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Slovo úvodem 
Podzim je tady. Silniční sezóna je již skoro za námi a my můžeme své dvoustopé miláčky pomalu 
ukládat k zimnímu spánku. Nebo je alespoň tepleji obléct. A co bude dělat klub na podzim? Toť 
otázka, ve věcech různých sešlostí se mnou moc počítat nemůžete, budu rád, když stihnu jednu či dvě 
schůze a možná se i otočím na skok jednou navíc. Co Vám můžu slíbit je to, že se ze všech sil 
vynasnažím o získání dalších partnerů pro náš klub - ať ta příští sezóna je lepší, než byla tahle.  
 
O dílčích úspěších se můžete dočíst v tentokrát trochu větším měsíčním ohlédnutí.  
 

mole.first, šéfredaktor  
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Srpnovo-zářijové ohlédnutí 
 
Těsně po uzávěrce posledního čísla (8.) jsme přijali do klubu dalšího člena - foromena. 
Více o něm se dozvíte v rubrice Rozhovor. Dalšího člena, nebo spíše členku jsme přijali 
v polovině září - o ní se dozvíte v rubrice Seznamte se. Srpnová Mimoň se bez naší účasti 
neobešla, nicméně reprezentace byla malá. Snad příště. V září náš klub vyrazil na jednu 
z pro nás nejvýznamnějších akcí - Škoda Tuning Doksy. Také na poli spolupráce s jinými 
subjekty je náš klub čím dál tím více úspěšnější. Od srpna se nám podařilo přilákat další 
partnery a na několika dalších spoluprácích pracujeme. Vizitka našeho klubu se díky 
tomu obejvila na www.turnov.cz, měla by se objevit na akci KW BERG TROPHY 2008 a 
dopadne-li vše dobře, objeví se i v časopise Autosport & Tuning.  Největší úspěch na 
tomto poli však zaznamenal Dakie, když se mu podařilo vyjednat slevu v Pneuservisu na 
Výšince u Marcela Poláka a to ve výši 30% na zboží i služby.  
 
Pro naše členy je také od zaří (resp. srpna) spuštěna nová soutěž, která nahrazuje 
Trestné body. Více o ní se dozvíte v nyní pravidelné sekci ČLEN ROKU 2008. 
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Díky slušnému lobingu mole.firsta a Dakieho pro nás také bylo otevřeno speciální téma 
na www.skodahome.cz , které je od nynějška našim novým fórem. Budeme se těšit na 
Vaše příspěvky. Více o foru se dozvíte v tomto čísle. 
 
Poslední novinkou je zajištění domečku na Silvestrovskou párty. Ta proběhne na 
stejném místě (a kupodivu i ve stejný den) - pro nově příchozí je to Semínova Lhota. 
Podrobnosti upřesníme někdy příště.  
 
Dále připomínáme splatnost členských poplatků. Tři čtvrtiny roku jsou již za námi a 
pár posledních stále nemá zaplacené poplatky. O stavu svého konta se můžete 
informovat u Dakieho.  
 
 

 
ČLEN ROKU 2008 
 
Proč mě to napadlo tak pozdě, říkám si. Ale lepší pozdě, než-li nikdy. Tady je můj dárek 
pro Vás. Nová soutěž právě startuje! 
 
Kdo v soutěži zvítězí? Členem roku se stává takový řádný člen, který se nejvýznamnější 
měrou zasazuje o rozvoj a propagaci klubu, vzorně ho reprezentuje a je v klubu oblíben. 
Mimo to se vyhlašuje i vítěz druhé kategorie - sympatizující člen. 
 
Kdo se ji účastní? Do soutěže o člena roku jsou automaticky zapsání všichni řádní i 
sympatizující členové klubu. 
 
Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v průběhu celého roku, vyhlášení vítěze proběhne 
na silvestrovské párty. 
 
