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Výroční zpráva o činnosti spolku
Klub Terryho Pratchetta za rok 2015
V roce 2015 vstoupilo do Klubu Terryho Pratchetta 36 nových členů (o 10 méně než v roce
2014), z nichž se 20 stalo novými řádnými členy (o dva více než v roce 2014). Celkem měl
klub v loňském roce 128 řádných (o 10 více), 5 čestných a 368 registrovaných členů. 15
řádných členů (namísto 43 z minulého roku) je řádnými členy od znovuzaložení v roce 2009.
Počet řádných členů se od minulého roku opět mírně zvýšil. Peníze z členských příspěvků
nadále stačí k tomu, aby pokryly režii klubu, rozpočet je tedy stále vyrovnaný. Díky velmi
štědrým darům můžeme investovat peníze do nových stránek Discworld.cz, do dalšího
ročníku maškarního bálu a do dalších kalendářů, které jsou pro řádné členy značně dotovány.
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Klubová rada se v roce 2015 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 2015 byl až na dva body splněn podle plánu – o změnu stránek
Discworld.cz a o doplnění údajů na Discworld.cz.
Změna stránek Discworld.cz
Zodpovídá: Petr Čáp
Od roku 2012 jsme se neúspěšně snažili zadat práci na nových stránkách některým řádným
členům klubu. Přestože jsme měli postupně dva dobrovolníky, oba odpadli ještě předtím, než
vůbec k nějakým krokům došlo. Proto jsme se v roce 2014 rozhodli tuto práci zadat za peníze
profesionálovi. Přestože mezi námi došlo ke vzájemným výměnám názorům na podobu
stránek, zalekl se našich vysokých nároků na to, co by naše stránky měly umět. Proto jsme
s ním raději ukončili spolupráci.
Obnovu webových stránek jsme pak v lednu 2015 nabídli Milesovi, který je také tvůrcem
současných webových stránek a je jejich současným adminem. V současnosti již existuje
nový redakční systém, ve kterém se však kromě nového designu musí také ručně upravit
všechny staré příspěvky ze současných webových stránek, kdy jen příspěvků z Novinek je
přes 1 300.
Většinu práce na designu jsme ponechali na Milesovi, který na tom ale musí spolupracovat se
mnou, aby byly splněny naše představy. Některé z nich se ukázaly komplikovanějšími, než
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jsme si představovali. S úpravou starých příspěvků mi pomáhá Čajinka a Rausek. Aktualizace
textů na stránkách jsou zatím výhradně v mé režii. Vzhledem k velkému množství textů a
nedostatku času jde práce velmi pomalu. Přesto bychom rádi nové stránky spustili 1. října
2016, tedy na desetileté výročí našeho zeměplošského webu pod doménou „discworld.cz“.
Název těchto stránek ponecháme, přestože vlastníme i doménu „zemeplocha.cz“. Ta bude na
web „Discworld.cz“ pouze odkazovat.
Neměnit název do češtiny jsme se rozhodli z několika důvodů. Název Discworld.cz se mezi
českými fanoušky stal známý a změna názvu by mohla mnohé zmást, zda se jedná o stejný
web nebo nějaký nový, a to i proto, že se změnou názvu by zároveň přišla také změna designu
webu. Dalším důvodem je, že „Discworld.cz“ má větší mezinárodní význam.
Nákup na Discworld.com
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2015 se uskutečnily dvě hromadné objednávky z internetového obchodu
Discworld.com (dříve PJSM Prints). První proběhla v květnu 2015, kdy měli zájem tři
členové klubu. Druhá pak proběhla v říjnu 2015, kdy měli zájem čtyři členové klubu.
Výlety členů KTP
Zodpovídá: Věra Liptáková
V loňském roce se uskutečnily tři klubové výlety.
Jarní výlet se konal 25. dubna, kdy jsme se vydali na zámek Kuks a do zoologické zahrady
Dvora Králové, kterého se účastnilo deset členů.
Letní výlet se konal v termínu 23. – 26. července, kdy jsme se ubytovali v kempu Jadran na
okraji Františkových lázní. Odtud jsme pak pořádali výpravy po okolních turistických
zajímavostech. Prošli jsme se po Františkových lázních, navštívili bahenní sopky v Soosu,
město Cheb a přírodu v okolí těchto měst. Výletu se zúčastnilo dvacet členů a jeden přespolní.
Podzimní výlet byl uspořádán 27. září, kdy jsme se vydali do Hluboké nad Vltavou a její
zoologické zahrady Ohrada. Tohoto výletu se účastnilo osm členů.
Výroba propagačních materiálů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2015 jsme pořídili dva nové druhy odznaků. Jedním z nich byl odznak se šeříkem,
čímž skončil náš věčný boj sehnat na Šeříkový den neodkvetlou snítku šeříku. Druhý odznak
byl také speciální. Jednalo se o pamětní odznak pro ty, kteří se zúčastnili křtu jednoho
z posledních zeměplošských románů Pod parou, kdy jsme parním vlakem vyjeli na výlet do
železničního muzea. Tento výlet zaplatil Vlastimír Talaš, nakladatel Talpressu. Této cesty se
zúčastnilo 60 členů klubu a zaměstnanci Talpressu.
