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Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení  

Klub Terryho Pratchetta za rok 2013 
 
V roce 2013 vstoupilo do Klubu Terryho Pratchetta 26 nových členů (o 10 méně než v roce 
2012), z nichž se 16 stalo novými řádnými členy (o tři více než v roce 2012). Celkem měl 
klub v loňském roce 110 řádných (o 17 méně), 304 registrované a 3 čestné členy. 42 řádní 
členové jsou členy celých 6 let od znovuzaložení. Počet řádných členů se stále snižuje. Peníze 
z členských příspěvků nadále stačí k tomu, aby pokryly režii klubu, rozpočet je tedy stále 
vyrovnaný. Je zřejmé, že zájem opadá, i když tvrdé jádro fanoušků přetrvává. 
 

členové 

rok 

2009 2010 2011 2012 2013 

registrovaní 76 125 192 262 304 

řádní 120 155 161 126 110 

čestní   2 2 3 3 

zrušení 1 3 4 4 4 

celkem 197 285 359 395 421 

 
Klubová rada se v roce 2013 sešla oficiálně celkem na 9 poradách. Bylo však i mnoho 
neoficiálních srazů, kde se dojednávaly podrobnosti jednotlivých bodů oficiálních porad, 
zejména na různých klubových srazech.  
 
Plán činnosti na rok 2013 byl až na dva body splněn podle plánu. Jedná se o stejné dva body, 
které nebyly splněny ani v roce 2012 – o změnu stránek Discworld.cz a o doplnění údajů na 
Discworld.cz. První bod jsme zadali jako úkol našemu řádnému členu Třeštitrdlovi, ale 
vzhledem k nedostatku času se k tomu vůbec nedostal. V druhé polovině roku jsme se to 
pokusili předat dalšímu řádnému členu Kangoooovi, ale se stejným výsledkem. K doplnění 
údajů na webové stránky Discworld.cz nedošlo, protože nemá smysl aktualizovat údaje na 
stránkách, které máme v úmyslu měnit. Ohledně webových stránek však máme i pozitivní 
novinku. Po mnoha letech se nám podařilo získat internetovou doménu Zemeplocha.cz. Na 
funkčnost stránek Discworld.cz to nebude mít žádný vliv, kromě toho, že nová doména 
přiláká více návštěvníků na naše stránky.  

 
Nákup na PJSM Prints 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2013 byla řádným členům dvakrát nabídnuta možnost objednat si zeměplošské zboží 
z internetového obchodu PJSM Prints. Pro nízký zájem byla uskutečněna pouze jedna menší 
objednávka.  
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Výlety členů KTP 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2013 byly uskutečněny tři klubové výlety. Na jaře jsme navštívili zoologickou zahradu 
v Ostravě.  
V létě jsme pak jeli na čtyřdenní výlet do Josefova dolu, kterého se zúčastnilo 21 členů. První 
den se konal jen menší výlet po okolí. Druhý den jsme se vydali na dlouhou a náročnou túru a 
vystoupali až na samotnou horu Jizeru. Třetí den jsme navštívili Liberec a jeho zoologickou 
zahradu. Ubytovaní jsme byli v příjemném penzionu Mája, kde nikomu nevadilo, že jsme do 
noci zpívali a hráli na kytaru.  
Na podzim jsme navštívili zoologickou zahradu v Olomouci.  
 
Výroba propagačních materiálů 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V minulém roce jsme nechali pro naše řádné členy objednat nejen trička, ale také mikiny 
s logem našeho klubu. Velkým počinem byla výroba zeměplošského kalendáře pro naše řádné 
členy, na jehož vydání jsme dostali svolení od Terryho Pratchetta. Autorkou obrázků byla 
naše řádná členka Rubína. V kalendáři jsou k dispozici narozeniny řádných členů, ale také 
důležitá data pro naše fanoušky, jako jsou narozeniny Terryho Pratchetta nebo Jana Kantůrka, 
či termíny Trpasliconu nebo letního výletu. Výrobu kalendářů pokryl sponzorský dar. 
 
