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Slovo úvodem
Je tomu asi tak měsíc, co jsem poslal do světa (nebo spíš do Vašich mailových schránek) první 
číslo našeho klubového magazínu. Musím přiznat, že jsem se trochu bál reakcí. Bál jsem se, 
že tuto myšlenku zavrhnete jako zbytečnou a EDT News skončí v propadlišti dějin (klubu). 
Kupodivu se tak nestalo. Několik z Vás mi poslalo či sdělilo vcelku kladné hodnocení a tím 
mě popíchlo k další práci. Hlavně proto jsem poctivě celý měsíc shromaždoval data, fakta a 
články do dalšího vydání. 
Zde Vám tedy předkládám druhé číslo, a přeji příjemné počtení.

mole.first, šéfredaktor 

 

Z Vašich e-mailů

Poděkování prezidentovi 
Při čtení prvního vydání EDT NEWS jsem 
se zarazil u článku hodnocení členů klubu 
a poděkování. Chyběl mi tam člověk, který  
podle  mého  názoru  dal  do  klubu  celou 
svou  duši  a  srdce,  největší  měrou  se  
zasloužil o založení klubu a opravdu moc 
se na tom nadřel. Hádáte správně, mluvím 
o našem prezidentovi. 
Nejen, že myšlenkou stál u zrodu klubu, ale  
také  tomu věnoval  většinu svého volného 
času  (všichni  víme,  že  ho  nemá mnoho),  
sepsal sám naše Stanovy, které s drobnými 
inovacemi platí až do dneška, snažil se o 
zaregistrování  našeho  klubu  na  úřadech  
(prozatím  jsme  to  odložili),  uspořádal  
první EDT RALLY a mnoho dalších věcí o  
kterých možná  ani  nevíme.  Patří  mu náš  

velký  dík  a  obdiv  (myslím,  že  mluvím za  
všechny  členy  klubu).  Nebýt  jeho,  tak  si  
myslím, že bychom o nějakém klubu dál jen 
snili a asi by se také nikdy nedala do kupy  
taková super parta lidí a kamarádů, jako  
máme  teď.  Nakonec  bych  také  chtěl  
poděkovat  paní  prezidentové,  která  to  
v době  zakládání  klubu  asi  taky  neměla  
nejjednodušší.  Vydržet  to,  že  se prezident  
tolik  věnoval  klubu  a  ona  šla  trošku  
stranou…děkujem,  Tequii,  že  jsi  to  s ním 
vydržela,  a  že  i  ty  se  podílíš  na činnosti  
našeho klubu.
Závěrem  Ti,  mole.first,  ještě  jednou 
projevuji obdiv a velký dík za tvou tvrdou 
práci a přeji Ti hodně sil v dalším vedení 
klubu!

