Zápis ze schůze Svoboda Traktor Klubu konané dne 1.5.2009

Místo :

Libeň u Prahy, místní kulturní dům

Přítomni :

Císař Jiří
Dvořák Tomáš
Vrána Jaroslav
Vrána Stanislav
Malý Ivan
Vysloužil Martin
Soukup Pavel
Ulrich Rudolf
Pulda Oldřich
Krýsl Zdeněk
Gertner Jaroslav
Žák Stanislav
Pažďora Miroslav

Průběh jednání :
1. Zahájení ve 14:00, uvítání účastníků
2. Profily jednotlivých členů v Seznamu členů na klubových webových stránkách
Byla navržená možnost mít v rámci Seznamu členů vlastní „profil“, kde by si mohl člen
napsat svůj příběh jak se ke Svobodě dostal, jak s ní pracuje, případně se podělit o zážitky a
fotky z renovace. Bude navržena osnova, podle které by se měl profil psát, ale fantazii členů
se meze nekladou.
3. Diskusní fórum na klubových webových stránkách
Dále bylo projednáváno diskusní fórum na stránkách www.traktorysvoboda.ic.cz a
www.svobodatraktorklub.ic.cz . Diskusní fórum bude pravděpodobně ve stylu phpBB, termín
zprovoznění do 1. 7. 2009.
4. Založení sekce věnované renovacím
Byl podán návrh, že by bylo možné založit sekci webových stránek, které by obsahovaly rady
jak na renovaci Svobod, případně odstíny použitých barev, fotky traktorů v originálním stavu,
které by se mohly stát vzorem pro další renovace.
Stránka bude vytvořena do 1. 7. 2009, z počátku tam bude pár rad, zbytek bude muset být
dodán ostatními návštěvníky webových stránek.
5. Výroba replik dílů na traktory Svoboda
Byla projednávána případná výroba předních náprav na Svobody DK 10 a 12, účast na srazu
přislíbil i pan Jakab, který se touto myšlenkou zabýval, bohužel se nedostavil, takže se v této
činnosti bude pokračovat v diskuzi na klubových stánkách. Pokud by byl dostatečný zájem i o
repliky dalších dílů, budeme se snažit zařídit jejich výrobu.

6. Historie firmy Svoboda motor
Dále byla na programu diskuse, kde a jak by byla možnost získat nějaké informace a materiály
týkající se historie firmy Svoboda motor, které by se týkaly jak firmy, tak jednotlivých
výrobků. Bylo nastíněno několik zdrojů, za kterými někteří naši členové půjdou. S výsledky
jejich bádání budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách.
7. Následující sraz
Přítomní členové se dohodli, že následující sraz se bude konat při příležitosti srazu
historických automobilů a motocyklů 18.7. 2009. Bližší informace budou na stránkách klubu
zveřejněny později.
8. Ukončení schůze v 14:55

Zapsal: Dvořák