Co se dá vyhrát? Hlavní cenou jsou členské poplatky na rok zdarma. Aby měl člen co 
uchopit, čeká na něho láhev kvalitního alkoholu. V kategorii sympatizující člen obdrží 
vítěz jen o něco menší lahev, poplatky však musí platit dál. ;) 
 
Jak soutěž probíhá? 
Každý člen v soutěži získává body ve čtyřech kategoriích, kterými jsou: 

-          Hlasování ostatními členy klubu - v této kategorii se dá získat nejvíc bodů - vítěz může 
do tabulky získat až 140 bodů 

-          Celoroční práce pro klub, aktivita člena v oblasti rozvoje klubu a jeho propagace - 
možnost získání až 120 bodů (v roce 2008 pouze 50) - nezapomeňte, že i při 50 bodech 
se dá zamíchat pořadím 

-          Účast na schůzích a srazech - seznam srazů schválených srazů najdete 
na www.edt.tym.cz v sekci „Kalendář akcí a schůzí“ - akce jsou označeny kódem 
„CL2008“ - až 91 bodů 

-          Placení příspěvků - na začátku člen dostane 24 bodů a ty jsou mu po 4 odečítány při 
každém zpoždění platby, zbylé body budou započítány do tabulky - pro rok 2008 tato 
kategorie neplatí! 
Při ideální kombinaci se tedy v soutěži dá získat až 375 (resp.351) bodů (to se ovšem 
nepředpokládá :o) 
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O průběhu soutěže bude průběžně informováno na http://edtnews.wgz.cz v sekci „Člen 
roku 2008“ 
 

Hlasování 
Hlasování se uzavírá 31.října 2008, do 5.listopadu budou zveřejněny výsledky. Hlasovat 
můžete po celou dobu trvání soutěže, své hlasy můžete jednou změnit. Jak samotné 
hlasování probíhá? 
Každý člen nominuje 3 jiné členy (nesmí sebe) podle vlastního uvážení. Hlasující by měl 
přihlédnout k zásluhám nominovaných, tato část soutěže je však čistě subjektivní, takže 
můžete volit své kamarády. Tyto 3 členy seřadí na první, druhé a třetí místo. Tito poté 
dostanou za každé první místo 10 bodů, za každé druhé 8 a za každé třetí 6 bodů. 

 
Práce pro klub 

Body každému členovi přiděluje prezident, na bodech prezidentovi se musí shodnout 
viceprezident a pokladník. Každý měsíc se rozdá až 25 bodů řádným členům a až 10 
bodů sympatizujícím členům, kteří byli nejvíce aktivní. Každý člen však může v jednom 
měsíci obdržet maximálně 10 bodů. V praxi to pak vypadá například takto: 10b - člen 1, 
10b - člen 2, 5b - člen 3. Rozložení je pouze příkladné - může být klidně 8-8-7, nebo 8-7-
6-4… Získání bodů bude vždy odůvodněno, proti odůvodnění se může kdokoliv, komu se 
nezdá odvolat - obhajoba proběhne na následující schůzi. Body budou zapsány vždy na 
konci měsíce - průběžné hodnocení bude vždy k 15. a k 30. (31.) dni měsíce 
prezentováno na stránkách EDT NEWS. 
 
V roce 2008 se body udělují zpětně do srpna. 
  

Účast na akcích a srazech 
Za účast na schůzi člen obdrží 2 body, za účast na veřejném srazu (třeba Doksy, Mimoň) 
10 bodů, za účast na klubovém srazu 15 bodů - účast na veřejném srazu se dokládá 
svědectvím nebo fotografiemi - v roce 2008 se body udělují zpětně i do srpna. 

 
Placení příspěvků 

Tato kategorie podléhá pokladníkovi, který bude jednou za tři měsíce informovat o 
zpožděných platbách. Pro rok 2008 se tato kategorie nezavádí! 
  
