byl velice povedený. Asi 
nikdo neočekával nárůst nových členů tak závratným tempem, což jistě značí, že parta 
jenž klub tvoří a dokáže plně pracovat na jeho rozvoji a směřování jeho činnosti 
správným směrem, to zvládá dobře. V uplynulém ročníku došlo také k větší medializaci 
klubu  a to díky zřízení nového ,,pekného“ webu, organizovanými návštěvami 
tuningovích a automobilovích  akcí a také v neposlední řadě partnerství s dalšími kluby.  
A jak vidím budoucnost? Jedině růžově pokud nebude pod mrakem díky finanční krizi☺ 
a urovnají se vztahy mezi jednotlivci, které v poslední době nebyly nejlepší. Jestli 
dokážeme navázat nebo ještě předčít proběhlou sezónu, tak se domnívám, že kluby 
působící na veřejnosti déle než my budou námi a naší činností zahanbeny.  
Co bych ještě zlepšil, aby byl přínos klubu 100%: navázaní nových partnerství s dalšími 
kluby,  sehnání lukrativních sponzorů  a určitě přístup známých flákačů, kteří většinu 
času tráví pobytem na dovolené v zahraničí. ☺☺☺ Dále bych provedl častější ,,schůze“ 
aby nezanikla osobní komunikace tak rozvětveného uskupení a mohli jsme prožít další 
nezapomenutelné zážitky. 
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Na konec bych chtěl klubu EDT popřát úspěchy a růst ve stejné míře i v nastávající 
sezóně.  
 

                                                                                                                    Laczo 
 
 
 
Zdravím všechny čtenáře a členy našeho klubu. Když mě Jířa požádal u výročí 
dvouletého založení našeho klubu o zamyšlení kam to klub dopracoval a hlavně 
kam si myslím, že to dotáhne tak jsem dlouho přemýšlel odkud mám začít… 
 
Začnu tedy od začátku. Všechno to začalo před dvěma lety, kdy se parta kamarádů a 
nadšenců rozhodla dát svému největšímu koníčku a dá se říct i své celoživotní lásce 
motorizmu nějakou formu…Nejvíce jsme o této myšlence začali asi přemýšlet na tuning 
srazech, které jsme už v té době hojně navštěvovali a viděli kolem sebe tolik klubu a 
řekli jsme si proč to také nezkusit…Myšlenka už tedy byla na světě, parta dobrých 
kamarádu také a už jen vybrat nějaký název, který by všem něco říkal a hlavně o nás i 
něco vypovídal. A název Every Day Tuning byl na světě. EDT proto, že nám všem něco 
říkala ta myšlenky překladu těchto tří anglických slovíček (tuning na každý den). Všichni 
jsme v té době používali (a vlastně dodnes používáme) naše čtyřkolové miláčky ke 
každodennímu provozu, proto nám nic moc neříkají brutální úpravy tipu tuning cup - 
auta to jsou pěkná, ale nikdo z nás si nemůže dovolit mít v garáži leštěnku jen na srazy. 
To by bylo asi vše k názvu a k důvodu jeho vzniku…. 
 
Dál byl na řadě klubový znak. V té době jsme všichni jezdili ve vozech domácí 
provenience a proto hned padl nápad na nějaké znázornění okřídleného šípu - ale tam 
narazila kosa na kámen, je to chráněné logo škoda auto a.s. a my jsme nedostali svolení 
k jeho použití. Ale když se na to koukám teď s odstupem času tak je to vlastně i dobře. 
Do klubu vstoupilo pár dobrých kamarádu kteří nejezdí jako my ve škodovkách a jim by 
se asi moc nezamlouvalo mít na svých čtyřkolových miláčcích znak škodovky…návrhů 
bylo hodně a nakonec vyhrál nám všem dobře známí čertík… 
 
První rok byl hodně hektický a plný plánu, někdy i mírně přehnaných. Postupem času 
jsme ztráceli iluze a přestali si všechno malovat tak růžově. Stálo to hodně úsilí a hodně 
práce dát klubu formu, kterou si na pár malých změn drží až dodnes… Hodně členů 
v prvním roce přišlo a hodně jich také odešlo, protože se úplně nedokázali ztotožnit 
s našimi myšlenkami a plány, ale zaplať Bůh těch kteří odešli bylo méně, než těch 
příchozích a z těch co zůstali se vytvořilo pevné jádro klubu a hlavně dobří kamarádi a 
my jsme mohli úspěšně uzavřít první rok fungování našeho klubu velkolepou 
Silvestrovskou párty…Abych nezapomněl také jsme si v prvním roce fungování klubu 
zvolili naši klubovou hymnu. Po těžkém hlasování vyhrála píseň od Michala Davida 
„Správnej tým“, kterou jsem navrhl já a i přes své stáří podle mě správně vystihuje naší 
partu. V neposlední řadě vznikla i naše všem dobře známá klubová vlajka (díky Tequi)… 
To jsou asi tak v kostce ty nejdůležitější věci z prvního roku fungování našeho klubu.  
 
