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Slovo úvodem
Duben bude pro náš klub, hlavně pro mě osobně zlomovým měsícem. Po 14 měsících se budu 
muset  s klubem rozloučit  ve  funkci  aktivního  prezidenta.  Komu předám své  žezlo,  to  se 
dozvíte jako překvapení na konci tohoto čísla. Možná (doufám v to) se někdo z Vás zeptá 
proč? Jak mnoho z Vás ví, chystám se za prací odletět do zahraničí, a to na poměrně dlouhou 
dobu.  Pravděpodobně několik let.  Má-li  být  tedy klub zachován,  je  třeba,  aby mě v jeho 
vedení někdo vystřídal. 
Tímto se s Vámi tedy loučím jako prezident a zůstávám pouze jako čestný člen a šéfredaktor 
tohoto plátku, kterým Vás budu zásobovat tak jako dnes – a tak, jak mi to internet umožní.
Příjemné počtení.

mole.first, šéfredaktor 

POZVÁNKA NA SRAZ SKODAHOME.CZPředsednictvo klubu EDT Vás srdečně zve na 1.sraz Škodahome v pořádání klubu Every Day Tuning. Sraz se uskuteční v sobotu 3.května 2008 na autobusovém nádraží v Turnově.Přijeďte všichni a pochlubte se se svými čtyřkolými mazlíčky!

2



Téma čísla

Motosalon 2008 ve fotografii
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                                               více na http://picasaweb.google.cz/edt.team
                                                                                             Foto: Lucky, Praha 2008

Rozhovor

Jedním slovem: JouJou. Více o sobě, on sám.

1) Co tě přivedlo do klubu?  
Zákeřná otázka, ale jasná odpověď, společnost mladých lidí, kteří 
vědí co chtějí, jdou za svým cílem, a vzájemně se podporují. Klub 
už pro mě je nedílnou součástí života..něco jsme už zažili a něco 
určitě  ještě  zažijeme..takže  účast  v klubu  je  pro  mě  důležitá,  ze 
začátku  sem  ani  nějak  nepřemýšlel  o  tom  že  to  dotáhneme  až 
sem..ale jak je vidět, jsme prostě tým a něco dokážeme..

2) Za co v     klubu zodpovídáš, tvoje úspěchy v     klubu  
Nedávno  jsem  byl  nominován  a  poté  i  zvolen  do  funkce  PR 
koordinátor..mám na starost více méně propagaci klubu..zajišťování 
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reklamních  předmětů,  zviditelnění  klubu  mezi  spoluobčany atd..co  se  týče  úspěchu  tak  si  dovoluji  asi 
skromně  podotknout,  že  jsem byl  první  kdo  dotáhl  trička  do  zdárného  konce..za  což  sem i  sám rád. 
Samozřejmě pomoc od vás přátel je pro mě důležitá, takže i touto cestou díky!

3) Co se ti na klubu líbí a nelíbí, co bys změnil  
Trošku asi politická otázka..zkusím politicky odpovědět..klub potřebuje pevné vedení, a to si myslím že má. 
Jak již někde bylo psáno, žabo-myší války nejsou pro náš tým vhodné takže doufám že se nám podaří někdy 
napjaté situace zvládnout a rozumně si o tom popovídat..samozřejmě se těším letos na co nejvíc společných 
akcí, grilovaček, dovolenou(která mimochodem loni nedopadla) co bych změnil? Asi počasí které je teď 
venku

4) Tvoje kára  
Moje kára, wow..no je to můj kůň, odveze mě více méně kamkoli, pod kapotou toho moc nemá(je tam málo 
místa) srdce má vložené do 1,4 MPi  50kw, barva Modrá Dynamic, vzhled hlavní asi kola o velikosti 15“ 
značky MAM W1, cestu mi krásně osvětlují nové xenony, a brzy snad bude na přední části vozu i nový 
nárazník, zadní část mé lodi zdobí decentní křídlo GT , atypické lampy, co se týče interiéru..tak snad jen 
posed v GT sedačkách mi dopřává trochu pocitu většího bezpečí díky většímu bočnímu vedení. Na školáka 
si myslím že se nemám za co stydět

5) Co máš v     plánu?  
V plánu mám snad jen být úspěšný jak ve škole tak na pracovním poli, je to těžké ale poperem se s tím, co 
se týče povozu, už moc úprav neplánuji, asi pár detailů ve formě folií a loketní opěrky..motocykl je kapitola 

sama pro sebe, takže o té až někdy příště..

6) Nějaká perlička spojená s     motorizmem či klubem  
Perlička..pro mě zatím nejlepší  svezení  bylo v „Rovenské“ 
závodní fabii 1,5 mpi o výkonu 140 koní (pro nedůvěřivce – 

změřeno na brzdě) jakožto spolujezdec. Byla to 
testovací  jízda  a  pocit  na spolujezdcově  místě 
byl velmi zvláštní..přeci jen člověk od volantu 
je zvyklý se toho kulatého nesmyslu držet..ale 
spolujezdec..si  drží  akorát  tak  desky 
s itinerářem..
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7) Dostáváš často pokuty?  
Pokuty nedostávám, zatím sem neobdržel žádnou, takže ťuk ťuk ťuk, nechci samozřejmě zakřiknout ale 
v dnešní době to je hned ..člověk se nehlídá a hned tam je větší rychlost než je povolená..

