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Slovo úvodem 
Když jsem minule psal o tom, že nás na podzim čeká jedna či dvě schůze, neměl jsem vůbec tušení o 
tom, že se nám a především Dakiemu podaří uspořádat parádní bowlingový turnaj, ve kterém se 
střetne náš klub se skodahome.cz a už vůbec by mě nenapadlo, že se akce vydaří tak výborně.  
 
O tom a mnohem víc se můžete dočíst v nejčerstvějších EDT NEWS, které jste do svých emailových 
schránek mohli dostat.  
 

mole.first, šéfredaktor  
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Říjnovo-listopadové ohlédnutí 
 
Jak už jsem nadhodil a jak budeme pokračovat i dál, v listopadu byl hlavním 
tahákem bowlingový turnaj. V říjnu jsme se zase sešli na schůzi a pořešili pár 
zajímavých věcí o kterých se píše na elektronické adrese našeho plátku. Během těchto 
dvou měsíců jsme se ale také pěkně nafoukli. V týmu jsme přivítali hned pět nových 
členů. Janina s Vaškem a Dastym se stříbrnou Hatatytlou, Indyho na Fordu, Siniuse na 
rudé berušce a Hrabě Fernettiho se svým žlutým šípem. Díky Hraběti tedy EDT 
překročilo Vysočinu a roztáhlo své drápky až na jižní Moravu. Zároveň jsme ale na konci 
měsíce o jednu členku přišli - Janča se rozhodla, že od klubu odchází. 
 
Poslední, avšak neméně důležitou novinkou z uplynulých dvou měsíců je odstartování 
Aukce EDT, která má za úkol naplnit klubovou kasu - a to pod taktovkou fanyho a 
mole.firsta. Více o ní se dozvíte ve vašich emailových schránkách.  
   
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.  
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ČLEN ROKU 2008 
 
Soutěž se nám za dva měsíce posunula o notný kus dopředu. Pravidelně vždy uprostřed 
a na konci měsíce jste mohli sledovat svá aktuální bodová konta, přičemž až do poloviny 
listopadu to byla vaše konta závislá čistě na mě a na vás. Ale v polovině listopadu se vše 
změnilo a vy všichni jste v hodnocení udělali poměrně výrazné změny.  
 
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 (díky aktuálnímu počtu členů to bylo až 200) 

-          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) 
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 (posunuto 
do 15.listopadu). 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 
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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. Změna! Pro bodový systém byla vytvořeno 
přesná tabulka a všichni bez rozdílu jsou ohodnocování dle této tabulky. 
 
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 
10)    Bowlingový turnaj (započítáván jako schůze) - 2 body 
11)    elektronická schůze v prosinci - 5 bodů 

 
 
 
 
PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ČLENA ROKU 2008 k 30.11.2008: 
 
Řádní členové 
1. Dakie (198 bodů) - 1.místo práce pro klub, 1.místo hlasy členů, 2.-4.místo účast z akcí 
2. mole.first (168 bodů) - 2.místo hlasy členů, 3.místo práce pro klub 
3. Lucky (83 bodů) - 2.-4.místo účast z akcí 
4. JouJou (80 bodů) - 1.místo účast z akcí 
5. Bumbrlik (63 bodů) 
6. Pirát (51 bodů) 
7. TDI (46 bodů) 
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8. Najmis (41 bodů) 
9. Janča (39 bodů) 
10. Holub (12 bodů) 
 
Sympatizující členové  
1. Foromen (98 bodů) - 2.místo práce pro klub, 3.místo hlasy členů, 2.-4.místo účast z akcí 
2. Laczo (37 bodů) 
3. fany (31 bodů) 
4. MalaPacka (27 bodů) 
5. Bedlickaa (20 bodů) 
6.-7. Janina (15 bodů)  
6.-7. Vašek (15 bodů) 
8. Šíma (4 body) 
9.-10. Sinius (2 body)  
9.-10. Indy (2 body) 
11. Hrabě Fernetti (nový) 
 
Členové se speciálním statutem 
Tequii - 500 bodů za morální podporu, sběr odpadlíků po akcích a péči o klubovou 
vlajku 
Dasty - 2.680 bodů za maskoting a umístění se v hlasování členů 
Všem manželkám či přítelkyním po bodu za to, že to strpí… ☺ 
 
 
 
 
 
NOVINKY NA PLNÝ PLYN 
 
Krize se projevila naplno! Díky velkému poklesu v prodeji nových automobilů 
již většina velkých automobilek se sériovou výrobou omezila svou produkci. 
Zaměstnancům přibylo více nechtěného volna a podniky, navázané na 
automotive průmysl začínají hromadně propouštět. Je jen otázkou, kam krize 
povede. 
 
