
Výroční zpráva Klubu Terryho Pratchetta za rok 2009 
 

 

Historie založení klubu 
 
Dne 6. dubna 1995 byl Martinem „Patricijem“ Schwarzem založen Klub přátel díla Terryho 
Pratchetta a jeho Zeměplochy, který začal vydávat fanzin Cori Celesti. Klub se prezentoval 
nejen na poli literárním, ale také se na conech podílel na programu. Klub samotný, tehdy 
přibližně dvousetčlenný, si postupně troufal na samostatnější akce a setkání, a tyto zkušenosti 
vyvrcholily roku 1999 uspořádáním víkendového ZeměplochaConu, kterého se aktivně 
zúčastnil i sám Terry Pratchett. 
 
Přístup k internetu se postupně stal běžnou součástí domácností a škol, a tak se logicky 
aktivity Klubu s registrovanými členy někdy od roku 2000 postupně stále více přenášely z 
papírové podoby Cori Celesti na web, což v důsledku znamenalo konec papírového fanzinu. 
Klub se tak v novém tisíciletí ocitl v hlubokém spánku. 
 
Klub přátel díla Terryho Pratchetta a jeho Zeměplochy byl obnoven 28. ledna 2009 pod 
novým názvem Klub Terryho Pratchetta. I přes zkrácení původního názvu, nové vedení a 
nové stanovy občanského sdružení, to je stále ten samý klub, který byl založen v roce 1995. Je 
to jako s arcikancléřským kloboukem. Za ta staletí, která strávil na hlavách arcikancléřů 
Neviditelné univerzity, se na něm změnilo vše, takže už nic není původní, ale i přesto je to 
pořád ten samý klobouk, který si dal na hlavu první arcikancléř magické univerzity. Tak je to 
i s tímto klubem. 
 
Přijímání prvních registrovaných členů Klubu Terryho Pratchetta bylo zahájeno 22. února 
2009, první řádní členové složili slavnostní slib 28. února 2009 na Trpasliconu. Přípravný 
výbor odhadoval, že se v roce 2009 k řádnému členství připojí přibližně 50 ze 150 
registrovaných členů. K řádnému členství se nakonec připojilo 120 ze 196 registrovaných 
členů. K 28. únoru 2010 má Klub Terryho Pratchetta 97 řádných členů z 212 registrovaných. 
 
Přípravný výbor, složený z Petra „Hadatiho“ Čápa, Věry „VeHaLi“ Havlíčkové Liptákové, 
Jana „Zirlanda“ Urbánka a Lenky „Cellindry“ Weingartové, se usnesl na tomto Plánu činnosti 
pro rok 2009: 
 
Plán činnosti na rok 2009 

 
01. Registrace na finančním úřadě 
02. Založení účtu KTP 
03. Spuštění webu KTP 
04. Publikování informací o sdružení 
05. Publikování informací o Terry Pratchettovi 
06. Propagace KTP 
07. Vyhledávání sponzorů 
08. Spolupráce s jinými weby 
09. Spolupráce s časopisy (s tiskem) 
10. Spolupráce se zahraničními kluby 
11. Výroba propagačních předmětů 
12. Nákup na paulkidby.com 
13. Srazy členů klubu 



14. Kronika klubu 
15. Vytvoření sítě „Trpasličí pošty“ 
16. Adopce želvy 
17. Sbírka na Alzheimerovu nemoc 
18. Příprava členské schůze KTP 
 
03. Spuštění webu KTP 

 
Na webové stránce Discworld.cz vytvořena dne 22. 02. 2009 sekce pro Klub Terryho 
Pratchetta. Obsahuje informace o historii Klubu, členské výhody registrovaných a řádných 
členů, postup, jak se stát členem, seznam členů, stanovy Klubu a rozhodnutí přípravného 
výboru, a kontaktní údaje Klubu.  
 

04. Publikování informací o sdružení 

 
Prostřednictvím Discworld.cz, k tomu určené sekce KTP a Novinek. Využívají se e-maily 
k informování řádných a registrovaných členů KTP.  
 

05. Publikování informací o Terry Pratchettovi 

 
Za rok 2009 navštívilo Discworld.cz kolem 127 000 lidí z 80 zemí světa, z toho 114 000 
z České republiky a 9 500 ze Slovenska. Nad 500 přístupů máme z Velké Británie, Německa 
a Spojených států amerických.  
 
V ČR je ze 114 000 přístupů, 41 % z Prahy, 10 % z Brna, 5 % z Plzně a 5 % z Ostravy. Do 
první desítky patří ještě České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové, Liberec, Zlín a 
Pardubice. 
 
Za rok 2009 bylo na stránkách přes 547 000 přístupů, z toho 408 000 unikátních. Nejvíce 
návštěníky zajímají novinky (75 tisíc) a knihy (70 tisíc). Poté diskuzní fórum (14 tisíc), filmy 
(11 tisíc), zemětvorba (11 tisíc) a archiv novinek (10 tisíc). Fórum U Prokopnutého bubnu 
mělo celkem 66 000 návštěv a přes jeden milión zhlédnutých stránek. Návštěvnost oproti 
minulému roku stoupla na stránkách Discworld.cz o 18 %, počet zhlédnutí se zvýšilo o 8 %. 
Na diskuzním fóru stoupla návštěvnost o 9 % a počet zhlédnutí se zvýšil o 37 %.  
 
