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Slovo úvodem
Slovo úvodem zřejmě bude kratší a kratší. Proč? Není inspirace. Všechno co chci říct musím 
hezky pečlivě rozstřídit do různých článků a podobně. No, nemusel bych, ale to bych Vám 
pak mohl poslat jenom to slovo úvodem. A tak zoufale volám o pomoc: POTŘEBUJU 
REDAKTORY!!!!
Zde Vám tedy předkládám třetí číslo, a přeji příjemné počtení.

mole.first, šéfredaktor 

Klubová hymna

SPRÁVNEJ TÝM
Michal David

Refren…..
My jsme ten správnej tým. 

Když sáhnout si chceš kam si dřív nedosáhl a víš dobře kam a s kým. 
Tak můžeš pak mít vítězství na dosa,h když je s tebou správnej tým.

Refren…
Když máš ruce svý zdvižený nad hlavou a zmámen si vítězstvím
,tak faul nebolí ,nepadáš únavou máš prostě ten správnej tým.

Refren…
Když máš správnej tým nemůžeš nevyhrát a hrát se dá pouze s ním.

Pak zbejvá už jen coca-colu si dát a mít k tomu správnej tým.
Refren… 

 Téma čísla

1 rok s klubem

Je nelehké vést tuningový klub

Vzhledem k tomu, že kdykoliv jsem se pokusil o tuning, skončilo to totální destrukcí 
upravovaného předmětu, nejsem úplně tím pravým člověkem, který by měl básnit o 
tuningu. Otázka je také, jak se mohl někdo jako já, dostat do tuningového klubu a tak trochu 
ho vést. Odpověď je jednoduchá. Musel jsem si jeden založit.

Takhle to zní docela jednoduše, ale až zase taková sranda to není. Jeden člověk těžko něco 
zmůže. V našem případě se spojily tři hlavní myšlenky. Ta moje, tedy mít klub, ta Dakieho, 
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tedy dělat tuning, a ta Luckyho, mít s kým chodit popíjet a pařit. Všichni dohromady jsme 
měli ale něco společného – lásku k žroutům nafty a benzínu. 

Tři hlavy toho ví víc než jedna, a tři lidé mají třikrát více přátel a kamarádů. Rozhodili jsme 
tedy sítě. Zájem o klub byl větší než jsem čekal, to se musím přiznat. K založení, 25.02.2007 
nás přišlo osm. 

Za rok chodu se nám podařilo utvořit několik základních myšlenek a navenek jsme 
připraveni působit jako dobře organizovaný klub. Máme vlastní Stanovy, vlajku, hymnu, 
klubová trička, klubové samolepky, vlastní web a dokonce i vlastní noviny. Avšak pořád nám 
chybí ta skutečná a pravá pospolitost.

Bohužel není člověk, aby se zavděčil všem, a tak se postupem času náš počet rozrůstal a 
scvrkával, ať už z racionálních, nebo 
totálně na hlavu postavených 
důvodů. Dnes, nás je dvanáct a 
přihořívá na další. Ovšem osobní 
neshody mezi jednotlivými členy 
klubu mohou mít dopad nejhorší, 
jeho rozložení. Ten nemá rád toho, 
ten zase leze na nervy támhletomu… 
Věčné žabo-myší spory jsou 
doutnákem, čouhajícím ze soudku se 
střelným prachem, na kterém je 
položena naše vlajka. 

Vést klub není vůbec žádná 
sranda. Když pominu legislativní 
důsledky, které naše jednání může 
mít (kdyby se náhodou někdo 
rozsekal na rallye, a pak příslušníkům PČR přiznal, že jsme rally pořádali my…), jsou tu 
starosti ještě jiného rázu. Ty, které mě trápí víc. Čas od času mi přijde, jako kdyby klub 
zajímal jen a pouze mě. Žádné ohlasy, žádné reakce, na schůzi prázdno, na emaily žádná 
odpověď… V tu chvíli se mi zdá, že toho děláme málo, pro své členy. Proto se snažím 
vymýšlet další a další novinky, akce a soutěže, aby myšlenka klubu neuhasla. To však může 
mít paradoxně za následek přehlcení Vás a Vašich mailových adres, a Váš potencionální 
odpor ke všemu, co je klubové. 