Umazáno. Přesto, že řidiči si od začátku října mohou umazávat své trestné body, využilo 
tuto možnost pouze 198 řidičů z téměř šesti set tisíc! Hlavní roli hraje cena (8.200 Kč) a 
umístění polygonu pouze v Mostě. 
 
Pro příští rok se změní silniční zákon. Více v příloze PDF rozesílané spolu s EDT 
NEWS. 
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NOVÉ FORUM 
 
Těsně po polovině září se nám podařilo prosadit si vlastní téma na 
www.skodahome.cz. Toto téma se tak stalo oficiálním forem EDT. Od doby otevření ho 
navštívila již dobrá polovina členů klubu a pro ty nejaktivnější perfektně funguje jako 
jakási oznamována. 
 
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 
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 
 
Bowlingový turnaj EDT vs. Skodahome.cz 
 
EDT a bowling. Tyhle dvě slova jako by k sobě patřili 
již od počátku věků (nebo aspoň od doby, kdy někoho 
napadlo poskládat ty tři písmenka dohromady). Bowling 
bez EDT být může, obráceně ne. A taky máme rádi 
akce. Nejlépe ty, kde je hodně lidí a ještě lépe ty, kde 
všechny, nebo alespoň většinu těch lidí známe. Udělat si 
bowlingový turnaj mezi členy EDT, o tom se mluvilo už 
dlouho. Dokonce padaly i návrhy na bowlingovou ligu 
EDT a tak podobně. Ale nikdy jsme se nedobrali 
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realizace. A pak jednu z těch našich osmnácti hlav napadlo uspořádat bowling proti „nickům“ 
ze Skodahome.cz. Ostatně proč ne?!  
Založilo se téma, rozeslali se pozvánky, vymyslel se systém, zarezervoval se bowling a 
nakonec jsme se i sešli. A jak to nakonec dopadlo? Čtěte dál. 
 
Již na začátku října přišel casamen Dakie s tím, že by rád 
uspořádal bowlingový turnaj. O jeho rozměrech jsme zatím 
neměli ani potuchy, ale časem se všechno tak nějak samo 
vyvrbilo. Nedá se říct, že by se turnaj sám připravil, to ani 
náhodou. Dakie, jako ostatně před každou naší akcí, připravil 
na skodahome samostatné téma s pozvánkou a čekal 
přihlášky. Slova jako ano, ne, nevím, ruším, zkusím to byla 
téměř na denním pořádku. Nakonec, aniž  by bylo předem jasné kdo to vlastně všechno 
přijede, sešlo se BB na startovní listině sedm týmů s celkem 27 hráči (tři a půl týmů EDT a tři 
a půl skodahome). Pár minut před třetí již po obou drahách v prvním patře létali kulaté koule 
a na jejich konci ochotně padali kuželky po množstvích větších než menších. Jako obvykle se 

našli tací, kteří ač slíbili účast, rozhodli se nepřijít 
vůbec či alespoň s notným zpožděním, za což jsme 
jim vděčni, neboť jsme si opět vyzkoušeli, jaké je to 
zoufale lepit program a soupisky. 
 
Na odehrání dvou hracích kol pro každý ze sedmi 
týmů jsme nakonec potřebovali téměř osm hracích 
hodin, více, než jsme původně mysleli. Nicméně vše 
dopadlo v náš prospěch a všichni všechno stihli. 
Nakonec nám i zbylo trochu čas si jen tak zakoulet. 
Zábava byla po celou dobu v plném proudu a dle 

ohlasů na skodahome EDT se svou další akcí opět zabodovalo.  
 
EDT vlastně nezabodovalo pouze tím, že akci pořádalo. 
Trofej připravená pro vítězný tým totiž zůstala doma. 
S 885 naházenými body tým „EDT managers“ ve složení 
mole.first - Dakie - Lucky - Laczo, předstihl o 32 bodů 
druhý tým postavený z členů EDT - „Drtiče“ ve složení 
Vašek - Janina - Najmis - JouJou - Lucky a o plných 73 
bodů třetí „HTP HTP“ ve složení Mates.XIV - Andulka - 
fany - Dakie. Na jednu ze tří trofejí si tedy sáhlo plných 
devět z jedenácti startujících členů a dvou rodinných příslušnic EDT. 