Druhý rok fungování klubu byl hodně významný v tom, že jsme se dostali do podvědomí 
široké motoristické veřejnosti a to hlavně díky spolupráci s přáteli a kamarády z fóra 
skodahome.cz…První významnou akcí roku byl srázek, který jsme uspořádali u nás 



  EEDDTT  NNEEWWSS  

 

 1

 

v Turnově a na který přijelo hodně lidí ze skodahome. Tento srázek byl jen předzvěstí 
naší velké akce kterou jsme uspořádali v srpnu…Byl to náš již druhý sraz, který jsme 
tady u nás pořádali, ale oproti prvnímu srazu jsme si pro všechny účastníky připravili 
perfektně naplánovanou spanilou jízdu po krásách Českého ráje, která měla své 
velkolepé zakončení na Vyskři, kde bylo pro všechny účastníky srazu připraveno 
výborné pohoštění ve formě grilovaného selátka (díky Pirátovi, který tam už od brzkého 
rána tento labužnický skvost připravoval). Bohatý program, který sestával z turnaje ve 
fotbálku,vyhlášení a přidělení diplomu účastníkům srazu podle předem stanovených 
kriterii a samozřejmě vyhlášení výsledku fotbálku měl úspěch… Další a poslední akce, 
kterou se podařilo zorganizovat byl podzimní turnaj v bowlingu zase tady u nás 
v Turnově. Účast byla také velice pěkná a dík patří účastníkům kteří nelenili a dojeli za 
námi až z moravské metropole Brna…Když už jsem zde shrnul ty nejvýznamnější akce 
druhého roku fungování našeho klubu, tak bych zde rád poděkoval člověku, který na 
těchto akcích nese podle mého názoru největší podíl a bez nějž bychom takovéto akce 
jen těžko organizovali. Velké díky Dakiemu za perfektní organizaci a plánování… 
 
Dále byl druhý rok velmi pozitivní a bohatý na nové členy dá se říci ze všech koutů naší 
republiky a tak se náš klub stal z regionálního klubem celorepublikovým. Ze všech 
nových členů bych rád vyzvednul Foromena a jeho vzornou a obětavou práci pro klub, 
která mu ve velmi krátké době vynesla funkci PR koordinátora. Díky Romane za tvou 
práci a za vše co jsi už pro klub vykonal…. 
 
To by byl asi tak v kostce druhý rok fungování našeho klubu a na závěr bych chtěl klubu 
popřát do dalších let mnoho tak vydařených akcí jako se nám podařilo uspořádat letos, 
aby se klub ještě více dostal do podvědomí široké motoristické veřejnosti a další 
rozrůstání členské základny a poznávání nových přátel…Všem členům a čtenářům bych 
dále chtěl popřát hodně šťastných kilometrů bez nehod abychom se dále mohli setkávat 
na všech akcích pořádaných nejenom naším klubem… 
 

Lucky 
 
 
 
Úvaha. 
 
