
Elektronický měsíčník klubu Every Day Tuning

Číslo 1, Ročník 1. (2008)

Slovo úvodem

Když jsem si někdy v prosinci právě skončeného roku vymyslel vlastní časopis, nečekal jsem 
(i  přes  mé  bohaté  „redaktorské“  zkušenosti  z různých  školních  časopisů  a  internetových 
serverů), že sestavit měsíčník, který by bavilo číst všechny členy klubu bude takový problém. 
Jen sestavit logo, které vidíte nahoře mi trvalo velice dlouho. Dál jsem si kladl za otázku, jak 
vlastně časopis budu distribuovat? Jediná, zatím možná varianta (tedy varianta brod) byla e-
mail. Odpověď na otázku „proč“ je nasnadě. Je to zdarma. Problém je v tom, že ne všichni 
členové,  takovouto  moderní  vymožeností  disponují.  Až  do  dnešního  dne  to  problémem 
zůstává… Poslední otázka, kterou jsem si kladl, byla, zda tento plátek bude vůbec někdo číst. 
A to ukáže až čas.

Jelikož sám ještě nemám o pevné podobě tohoto plátku jasno, přivítám veškeré podněty, co 
všechno by měl obsahovat. Proto je také „Slovo úvodem“ v tomto prvním vydání delší, než 
bude obvyklé, ujme-li se další z mých nápadů. V tomto prvním, a tak trochu zkušebním čísle 
se budu věnovat hlavně uplynulému, tedy shodou okolností také prvnímu roku klubu. Pro 
další čísla samozřejmě budu shromažďovat (pevně věřím ve Vaši pomoc) novinky ze světa 
motorismu a to nejen technické novinky, ale i různé akce a novinky týkající se klubu. 

Přeji příjemné počtení a šťastný nový rok 2008
mole.first, šéfredaktor 

 

Něco málo o založení 
a historii klubu

Náš  klub,  skrývající  se 
pod třemi písmenky EDT 
(zkratka  Every  Day 
Tuning – volně přeloženo 
Tuning  pro  každý  den) 
založila  parta  mladých 
lidí na konci února 2007. 
Za  dva  měsíce  tedy klub 
oslaví první výročí svého 
vzniku.

Na  podpisovém  archu 
„Zakladatelské  listiny“, 
podepsané v kavárně City 
Café  v Turnově  se  sešlo 
osm podpisů zakládajících 
členů. Dva z těchto členů 
však  po  vzájemných 
neshodách  klub  opustili, 
šest,  z toho  tři  hlavní 
organizátoři,  zůstává 
dodnes.  Klub  byl 
několikrát  rozšířen  a 
někteří členové byli k naší 

lítosti  postupně 
vyřazováni.  Tímto 
tříděním klub získal svoji 
dnešní podobu – 11 členů, 
z nichž  se  téměř  všichni 
podílejí  aktivně  (někteří 
samozřejmě  aktivněji)  na 
chodu  našeho  spolku. 
Klub  jako  takový  má 
vlastní  pevný  řád 
v podobě  Stanov,  má 
vlastní  hierarchii,  kde  za 
klub jedná a rozhoduje (i 
když  ne  zcela) 
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představenstvo,  složené 
z prezidenta, 
viceprezidenta, 
pokladníka  a  dvou 
koordinátorů,  má  také 

vlastní  (i  když  poměrně 
nedávno  dokončenou) 
vlajku  s logem  a  také 
vlastní webové stránky. 

Je jen na našich členech, 
jak klub bude pokračovat 
dál.

     logo klubu

Ohlédnutí za akcemi 2007

Byl-li  by  měřítkem  úspěšnosti  fungování  takové  to  instituce  počet  navštívených 
motoristických akcí, dal by se první rok hodnotit jako velice úspěšný. Vždyť členové klubu, 
ať již všichni, nebo jen jejich malá část uspořádali na desítku na návštěv akcí či něčeho, co 
s motorizmem  souvisí  ,  což  je  na  deset  měsíců  fungování  klubu  celkem  slušný  výkon. 
Posuďte sami v následujícím výčtu: Mimoňské války XI, XII na bývalém vojenském letišti v 
Mimoni a High Speed Meeting na letišti v Březině, Škoda Tuning Doksy IX a X v autokempu 
Klůček v Doksech u Máchova Jezera, český Drift Challenge v Sosnové u České Lípy (další 
drift v Mostě byl na poslední chvíli zrušen, stejně jako ten na pražském Strahově), společně 
jsem po prohýřené noci navštívili i Rallye Bohemia na severu Čech, někteří z nás navštívili 
Muzeum Škoda Auto v Mladé Boleslavi a někteří z nás se zúčastnili i v březnové Rallye EDT. 
Ve výčtu chybí akce, jako sraz fóra Škoda.home a tuningové srazy, na které jeli například 
pouze dva členové klubu. 
Fotky z některých těchto akcí najdete na http://picasaweb.google.cz/edt.team .  
Mluvíme-li o akcích, na kterých jsem se sešli v hojném počtu, nesmíme zapomínat ani na 
různé oslavy, grill párty nebo prostě jen návštěvy venkovských zábav a schůze. Bezpochyby 
největší, jak co do počtu účastníků, tak rozsahem byla akce zatím poslední  - oslava Silvestra 
2007. Fotky z této akce (cca 450) si můžete prohlédnout také na výše zmíněné adrese. Co se 
týká toho jaké to tam bylo – nedá se to slovy popsat.  Kdo nebyl,  neuvěří  a může pouze 
litovat…