 
Tabulku jednotlivců ovšem plně ovládli 
zástupci Skodahome.cz. První místo za 
největší počet naházených bodů si odnesl 
MichalF z týmu „Kutululů“ za perfektních 
258 naházených bodů a to především díky 
fantastickému poslednímu náhozu 
v posledním zápase, při kterém se mu jako 
jedinému povedlo pokořit hranici 140 bodů 
za hru a to o jeden bod. O devět bodů za ním 
se vyšplhal na stříbrnou příčku kapitán třetího 
týmu „HTP HTP“ - Mates.XIV a o pouhé dva 
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body tak porazil bronzového Siniuse z týmu „Skaja´s StarTeam“. EDT se podařilo ukořistit až 
celkově čtvrté místo v jednotlivcích - díky 244 bodům mole.firsta. Na druhou stranu se díky 
Dakiemu, Luckymu, Najmisovi, Vaškovi a Foromenovi podařilo vtěsnat 6 hráčů do první 
desítky, když k nim přibyl už jen na devátém místě skodahoumácký Fíla.     
 
Na závěr bych rád poděkoval Dakiemu za vynikající organizaci akce, restauraci B&B za 
umožnění konání akce, účastníkům z klubu EDT a hlavně účastníkům ze Skodahome, kteří 
neváhali obětovat cestu například až z Moravy a nezbývá, než se těšit na další.  
 
Konečný součet vypadá tedy takto: 
 
Týmy složené z členů či rodin EDT (13 hráčů):   
EDT managers (mole.first, Dakie, Lucky, Laczo),  
Drtiči (Vašek, Janina, Najmis, JouJou + Lucky),  
Haldaři (Foromen, Indy, foromenka, Jana),  
HTP HTP (fany + Dakie)   
 
Týmy složené ze skodahome.cz (14 hráčů):  
Kutululů (MichalF, P2M, Tomáš, Miu),  
Skaja´s StarTeam (Skaja, Sinius, Fíla, Dadaček),  
Šamani (Ol@f, Srb, Lisek, Predy),  
HTP HTP (Mates.XIV, Andulka)  
 
Celkové skóre EDT vs. Skodahome.cz  2764 : 2627 
 
Pořadí týmů 

1.       EDT managers  885   

2.       Drtiči   853 
3.       HTP http   812 
4.       Kutululů   769 
5.       Šamani   718 
6.       Skaja´s StarTeam  706 
7.       Haldaři   644 

  
Pořadí jednotlivců 

1. MichalF Kutululů  258 
2.  Mates.XIV HTP HTP  249 
3. Sinius  Skaja´s StarTeam 247 
4. mole.first EDT managers 244 
5. Lucky  EDT managers 241 
6. Vašek  Drtiči   232 
7. Dakie  EDT managers 229 
8. Najmis  Drtiči   217 
9. Fíla  Skaja´s StarTeam 214 
10. Foromen Haldaři  212 
11. Dakie  HTP HTP  208 
12. Miu  Kutululů  205 
13. Indy  Haldaři  191 
14. Srb  Šamani  190 
15. Tomáš  Kutululů  183 
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16. Janina  Drtiči   179 
17. Andulka HTP HTP  178 
18. Ol@f  Šamani  178 
19. Lisek  Šamani  177 
20. Fany  HTP HTP  174 
21. Predy  Šamani  173 
22. Laczo  EDT managers 171 
23. Skaja  Skaja´s StarTeam 144 
24. Foromenka Haldaři  126 
25. P2M  Kutululů  123 
26. JouJou  Drtiči (1 kolo)  116 
27. Jana  Haldaři  115 
28. Lucky  Drtiči (1 kolo)  109 
29. Dadaček Skaja´s StarTeam 108 

  
  
Nejvyšší nához 

1.  MichalF Kutululů  141 
2.-3. Mates.XIV HTP HTP  137 
2.-3. Sinius  Skaja´s StarTeam 137 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.místo - EDT managers 
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   3.místo - HTP HTP  
                 2.místo - Drtiči 
 
 
Rozhovor: 
 
Dlouho, předlouho jsem ho uháněl k rozhovoru. Ale nakonec se povedlo. Takže k horké 
klávesnici se jako předposlední zbývající, ale pravděpodobně poslední odpovídající z 
„original six“ (šesti členů-zakladatelů), posadil Marek alias Art_Car_Design alias TDI! 
 