  
Seznam akcí v soutěži Člen roku 2008: 

1)       Všechny schůze (cca 3) 
2)       II.EDT & Skodahome.cz sraz Turnov (zpětně) - 15 bodů 
3)       Mimoňské války XIII. (zpětně) - 10 bodů 
4)       XIII.Škoda Tuning Doksy 12.-14.září - 10 bodů 
5)       X.Milovice Tuning Party 12.-14.září - 10 bodů 
6)       IX. Tuning, hi-fi and styling Plasy 20.září - 10 bodů 
7)     Automotoshow Frýdlant v Čechách - 19.-20. září - 10 bodů 
8)       High Speed Meeting VI. - 4.října - 10 bodů 
9)     7. Sraz Skodahome.cz v Dolních Chabrech - 24.-26.října - 10 bodů 

 
 
 
 



  EEDDTT  NNEEWWSS  

 

 5

 

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ČLENA ROKU 2008 k 30.9.2008: 
 
Řádní členové 
1. Dakie (43 bodů) 
2.-3. Lucky, JouJou (oba 42 bodů) 
4. Pirát (39 bodů) 
5. Janča (37 bodů) 
6. Bumbrlik (33 bodů) 
7. TDI (30 bodů) 
8.-9. mole.first, Najmis (oba 25 bodů) 
10. Holub (10 bodů) 
 
Sympatizující členové  
1. Foromen (35 bodů) 
2. Laczo (29 bodů) 
3.-4. MalaPacka, fany (oba 25 bodů) 
5.-6. Šíma, Bedlickaa (oba 0 bodů) 

 
NOVINKY NA PLNÝ PLYN 
 
29.09. Na internet unikly oficiální fotky Škody Octavia II po faceliftu. 
Jsou zde:  

 
 
 
 
 

 
19.09. Kvůli chybě v zákoně nebude od 1. ledna 
příštího roku opilým řidičům hrozit ztráta bodů. 
Chybu odhalil právní expert Autoklubu ČR Zdeněk 
Svátek. Situaci může změnit jen rychlá změna legislativy, 
nápravu slíbilo ministerstvo vnitra. Informovala o tom 
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televize Nova. Nyní opilým řidičům hrozí pokuta a odebrání šesti bodů. Záhadou je, jak 
mohla chyba projít ve třech institucích po sobě… 
 

15.09. Téměř bez kamionů mají být od 
příštího roku o víkendech tuzemské 
silnice. Vláda totiž na dnešním jednání 
schválila celoroční stopku pro nákladní 
vozidla nad 7,5 tuny. Návrh ministrů dopravy 
Aleše Řebíčka a životního prostředí Martina 
Bursíka předpokládá, že těžká monstra 
zůstanou zaparkována v pátek od 15 do 18 
hodin a v neděli od půlnoci do deseti večer. 
 
18.09. Mapa nehodovosti v ČR. Je to dobrá 

zpráva pro tuzemské řidiče. Při plánování trasy po Česku si už brzy budou moci na 
internetu vyhledat riziková místa, kde dochází k častým haváriím, a přizpůsobit tomu 
svoji jízdu. Unikátní mapa nehodovosti vznikla na zakázku státní správy. Šéf dopravních 
policistů Martin Červíček dnes oznámil, že do měsíce bude systém přístupný i 
veřejnosti.   
 
16.09. Německý výrobce sportovních vozů Porsche zvýšil svůj podíl v největší 
evropské automobilce Volkswagen na více než 35 procent z předchozích 31 
procent. Oznámila to v úterý firma s tím, že tak získala nad Volkswagenem faktickou 
kontrolu. Součástí VW je rovněž česká Škoda Auto. "Tento krok zajistí, že Porsche bude 
mít trvalou většinu na výroční valné hromadě VW," uvedla společnost. Dodala, že 
Volkswagen se v důsledku zvýšení podílu stane podle německých zákonů dceřinou 
společností skupiny Porsche Automobil Holding SE. "Naším cílem nadále zůstává zvýšit 
podíl ve Volkswagenu na více než 50 procent," řekl generální ředitel společnosti Porsche 
Wendelin Wiedeking. 
 
16.09. Miliontý vůz značky Škoda 
byl v pondělí vyroben ve 
vrchlabském závodě od roku 1991, 
kdy došlo ke spojení s koncernem 
Volkswagen. Jedná se o model Škoda 
Octavia Combi ve výbavě Elegance s 
motorem 2.0 TDI DPF pro německého 
zákazníka. Letos uplynulo sto let od 
založení vrchlabského závodu. Od 
roku 1991 se zde vyráběly modely 
Favorit, Forman, Felicia, Felicia 
Combi, Van Plus, Pick-up Fun, Fabia 
Sedan, Octavia a Octavia Combi první generace. V současné době produkuje vrchlabský 
závod Škoda Auto modely Octavia Tour, Octavia Tour Combi, Octavia a Octavia Combi. 
 