Potom zase pro změnu přijdou akce, jako například poslední schůze. Dorazí drtivá věšina 
lidí, zábava se ani na chvíli nezastaví, dokonce probereme i poslední novinky a budoucí chod 
klubu. Přesně tak si představuji důstojné oslavení klubových narozenin. Je na co vzpomínat.

Jednou z nejtěžších věcí pro člověka v čele takového klubu je někomu říct „Čau, už k nám 
nepatříš“, nebo „Sbohem, už tě nepotřebujeme“. Kvůli takovýmto větám často může skončit 
několikaleté přátelství, vysloví-li je člověk v nevhodnou dobu, či nepochopí-li je adresát 
úplně správně. Některé takové věty jsem však musel již nejednou použít. To, co mi uklidňuje 
mysl je fakt, že jsme ke kroku vyloučení nepřisotupili sami od sebe, většinou to byla až 
reakce na chování dnes již bývalých členů.
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Přes všechny kopance jsem stále optimistou a věřím v úspěšnou budoucnost klubu. Před 
sebou mám jako motivaci uspořádání srazu na začátku května, kde bychom konečně naplnili 
cíl našeho snažení. Co bude dál je ve hvězdách, já se můžu pouze domnívat. 

S klubem velice úzce souvisel i dotazník, který jsem ku příležitosti prvního výročí zpracoval. 
Zde jsou jeho výsledky…

Výsledky dotazníku a jeho 
vyhodnocení:

Úvodem mi dovolte několik slov 
k vypracování tohoto průzkumu. Jak jsem 
již předeslal na začátku dotazníku, Vaše 
názory jsou pro nás to nejdůležitější, neboť 
bez Vás by klub neexistoval. Dotazník byl 
zpracován a koncipován právě tímto 
způsobem, abychom mohli odstranit 
všechny, nebo alespoň co nejvíce 
nedostatků, bránících jeho úspěšnému 
chodu. 
Výsledky jsou vcelku pozitivní, i když nás 
nemile překvapil fakt, že se nám dostalo do 
rukou i jedno velice negativní hodnocení. 
My se snažíme dělat maximum proto, aby 
se tyto situace nestávaly a neopakovaly, je 
jen na Vás, jak na ně reagujete. 
Než se vrhnu k samotnému vyhodnocení, 
dovolte mi, abych Vás požádal, že 
nastanou-li nedej bůh nějaké neshody mezi 
Vámi, či mezi námi a Vámi, či nebude-li se 
Vám cokoliv líbit, ozvěte se. Nebojte se 
říci své názory na rovinu. O tom, že chce 
někdo skončit, jsem se dozvěděl 
prostřednictvím dotazníku, žádného 
osobního či alespoň vyrozumění 
elektronickou cestou se mi nedostalo. 
Velice mě to mrzí. Za Vaše jakkoliv 
negativní postoje se k Vám nikdo nebude 
obracet zády, ale se je pokusíme vyřešit. 
Děkuji.

Chod klubu – průměrná známka 2,1 
(nejčastěji 2 – 70%)
Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč 
vlastně nemáme nejvyšší hodnocení. 
Z mého pohledu je to například 
angažovanost některých členů a jejich 
velkohubost. Možná je to také způsobené 

tím, že klub začal fungovat teprve minulý 
rok a stále je co se učit. Přesto si myslím, 
že dvojka je celkem slušná známka a 
uděláme vše proto, aby to příště byla 
jednička. 