Lucky, viceprezident 

Téma čísla

2000 km s New Fabia

Ve všech odborných magazínech, ať už tištěných, vysíláných po vlnách TV či těch na 
internetu vždy testují nové vozy odborníci. Názor laika, jako jsem například já, se však od 
jejich může diametrálně lišit. Proto Vám předkládám svůj osobní názor na novou Fabii. 
23.prosince se mi nechtěně dostalo té cti, a byla mi zapůjčena Nová Škoda Fabia. Když mi 
servisní technik předával klíče, ani ve snu by mě nenapadlo, že s ní nakonec najezdím víc než 
2000 km a to téměř za každého počasí a v každé denní době. 
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Z typu Fabia jsem měl vždycky rozporuplné pocity. Když v roce 1999 po ne zrovna úspěšné 
Felicii, za to však vydařené Octavii přišla mladoboleslavská automobilka s, v té době, 
největším malým autem, nevěděl jsem, co si myslet. Design přední části se mi velmi líbil, 
zadní část už byla, ostatně jak to tak bývá, o poznání horší. Stejně jako interiér – což je 
mimochodem velká slabina až do dnešních dnů, kdy se vyrábí už pouze verze sedan a combi. 
Motorově a ostatními jízdními vlastnostmi se však Fabia mohla postavit konkurentům, což ji 
vyneslo několik titulů nejprodávanějšího vozu v ČR. 
U nové Fabie byly mé pocity téměř totožné, až na malou změnu. Interiér. Škodovka již na 
Roomsteru, se kterým je vnitřek téměř totožný, konečně zapracovala a interiér už přestal být 
pouze strohým ovládacím pultem, ale stal se slušně odvedenou designovou prací. Motory, až 
na obsah 1.9 TDI, který zvýšil svůj výkon oproti staré Fabii o 3 kW, zůstaly stejné, stejně jako 
podvozek a další provozní díly. 
Osobně jsem k dispozici měl motor nejslabší – 1,2 HTP 44 kW. Zřejmě je tenhle motor dost 
oblíben, protože většina nových Fabii, které tady v Praze potkám jezdí právě s ním. No, když 
jsem viděl štítek na zadních dveřích, popravdě mě trochu zamrazilo, neboť jsem zvyklý na 
svou 1.9 TDI 74 kW a mému agresivnímu stylu jízdy slabé motory zrovna nevyhovují. Pak 
jsem dostal klíče a hurá do auta. Klíče byly mimochodem další šok – žádný dálkově ovládaný 
centrál, hezky klíček do dírky. Alespoň, že ten centrál tam byl. Konečně jsem se mohl posadit 
do auta. Už samo posezení je obrovskou změnou, protože sedíte mnohem výš, než ve staré 
Fabii, což může být výhoda pro starší či handicapované lidi, pro mě to však, než jsem si po 
500 km zvykl, bylo celkem nepříjemné. Zvláště pak ve spojení s velice malým čelním sklem, 
kdy může vzniknout problém při pohledu na semafor, postavíte-li se na křižovatce moc 
blízko. Již po prvním rozhlédnutí mi bylo jasné, proč mám před sebou místo motoru motorek 
ze stěračů a proč si nemůžu odemknout z dálky. Seděl jsem v nejzákladnější výbavě, která 
začíná bez stovky na 250 000,-. No, co, říkal jsem si, nějakou dobu to přežiju, a za chvíli mám 
svoje auto zpátky. Kdybych věděl…
Po týdnu, a zhruba 600 najetých kilometrech mi nová Fabie začala být celkem sympatická. Už 
mi ani nevadilo, že je polepená reklamními nápisy a nápisem NÁHRADNÍ VŮZ, že je 
základní červené barvě a že na dálnici prostě víc než 160 km/h (při 5000 otáčkách – víc jsem 
si při -4 stupních Celsia netroufl) nejede, a že při každém silnějším větru léta po silnici zcela 
nekontrolovatelně. Zvykl jsem si i na to, že slovo klimatizace je vyhrazeno vozům dražším a 
že o autorádiu tohle auto nejspíš nikdy neuslyší. Jízdní prožitky mi zpříjemňoval na pohled 
pěkný interiér, nová řadící páka, která výborně sedne do ruky a při vyších rychlostech a 
nižších otáčkách celkem tichý motor. Již v základní výbavě dostanete auto se zrcátky a 
předními okénky v elektrice, automatické rozsvícení světel při nastartování a právě díky 
přepracovanému interiéru i spousty a spousty odkládacího místa uvnitř vozu. Stejně jako 
velký prostor pro nohy a hlavu ať sedíte kdekoliv. 
Co se týká jízdních vlastností. Přesto, že se prakticky změnilo jen málo věcí, řekl bych, že 
nová Fabia, snad díky novým rozměrům vozu, má daleko lepší jízdní vlastnosti. Nebudu teď 
porovnávat neporovnatelné, tedy motory, ale musím připomenout, že například v zatáčkách 
jsem čekal daleko větší náklonost, právě díky větší výšce. Auto mě příjemně překvapilo a do 
zatáček se téměř ani nehlo. Další příjemné zjištění čeká na pasažéry, když zjistí,že je v kabině 
poměrně ticho. Žádné tlumiče nebouchají, plasty jsou kvalitně připevněny… Neměl jsem 
k dispozici rádio, takže jsem si této novinky užil víc než dost. 
Za celou dobu, co jsem měl vůz k dispozici, jsem udržel spotřebu na 7,2 l. Což je při 75% 
podílů najetých kilometrů ve měste celkem slušné, nikoliv však úchvatné. Se svou Fabii 1.9 
TDI jsem totiž na stejných hodnotách, maximálně o dvě deci vyšších. Avšak dnes, kdy je cena 
nafty vyšší než cena benzínu, jsem něco málo ušetřil. 
Z auta mám vcelku dobrý dojem. Po čtrnácti dnech jsem se velice začínal těšit na své auto. 
Síla je síla, rychlost je rychlost. Myslím si však, a zřejmě nebudu daleko od pravdy, že se 
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Škodovka hnula velkým krokem dopředu. Ostatně, možná že by Nová Fabia s motorem 1.9 
TDI nebyla úplně nejhorší volbou…

Rozhovor

Pro aktuální číslo jsem si jako cíl svých otázek vybral jednoho ze zakládájících členů a našeho 
„ministra financí“ – Dakieho. A protože nejsem žádný bulvární novinář, moje otázky byly 
seriózní a vážné…