09.09. Za přestupky v zahraničí = pokuta doma! Praxe, kdy český řidič porušuje v 
zemích Evropské unie dopravní přestupky s vědomím, že na něj mohou tamní úřady jen 
těžko dosáhnout, by se mohla brzy stát minulostí. Jeden z klíčových výborů Evropského 
parlamentu dnes totiž schválil směrnici, která výrazně zjednodušuje vybírání pokut 
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napříč členskými státy unie. "Překračování rychlosti, jízda v opilosti, nezapnutý 
bezpečnostní pás a projetí vozu na červenou. Toho všeho se to bude týkat," uvedl dnes 
parlamentní výbor pro dopravu. Pokud tak například Čech překročí rychlostní limit na 
německé dálnici a kamera to zaznamená, mohla by se v jeho poštovní schránce brzy 
objevit výzva k zaplacení pokuty od německé policie, což se zatím téměř nestávalo. 
 
08.09. Automobilka Škoda Auto potvrdila, že uvažuje o výrobě levného auta pro 
indický trh. Firmě by nový model, o němž zatím nejsou známy žádné podrobnosti, měl 
pomoci dostat se v následujících letech mezi lídry indického trhu s auty. Celkem chce 
automobilka představit v následujících letech v Indii čtyři novinky. 
 
26.08. Umazáno. Silniční piráti si mnou ruce: do premiéry "bodových odpustků" 
v Česku zbývá poslední týden. Od září už tuzemští řidiči budou moci za pár tisícikorun 
ulehčit svém kontu o tři trestné body. Stačí, když si zaplatí kurz bezpečné jízdy. Ten 
je však k mání pouze na mosteckém polygonu. Více na 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/bodove-odpustky-aneb-jak-vypada-
kurz-na-odecet-bodu_77377.html.  
  

 

 
 
 
NOVÉ FORUM 
 
Těsně po polovině září se nám podařilo prosadit si vlastní téma na 
www.skodahome.cz. Toto téma se tak stane oficiálním forem EDT.  
 
Portál www.skodahome.cz většině našich členů nemusíme představovat, spousta z nás 
tam má založený profil a čas od času nějak přispěje do diskuze. Pro ty, co toto forum 
neznají - jedná se o největší portál milovníků vozů Škoda. Je zde otevřeno několik 
desítek témat, kde se můžete spolu s několika tisíci dalších účastníků bavit jak je libo. 
Forum má, ostatně jako každé jiné svá pravidla. Sám jsem k němu zpočátku přistupoval 
nedůvěřivě, ale musím říct, že v něm člověk rychle najde zalíbení. Jen pro upřesnění - 
proto, abyste mohli do diskuzí přispívat, je nutné se registrovat. Což není žádný 
problém, je to celkem jednoduchém, jen si přečtěte před registrací pravidla, aby 
nedocházelo ke zbytečným problémům. Moderátorem naší diskuze je Dakie. Určitě 
doporučuji se vydat i do jiných témat, než je pouze to naše. 
 
Jak se k foru dostat? Máte několik možností - buď přímými odkazy z www.edt.tym.cz a 
http://edtnews.wgz.cz nebo vstupem na www.skodahome.cz, do sekce „Srazy & Akce“ - 
potom „Lokální srazy“ a nahoře do kolonky „Regiony“. Tady už se skrýváme pod našimi 
třemi oblíbenými písmenky - EDT. 
 