Systém rozhodování – ANO (90%)
V drtivé většině jste byli se systémem 
rozhodování spokojeni, za což jsme rádi. 
Přesto se objevil hlas, který celý systém 
zpochybnil. Je však nutné si uvědomit, že 
neexistuje jiná, spolehlivá možnost, aby 
klub fungoval. I každá demokracie či dobře 
prosperující firma má své vůdce, a systém 
neustálého kolektivního rozhodování nikdy 
nemůže fungovat. Přesto se ho snažíme co 
nejvíce využívat. Jsme proto rádi, že zažitý 
systém akceptujete.

Počet a systém schůzí – vyhovuje 1x 
měsíčne (100%)
Při momentálním chodu klubu je skutečně 
naprosto vyhovující a postačující se 
kolektivně sejít jednou za měsíc. Přesto 
bych chtěl apelovat na to, aby jste alespoň 
jednou za měsíc dorazili – není nic 
smutnějšího, než téměř prázdný stůl 
v hospodě…
Mimochodem, v případě dlouhodobé 
neúčasti Vám mohou unikat poměrně 
důležité informace.

Práce prezidenta, viceprezidenta a 
pokladníka – optimální (100%)
Jsme rádi, že naší práci oceňujete. My se 
samozřejmě pokusíme Vás nezklamat 
v naší další činnosti.

Výše poplatků – spokojenost (100%)
Jestliže si přiložíme ruku na srdce, budeme 
muset přiznat, že členství v klubu je 
poměrně nákladnou záležitostí, 
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přepočítáme-li poplatky za celý rok. Jak 
jistě víte, otevřeli jsme sekci sympatizující 
člen s upravenými podmínkami – za 100 
Kč na rok. Tím se nám otevřela možnost 
klub rozšířit a „vytvořit“ si nové a budoucí 
řádné členy. Jsme rádi, že jste s poplatky 
spokojeni a že jste pochopili, k čemu 
vlastní slouží.
Přesto bych na Vás chtěl apelovat a 
dodržování termínu splatnosti, nebo 
v případě neschopnosti uhradit poplatky, o 
konzultaci s námi. Je příjemné slyšet, že 
Vám částka vyhovuje, ale ještě příjemnější 
je vidět ji v klubové kase. 

Počet členů – vyhovuje a můžeme dále 
rozšiřovat (80%)
Zde již není většina tak vysoká, přesto jsou 
pro rozšiřování více než tři čtvrtiny. Mohu 
říct jen: „Nebojte se, dočkáte se“. 
Začínáme již druhý rok. Ten první jsme 
posbírali zkušenosti a prošli si 
několikerými neshodami s dnes již 
bývalými členy. Podobné situaci se chceme 
samozřejmě bránit, proto může být 
rozšiřování pouze pozvolné a pomalé. 
Přesto se nebojím říci, že půjde-li vše jak 
má, na konci roku nás bude zase o něco 
víc.

Postavení v hierarchii klubu – vyhovuje 
(60%)
Pro zajímavost – dál chce postoupit 20% a 
skončit chce 10%. To, že naprostá většina 
potvrdila svou budoucí účast je jistě 
potěšující, může nás však pouze mrzet 
rozhodnutí skončit jednoho z nás. Přesně to 
totiž nechceme. I přes různé neshody si 
myslím, že vstoupí-li jednou někdo do 
klubu, měl by za něj bojovat a pokusit se 
ho udržet. Měl by se pokusit o shodu a 
snažit se dospět ke kompromisu. Pouze tak 
to můžeme někam dotáhnout.  Nejvíce ze 
všeho mě těší 20% z Vás, kteří chtějí 
postoupit v klubu dále – svědčí to o jejich 
srdci odevzdanému této myšlence a o tom, 
že klub by nemusel skončit v propadlišti 
dějin tak rychle.