1) Co tě přivedlo do klubu?  
Jsem jeden ze 3 zakládajících členů, takže co by to mohlo být Prvotní myšlenka mít svůj 
vlastní klub přišla, když jsme s kamarády začali objíždět tuning srazy. Ovšem sám bych 
nedokázal dát do kupy všechny materiály, které dělají klub klubem. Za to děkuji 
prezidentovi – mole.first. Pak už se jen vymýšlel název a troufám si říct, že název jsem 
vymyslel já. Samozřejmě s pomocí mole.first a Luckyho – jim se líbila zkratka 3 písmen. 
Já zas věděl, že chci auto, které nebude mít problém na STK, ale přesto se bude lišit od 
sériovky. Takže auto na denní použití – Every Day Tuning…
(pozn.red.- jako logo navrhl Dakie veverku z Doby ledové… neprošla)

2) Za co v     klubu zodpovídáš, tvoje úspěchy v     klubu  
Jsem taková držgrešle klubu – The Casaman  - čili pokladník.. Snažím se držet kasu 
v černých číslech, i když je občas obtížně srazit prezidentovo nároky na zem  

3) Co se ti na klubu líbí a nelíbí, co bys změnil  
Tak začnu tím co se mi nelíbí, a to je, že má každej hodně řečí, ale skutek utek. Líbí se mi 
smělé plány, ale jejich realizace trochu pokulhává. Musíme se víc stmelit a podnikat akce 
společně, ne každej za sebe. Jinak super spolupráce s některými členy, co se týká úpravy 
aut… 

4) Tvoje kára  
Škoda Fabia 1,9 TDI s chipem na 100kW, převodovka z 1,4 TDI, přední RS nárazník, RS 
kola, podvozek Supersport (-45/-35mm), rádio Panasonic, 4x repro Magnat, zesil. 
Magnat…

5) Co máš v     plánu?  
Účastnit se soutěže Tuning Cup a zviditelnit tak náš klub. 

6) Nějaká perlička spojená s     motorizmem či klubem  
Zbožňuju Nového Supa 

7) Dostáváš často pokuty?  
Zatím sem dostal jen jednu – za vyšší rychlost. Měsíc po obdržení řidičáku  Teď se mi 
to naštěstí vyhýbá – ťuk ťuk! Ale očekávám pár fotek… 

8) Boural jsi někdy?  
Jednou, moje blbost, zkoušel jsem co vydrží moje první auto – Šáde – na sněhu  
Naštěstí jsem jen ohnul plech pod nárazníkem 
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9) Něco o tobě  
Jsem normální pohodovej kluk, ale to by měli soudit spíš ostatní  Blázen do tuningu, dá 
se říct, že spíš stylingové úpravy.. Jinak si rád poslechnu dobrou music, zkouknu nějaký to 
DVD a rád hraju bowling  Mimochodem se s mole.firstem účastníme bowlingový ligy 
v Turnově, tak nám koukejte držet palce, jelimáni  

10)  A na závěr si polož a zodpověz libovolnou otázku  
Cože? Auto se na ledu klouže? 

Lednové ohlédnutí

Vstup do nového roku byl 
pro  některé  z nás, 
řekněme,  hektický. 
Spousta  z nás  stále  ještě 
studuje,  většina pracuje a 
někteří  zvládají  obojí. 
Proto  na  klub  nezbývalo 
příliš  mnoho  času  a  tak 
jsme se sešli pouze jednou 
na schůzi a to ještě k tomu 
v dosti omezeném počtu. 
Na  schůzi,  konanou 
20.ledna  nás  vlastně 
dorazilo pouze pět a jeden 
nový  člen.  Což  je 
mimochodem právě jedna 
z věcí,  která  stojí  za 
zmínku. 
V klubu jsme přivítali dva 
nové, sympatizující členy, 
Lacza  a  MalouPacku. 
Nejlépe  by  se  vystihli 
sami,  ale  přesto:  Laczo, 

křestním jménem Martin, 
je student, šoférující bílou 
Škodu  105  a  všichni 
zúčastnění se s ním mohli 
potkat na Silvestra. Stejně 
jako  s MalouPackou, 
křestním  jménem  Radka. 
Její vůz je Škoda Forman 
a na oslavě to byla ta, co 
ulehla  pod  výstražný 
trojúhelník. 
Příliš malé účasti na první 
letošní  schůzi  můžeme 
bohužel  pouze  litovat. 
Rozhodli  jsme  o  spoustě 
věcí  a  osobně si  myslím, 
že dopadne-li vše tak jak 
má,  mohlo  by  to  klub 
posunout  hodně  dopředu. 
Mimo jiné pouze nastíním 
rozhodnutí  pořádat 
tuningový sraz a povýšení 

JouJoua  do 
představenstva klubu.
Jak  jsem  již  řekl,  leden 
byl  na  akce  chudý.  Za 
zmínku  stojí  jen 
reprezentace  Dakieho  a 
mole.firsta na Bowlingové 
lize v BB – mimochodem, 
Dakie  si  vedl  nadmíru 
úspěšně  a  nebýt 
mole.firsta, možná by tým 
udělal  i  ucházející 
výsledek. 