Proč právě skodahome.cz? Když se náš klub rozjížděl, bylo první založeno 
www.edt.phorum.cz. Rozjelo se zde poměrně dost témat a diskuzí, všechno fungovalo 
skvěle. Pak se změnil design stránek, což pár lidí odradilo. Poté bylo nainstalováno zcela 
nové forum, přičemž se vymazali všechny příspěvky a diskuze utichla zcela. Nyní 
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bychom rádi diskuzi oživli a skodahome.cz nám přijde jako ideální místo. Jednak tam 
spoustu z nás stejně chodí, jednak můžou naši členové postupovat i dál ve foru a dovědět 
se spoustu nových věcí, popřípadě najít i přátele. V neposlední řadě je i poměrně hezky 
udělané a snadno se v něm orientuje. Ve hře bylo ještě www.tuning-forum.org, 
dostupnější, avšak ne tolik navštěvované členy.  
 
Rádi se s Vámi v naší nové diskuzi setkáme! 
 
 
 
TÉMA ČÍSLA 
 
XIII. Škoda Tuning Doksy 
 
Jako již tradičně se na podzim konal další 
celorepublikový sraz škodovkářů. Podařilo se mi se na 
tento termín uvolnit a tak jsem, zároveň i jako malou 
oslavu dopoledního úspěchu ve škole, vyrazil na tuto 
akci poprvé v pátek.  
 
Iniciativní Dakie pro celý klub a některé s námi 
spřízněné členy skodahome.cz zamluvil chatky, což jak 
se později ukázalo bylo trochu předčasné. Nemyslím 
tím fakt zamluvení chatek, ale myslím tím jejich počet. 
Z původního počtu devíti dřevěných, ještě za 
komunismu postavených domečků jich na páteční noc bylo potřeba jen pět a na sobotu 
dokonce již pouze tři. Na vině byli další akce (např. Relax Meeting v Heřmanově Městci či 
Milovice) ale osobně vinu pokládám na bedra počasí - toho jediného, co organizátoři 
zatím ještě ovlivnit nemůžou.  
 
I tak nás z Turnova odjížděla celkem slušná kolona (mole.first chtěl původně vést na 
střeše pizzu, ale ostatní mu to rozmluvili), ke které se ještě v Mnichově Hradišti přidala 
červená felicie ve stylu disco. Kolona devíti aut, vedená Luckym na motorce (který 
perfektně zastavoval dopravu vždy, když bylo třeba) a Dakiem s klubovou vlajkou 
dorazila k branám kempu někdy kolem sedmé hodiny. Nezbytné zaplacení a převzetí 
samolepek (mimochodem, nevím proč, ale ty organizátoři jsou čím dál tím mladší - 
těmhle mohlo být tak 13-14) a už jsme si to šinuli na předem připravený plácek pro 
skodahome.cz - proč ne, jsme přeci 
uživatelé. O pár vteřin později se k nám 
připojil ještě Foromen se svým vymazleným 
Roomsterem a akce mohla začít. No, akce 
mohla začít… Začali jsme nákupem horkého 
čaje a párků v rohlíku. ☺  
 
Hrabě Fernetti, dorazivší s námi z Turnova 
(kam to vzal z Moravy) nám rozdal další RZ 
s přezdívkami, které pro nás zařizuje 
Pentadius a my jsme si hned na začátek 
mohli krásně vyzdobit naše plechové 
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oblíbence. Nicméně se začalo stmívat a přituhovat. Rozhodli jsme se proto, že vyrazíme 
do našich dočasných domovů. Do chatek. Většina se naládovala do aut a přemístila je 
k cíli, pár nadšenců (včetně dakieho a mně) se však nadchlo pro nápad nechat auta na 
plácku a tak i přes dost silné protesty vyrazila věcmi ověšená výprava po vlastní ose a 
pěšky. Po pár minutách chůze jsme dorazili na místo, kde jsem již z dálky poznával 
Pirátova forda (v průběhu večera jsem se i dozvěděl, jak se tam s ním dostal). 
Představoval jsem si je horší, tohle docela šlo. Zatímco jsem se rozhlížel a poslouchal 
nadávky své ženušky, byl zbytek klubu již v plné pohotovosti a drancoval zapůjčená 
obydlí. Stoly a židle musely ven. 
 
