Výroční zpráva Klubu Terryho Pratchetta za rok 2011
Klub Terryho Pratchetta měl v roce 2011 o 74 členů více než v předešlém roce.
Registrovaných členů bylo 192 a řádných 161. Čtyři řádná členství byla zrušena. Bez
přerušení je po celé čtyři roky řádnými členy 59 osob. Za rok 2012 máme již 113 řádných
členů, i s registrovanými členy a čestnými členy má klub celkem 364 členů (k 29. 2. 2012).
Řádných členů s právem hlasovat je 86.
Klubová rada se od minulé řádné členské schůze v roce 2011 sešla oficiálně celkem na devíti
poradách. Bylo však i mnoho neoficiálních srazů, kde se dojednávaly podrobnosti
jednotlivých bodů oficiálních porad, zejména na různých klubových srazech.
Plán činnosti na rok 2011 byl až na jednu výjimku splněn. Jedná se o Výtvarnou soutěž, která
po nízkém zájmu soutěžících Stripové soutěže, do které bylo zasláno pouze pět příspěvků od
pěti soutěžících, byla z obavy z obdobné nízké účasti zrušena. Ostatní body plánu činnosti
byly splněny.
1. Sbírka na Alzheimerovu nemoc
Zodpovídá: Dana Linhartová
Zahájena byla 12. 3. 2011 a ukončena 29. 2. 2012. Vybralo se celkem 160 000 Kč, které byly
předány MUDr. Bartošovi z AD Centra. Kromě založení bankovního účtu a mnoha kasiček
byl na podporu sbírky zorganizován koncert hudební skupiny Mrakoplaš, vánoční bazar,
divadelní představení v Divadle v Dlouhé a maškarní bál. Spolupracovali jsme také s několika
jednotlivci a organizacemi, které nám pomohli při získávání darů z dalších zdrojů. Jednalo se
zejména o obchod Fanbase a jejich akci Kate Malgrew v Praze, četba v kavárně Dragonfly
v Plzni a mikulášská sbírka našeho řádného člena PVS. Několik časopisů a mnoho
internetových stránek nám pomohlo s propagací veřejné sbírky.
2. Stripy
Zodpovídá: Petr Čáp
Stripy byly vytištěny a vydány pouze pro řádné členy Klubu v množství 100 ks. V současnosti
nám jich zbývá 13 ks.
3. Derniéra Maškarády
Zodpovídá: Věra Liptáková
Derniéry se zúčastnilo celkem 130 členů klubu, za jejich finančního přispění jsme mohli
obdarovat divadelní soubor Divadla v Dlouhé a vzácného hosta derniéry Terryho Pratchetta.
Členové klubu se s Pratchettem a čestnými členy klubu Janem Kantůrkem a Martinem
Schwarzem hromadně vyfotili a Terry se podepsal do naší klubové kroniky. Terry
s doprovodem nás pak poctil svou návštěvou také v restauraci Haštalský dědek.
4. Soutěže
Zodpovídá: Petr Čáp, Jiřina Valdaufová, Dana Linhartová
Stripová soutěž proběhla za nízké účasti, navzdory velké propagaci (reklama v Pevnosti).
Celkem bylo pět soutěžních stripů od pěti soutěžících. Každý z nich byl oceněn a všechny
stripy byly zveřejněny na Discworld.cz.
Literární soutěž již na tom byla lépe. Přišlo dvanáct povídek od osmi soutěžících. Jedna
z povídek však byla vyřazena, neboť nesplňovala požadavek soutěže – spojitost se
Zeměplochou Terryho Pratchetta.

5. Výlety členů KTP
Zodpovídá: Věra Liptáková
Na jaře jsme byli na celodenním výletě v Jihlavě, konkrétně v zoologické zahradě a
v Jihlavském podzemí. V červenci proběhl už tradiční čtyřdenní výlet, tentokrát do
Sedmihorek v Českém ráji. Zorganizovány také byly dvě návštěvy noční pražské zoo, a to
v srpnu a v lednu. Na podzim jsme navštívili plzeňskou zoologickou zahradu a několik členů
klubu navštívilo druhý den ještě Techmanii.
6. Nákup z PJSM Prints
Zodpovídá: Věra Liptáková
Hromadné objednávky proběhly v dubnu, listopadu a před Vánoci. Největší zájem byl o
mikiny fotbalových týmů z Nevídaných akademiků, o nový zeměplošský román Snuff a o
zeměplošské kalendáře na rok 2012.
7. Propagace, spolupráce s jinými weby, s časopisy, vyhledávání sponzorů
Zodpovídá: Rada
Byla značně zvýšena kvůli propagaci sbírky na výzkum Alzheimerovy nemoci. Podrobnosti
při prezentaci celé sbírkové akce.
8. Výroba propagačních materiálů
Zodpovídá: Věra Liptáková
K ostatnímu již zavedenému zboží přibyly zeměplošské stripy, 6 nových druhů odznaků, nové
ex libris a nášivky.
9. Srazy členů Klubu
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2011 se uskutečnilo 10 klubových srazů v restauracích a čajovnách. Návštěva derniéry
Maškarády v Divadle v Dlouhé (třetina divadla obsazena členy) a dalších představení Divadla
v Dlouhé - Naši Furianti, Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, Malá
vánoční povídka aneb Jak jsem se ztratil, a benefiční představení za Soudné sestry. Také jsme
se zúčastnili pražské premiéry představení Divadla Příbram Stráže! Stráže! Zúčastnili jsme se
i mnoha koncertů hudební skupiny Mrakoplaš, zejména benefičního vystoupení, a to i přes
stávku zaměstnanců hromadné dopravy. V červnu jsme se také byli podívat na naši
adoptovanou želvu sloní.
10. Kontakty se zahraničím
Zodpovídá: Dana Linhartová
Účast na IDWCON (Irish Discworld Convention) v listopadu 2011, kde došlo ke schůzce s
Colinem Smythem, agentem Terryho Pratchetta. Od něj jsme získali informace o šesti
projektech, na kterých Terry zrovna pracoval a také nám daroval do tomboly několik
hodnotných cen. Komunikace s Paulem Kidbym ohledně práv k obrázkům pro sbírku a se
Sandrou Kidby kvůli objednávkám pro členy z PJSM Prints.
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