1) Jakou máš v klubu pozici? 
V klubu sem se jmenoval webmasterem :oD bohužel na 
naše stránky nemám příliš času, teda lépe řečeno skoro 
žádnej. Zatím to ale vypadá tak, že pokud mi o Vánocich 
všechno vyjde podle plánu, tak budou na rok 2009 stránky 
modernizovaný. A to jak vzhledově tak i funkčně. 
 
2) Jak jsi se ke klubu dostal? 
Ke klubu sem se dostal díky Dakiemu. Jednoho 
chumelivého večera mi napsal že s pro mě v tu dobu 
neznámejma kámošema hodlaj zakládat klub, a protože 
věděl, že budu 100% souhlasit s každou špatností. No a tak 
jsme se tenkrát všichni slezli v (tuším, že to bylo) City Café 
(nebo tak nějak se ten podnik jmenuje, jestli ještě je). Slovo dalo slovo a vzniknul klub :o) 
 
3) Co se ti na klubu líbí a nelíbí, co bys změnil 
Nelíbí se mi webová prezentace klubu, tak už prosím toho neřáda, co to páchá k něčemu 
dokopejte, pak to bude snad OK. Jinak sem rád že se klub pořád rozrůstá. 
 
4) Pověz nám něco o tvém vozítku 
Pokud to řeknu zkráceně tak: na jaře tohoto roku kompletní GO po 8,5 letech provozu :o) 
Teď mě napadl námět na další rubriku, až nebudeme mít další členy na rozhovor,..... co 
udělat rozhovor s autama? 
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5) Co máš v plánu? 
Tak jenom stručně, páč to je nezajímavý. Chtěl bych příští rok konečně kompletně 
dokončit ozvučení vozítka a zhruba do jara dovést k dokonalosti projekt, kterej sem začal 
v těchto dnech, a poté všechno pěkně namontovat. Co to bude, toť překvapení. 
 
6) Nějaká perlička spojená s motorizmem či klubem 
Zrovna mě nic nenapadá, ale hned jak si na něco vzpomenu tak to sem dopíšu.... 
(Poznámka redakce: nedopsal ☺ ) 

 
7) Dostáváš často pokuty? 

Záleží na tom, co si kdo představuje 
pod pojmem často. Ale zatím mi 
vychází průměrně jedna pokuta 
ročně, což se dá ještě přežít :o) 
 

8) Boural jsi někdy? 
Bohužel jo, z počátků své řidičské 
kariéry mám na kontě několik 
menších zimních výletů mimo silnici 
po čumáku do příkopu. Tak to 
dopadá, když si nějakej jelimán 
zkouší nový věci na prázdný silnici, 
kde za celej den nepotká ani 

veverku, natož traktor, kterej by ho vytáhl ven (cca po 2 hodinách v -15°C sem se na 
konec dočkal). No a poslední byl výlet, při kterém jsem si na chvíli vypůjčil značku se 
začátkem obce i s betonkem v kterým drží. Jak to dopadlo to už skoro všichni víte, kdo 
neví nechť se zeptá toho, kdo ví :oD 
 
9) Něco o tobě 
Jsem neukecanej a věčně protivenej (pokud jsem připitej, tak to je zase opačně) :oD 
 
10)  A na závěr si polož a zodpověz libovolnou otázku 
Opraví po mně mole.first všechny ty pravopisný chyby? Tož doufám že jo :oD (pozn. 
mole.firsta: mole.first doufá, že všechny opravil a žádné nepřipsal ☺ )  

   
 
 
Seznamte se… 

 
EDT přivítalo 3 nové členy, tady je o ní pár informací: 
 
1.člen 

 
Nick: Indy  
 
Jméno: Lukáš F. 
 
Věk: 23 let 
 
Bydliště: Kladno 



  EEDDTT  NNEEWWSS  

 

 1

 

 
Povoz: Ford Escort 1.6 - no tvrdí, že ho nedávno koupil, tak nevím ☺  
 
2.člen 

   
Nick: Sinius  
 
Jméno: Richard M. 
 
Věk: 22 let 
 
Bydliště: Liberec 
 
Povoz: Škoda Fabia 1.4 MPI, oranžová (nebo rudá?) beruška - to auto samozřejmě… 
 
3.člen 

 
Nick: Hrabě Fernetti  
 
Jméno: Laďa K. 
 