Hodnocení  členů  klubu  a 
poděkování 

Hodnotit práci členů klubu může být dosti 
ošidné,  přesto  se  však  pokusím.  Pevně 
věřím,  že  na  nikoho  nezapomenu  a 
zapomenu-li  přece  jen,  dotčený  mi  jistě 
odpustí,  neboť  vše  napravím  v příštím 
čísle.
Jako  i  všechny  pohádky  začínají  od 
začátku,  i  já  musím začít  ještě  v dobách, 
kdy byl klub pouze v hlavách náš tří – tedy 

mě, Dakieho a Luckyho – právě jim patří 
dík  první.  To  oni  vložili  velké  úsilí  do 
něčeho  tak  nejistého  a  něčeho,  tak 
nevděčného (neboť gáži opravdu neberem) 
jako je spolek přátel motorizmu. 
Právě  s nimi  jsem  vedl  dlouhé  telefonní 
hovory,  kde  jsem  si  vysvětlovali  a 
vzájemně navrhovali další kroky. Právě my 
tři jsme stáli za tím, že se klub zrodil – ať 
už Dakie, který přivedl TDI, nebo Lucky, 
který  přivedl  Streetta  a  Sagarise,  či  já, 
který jsem nalákal Šímu a JouJou víme, že 
není  nic  horšího,  než  dokola  vysvětlovat, 
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že pouze členství v klubu nestačí, ale že je 
třeba i něco pro to podniknout. Ať už to je 
placení členských příspěvků – bez kterých 
fungovat  prostě  nemůžeme,  nebo  aktivní 
účast na schůzích a na práci pro klub. Ano, 
klub je závislý na tom, kolik členů má, ať 
si to chceme přiznat nebo ne. A právě za to, 
patří další díky  Luckymu – to on přivedl 
největší počet lidí. Vždyť kdo jiný oslovil 
později Pepína, Bejka, Halámka, Holuba a 
Piráta?  Ačkoliv  právě  velký  počet 
přivedených  lidí,  skrývá  nebezpečí  jejich 
laxnosti a jejich rychlého ochabnutí zájmů 
(čtyři ze sedmi Luckyho úlovků již s námi 
nespolupracují),  jsou  to  právě  jejich 
odchody,  které  nám  ukazují,  že  vložená 
důvěra se může v prach obrátit.  Avšak za 
tři „pozůstalé“ – Pepína, Holuba a  Piráta 
tato zkušenost stála. Bod pro Luckyho. 
I  Dakie se  vyznamenal  prací  medvědí  – 
vždyť komu jinému svěřit kasu. 7.000 Kč 
není  částka  nijak  velká,  ale  přesto  není 
nepostradatelná. K chvále Dakieho, našeho 
Casamana  putovala  každá  koruna 
správným  směrem  a  klub  skončil  v roce 
2007  se  ziskem.  Právě  Dakie,  odmítající 
jen  tak  pustit  korunu  (z  klubové  kasy 
samozřejmě)  je  tím  jediným  pravým 
pokladníkem a,  řekněme si  to  na  rovinu, 
jediným skutečně zodpovědným držitelem 
kasy. 
Dalším, kdo bezpochyby zaslouží pochvalu 
je  JouJou.  Ze začátku,  kdy jsem všichni 
měli  velké  oči,  šlo  všechno  pusou  velmi 
rychle, ale když jsme v září zjistili, že nic, 
z toho, co jsme si předsevzali a že úkoly, 
které jsem si rozdělili zůstávají nesplněny, 
právě  v tu  chvíli  se  i  na  něj  snesla  vlna 
kritiky. Kritika byla o to větší, že právě on 
byl  jedním z největších hříšníků v placení 
členských poplatků, což ho stálo i několik 
bodů  na  jeho  bodovém  kontě.  Jako 
v správném  příběhu  se  však  vše  v dobré 
obrátilo  a  JouJou  na  ke  konci  roku 
zapracoval jako nikdo jiný. Právě on stál 
za výrobou triček, za potiskem zhotovené 
vlajky  a  za  pronájmem  našeho 
silvestrovského  domečku  v Semínově 
Lhotě.  Mimoto  stihl  doplatit  všechny 
příspěvky a jako třešinku na dortu si ještě 