Obsah a počet akcí – málo akcí (60%)

Zde snad většinou z Vás potěším – pro 
tento rok je plánováno daleko více akcí než 
v loňském roce. Záleží již pouze a jen na 
Vás, zda se jich zúčastníte či nikoliv. 
Mimo jiné bychom opět chtěli obnovit 
tradici grill párty vždy doma u jednoho 
z nás, kterou jsem používali rok před 
založením klubu. Dále bychom chtěli 
uspořádat opět rally, tentokrát ve větším 
počtu a snad ne pouze jednou. 
Samozřejmostí jsou tuningové srazy a 
možná i sraz vlastní. Máte se na co těšit.

Budoucnost klubu – klub bude fungovat 
několik let (80%)
Prakticky podobná odpověď – klub se 
časem rozpadne - dostala zbytek hlasů. 
Zaplať bůh nikdo nenapsal, že se klub 
rozpadne letos. Dává nám to naději a sílu 
pokračovat dál v naší práci.

Pořádání tuningového srazu – skvělý 
nápad, rád pomůžu (70%)
Zbytek si není jist, zda celou akci 
zvládneme. Zde jsem optimistický, sraz 
budeme koncipovat tak, aby bylo jeho 
pořádání co nejjednodušší. Rozhodně to 
nebude monster akce typu Hradec, ani 
velká akce typu Doksy. Za jakoukoliv 
pomoc budeme ale vděčni a jsme si jisti, že 
to utuží vztahy v klubu.

Práce pro klub – rád bych dělal víc 
(50%)
To nás těší. Něco najdeme.  Objevili se i 
odpovědi příliš vytížený (chápeme) a jedna 
z odpovědí byla i „nezajímá mě“. Doufali 
jsme, že se nevyskytne, a dotyčný svůj 
nápad přehodnotí. 

Webové stránky – líbí se (50%), neviděl 
(30%), nelíbí (20%)
V této kategorii se mi sešlo pouze sedm, 
resp. sedm lidí, kteří web viděli, další tři se 
neozvali. Na plnohodnotné hodnocení je to 
příliš málo, ale přesto:
Zde jsou jednotlivá ohodnocení: 
http://everydaytuning.wgz.cz – průměrná 
známka 2,4 (nejčastěji 3), 
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www.edt.phorum.cz – průměrná známka 
2,3 (nejčastěji 2 a 3), 
http://picasaweb.google.cz/edt.team  - 
průměrná známka 1,5 (nejčastěji 1 a 2). 
Celkový průměr webů je tedy 2,06.
U problému jako je web je důležité si 
uvědomit, že je to naše hlavní vizitka, naše 
cesta k veřejnosti a budoucnosti klubu. 
Známka, blížící se průměru 2,5 a nejčastěji 
ohodnocenou známkou 3 rozhodně není 
pozitivní. Speciálně hlavní web, kterým je 
klub prezentován je nutné vyšperkovat 
natolik, aby jeho průměrná známka byla 
stejná jako u galerie. Ani výsledek phora 
nás netěší, možná je jeho momentální 
známka zkreslena přechodem na nový 
design a systém fungování. Situace u phora 
je přesto odlišná než u hlavního webu, 
neboť phorum je víceméně určeno členům 
klubu, a ti si sami mohou zkorigovat jak 
bude phorum vypadat. U hlavního webu je 
to trochu problém, neboť je nutné, aby se 
líbil většině členů. Pokud to tak nebude, 
nemůže se zákonitě líbit ani většině 
návštěvníků – počet návštěvníků 
oficiálních stránek je mimochodem 
předpokládán daleko vyšší, než počet 
návštěvníků phora. Proto je nutné na webu 
usilovně zapracovat a vytáhnout jeho 
hodnocení minimálně o stupínek výš.