 27. únor 2007 je datem založení našeho klubu EDT. Je tedy jasné, že toto 
číslo vychází v době 2 výročí. Pokud si otevřeme úvodní webovou stránku klubu, 
pročteme si jednotlivé sekce, tak zjistíme, jak se klub po počátečních menších 
potížích pomalu ustálil, začal fungovat. Nemá cenu tady rozebírat, co všechno se 
na webovkách EDT dozvíte, bylo by to na dlouho.  
 Já osobně jsem se z klubem seznámil díky jím pořádaného srazu v Turnově. 
Musím přiznat, že než jsem na sraz odjížděl, pročítal jsem stránky EDT. Říkal jsem si, 
jestli tam mám jet, protože jsem předpokládal, že to bude parta mladých lidí, kteří jsou 
zapálení do tuningu aut a já ve svých letech tam budu jako rušivý element. K mému 
velkému a milému překvapení tomu tak nebylo. Perfektní sraz.  
 No a na základě tohoto jsem se pak do klubu přihlásil a byl jsem přijat.  V době 
mého přijetí byla členská základna situována do okolí Turnova. Já jsem byl asi první, kdo 
trochu díky svému bydlišti odskočil, a tak se drápky „Dráčka EDT“ zasekly i do středních 
Čech.  
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 Za dobu mé působnosti v klubu se členská základna rozrostla o další členy, a tak 
se okruh působnosti postupně rozšiřuje dalších krajů.  
 Toto vypovídá o tom, že klub už má své jméno, že členové propagují a 
reprezentují klub, a díky klubovým aktivitám a spolupráci s Škodahome se podařilo 
začlenit mezi známé a uznávané kluby.  
 Já osobně jsem moc rád, že klub funguje na této úrovni. Ale na druhou stranu, 
není dobré usnout na vavřínech. Vždy je co zlepšovat. Rozrůstání členské základny 
s sebou nese i větší nároky na organizaci činnosti klubu, organizaci pořádaných akcí a 
další s tím související starosti.  
Jsem přesvědčen, že to zvládneme. 
 Závěrem bych chtěl říct je tolik.  
 Od založení klubu se toho hodně změnilo. Klub postupuje rychlými kroky vpřed, 
rozrůstá se, zvětšuje okruh působnosti. Doufám, že to tak bude pokračovat a že bude víc 
lidí, kteří ocení práci, kterou klub dělá, a to třeba jen tím, že přijede na nějaký sraz a 
bude z jeho průběhem spokojen.  
Však nejlepší odměnou za práci kolem uspořádání srazu je právě počet zúčastněných a 
hlavně jejich spokojenost. 
 Nashledanou se všemi na dalším srazu. 

         foromen  
 
 
 
ZE SVĚTA MOTORŮ 
 

Změna k lepšímu nebo horšímu ? 
  
Dovolte mi se trochu zastavit u docela důležité změny pro nás řidiče,  a to u zvýšení 
limitu povinnosti hlášení dopravní nehody. 
 
Tuto změnu řeší Zákon o silničním provozu č. 274/2008 Sb., a to v § č. 47. 

Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu 
povinně hlásit Policii ČR. 

 

Muže zákona budeme volat v těchto případech: 

1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby. 

2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě 
převyšující 100 000 Kč. 

3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k 
poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však 
nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí 
osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), 
ale jeho řidič měl na nehodě účast. 

4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo 
poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.). 

5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. 
přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku 
provozních kapalin z vozidla). 
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6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) 
obnovit plynulost provozu. 

 

V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez 
součinnosti policie. 

 
Pokud vezmeme znění bodů č. 1, 3, 4, 5, a 6, není asi důvod toto více rozebírat, podle mě 
je vše jasné. Ale pokud vezmeme znění dobu č.2, vzniká dost velký prostor pro dohady a 
možná i následné problémy. 
 
Jde o to, že kdo z nás je schopen objektivně posoudit, jak vysoká škoda vznikla na 
vozidle, když většina z nás nezná ceny náhradních dílů, hodinové sazby v servisu, a navíc 
je po nehodě rozrušen, otřesen a podobně. 
 
Další věc, která není tak zcela jasná, jak je patrno i z názorů jednotlivých řidičů, je počet 
kopií Záznamu o dopravní nehodě. Někdo tvrdí, že stačí dvě, někdo se přiklání ke třem. 
 Mimochodem, některé pojišťovny originál propisovací záznam ještě nemají, některé 
mají. 
 
A další problém může vzniknout následně po nehodě. Nechci malovat čerta na zeď, ale 
všichni dobře víme, že se najde dost jedinců, kteří ke svým povinnostem přistupují 
trochu jinak, než by měli. Viník DN nedoručí Záznam na svou pojišťovnu, a v tomto 
případě pak nevím, jak se bude řešit likvidace škody a proplacení nákladů na opravu 
vozidla.  
 
Nedokážu si představit, jak poškozený běhá za viníkem a snaží se ho přemluvit k tomu, 
aby Záznam odevzdal na pojišťovnu. 
 
Říká se, že pojišťovny počítají s možností, že odhadovaná škoda na místě DN bude menší 
než je stanoven limit, Policie nebude volána, sepíše se pouze Záznam a při prohlídce 
servisem se zjistí, že cena opravy bude větší než  100,000,- Kč. I v tomto případě by 
pojišťovny měly škodu uhradit dle smlouvy s pojistníkem.  
Doufejme, že to tak opravdu bude fungovat. 