zapůjčil  pípu  s chlazením  také 
k silvestrovskému  využití.  Tím  se  stal 
jedním z nejaktivnějších členů a dle mého 
osobního  názoru  je  jeho  potenciál 
v budoucím provozu klubu obrovský.  Jen 
tak dál.
Ve  výčtu  zasloužilých  nesmí  chybět  ani 
dva lidé, kteří  pracují  na sestavení  webu. 
TDI a  Pepíno.  I  když  spolu  přímo 
nespolupracují  a  prakticky  každý  pracují 
na  něčem jiném, je  jejich  práce skutečně 
záslužná.  Vždyť právě  internet  je  branou 
do světa  a  tak díky za phorum a stránky 
jsou  na  místě.  Phorum spuštěné  v květnu 
funguje bezvadně, a je zatím naší jedinou 
vizitkou,  avšak  zdlouhavost  přípravy 
TDIm zhotovovaných webových stránek je 
na pováženou. 
Přesto i jemu patří dík, i  když nahlodaný 
většinovou  neúčastí  na  schůzích.  Naproti 
tomu  Pepíno,  který  sice  v poslední  dny 
roku  na  webu  zapracoval,  avšak  jeho 
platební  morálka  nebyla  z nejlepších  si 
také díky zaslouží a to právě za práci na 
konci roku. 
Budu-li  si  i  tak  trochu  hrabat  na  vlastní 
píseček, musím poděkovat i Tequii, kteráž 
sice  není  členem,  avšak  přesto  výborně 
zhotovila naši slavnou vlajkou.
Posledním, kdo zaslouží pochvalu je Pirát 
nebo-li  Míňák  za  výbornou  zelňačku  a 
další občerstvení na Silvestra. 

Budiž jim čest a sláva!!!

 A  Vy  ostatní,  kteří  jste  se  ve  výčtu 
neobjevili – nevěšte hlavu a přiložte ruce 
k dílu. Příště, tu můžete být právě Vy!

POZOR!!!

První  schůze  roku  2008  je 
plánována na neděli 20.1.2008 – od 
14.00  v BB  Turnov. Přijďte  v co 
největším počtu a vezměte sebou již první 
členský  poplatek,  aby  Vám  mohla  být 
uznána sleva na konzumaci nápojů. 
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REKLAMA:

TRIČKA EDT ZA 
VÝHODNOU CENU!!!!

Trička či polokošile s naším logem na prsou a naším znakem na zádech si můžete objednat již  
každý v neomezeném množství!

Cena za tričko začíná od 200 Kč a cena za polokošili od 250 Kč.

Obojí je možné zhotovit v barvě červené či béžové, s logem v modrém provedení a v jakékoliv 
z nabízených oděvních velikostí (od S po XXL).  Foto jakéhokoliv provedení možno zaslat na 

mailovou adresu na požádání.

Pro více info či objednávky posílejte mail na adresu: edt@email.cz

 
Změny pro rok 2008

- Byly  ustanoveny  změny  v placení 
členských  příspěvků.  Informování 
již  proběhlo,  přesto  je  možnost 
podání  informací  na  požádání 
mailem. 

- Byl  znovu  aktivován  bodovým 
systém,  všichni  začínají  s čistým 
kontem.

- Připomínáme,  že  při  správné 
platební morálce, můžete i vydělat 
– na schůzích obdržíte první nápoj 
(do 30 Kč), zdarma. 

- Aktivní  členové  klubu  mohou  od 
ledna  využívat  služby  pořádání 
akcí.  Více  info  opět  na  požádání 
mailem. 

Slovo závěrem

Nic se nemá přehánět, a tak věřím, že na začátek bylo zpráv už dost. Budu rád za jakékoliv 
Vaše připomínky, které mi pomohou náš plátek pořádně rozjet. Máme před sebou dlouhý rok 
a právě během něho bych si přál, abychom se na příští oslavě Silvestra sešli v počtu ještě 
hojnějším a to všichni pod hlavičkou klubu. Bude-li skutečně vše šlapat jak má, může se stát 
tento elektronický časopis jedním z komunikačních prostředků a poslů zpráv v našem klubu, 
proto se budou hodit  jeho další  přispěvovatelé.  Proto bych byl rád, kdyby se někdo začal 
podílet na jeho přípravě. Neboli: Hledáme redaktory!

Vydalo: Every Day Tuning, prezidium klubu, Šéfredaktor: mole.first, Redaktoři: - , Editor: mole.first, Grafická úprava: 
mole.first, Distribuce a kontakt: edt@email.cz
První vydání vyšlo: 03.01.2008 v elektronické podobě v nákladu 8 ks + možnost doobjednání + 1 tištěný výtisk,  Příští 
vydání vyjde: do 10.02.2008
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