Srazy členů Klubu 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V loňském roce se uskutečnilo devět klubových srazů, střídavě v restauraci U Kristiána a 
v čajovně Daruma. Divadelních představení jsme společně navštívili celkem osm. Také jsme 
se v kině Lucerna zúčastnili pražské premiéry studentského filmu Poslední odměna na motivy 
povídky Terryho Pratchetta.  
 
Adopce želvy sloní 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
8. června 2013 jsme měli opět navštívit naše adoptované želvy v pražské zoologické zahradě. 
Prahu a zoologickou zahradu však postihly velké povodně, které zatopily i pavilon velkých 
želv. Poklidná návštěva se tak změnila v jednodenní pracovní brigádu, kdy řádní členové z  
pavilonu velkých želv vymetli množství bahna, vytahali většinu zničeného vybavení a na 
kolečkách vyvezli kontaminovaný písek z terária pro mladé varany komodské. 11. srpna se 
pak zúčastnili další brigády, kdy pro změnu navezli čerstvý písek pro mladé varany. Návštěvu 
želv si pak vynahradili 16. listopadu, kdy pro své čtyřnohé obrněné svěřence přinesli jako 
pochoutku melouny. Návštěvy želv se také zúčastnil český překladatel díla Terryho Pratchetta 
Jan Kantůrek. Kromě tradičního adopčního daru 5 000 Kč jsme přispěli o něco vyšší částkou 
na relé líhní, které bylo zapotřebí koupit. Tyto peníze jsme získali prodejem kalendářů 
řádným členům.  
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Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci 
Zodpovídá: Rada 
S podporou jsme nezapomněli ani na AD Centrum a jeho výzkum Alzheimerovy nemoci. 
Uspořádali jsme druhý zeměplošský maškarní bál, který díky nám a našim sponzorům vynesl 
přes 17 000 Kč. Návštěvnost druhého ročníku zeměplošského bálu byla velmi slabá, proto 
jsme se rozhodli další ročník nepořádat. Zbytek výtěžku z prodeje klubových kalendářů, který 
nebyl poskytnut na koupi vybavení pro pavilon velkých želv pražské zoologické zahrady, byl 
poskytnut AD Centru a Doc. Bartošovi jako dar na výzkum Alzheimerovy nemoci. Jednalo se 
téměř o 4 000 Kč. Díky naší předešlé iniciativě byl uspořádán již třetí ročník koncertu 
Mrakoplaš kontra Alzheimer, který na výzkum nemoci vynesl dalších 30 000 Kč.  
 
Kontakty se zahraničím 
Zodpovídá: Dana Linhartová 
Terrymu Pratchettovi a Colinu Smythovi jsme oznámili výsledky druhého ročníku 
charitativního maškarního bálu a třetího ročníku charitativního koncertu Mrakoplaš kontra 
Alzheimer, dále jsme je informovali o pražské premiéře filmu Poslední odměna. O kopii 
tohoto filmu vyjádřil Colin Smythe zájem. Terryho Pratchetta a Colina Smythe chceme také 
pozvat na divadelní představení Soudné sestry, a to i vzhledem k tomu, že tento rok nás čeká 
jeho derniéra.  
V srpnu navštívila Prahu v rámci své dovolené po Evropě rodina britských fanoušků Terryho 
Pratchetta. Dalila, JIU a Alexis pro ně uspořádaly nezapomenutelnou návštěvu pražské 
zoologické zahrady, kde se jim ochotně věnovala Nataša Velenská, ošetřovatelka plazů. Díky 
ní si mohli prohlédnout zázemí varanů komodských a nakrmit velké želvy.  
Dalila s Alexis navštívily v listopadu 2013 Discworld Convention v irském Limericku, kde 
náš klub propagovaly rozdáváním klubových záložek. Náš klubový kalendář jsme darovali 
Sandře Kidby, Paulu Kidbymu, Terrymu, Robovi a Colinovi. 
 
V Praze dne 15. 3. 2014 
 
 
...................................................         ................................................... 
                Petr Čáp           Dana Linhartová 
 
...................................................         ................................................... 
           Věra Liptáková            Petr Rauner 
 
................................................... 
         Jiřina Valdaufová 
 


