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Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení 

Klub Terryho Pratchetta za rok 2010 
 
Klub Terryho Pratchetta měl v roce 2009 196 registrovaných členů, z toho 120 řádných členů, 
v roce 2010 se toto číslo zvýšilo o 85 členů (o 35 řádných členů), tedy celkem na 281 
registrovaných, z toho 153 řádných a 2 čestné členy českého překladatele Jana Kantůrka a 
předchozího předsedu Klubu Terryho Pratchetta Martina Schwarze. K dnešnímu dni má klub 
305 registrovaných členů, z toho jsou 2 čestní a řádnými členy je celkem 123 osob.  
 
Klubová rada se od minulé členské schůze v roce 2010 sešla oficiálně celkem osmkrát, aby na 
Poradách Klubové rady projednala body důležité k fungování Klubu. V předchozím období 
bylo těchto porad šest. Mimo tyto porady však samozřejmě zajišťovala chod Klubu i jinými 
způsoby jako je využívání zeměplošského fóra a mailů k denní komunikaci.  
 
Plán činnosti na rok 2010 se nám až na dvě výjimky podařilo splnit v udaných termínech. 
V termínu se nám pouze nepodařilo zjistit informace potřebné pro zahájení sbírky na 
Alzheimerovu nemoc a dále se nám nepodařilo navázat spolupráci se zahraničními kluby.  
 
01. Sbírka na Alzheimerovu nemoc 
Je to jeden z hlavních bodů v plánu činnosti na rok 2010, který nebyl splněn v termínu. 
Informace o sbírce měly být zjištěny do poloviny roku 2010, ale stalo se tak až na konci roku 
2010. Díky této prodlevě se nám sbírku v roce 2010 nepodařilo zahájit.  
Hned poté byly podniknuty patřičné kroky, kdy byl kontaktován lékař zabývající se 
výzkumem této nemoci a bylo s ním dohodnuto, že výtěžek ze sbírky bude věnován na jeho 
výzkum. Po této dohodě jsme teprve mohli oznámit zahájení sbírky na úřadě a vyřídit 
všechny potřebné náležitosti.  
Sbírku na Alzheimerovu nemoc jsme tak oficiálně mohli zahájit až dne 12. 03. 2011. Členská 
schůze tak dnes musí rozhodnout, zda se na sbírku přispěje i z rozpočtu Klubu, a pokud ano, 
jak vysoká částka to bude.  
 
02. Spolupráce se zahraničními kluby 
Vyhlédli jsme si několik potenciálních partnerských stránek, ale nabídce spolupráce musí 
předcházet vytvoření anglické verze stránek Discworld.cz a přeložení stripů. Pro nedostatek 
času se tento bod prozatím odložil.  
 
03. Adopce želvy 
V červnu 2010 jsme úspěšně adoptovali želvy sloní v pražské Zoo a částkou 5 000 Kč 
podpořili jejich chov, tak jak bylo odsouhlaseno na Členské schůzi v roce 2010. 21. června 
2010 se konal výlet do Zoo, kde jsme naše želvy poctili svou návštěvou. 
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04. Discworld Convention 
Několik řádných členů v čele s členkami Rady Cellindrou a Dalilou se této akce zúčastnilo a 
rozšířilo tak povědomí o českém Klubu i za hranicemi naší republiky.  
 
05. Spolupráce s jinými weby a s časopisy 
Zejména s Topzine.cz, s Galérií Nemesis a časopisem Pevnost. Očekáváme, že tato 
spolupráce bude v tomto roce rozsáhlejší kvůli propragaci sbírky na Alzheimerovu nemoc.  
 
 
06. Vyhledávání sponzorů 
Podařilo se nám sehnat sponzora, který nám bezplatně vyrobil stovky zeměplošských 
klubových záložek. Tyto záložky jsme pak využili k propagaci Klubu a jako dar pro řádné 
členy Klubu.  
 
07. Publikování informací o sdružení a o TP, propagace KTP 
Zejména pravidelné novinky na Discworld.cz a důležité informace pro členy Klubu 
prostřednictvím klubového e-mailu.  
Kromě propagace přes stránky Discworld.cz nebo přes akci Trpaslicon můžeme zmínit také 
obdarování účinkujících při derniéře Maškarády a při jejím natáčení pro Českou televizi, nebo 
poskytování klubových zeměplošských záložek přes nakladatelství Talpress a knihovny 
v Plzni.  
 
08. Výroba propagačních materiálů 
Pořídili jsme 8 nových druhů odznaků, 1 nový motiv Ex libris a 100 polštářků v 6 druzích. 
Řádná členka Silence pro klub vyrobila 70 přívěsků se zeměplošskými obrázky a také jsme 
vydali DVD s podklady ke hře Patricijem Ankh-Morporku, kterou vytvořili další členové 
klubu v čele s NMŽM. Dále jsme pořídili 4 sady zeměplošských známek a z Discworldconu 
nám účastnice přivezly jako pozdrav od Sandry Kidby zeměplošské špendlíky. Obě tyto 
položky budou použity jako odměny pro naše členy. 
 
09. Kronika klubu a provozování sítě Trpasličí pošty 
Obojí úspěšně zavedeno. Za rok 2010 naši pilní trpaslíci převezli celkem 15 zásilek. Hlavně 
šlo o zboží z PJSM a o polštářky. Kroniku je možné si po Členské schůzi prolistovat u naší 
kronikářky Voronde. 
 
10. Srazy členů klubu 
Srazy členů Klubu se konají jednou do měsíce v restauraci nebo v čajovně, jednou za rok na 
Trpasliconu. V menším počtu se členové schází na koncertech skupiny Mrakoplaš (10x). Ve 
větším počtu i na různých divadelních představeních Divadla v Dlouhé (5x a 1x Stráže! 
Stráže! v Ty-Já-Tru).   
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11. Výlet KTP 
Červencového výletu v roce 2010 se zúčastnilo 20 řádných členů KTP. Vydali jsme se na 
výlet do Strážnice na Moravě, jehož součástí byla krátká vyjížďka lodí po Baťově kanále, 
delší procházka po okolí Strážnice a návštěva vinného sklípku. Na červenec 2011 se plánuje 
společný výlet do Českého ráje.  
 
12. Nákup na PJSM Prints 
Proveden úspěšně v dubnu a říjnu 2010. Nakonec ještě proběhla blesková vánoční objednávka 
v prosinci 2010. 
 
 
V Praze dne 01. 03. 2011 
 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
                Petr Čáp           Adéla Červenková 
 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
            Dana Linhartová                                                                       Věra Liptáková 
           
 
 