 
V minulých dnech jsem náhodou vyslechl rozhovor dvou mužů, kteří se bavili o dopravní 
nehodě jednoho z nich. K této DN byla volána Policie, kdy vzniklá škoda na jednom 
z vozidel byla odhadnuta výše než 100,000,- Kč. A při rozhovoru s Policií bylo volajícímu 
sděleno, že dle popisu poškození na vozidle je škoda max. asi 50,000,- Kč a že tedy k DN 
nebudou vyjíždět. Byl tedy pouze sepsán Záznam a bylo dále postupováno dle zákona. 
Jak to dopadlo?   Škoda opravdu přesáhla oněch 100,000,- Kč. A onen pán se právě teď 
zajímá o to, zda mu tato škoda bude opravdu pojišťovnou uhrazena.  
Závěr ať si udělá každý sám. 

 
Závěrem bych tedy chtěl Vám všem popřát, aby nebylo nikdy potřeba použít formulář 
Záznamu o dopravní nehodě nebo přímo telefon k přivolání Policie ČR, aby Vám Vaši 
plechoví miláčkové jezdili bez problémů, a abychom se co nejdříve setkali na nějakém 
srazu. 

 
foromen 
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Reklamní blok 
 

 

PNEUSERVIS NA VÝŠINCE 

Marcel Polák 
 

30% sleva na zboží a služby pro členy klubu po předložení Členské karty 
 

Perlová 511, 511 01 Turnov, tel. 481 312 999 
 
 
 

 
Oficiální web města Turnova: www.turnov.cz 

Turnov - Srdce Českého ráje 
 
 
 

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY EDT 

ZA VÝHODNOU CENU!!!! 
 

Trička či polokošile s naším logem na prsou a naším znakem na zádech, kšiltovky ve třech 
barevných provedeních, samolepky na nádrž a stínící samolepky na čelní sklo. To vše a 

mnohem více již nyní na eShopu EDT! 

 
Sledujte http://edtnews.wgz.cz! 

 
Více informací na edt@email.cz 

 

 
 

- Brzdové destičky 
- Kotouče 
- Kapaliny 

 
10% SLEVA PRO    
ČLENY KLUBU!!! 

 
 

více informací na www.ebc-brakes.cz a edt@email.cz 
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www.tuning-doksy.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.reklamasulekovi.cz 
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Rozhovor 
To jsou pořád samí představeňáci, zakladatelé, nováčci… ale co se takhle zeptat 
normálního člena, potažmo členky? 

 
1) Jakou máš v klubu pozici? 

Jsem sympatizující člen 
 

2) Jak jsi se ke klubu dostal? 
přes mého brášku(mole.first):o) 
 

3) Co se ti na klubu líbí a nelíbí, co 
bys změnil 

já bych asi nic neměnila 
 

4) Pověz nám něco o tvém vozítku 
mám formánka takovýho pěknýho zelenýho 
(super auto):o) 
 

5) Co máš v plánu? 
nikdy nic neplánuju páč to je vždycky stejně jinak 

 
6) Nějaká perlička spojená s motorizmem či klubem 

nic mě nenapadá až na jeden malej problém kterej budu mít asi dlouho na talíři:o) loňskej 
silvestr se mi trošku vymkl z rukou:o))) 
no ale jak se říká "nobody`s perfect" 
 

7) Dostáváš často pokuty? 
ne neměla jsem ani jednu páč moc nejezdím ale kdyby to měla být tak by to bylo asi za 
nedodržovaní rychlosti v obci:o) 
 

8) Boural jsi někdy? 
jo ale to bylo jen škrábnutí no hold mi ta baba nedala přednost(pražanda a ještě k tomu 
blondýna) 
 

9) Něco o tobě 
:o))))) 
 

10)  A na závěr si polož a zodpověz libovolnou otázku 
dala bych si otázku jestli ještě někdy začnu pít alkohol? 
moje odpověď……………. PROBOHA JEN TO NEEE UŽ NIKDY!! 
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Slovo závěrem 
 
Času je čím dál tím méně, proto to zpoždění. Kdyby se to tak chtělo dělat samo… Hezké 
počtení a nashledanou na schůzi. ;) 

 
 
  mole.first, šéfredaktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace zpracovány z těchto webů: http://edtnews.wgz.cz, www.seznam.cz, www.skoda-auto.cz, www.edt.tym.cz, 
www.maxpower.cz, www.tuning-doksy.cz, www.ebc-brakes.cz, www.skodahome.cz, www.idnes.cz, www.tyden.cz, 
www.tuning-forum.cz, www.autosport-tuning.cz, www.berg-trophy.cz,  a další 
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