
Zápis ze srazu Svoboda Traktor Klubu konané dne 28.4.2012 
 
   
Místo :            Libeň u Prahy, místní kulturní dům 
  
Přítomni  členové Svoboda Traktor Klubu: Císař Jiří 
      Dvořák Tomáš 
      Vrána Jaroslav 
      Šareš Petr 
      Hašek Dušan 
      Rybář Vladimír 
      Ulrich Rudolf 
      Stránský Vladimír 
      Podležák Josef 
      Doležal Tomáš  
      Svatoš Jiří 
       
 
Průběh jednání :  
 

1. Zahájení cca ve 13:00,  uvítání účastníků  
 

2. Pokračování prodeje plaket Svoboda Traktor Klubu 
 

3. Výrobní čísla traktorů Svoboda 
 

Byla představena činnost T. Dvořáka spočívající ve sbírání výrobních čísel traktorů Svoboda. 
Důvodem této činnosti je sledovat výrobu traktorů v jednotlivých letech a podle fotek 
traktorů, jimž tyto štítky patří, vyhodnocovat technické změny v průběhu výroby. Pokud 
vlastníte traktor Svoboda s výrobním štítkem, nebo fotky traktoru s čitelným štítkem, pošlete 
je prosím na TomAgro@seznam.cz 
 

4. Výroba triček  
 
Pan Šareš přislíbil výrobu triček s logem Svoboda Diesel Kar a pokud to bude technicky 
možné i s logem Svoboda Traktor Klubu. Cena trička by měla být cca 250 Kč, jakmile bude 
návrh, bude vystaven na webových stránkách a na Facebooku, poté bude pan Šareš přijímat 
objednávky. 

 
5. Rubrika Renovace 

 
Přítomní členové byli požádáni o pomoc s opravami chyb v rubrice Renovace 
(http://traktorysvoboda.ic.cz/renovace.html). V této rubrice se podle slov některých 
návštěvníků webových stránek nachází nejasnosti a chyby. Pokud kdokoliv některou najde a 
problematiku uvede na pravou míru, budou informace opraveny. 
 
 
 
 
 



6. Nabídka dalších srazů a akcí 
 
Byla přetlumočena nabídka p. Bártka z Baťova kanálu, který nabízel členům možnost účasti i 
s traktorem na akci u výročí vydání známky Baťův kanál, 2. 6. 2012 ve Veselí nad Moravou. 
Kontakt na p. Bártka: abk@batacanal.cz 
 
Další pozvání pochází od pana Stránského, který nás pozval na 1. Ročník novobydžovské 
vyjížďky historických traktorů a domovin, který se bude konat 5. 7. 2012 od 10 hod v areálu 
Novobydžovské burzy. Plakát k akci i s kontakty bude vystaven na stránkách Svoboda 
Traktor Klubu. Součástí by měl být i malý sraz Svoboda Traktor Klubu, vše bude včas 
oznámeno na stránkách klubu a na Facebooku. 
 

7. Následující sraz 
 

Další sraz by se měl konat u pana Stránského, viz bod 6. 
 
Každoroční sraz v Klánovicích u příležitosti srazu historických vozidel se konat bude (při 
projednávání na srazu jeho konání nebylo jisté z důvodu opravy klánovického nádraží), bude 
se konat 21. 7. 2012. Podrobnosti budou včas oznámeny na stránkách klubu a na Facebooku. 
  

8. Ostatní – diskuse 
 

Živá diskuse se týkala hlavně výroby dílů a renovací traktorů. 
  

9. Ukončení schůze a společné fotografování ve 14:00 
  

 

Zapsal: Dvořák 