Když jsou stoly a židle venku, jdeme povečeřet. Párky v rohlíku, smažený sýr, párky 
v rohlíku, hamburgery, párky v rohlíku a asi deset litrů čaje. Hláška večera: „Jdi k okýnku 
a řekni, žes byl na záchodě.“ - Hrabě Fernetti. (pro ty co tam nebyli, tak šlo o hamburger, 
který si někdo objednal, zaplatil a pak se o něj nehlásil, načež jeho kamarádi prohlásili, 
že je asi na záchodě)  
 

Ženuška už měla dobrou náladu, za což jsem moc rád. Za 
chvíli se již roztápěl gril na kterém opět čaroval Pirát a 
Mladý Hrábě vesele lítali po lese, lámali stromy, sbírali 
soušky a rozebírali chatky. Topivo bychom měli. Ačkoliv 
se všichni ještě pár dní před odjezdem dušovali, že se 
nebude alkohol míchat, objevili se postupně na stole lahve 
Finlandie, Jim Beama, nějaké další vodky, domácí 
slivovice (nebo co to bylo) a věřím tomu, že mi ještě něco 
uteklo. Všichni spokojeně popíjeli pivo, o kterém je 

známé, že ochlazuje, což se v tomto parném dni (dle teploměru 13 stupňů) velice hodilo. 
Večer už byl klasicky v podání těch nejodvážnějších - tentokrát TDI a Najmise. Musím 
říct, že úžasný vodko-redbullový maraton TDI mě docela překvapil - zvlášť, když vodka 
došla a TDI vesele pokračoval dál se slivovicí s redbullem… Naopak Najmis nezklamal a 
předvedl další ze svých kreací alá „volám krtkům“ (to nemám z vlastní hlavy). Jeho tanec 
kolem stromu, ztracený telefon a spánek v autě už celý výstup jen podtrhly. Nebyli 
bychom to samozřejmě mi, kdybychom vítěze soutěže „Zboř se jak to dokážeš“ pořádně 
neozkoušeli troubením na klakson, pouštěním stěračů, olepením auta nějakými papírky 
a nezbytným Dakieho pokusem o rozjezd Najmisova ďábla v době, kdy v něm Najmis 
zrovna seděl na sedadle řidiče…  ☺ 
 
Zbytek večera už proběhl klidně a my jsme se někdy kolem jedné hodiny pomalu rozešli 
do svých chatek. 
 

Sobota, kolem 8.30 ráno. Budí mě poměrně dost 
hlasitá hudba. TDI zkouší subwoofer. Vydržel asi 
půl hodiny, pak se ráčil odporoučet do věčných 
lovišť. Ten subáč samozřejmě. Kolem deváté mě 
zase budí Malý Hrábě. Chvilku si myslím, že mi 
padá chatka na hlavu. Ne, nakonec vydržela. 
Vylézám ven. Teplota ještě níž než včera. Zalézám 
dovnitř. Tady to není o moc lepší. Oblékám se a 
vyrážím ven. Zatímco spousta účastníků teprve 
vyráží ze svých domovů, my jsme už v centru 
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dění. Posnídám Coca-colu a vyrážíme 
k autům, někteří auty (pár dalších 
nenávistných pohledů od mé ženy docela 
bodlo). Za odměnu jdeme pro snídani. 
Čerstvé pečivo a horký čaj ještě nikdy 
nechutnali tak dobře.  
 
Po snídani už opravdu vyrážíme k autům, kde 
ještě něco přes hodinu vítáme další členy 
skodahome.cz - některé staré známé z našeho 
srazu (mimochodem - jeden z nich hodnotí 
náš sraz jako lepší, což také zahřeje). Potom 
už se celá skupina vydává na prohlídku všech účastníků. Na podzim dorazilo jen pár 
novinek, většinou to byli již známé vozy z dřívějších srazů. Něco ale přece. A to právě 
najdete v naší galerii na http://picasaweb.google.cz/edt.team 
 

Můj čas na tomto sraze se nachýlil a tak jsem sbalil 
rodinu a věci, převzal klíče k vrácení a s TDI a 
Bumbrlikem vyrazil k domovu. Až na to, že jsem se 
v půlce Doks otáčel a vracel vrátit ty klíče byla cesta 
v pohodě a domů jsme dorazili včas. Nemocní, ale 
šťastní z další povedené akce.  
 
