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Výroční zpráva Klubu Terryho Pratchetta za rok 2014 

 
V roce 2014 vstoupilo do Klubu Terryho Pratchetta 46 nových členů (o 20 více než v roce 
2013), z nichž se 18 stalo novými řádnými členy (o dva více než v roce 2013). Celkem měl 
klub v loňském roce 118 řádných (o 8 více), 339 registrovaných a 5 čestných členů (o dva 
více – manželé Velenští). 43 řádní členové jsou řádnými členy od znovuzaložení v roce 2009. 
Počet řádných členů se od minulého roku mírně zvýšil. Peníze z členských příspěvků nadále 
stačí k tomu, aby pokryly režii klubu, rozpočet je tedy stále vyrovnaný. Díky darům si 
můžeme dovolit investovat více peněz do nových stránek Discworld.cz nebo pořádat 
maškarní bál.  
 

členové 
rok 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

registrovaní 76 125 192 262 304 339 
řádní 120 155 161 126 110 118 
čestní   2 2 3 3 5 
zrušení 1 3 4 4 4 5 
celkem 197 285 359 395 421 467 
 
Klubová rada se v roce 2014 sešla oficiálně celkem na deseti poradách. Bylo však i mnoho 
neoficiálních srazů, kde se dojednávaly podrobnosti jednotlivých bodů oficiálních porad, 
zejména na různých klubových srazech.  
 
Plán činnosti na rok 2014 byl až na dva body splněn podle plánu. Stále se jedná o stejné dva 
body, které nebyly naplněny už od roku 2012 – o změnu stránek Discworld.cz a o doplnění 
údajů na Discworld.cz. V roce 2014 jsme zakázku na nové stránky zadali profesionálovi, 
který se však zřejmě zalekl našich vysokých nároků a požadavků, takže jsme s ním raději 
ukončili spolupráci. Obnovu webových stránek jsme v lednu 2015 nabídli Milesovi, který je 
také tvůrcem současných webových stránek. Miles nabídku přijal, takže můžeme konečně 
sdělit, že nové webové stránky sice stále nejsou dokončené, ale už se na nich skutečně aktivně 
pracuje. Jakmile budou dokončeny (tedy alespoň nutný základ), začneme s aktualizací 
informací na těchto stránkách. Stále trvá rozhodnutí, že nebudeme přejmenovávat ani 
přesouvat informace z domény discworld.cz na zemeplocha.cz.  

 
Nákup na PJSM Prints 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2014 se uskutečnily dvě hromadné objednávky z internetového obchodu PJSM Prints. 
První proběhla v dubnu 2014, kdy měli zájem tři členové klubu. Druhá pak proběhla v říjnu 
2014, kdy byl zájem dvojnásobný.  
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Výlety členů KTP 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V loňském roce se uskutečnily tři klubové výlety.  
Jarní výlet se konal 5. dubna, kdy jsme navštívili Chomutovský zoopark, poseděli v cukrárně 
na náměstí a pár neznavených výletníků vystoupalo na chomutovskou městskou věž, ze které 
je výhled na celé chomutovské centrum. Výletu se zúčastnilo 15 členů a další tři přátelé 
našeho klubu.  
Letní výlet se konal v termínu 24. – 27. července, kdy jsme navštívili Havraníky u Znojma. 
Podnikli jsme výlet na Šobes, Sealsfieldův kámen, do Znojma, kde jsme navštívili hrad, 
rotundu sv. Kateřiny a podzemí, a do Louckého kláštera, kde jsme absolvovali prohlídku i 
ochutnávku místních vín. Chroustalka nám také zajistila výpravu ke koním, na kterých jsme 
se mohli svézt, a zařídila nám ukázku dravců. Výletu se zúčastnilo 19 členů a dva přespolní.  
Výletovou sezónu jsme zakončili 21. září podzimním výletem do Ústí nad Labem, opět do 
místní zoologické zahrady, která sice byla menší, ale nikoli menší o zážitky. Výletníci se pak 
rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna zůstala v zoo a relaxovala v restauraci, zatímco druhou 
neodradilo deštivé počasí a vydala se na prohlídku hradu Střekov. Výletu se zúčastnilo 
celkem 11 členů. 
 
Výroba propagačních materiálů 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2014  jsme pořídili dva nové druhy odznaků, a to odznak Hlídky a Oook! Opět jsme 
díky štědrosti tetičky z Moravy vyrobili kalendáře, které tentokrát malovala Japu.  
 
Srazy členů Klubu 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V uplynulém roce jsme uspořádali deset klubových srazů. V sudé měsíce se pořádají sobotní 
srazy v restauraci U Kristiána, v liché měsíce pak páteční srazy v čajovně Daruma. V březnu 
jsme tuto tradici porušili a navštívili kavárnu Fanpoint na Senovážném náměstí, která nám 
zajišťuje propagační materiály. Během letních prázdnin se oficiální srazy nepořádaly.  
V prosinci se konal již 70. sraz fanoušků Terryho Pratchetta, z čehož se čtyři přítomní lidé 
účastnili i prvního srazu (Hadati, VeHaLi, Silence, Rausek). Pouze VeHali se zvládla 
zúčastnit všech 70 srazů.  
V loňském roce jsme také jako klub navštívili osm divadelních představení, kdy za zmínku 
stojí zejména derniéra Soudných sester v Divadle v Dlouhé, Mort Prácheňského spolku 
v Divadle bez hranic a Sekáč Dědeček v Divadle 21. Někteří členové klubu také v rámci 
Mezinárodního festivalu dětí 2014 navštívili představení Johny and the Bomb.  
 