Věk: 36 let 
 
Bydliště: Tvarožná (jižní Morava) 
 
Povoz: Škoda Octavia RS - žlutý ďábel  
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 
Oficiální web města Turnova: www.turnov.cz 

Turnov - Srdce Českého ráje 
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY EDT 

ZA VÝHODNOU CENU!!!! 
 

Trička či polokošile s naším logem na prsou a naším znakem na zádech, kšiltovky ve třech 
barevných provedeních, samolepky na nádrž a stínící samolepky na čelní sklo. To vše a 

mnohem více již brzy na eShopu EDT! 

 
Sledujete http://edtnews.wgz.cz! 

 
Více informací na edt@email.cz 

 

 
 

- 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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www.reklamasulekovi.cz 
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Ze světa motorů 

Honda připravuje hybrid za 350 tisíc – první fotky! 

Před krátkou dobou obletěly svět první špionážní fotografie hybridního vozu Honda. Chystá 
se cenová revoluce „zelených“ automobilů? Zjistili jsme pro vás více! + HYBRIDY 
PRODÁVANÉ U NÁS! 

 

Ve zkratce: 

V útrobách dílen automobilky Honda je vyvíjen nový model auta na hybridní pohon, který do 

značné míry vychází z úspěchu konkurence - Toyota Prius. Největší změna se ovšem dotkne 

systému IMA, jenž se dočkal zjednodušení a zároveň snížení nákladu na jeho výrobu. Co ale 

vlastně IMA znamená? A jak je to vůbec s ekologickými auty u nás? Odpovědi naleznete v 

článku. 
 
 

Toyota Prius nemá na růžích ustláno, alespoň tomu nasvědčují poslední týdny. Důvod? Honda 
již několik měsíců vyvíjí svůj nový a zatím bezejmenný model, jehož hlavní doménou se 
stane inovovaný hybridní pohon za přijatelnou cenu. 

„I při velmi nepřívětivém přepočtu tak hybridní Honda bude stát zhruba 350 tisíc Kč, podobně 
jako vozy nižší střední třídy.“ 

Svět přitom před pár dny oblétly první špionážní fotografie přímo z místa testování. To 
probíhalo v kanadské pustině za – zdánlivě – přísného utajení. 

Honda... Prius?! 

Nutno přitom dodat, že první dojmy jsou spíše za rozporuplné. Uveřejněn snímky totiž 
překvapily okatou podobností s již zmiňovaným modelem Prius (2004), jejž má na svědomí 
právě Toyota. Skoro by se dalo říci, že jde o Priuse s nálepkou „Honda“ , spolu s několika 
dalšími kosmetickými úpravami. 
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Kromě výhodného tvaru karoserie se ovšem jedna z hlavních předností nového vozu od 
Hondy skrývá právě pod kapotou. Konstruktérům se údajně podařilo zjednodušit systém 
Integrated Motor Assist (ve zkratce známý jako IMA) tak, že by měl automobil stát „jen“ 
necelých dvacet tisíc dolarů. 

 
Neuměle zakrytý model hybridní Hondy, Zdroj: Autobloggreen 

I při velmi nepřívětivém přepočtu tak částka ani v našich končinách nepřesáhne sumu 
srovnatelnou s běžnými vozy nižší střední třídy – konkrétně 350 tisíc Kč. V rámci hybridních 
automobilů by zároveň došlo k prolomení ledů, což by mohlo zapůsobit na jejich průměrnou 
cenu. Zatím jsou totiž hybridní auta doménou majetnějších řidičů. Bude tomu tak 
i v horizontu pěti deseti let? S největší pravděpodobností již ne (Toyota navíc také ohlásila 
výrazně nižší cenu pro připravovaný „Prius II“). 

Levnější IMA 

O samotném fungování vozidla dosud není příliš známo, stejně tak nebyly konkretizovány 
změny v již zmíněném systému IMA. Předpokládáme však, že i tentokrát bude spojovat 
klasický čtyřválec s pomocným integrovaným elektromotorem pro startování, brzdění 
a šetření paliva při akceleraci. Elektromotor totiž v předchozích modelech Hondy nebyl 
schopen pracovat samostatně a se svými 6,5 kW spíše vypomáhal plnohodnotnému 
zážehovému motoru (vzpomeňme právě na Civic IMA). Výsledkem byl kultivovaný chod 
s kombinovanou spotřebou 4,9 l/100 km. 
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Zezadu byste si novou hybridní Hondu mohli splést s Priusem, Zdroj: Autobloggreen 

S novými generacemi IMA systému zpravidla klesá spotřeba a zároveň roste výkon. 
S velkými změnami nového hybridu od Hondy je ovšem zatím diskutabilní, o kolik procent 
povyskočí laťka kvality a o jak moc šetrnější bude automobil na životní prostředí. Pokud ale 
bude dodržen příslib přívětivých cen, bude nová hybridní Honda určitě zajímavým produktem 
na trhu. 