P.S. V sobotu jsem již přímo v dění nebyl, ale podle 
ohlasů stála akce také za to.  mole.first 

 
 
Z JEDNÉ STOPY 
 
  

Motorkáři -  
zemřít pro svůj sen 

 

Tak jsem si myslel, že už se k tomuto tématu nebudu vyjadřovat, ale... 
 

Jednou jsem se zase stavěl se synem na 
pumpě na kafe. Sedíme, povídáme si o 
motorkách a kolem projíždí kluk na bílé 
MZ s nohama na řídítkách. Usmívám se, 
ale musím uznat - jde mu to, je šikovný. 
Netrvá dlouho a zastaví, kousek od nás. 
Sleze „machrovsky" z motorky, zavěsí 
helmu na zrcátko a jde k nám. Já ho 
neznám, ale zdraví mého syna. 
 
Povídá o tom, jak byl někde na exhibici, 

jak tam slušně gumoval. Nadšení z něj jen čišelo. Byl to takový ten mladý kluk, plný 
nadšení, energie a snů. Jeho největším snem bylo stát se kaskadérem jako Pavel 
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Hanzlík z Unhoště. Denně trénoval, když vyprávěl o tom, jak mu lidi tleskali, byl v 
sedmém nebi. 
 
Když to vyprávěl, usmíval jsem se, znám to, taky jsem měl velký touhy, ambice, to k 
tomuhle věku patří. Vlastně to obdivuju dodneška. Měl svůj sen, šel za ním, stálo ho to 
asi za týden život. 
 
Když jsme tenkrát přijeli domů, bavili jsme se o snech, pro mého kluka je to úspěch 
na Mistrovství světa v kickboxu (Olomouc 20. - 24. 8. 2008), pro tohohle kluka to byly 
obdivné pohledy obecenstva. 
 
Jak vyprávěla servírka v reportáži, jezdil tam už delší dobu s nohama na řidítkách, to mu 
šlo nejlépe, prý se předváděl, ano asi ano, byl to jeho sen. 
 
Pak zemřel další motorkář, fakt klasa, to nebyl amatér, byl to Ondřej Lelek. V tisku se ani 
pořádně neuvedlo, jak to skutečně bylo. Policie zveřejňuje statistiky, na internetu jsou 
hitem videa typu 300 z místa. O co tady jde? 
 
Vrcholem je TV NOVA a její „objektivní reportáž" z protestní akce motorkářů. To, co pak 
zařadili do reportáží, bylo víc než silně manipulativní. Paní reportérka má asi nějaký 
problém. 
 
Dnes 20. 7. 2008 zabil nedáním přednosti v jízdě řidič Fordu dalšího motorkáře 
(žádného poblázněného juniora - 38 let). Novináři neví, kdo byl viníkem nehody, ale 
motorka prý jela po hlavní silnici. Ta reportáž mluví o tom, že motorkář se srazil s autem 
a zahynul. Ne, že řidič auta nedal přednost v jízdě a zabil motorkáře, spolujezdkyni 
motorkáře těžce zranil, ohrozil 10-leté dítě na zadním sedadle a těhotnou spolujezdkyni, 
která seděla vedle něho. 
Je problém, že ti kluci na motorkách jsou jiní, než ostatní zbytek populace? Vadí lidem to, 
že mohou, že mají něco, co mají fakt rádi? Vadí jim to, že mají pestrý, i když někdy krátký 
život? Kdy se někdo snažil a našel podobná videa o řidičích aut, už mi to přijde jako 
hysterie a proč ne? Jsou prázdniny, nic se neděje…  
 
Co to je - jezdit na motorce? Proč to ti lidé dělají, když se při tom umírá? Je to vzrušení a 
pocit volnosti, alespoň pro mě. Je to jako když vás pěkná ženská chytí za koule, je to 
vzrušující i nebezpečný zároveň. Možná, že ty věčný manipulátory nikdo za nic nechytá, 
nebo to, co je chytá, už je nevzrušuje, je mi jich vlastně líto, nudný i když možná delší 
život... 
 