Adopce želvy sloní 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
8. června 2014 jsme opět přispěli částkou 5 000 Kč na chov želvy sloní v pražské zoo.  
14. června 2014 jsme se vypravili do zoo naše želvy navštívit, kdy se nám opět věnovala 
Nataša Velenská, chovatelka želv.  
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Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci 
Zodpovídá: Rada 
Kapela Mrakoplaš uspořádala 1. října 2014 čtvrtý ročník koncertu Mrakoplaš kontra 
Alzheimer, který byl věnován památce zesnulého Petra Skoumala. Docent Bartoš opět 
informoval diváky o novinkách ve výzkumu. Výtěžek koncertu byl přes 70 000 Kč, které opět 
dostalo AD Centrum na svůj výzkum. Na letošní rok plánujeme zopakovat zeměplošský 
maškarní bál.  
 
Kronika 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
Kronika byla v loňském roce průběžně doplňována a nakonec se povedlo doplnit i chybějící 
zápisy z roku 2010 a 2011, kdy se o toto zasloužila zejména naše současná kronikářka 
VeHaLi a její pomocníci Rausek, Dalila a Alexis. Kronika je k nahlédnutí k dispozici všem 
řádným členům na klubových srazech, některých výletech a na Trpasliconu. Při derniéře 
Soudných sester jsme od všech účinkujících herců získali do kroniky jejich podpisy. Při této 
příležitosti se nám do ní podepsal také agent Terryho Pratchetta Colin Smythe, který se 
derniéry zúčastnil s námi.  
 
Splupráce s jinými weby, s tiskem, publikování informací o sdružení a TP 
Zodpovídá: Petr Čáp 
Tato spolupráce se povětšinou omezuje pouze na reklamu ohledně Trpasliconu na různé 
webové stránky, ale také do studentského rádia. Také jsem ohledně Zeměplochy a Terryho 
Pratchetta absolvoval rozhovor s novinářem panem Šálkem z časopisu Reportér, který se na 
trhu objevil teprve v září 2014, ale prý se již stihl na trhu uchytit. Jednalo se však o nepřímou 
reklamu našemu klubu, neboť rozhovor se mnou ho zajímal především jako příprava na 
rozhovor s Honzou Kantůrkem.  
 
Kontakty se zahraničím 
Zodpovídá: Dana Linhartová 
V červnu se uskutečnila derniéra Soudných sester v Divadle v Dlouhé, kterého se zúčastnil 
agent Terryho Pratchetta Colin Smythe. Colinovi jsme připravili bohatý program i mimo 
divadlo, zahrnující intenzivní degustaci místního jídla i pití a návštěvu zoo, včetně krmení 
velkých želv. Colin po představení pronesl krátký proslov, předal dárek členům divadelního 
souboru, v tombole pak vyhrál sadu mučících nástrojů a v následné aukci vydražil Smrťovu 
kosu. Podrobný popis této návštěvy si můžete přečíst v klubové kronice.  
V srpnu se Dalila s Alexis zúčastnily Discworld Convention 2014 v Manchesteru, UK. 
Pořídily tam ceny do literární soutěže, klubové odměny a také několik knížek do Klubové 
knihovny. Propagovaly tam naše klubové stránky rozdáváním klubových záložek. Živě 
diskutovaly s Robem a s Colinem, se Sandrou Kidby z PJSM Prints a také se zástupci 
Discworld Emporium. 
V únoru 2015 se pak uskutečnil výlet 18 fanoušků z Discworld Conventionu (zejména z UK, 
ale i z Belgie a z Rakouska) do Prahy. Dalila společně s Alexis se jim čtyři dny věnovaly, 
zařídily komentovanou prohlídku knihovny Strahovského kláštera, provedly je Hradem  
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i podhradím a zlatým hřebem programu se stala návštěva pražské zoo, kde se jim velice 
ochotně věnovala Nataša Velenská.  
Před koncem roku jsme Terrymu, Robovi a Colinovi oznámili výsledek 4. ročníku 
charitativního koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer a výtěžek z prodeje kalendářů členům 
Klubu. Také jsme odeslali klubový kalendář Sandře Kidby, Paulu Kidbymu, Terrymu, Robovi 
a Colinovi. 
 
V Praze dne 14. 3. 2015 
 
 
...................................................         ................................................... 
                Petr Čáp           Dana Linhartová 
 
...................................................         ................................................... 
           Věra Liptáková            Petr Rauner 
 
................................................... 
         Jiřina Valdaufová 
 