Závod o nejzelenější auta - nejen hybridy 

Mnohé automobilky po celém světě věnují značné úsilí vývoji vozů, 
který využívají alternativních zdrojů energie a splňují přísné 
standardy. Například BMW chystá uvést na trh slibovaný X6 
Hybrid, KIA testuje Rio Hybrid Sedan a Sportage FCEV (Full Cell 
Electric Vehicle) a na rok 2009 je plánován takzvaný eco_cee´d, 
tedy ekologická verze automobilu KIA cee´d. 

Jaké automobily lze ale koupit dnes? Kromě hybridního modelu 
Honda Civic (539 tisíc Kč), Lexusu (spadajícího pod Toyotu) GS 
450h (1,169 mil. Kč), RX 400h a LS600h je mezi zákazníky 
nejoblíbenější Toyota Prius (649 tisíc). Všechny ceny jsou na úrovni 
střední třídy, Honda by tedy mohla vnést do oblasti čerstvý vítr. 

 

Konkurenční varianty představují řešení využívající konvenčních 
motorů. Příkladem je Citroen, jehož auta mají ekologické označení 
AIRDREAM – existují jak v benzínových, tak dieselových 
Variantách. Fiat naopak využívá pohon na CNG v modelech Fiat 
Panda, Fiat Multipla, Fiat Doblò Cargo a Fiat Punto Van. A za 
zmínku stojí také Ford, který nabízí Ford Focus Econetic se 
vznětovým motorem 1,6TDCi 90k nebo specifický typ Flexi-Fuel 
umožňující jízdu na směs benzínu a bioetanolu (s až 85 % druhé 
jmenované složky). 

Hybridní vozy u nás – jak to s nimi vlastně vypadá? 
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Hybridy se zatím prosadily výrazněji pouze ve Spojených státech. Jaká je situace se šetrnými 
automobily v České republice? Agentura ČTK vydala zprávu hovořící o několika stovkách 
hybridních vozů, které se v současné době prohání po našich silnicích. Figurují mezi nimi 
značky jako Honda, Lexus a samozřejmě i Toyota s oblíbeným Priusem. Rok od roku přitom 
prodej „zelených“ automobilů roste, nejvyšší je ovšem v USA. Zatímco na našem trhu jde 
v porovnání s celkovou poptávkou o mizivé číslo, v USA jde o tři procenta.nově prodaných 
vozů. 

 nový Prius II by měl být údajně mnohem levnější než dnes (na snímku jeden z konceptů 
Toyoty) 

Řečí konkrétních čísel se u nás letos od ledna do května prodalo něco před padesát hybridních 
vozů. Loni se přitom čísla vyšplhala pouze nad třicet kusů. Každým rokem tak poptávka roste 
a už nyní například převyšuje polovinu všech prodaných automobilů Toyoty. 

Převzato z http://www.nazeleno.cz/doprava/honda-pripravuje-hybrid-za-350-tisic-prvni-fotky.aspx 

 
 
 

 
 

ZVEME VŠECHNY ČLENY EDT 

NA 1.VIRTUÁLNÍ SCHŮZI! 
 

Schůze se uskuteční na www.ceskehory.cz v sekci „Virtuální 
chaty“ v neděli 14.12. od 20.00. 

 
Jako správce místnosti se dobrovolně hlásí Foromen, předsedat bude jako obvykle 

mole.first. Více o programu a přístupu se dozvíte již brzy ve svých emailových 
schránkách! 

 
 
 
Slovo závěrem 
 
Někdy se mi zdá, že času je míň a míň. Abych za dva měsíce připravil alespoň jedno číslo 
- to se pro mě stává už téměř nadlidským úkolem. A tak jsem velice rád, že se mi na 
pomoc vydal Foromen. Jeho přínos poznáte v článku o Hondách a přílohy jsou také jeho 
prací.  
 
Dá-li pánbůh, uvidíme se na Silvestra. Pokud ne, přeji Vám hezký zbytek roku 2008 a 
v únoru 2009 se budu těšit opět nashledanou na stránkách EDT NEWS! 
 
  mole.first, šéfredaktor 
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