EDT NEWS – něco tam chybí (50%), 
jde to číst (30%) a perfektní (20%)
Hodnocení perfektní je potěšující, ale 
zastoupené málo. Hodnocení jde to číst je 
slušné a svým způsobem také potěšující, 
přesto nevyjadřuje to, co bychom od novin 
chtěli. Hodnocení něco tam chybí se dalo 
čekat – při teprve dvou vydaných číslech. 
Je nám jasné, že je stále co zlepšovat a 
jsme rádi, že jste se speciálně k tomuto 
tématu vyjádřili nejvíce. Je nasnadě, co 
EDT NEWS chybí nejvíce – reportéři. 
Stav, kdy je píše pouze jeden člověk může 
zkreslit jejich objektivní pohled a 
v neposlední řadě je může nechtěně 
poškodit – díky častému opakování témat 
apod.  Rozdělení na rubriky, které se 
objevilo jako jeden z nápadů s tím velice 
úzce souvisí. Právě proto je nutné, aby se 

do psaní zapojili ještě alespoň dva lidé, a to 
nastálo. Jsem rád, že se vyskytly dva hlasy, 
které by se rády zapojily do novin. Jenže 
díky anonymitě dotazníku nejsem schopen 
zjistit, kdo to vlastně byl, proto bych byl 
rád, kdyby se přihlásili. Jeden z dalších 
postřehů byl i malá výraznost novin, neboli 
trochu je zvýraznit. Na tom jsem se snažil 
zapracovat již od druhého čísla a nabídnout 
Vám více fotografií a barev. Na další 
postřehy se těším. Poslední postřeh – 
posílat zprávy v .pdf jsem ihned vyzkoušel 
a vypadá to, že se ujal.

Rubrika o novinkách z tuningu – přesně to 
o čem jsem mluvil výš. Nemohu stíhat 
všechno, proto bych měl rád reportéra 
přímo na tuto rubriku. Navíc tuningu 
nerozumím natolik, abych si troufl ho 
recenzovat.
 
Postřehy:

Informace se nedostávají ke všem
Abych řekl pravdu, tato poznámka mě 
mírně řečeno naštvala. Otázka je proč se 
informace nedostávají ke všem. Odpověď: 
protože nechodíte na schůze, nečtete EDT 
NEWS, nekoukáte na www.edt.phorum.cz, 
nečtete emaily…. 
Informace se Vám všem snažíme podávat v 
co největší možné míře. Není technicky ani 
finančne možné každého člena obvolávat a 
sdělovat mu každou informaci která se 
týká klubu. Všechny informace byly, jsou a 
budou řečeny schůzích, nově se objevují v 
novinách, vždy se objevovaly na phoru a 
většinou jsem závěry ze schůze rozesílal 
ještě emailem. Kdo nemá přístup k 
internetu, může se kdykoliv dotázat 
kohokoliv z nás tří zainteresovaných - mě, 
Luckyho, Dakieho. Můžeme samozřejmě 
každého zvlášť obtelefonovávat, ale 
budeme muset neúnosně zvýšit poplatky. 
Přesně proto se organizují jednou měsíčně 
schůze - aby všichni všechno věděli. Při 
účasti, jako byla ta poslední (5 lidí!) se 
není co divit, že někomu informace chybí.
Problém souvisí i s jednou kritizovaným 
systémem rozhodování. Jeden hlas, který 
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jej odsoudil zřejmě nepochopil nemožnost 
rozhodovat kolektivně, když se nedokážou 
všichni sejít. I z tohoto důvodu a z důvodu že 
mi tři, respektive čtyři s JouJouem se na schůzi 
sejdeme vždy, jsme se rozhodli klub řídit v 
průběhu roku pokud možno sami. Toto je 
dokonce zakotveno ve Stanovách klubu. 
Abychom ovšem nepůsobili despoticky, vždy 
Vám dáváme na SCHŮZÍCH prostor k 
hlasování. Závěrem: chce-li se někdo podílet 
na řízení klubu (a paradoxně chce v klubu 
skončit), musí chodit na schůze. Pro dostatek 

informací se o informace musí zajímat. Vše je 
k dispozici. Tečka.