S laskavým svolením autora převzato z: http://homolka.blog.idnes.cz 

 napsal Jaroslav Homolka 

 
 
Rozhovor: 
 
V aktuálním čísle jsem trochu zariskoval a oslovil jsem nového 
člena. Není v klubu ještě ani měsíc, ale již se výrazně zapojil do 
aktivit, což nebývá zrovna obvyklé. Jeho zkušenosti mu 
dovolili i drobnou kritiku klubu, což není na těchto stránkách 
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obvyklé. Přesto jsem se rozhodl rozhovor publikovat, neboť si myslím, že pouze chvála 
nestačí a konstruktivní kritika, jako je tato je vždy pouze k užitku. Přátelé edéťáci, 
přivítejte Foromena! 
 
 

1) Jakou máš v klubu pozici?   Zatím žádnou, jsem v klubu krátkou dobu. Ale 
doufám, že později se nějakým způsobem do činnosti zapojím. 

 
2) Jak jsi se ke klubu dostal?    S klubem jsem se seznámil začátkem srpna na 

srazu, který pořádal. Je to parta kamarádů, která má společné zájmy, tedy auta.  
Po příjezdu domů jsem si pročetl klubové stránky a požádal o přijetí. 

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

změnil   To je těžká otázka vzhledem 
k mojí krátké působnosti v klubu. Ale 
asi bych vylepšil vnitřní komunikaci 
mezi členy. Dlouho trvá, než se návrhy 
členů dostanou ke všem a projednají 
se. 

 
4) Pověz nám něco o tvém vozítku   Je 

to Škoda Roomster 1,2 HTP. Mám ho 2 
roky. V podstatě jde o rodinné auto, 

dnes již s menšími úpravami. Chip motoru, sportovní výfuk, 17“ Alu kola, lemy 
blatníků, zatmavená okna atd. 

 
5) Co máš v plánu?  V blízké budoucnosti zatím nic. Ale asi ještě přidám přední 

spoiler a zadní křídlo. Ale uvidíme. Nechci to moc přehnat. 
 

6) Nějaká perlička spojená s motorizmem či klubem   Perlička? No asi že jsem 
nejstarší člen klubu. Pro všechny asi jako táta. 

 
7) Dostáváš často pokuty?  Moc často ne. Poslední, kterou jsem dostal si ani 

nepamatuji, jak je to dlouho. 
 

8) Boural jsi někdy? Bohužel ano, několikrát. Ale vždycky to odneslo jen auto. 
 

9) Něco o tobě Jsem ženatý, Bydlím v Kladně, pracuji jako řidič městské hromadné 
dopravy. 
 

10)  A na závěr si polož a zodpověz libovolnou otázku    Splnil klub moje 
očekávání? Prozatím ne na 100%, ale věřím, že to přijde časem. Asi je to tím, že se 
pořád ještě rozkoukávám. 
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Seznamte se… 

 
EDT přivítalo nového člena (spíš členku), tady je o ní pár informací: 
 
Nick: Bedlickaa  
 
Jméno: Jana S. 
 
Věk: 19 let 
 
Bydliště: Doubrava 
 
Povoz: Ford Ka - seriový a žlutý, poznáte ho podle obrovského nápisu Beck na každé straně 
 
 
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 
 
 
 

 

 

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 
 
 
 

Další fan předměty se právě připravují! 
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- Brzdové destičky 
- Kotouče 
- Kapaliny 

 
10% SLEVA PRO    
ČLENY KLUBU!!! 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tuning-doksy.cz 
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Oficiální web města Turnova: www.turnov.cz 
Turnov - Srdce Českého ráje 

 
 
Slovo závěrem 
 
Zkompletovat a napsat jedno číslo trvá déle a déle. Rád bych Vám přinesl více novinek, 
více informací a více zábavy. Nicméně to není v jedné lidské síle možné zvládnout. Proto 
opět vysílám signál mezi Vás, čtenáře, členy a přátele: 
 

HLEDÁM REDAKTORA PRO EDT NEWS 
 
Pokud by se přeci jen někdo měl zájem zapojit, budu rád a věřím, že to zvedne kvalitu 
našeho magazínu.  
 
Přeji příjemný podzim přátelé.  
 
  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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