!!! POZOR !!!

1.Výroční schůze klubu se bude konat v sobotu 23.února opět v BB Clubu 
v Turnově.

V 18:00 se tam sejdem, od 19.00 je na dvě hodiny zarezervován bowling. 
 25.února máme první výročí, proč to pořádně neoslavit?
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Bodíky a trestné punkty

Hned z kraje roku jsme začali zostra…

-1 bod za neomluvenou neúčast na schůzi člen Pepíno (zbývá 9)
-1 bod za neomluvenou neúčast na schůzi člen TDI (zbývá 9)
-1 bod za neomluvenou neúčast na schůzi člen Najmis (zbývá 9)

napomenutí za pozdní omluvení neúčasti člen Holub
napomenutí za pozdní omluvení neúčasti člen Pirát
napomenutí za pozdní omluvení neúčasti člen Šíma

Aby se podobná situace neopakovala, připomínám, že je nutné omluvit svou neúčast na 
schůzi. Nenutíme Vás tam chodit, je čistě na Vás, zda se Vám to zdá nedůležité… Omluvy se 
příjímají ještě po schůzi, ale pouze doručené ten samý den. Př. omluvy za neúčast na schůzi 
20.ledna jsem přijímal do 23:59 20.ledna. Omluvenky přijímají: mole.first, Lucky, Dakie a 
nově také JouJou. Žádné jiné nebudou akceptovány.

Dále připomínáme splatnost měsíčních členských poplatků. Splatnost byla 25.1., splatnost 
na únor taktéž, avšak je posunuta do 15.2. Splatnost března je 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

4.1. Poprvé, od roku 1979 byla zrušena kompletní Rally Dakar. Stalo se tak den před 
startem závodu, z důvodu obav o bezpečí závodníků, vyvolané nepokoji v Mauretánii a 
Maroku.
9.1. Škoda odtajnila fotky nového Superbu. Auto je kompletně nové, se srovnatelnými 
technologiemi jako má VW a další auta koncernu. Oficiálně bude vůz představen v Ženevě.
10.1. Indická Tata představila automobil za 45.000,- Model Tata Nano se tak stal 
nejlevnějším vozem světa. Bude se prodávat zatím pouze v Indii, plánuje se ale i vývoz.
15.1. Škoda Auto bude vyjíždět k nehodám. Mladoboleslavská automobilka zřídila 
výzkumný tým, monitorující následky nehod vozů Škoda. Prozatím funguje pouze 
v mladoboleslavském, libereckém a ústeckém okrese. Výsledky výzkumu budou použity pro 
další vývoj bezpečnostních prvků.
30.1. Nové Fabii selhaly brzdy. Při testování švédského motoristického magazínu selhaly 
nové Fabii brzdy a to hned dvakrát. Podruhé vůz projel křižovatkou na červenou a jen díky 
náhodě se nikomu nic nestalo. Dle oficiálních vyjádření se nejdená o vážný problém, který je 
mimo jiné popsán v uživatelském manuálu.
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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 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

SOUTĚŽ!!!

Navrhni Hymnu klubu EDT a vyhraj!

Co musíš udělat? Pošli tvůj návrh ve formátu .mp3, .waw nebo ho předej
v klasickém audiu, připoj jméno interpreta, název songu a text písně,
celé to pošli na adresu edt@email.cz nebo předej prezidentovi nebo

viceprezidentovi klubu a pak už jen čekej na vyhlášení vítěze 23.02.08
na schůzi v BB.

Více info na mailu. Soutěž probíhá od 31.01.08 do 15.02.08. Soutěžíme o
originální CD, kladné body a poctu v profilu.

Slovo závěrem

S radostí musím říct, že nové číslo se nám rozrostlo oproti předchozímu o několik stránek. 
Těžko z nás kdy bude 50-ti stránkový barevný časopis, ale každý úspěch se cení. 
Všem přeji hodně úspěchů v únoru a těším se na viděnou na schůzi!

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
Druhé vydání vyšlo: 03.02.2008 v elektronické podobě v nákladu 10 ks + možnost doobjednání + 5 tištěných výtisků, Příští 
vydání vyjde: do 10.03.2008
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