Klubovna

Jedna z prvních záležitostí, které jsme po 
založení klubu řešili. Bohužel na ni naše 
klubové finance nepostačují. Proto je velice 
nepravděpodobné, že bychom se k ní 
v nejbližší době dopracovali.

Rozhovor

Další na paškál přišel náš viceprezident a dopadne-li vše tak, 
jak je to nasměrováno, možná i Váš příští prezident, jeden ze 
zakládajících členů, „autor“ klubové hymny a vášnivý 
motorkář, teď prosím potlesk, člen Lucky!

1) Co tě přivedlo do klubu?  
Jsem jeden ze zakládajících členů a na začátku toho všeho 
čemu dnes můžeme s hrdostí říkat EDT byla dobrá 
myšlenka a hlavě to bez čeho nemůže bejt správnej klub 
klubem banda dobrejch kamarádů…nebudu se tady ale 
rozepisovat o minulosti klubu kterou už skvěle zmapoval 
hned v prvním čísle prezident.

2) Za co v     klubu zodpovídáš, tvoje úspěchy v     klubu  
V klubu vykonávám funkci víceprezidenta a podílím se na plánování klubových akcí a 
vlastně na celkovém vedení klubu… 
Úspěchy a neúspěchy to je dobrá otázečka, do klubu jsem zatím přivedl nejvíce členu ale 
bohužel většina nevydržela a ztratila se do propadliště klubových dějin, škoda dnes můžou 
jen litovat že přišli o super partu lidí a o společné akce… 

3) Co se ti na klubu líbí a nelíbí, co bys změnil    
I když už za sebou máme podle mého mínění úspěšný první rok fungování nechce to 
usínat na vavřínech a pořád pracovat na zlepšní…chtělo by to více společných akcí typu 
grilovačky, společné výlety a třeba i nějaké společné víkendové blbnutí někde v kempu u 
vody…jak se říká pořád je co zlepšovat… 

4) Tvoje kára  
Káru mám taky ale bohužel nemám na autě tažný…:o)
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Tak teď vážně můj povoz je Škoda 
Fabia 1.9 TDI nasteroidovaná na 
100kW, barva je modrá race z nové 
oktávky RS, přední nárazník 
sportpaket, zadní RS, WRC 
křídlo(podle některých sušák na 
prádlo), Eibach pružiny, v létě 
obstarávají kontakt s vozovkou 
magneziová kola Speedline Cors…
Ale v poslední době jsem se zbláznil 
do jednostopých vozidel a auto šlo 
trošku na vedlejší kolej, prostě se ze 
mě stal DDO. Jezdím na Yamaze 
YZF 600R Thundercat stříbrnožluté 
barvy a pod prdelí mi burácí řadovej čtyřválec, který mi dává pěkné stádo stovky 
plnokrevníku.

5) Co máš v     plánu?  
Tak v létě, když vše půjde tak jak má, tak bych chtěl pořídit novou a smozřejmě silnější 
mašinu a k tomu bych chtěl dělat maximum pro klub, aby se dále rozvíjel a dostal se trochu 
do podvědomí lidí

6) Nějaká perlička spojená s     motorizmem či klubem  
Dostaly se mi do rukou nové fotky testovací Fabie S2000 a je to fakticky mazec, pěkná 
černá barva kontra bílá kola, no prostě paráda co víc dodat…

7) Dostáváš často pokuty?  
Co to je pokuta to se maže na chleba nebo to je nějaká nemoc? Zatím jsem žádnou 
nedostal, ale to se asi brzo změní až na jaře vyjedu na Bleskové kočce :o)

8) Boural jsi někdy?  
Tak jeden ťukanec jsem zažil svojí vinou. No vinou spíše blbostí, ještě mi ani nezaschla 
barva na řidičáku a já pod vlivem sednul do auta a trošku omlátil dva žulové patníky a 
hupnul jsem z kopce. Naštěstí to odnesly na škodovce jen plechy a dveře u řidiče…a druhá 
nehoda byla při spanilé jízdě na Klůčku, ale to tady nebudu dále rozebírat.