8) Boural jsi někdy?  
Nehodu už mám za sebou..skončil sem v nemocnici s rozraženou hlavou..otec říznul onehdá zatáčku pod 
naším domem a v proti směru byla jiná škodovka..tak jsme to strhli.

9) Něco o tobě  
 Něco o mě..jsem z malého městečka nedaleko Turnova. Chodím stále do školy a to do Jablonce na voš. Žiju 
motorismem jako takovým, odmala s auty, motorky ty zatím moc ne,,ale spíše osobáky..taky samozřejmě 
jako mnoha z vás se vrtám v pcčkách a taky do holek jinak mám rád zábavu, společnost dobrých přátel a 
letní grilovačky..

10)  A na závěr si polož a zodpověz libovolnou otázku  
Jakou nej akci bych chtěl zažít s klubem? 
Samozřejmě že všechny, doufám že jich bude co nejvíc, a všechny se vydaří..hlavní akce doufám dopadne, a 
je to náš první oficiální sraz.

Březnové ohlédnutí

Mluvíme-li o klubu, byl březen ještě chudší, než předchozí měsíce. Nic se nestalo, dokonce ani schůze 
nebyla. Počasí si s námi dělalo co chtělo…

Bodíky a trestné punkty

Březen = nula. Možná proto, že nebyla schůze… I když při společných provozních schůzkách (někdo tomu 
říká „kalby, chlastačky, posezení…“) jsme zjistili znepokojivou věc – opět se nám množí případy, kdy se 
naši členové nemohou odhodlat zaplatit poplatek. Vše se ukáže na další schůzi.
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Dále připomínáme splatnost měsíčních členských poplatků. Splatnost na březen byla 25.2. 14 dní po 
splatnosti Vám budou omezeny členské výhody na dva měsíce. Individuální platební kalendář je NUTNO 
konzultovat předem s mole.firstem nebo Dakiem.

NOVINKY NA PLNÝ PLYN

8.4. Tuning Párty HK bude! I když s trochu jiným názvem – Tuning Fest – se uskuteční 21.června tradiční 
setkání  tunerů  na  letišti  v Hradci  Králové.  Co  se  ještě  v únoru  zdálo  být  ztracenou  záležitostí  je  dnes 
definitivně jisté a my se opět můžeme těšit na tisíce natuněných kárek.
3.4. Nový Superb ve výrobě. Výroba se rozjela v pobočném závodě v Kvasinách. Nový Superb se poprvé 
oficiální představil letos na prknech ženevského autosalonu a je řazen do vyšší střední třídy. Prodej bude 
zahájen letos v červnu a jeho cena bude začínat na 619 000 korun. 
30.3. Škodovky lze v zahraničí koupit až o čtvrtinu levněji. Zprávu přinesl server novinky.cz, a netýká se 
výhradně Škodovek. Například nové BMW je výhodnější nechat si dovézt z USA než ho koupit v tuzemsku. 
Za vše může malá konkurence v ČR.
28.3. Ford Model T slaví 100 let. A s ním i masová výroba automobilů. Právě díky Henry Fordovi a jeho 
černému Modelu T si dnes může koupit automobil téměř každý.
20.3. Světovým autem roku 2008 je Mazda 2. Ve finále porazila Ford Mondeo a Mercedes-Benz třídy C. 
Mazda se dostala i do kategorie o nejlepší design, kde ji však porazilo Audi R8, jenž se stalo zároveň i 
Nejlepším sportovním vozem.
10.3. Nová značka motocyklů v Česku – Megelli. Anglický výrobce motocyklů se prodral se svým Megelli 
125 r Sport, Motard nebo Naked i na český trh. Cenu modelo Motard začíný 74 999 Kč včetně DPH.

Převzato ze serveru www.novinky.cz

8

http://www.novinky.cz/


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 230 Kč a cena za polokošili od 280 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

™neplatí pro nové členy klubu, ti mají tričko za 200 Kč

Slovo závěrem

Dnešní trochu jiné a navíc lehce opožděné číslo je skončeno a já se těším na setkání s Vámi prostřednictvím 
těchto stránek zase za měsíc. Nakonec jsem Vám slíbil ještě jméno nového prezidenta. Dle očekávání se jím 
tedy stává – Lucky! Přeji tedy jemu i Vám, aby klub vedl zodpovědně a popoháněl ho směrem, který jsme si 
vytičili. mole.first, šéfredaktor

Vydalo: Every  Day Tuning,  prezidium  klubu,  Šéfredaktor: mole.first,  Redaktoři: -  ,  Editor: mole.first,  Grafická  úprava: mole.first, 
Distribuce a kontakt: edt@email.cz
Třetí  číslo vyšlo: 13.04.2008 v elektronické podobě v nákladu 10 ks + možnost doobjednání + 5 tištěných výtisků,  Příští číslo vyjde:  do 
15.05.2008
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