06. Propagace KTP 

 
Propagace KTP přes spřátelené webové stránky (SFK Islington, SFK Palantir, Qfan), přes 
diskuzní servery (U Prokopnutého bubnu, Lopuch, Lapiduch, Nyx), v Čs. fandomu. 
Důležitým způsobem propagace je podílení se na programu a organizaci různých akcí 
(Trpaslicon, besedy s Janem Kantůrkem, natáčení Maškarády pro ČT, NTLive Nation).  
 

07. Vyhledávání sponzorů 

 
Získávání sponzorů, kteří by poskytovali výhody pro Klub Terryho Pratchetta a jeho řádné 
členy.  
 
- nakladatelství Talpress (15 % sleva) 
 
- Divadlo v Dlouhé  



08. Spolupráce s jinými weby 

 
SFK Islington, SFK Palantir, Sarden, Qfan, Topzine - propagace a vzájemné poskytování 
článků, rubrika Víte, že… na Topzine. 
 

09. Spolupráce s časopisy (s tiskem) 

 
Spolupráce s Pevností, Ikárií a Interkomem. 
 

10. Spolupráce se zahraničními kluby 

 
Zatím se jen vytváří koncept, co si můžeme vzájemně se zahraničními kluby nabídnout, a 
které kluby konkrétně oslovit.  
 

11. Výroba propagačních předmětů 

 
Máme souhlas Paula Kidbyho využívat jeho obrázků pro klubové účely. Tento souhlas se 
využil zejména k výrobě zeměplošských placek. Dalšími předměty byly členské odznaky, 
trička, hrníčky, ex libris apod. 
 

12. Nákup na paulkidby.com 

 
Objednávka byla plánovaná na květen 2009. Klub však měl značné problémy se zahraniční 
platbou přes Paypal, proto bylo zboží z Paulkidby.com řádným členům Klubu dodáno až 
v září 2009, namísto plánovaného června. Druhá objednávka z října 2009 již byla bez potíží 
vyřízena v listopadu 2009. 
 

13. Srazy členů klubu 

 
Téměř pravidelně pořádané jednou za měsíc. Výjimkou jsou letní prázdniny a zkoušková 
období, neboť většina účastníků srazů jsou studenti. Srazy se pořádají v restauraci U Houmra 
nebo u Haštalského dědka. Členové se také často scházejí na koncertech hudební skupiny 
Mrakoplaš a na divadelních představeních Divadla v Dlouhé. V červenci 2009 byl také 
pořádán čtyřdenní výlet řádných členů Klubu na Šumavu. 
 

14. Kronika klubu 

 
Od počátku byla vedena kronika Klubu, kde se zaznamenávají všechny důležité akce našeho 
klubu. O zápisy pečuje řádná členka Klubu Veronika Klimešová.  
 

15. Vytvoření sítě „Trpasličí pošty“ 

 
Trpasličí pošta je klubová síť, která slouží k rozesílání klubových předmětů po celé České 
republice. Tuto síť tvoří samotní členové Klubu, kteří jsou využíváni jako poslíčci pro 
klubové předměty, takže řádní členové klubu tak ušetří na poštovném, neboť tato služba je 
členům poskytována zdarma. Zodpovědným koordinátorem je Petr Rauner.  
 

 

 

 



16. Adopce želvy 

 
Tento bod bude projednán na dnešní členské schůzi Klubu Navrhujeme sponzorovat želvu 
v pražské zoologické zahradě. Můžeme sponzorovat želvu sloní za 5000 Kč nebo nějakou 
menší želvu za 2500 Kč. Výhodou je, že bychom mohli navštěvovat naši adoptovanou želvu 
v zoologické zahradě a že by to byl další způsob, jak náš Klub propagovat navenek. 
Nevýhodou je vysoká cena této adopce. Proto necháme rozhodnout členskou schůzi, zda a za 
jakých podmínek želvu adoptovat, a zda by byla částka vybrána zvlášť, nebo zda se adopce 
uhradí z peněz Klubu.  
 

17. Sbírka na Alzheimerovu nemoc 

 
Terry Pratchett trpí Alzheimerovou chorobou, proto se Klub rozhodl vytvořit sbírku na 
podporu výzkumu léčení této nemoci. Dalším důvodem je slib Paulu Kidbymu, že za povolení 
využívat jeho tvorby pro klubové účely, poskytneme na léčení této nemoci dar. Problémem je 
složitost takovou sbírku vytvořit, aby splňovala zákonné podmínky a také otázka, jak 
s vybranými penězi naložit. Zaslání vybraných peněz do zahraničí je velmi komplikované, 
proto by bylo vhodnější vyhledat organizaci, která se zabývá výzkumem Alzheimera nebo na 
podporu v boji proti této nemoci, a je registrována v České republice.  
 
 
V Praze dne 03. 03. 2010 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
                   Petr Čáp           Lenka Weingartová 
                 
 
...................................................         ................................................... 
           Věra Havlíčková                Jan Urbánek 
 