9) Něco o tobě  
Jsem normální jednadvacetiletej kluk kterej má rád motorky, auta, tuning, dobrou zábavu a 
muziku a hlavě kamarády, bez kterých by se nedala dělat ani jedna z těch věcí které jsem 
napsal.

10)  A na závěr si polož a zodpověz libovolnou otázku  
Tak třeba co bych popřál klubu do dalšího roku jeho fungování.
Všem bych rád popřál aby klub fungoval podle našich představ, abychom se na schůzích 
pokaždé scházely v plném počtu a hlavně aby se podnikalo co nejvíce společných akcí na 
kterých se budem všichni maximálně bavit.
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Únorové ohlédnutí

Druhý měsíc nového roku byl pro náš klub tak trochu okurkovou sezónnou. Většina z nás se 
věnovala škole, práci a svému miláčkovi a nic pořádného se nedělo. Pouze jednou jsme se 
sešli na společné výroční schůzi, která se, myslím, nadmíru vydařila. Mimo jiné jsme na ní 
rozhodli o vyloučení Pepína (jediná nepříjemná záležitost) a pak už se řešily jen příjemnosti. 
Člena Šímu jsme přesunuli do sympatizujících členů, z důvodu jeho očekáváné dlouhodobé 
nepřítomnosti. Rozdali jsme si klubové samolepky a pár kladných bodů. Vybrali jsme si 
klubovou hymnu a oficiální web www.edt.tym.cz . Oslavili jsme naše výročí a Šímovi 
narozeniny. Nakonec jsme to cel završili bowlingem. Více takových dní. 
V neděli, po schůzi, se konečně udělalo teplo a hezky, a pokud to vydrží, můžeme se těšít na 
brzké rally, párty a podobně!

Bodíky a trestné punkty

Únor byl, zaplaťbůh, celkem klidným. Posuďte sami…

+1 bod za vítězství v soutěži o hymnu klub člen Lucky (zbývá 11)
+1 bod za vítězství v soutěži o web klubu člen TDI (zbývá 10)
Zrušení bodového systému členovi Šíma 
Zrušení členství Pepínovi

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

5.2. Tuning párty se nekoná. Tuningový sraz 2008 
v Hradci Králové byl zrušen kvůli nedohodě o 
pronájmu plochy. Magistrát města se rozhodl 
plochu nepronajmout. Tuning párty se pravidelně 
uskutečňovala od roku 2002.
11.2. Škoda Auto začíná testovat nový závoďák. 
Vůz s označením Škoda Fabia S200 (kategorie 
Super 2000), jehož prototyp se právě testuje by měl 
být nasazen do sezónny 2008/2009 a jako 

nejpravděpodobnější jezdec je uváděn Jan Kopecký – 
možností je však několik. 
11.2. Nejlevnější auto přijde do Evropy v roce 2012. 
Indická Tata Nano, o které jsme informovali v minulém 
čísle přijde na evropský trh za 4 roky. Dá se 
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předpokládat, že cena bude díky clům a daním o něco vyšší, než v rodné Indii, přesto by měla 
zůstat nejnižší na trhu.
12.2 Společnost Continental připravuje nový typ pneumatik, který by dokázal sám zacelit 
defekt pláště. Výhodou nového pláště je jednoduchost konstrukce a možnost vytvoření 
podobné pneumatiky v jakémkoli rozměru.

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

Desáta, jakoby magická strana je právě popsána a mě nezbývá, než se rozloučit a těšit se 
nashledanou v březnu. Doufám, že se Vám nový, snad lepší design líbí.

mole.first, šéfredaktor
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Třetí číslo vyšlo: 03.03.2008 v elektronické podobě v nákladu 10 ks + možnost doobjednání + 5 tištěných výtisků,  Příští 
číslo vyjde: do 10.04.2008
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