Díky peněžním darům jsme opět mohli vydat dotované klubové kalendáře. Tentokrát se
nejednalo o kreslené obrázky, ale o fotografie některých členů klubu v kostýmech
zeměplošských postav. V kostýmech se s námi také vyfotili naši čestní členové Jan Kantůrek,
Martin Schwarz a Vlastimír Talaš.
Došlo také k výrobě propisovaček a deštníků s logem klubu.
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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 jsme Geekárnu, což je hospoda pro fanoušky sci-fi a
fantasy. V prosinci se konal 80. sraz fanoušků Terryho Pratchetta.
Také jsme společně absolvovali osm divadelních představení, kdy za zmínku stojí zejména
návštěva divadelního představení Svobodnej národ uvedený v Radaru Divadýlkem na dlani.
Adopce želvy sloní
Zodpovídá: Věra Liptáková
24. května 2015 jsme přispěli částkou 10 000 Kč na chov želvy sloní v pražské zoo. Pět tisíc
bylo schváleno na minulé členské schůzi. Dalšími pěti tisíci pak přispěla jedna z našich
štědrých řádných členek. V červnu jsme opět navštívili naše adoptované želvy, kde se nám
věnovala Nataša Velenská, vrchní chovatelka a čestná členka KTP, v jejímž doprovodu jsme
vstoupili do výběhu velkých želv a krmili je melouny, zatímco nám Nataša o nich něco
pověděla.
Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci
Zodpovídá: Rada
V roce 2015 jsme uspořádali několik akcí, které přinesly peníze AD Centru na výzkum
Alzheimerovy nemoci. Jednalo se o prodej klubových kalendářů, za které jsme utržili 37 000
Kč, pořádání maškarního bálu a benefiční koncert skupiny Mrakoplaš.
Maškarní bál se konal v polovině listopadu pod názvem Všefandomová maškaráda – 4.
zeměplošský bál, který jsme organizovali společně s CZ Kontinuum, které sdružuje české
fanoušky Star Treku. Kromě benefiční stránky celé akce se také jednalo o oslavu 20. výročí
existence obou klubů. Této akce se zúčastnilo přes 100 návštěvníků. K tanci a poslechu hrála
a zpívala hudební skupina Mrakoplaš a sdružení Ajnkeslbuntes. Program byl okořeněn
zpěvem a hraním na kytaru z řad fanoušků – Gritem du Alatristem a Holodoktorem. Le fille
Ash a její dorostenky pak předvedly scénický tanec na sci-fi a fantasy témata. Tento benefiční
bál díky sponzorům vynesl AD Centru dalších skoro 37 000 Kč.
Kapela Mrakoplaš v říjnu uspořádala již 5. ročník koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer, na
kterém jako hosté vystoupili bigbeatoví hudebníci Roman Dragoun a Luboš Pospíšil. Docent
Bartoš se nemohl na koncert dostavit, proto návštěvníky pozdravil alespoň prostřednictvím
videozáznamu. Tímto koncertem bylo AD Centru přispěno více než 50 000 Kč.
Kronika
Zodpovídá: Věra Liptáková
Zápisy do kroniky byly v loňském roce průběžně doplňovány. Chybí již jen jediný zápis
z minulosti, a to Festival fantazie 2011, který by měl být ještě v tomto roce doplněn. Kronika
je již natolik obsáhlá, že již tento rok budeme potřebovat druhý svazek. Jak na srazech klubu,
tak i zde na Trpasliconu, ale i na některých výletech, je kronika k dispozici k nahlédnutí
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Kontakty se zahraničím
Zodpovídá: Dana Linhartová
V průběhu celého roku probíhala čilá konverzace se zahraničními fanoušky hlavně na
Facebooku, ať již soukromně nebo ve skupině Discworld Monthly.
V červnu byla Rada kontaktována fanynkou z blogu wossname.dreamwidth.org, abychom
uveřejnili informace o našich akcích. Dalila jí poslala stručné info o charitativních projektech
a také přeloženou zprávu o křtu knížky Pod parou, vše bylo poté zveřejněno.
V říjnu se Dalila a Alexis zúčastnily Irish Discworld Convention 2015 v Corku v Irsku. Živě
diskutovaly s Colinem, se zástupci Discworld Emporium a samozřejmě fanoušky ze všech
koutů Zemneplochy.
Před koncem roku jsme Colinovi oznámili výsledek 5. ročníku charitativního koncertu
Mrakoplaš kontra Alzheimer, 4. maškarního bálu a výtěžek z prodeje kalendářů členům
Klubu. Colin vyjádřil velké díky za to, že vytrváváme v naší podpoře a popřál nám hodně
úspěchů v další činnosti.
Také jsme odeslali klubový kalendář Sandře Kidby, Paulu Kidbymu, Robovi, Lynn &
Rhianně a Colinovi.
Dalila kontaktovala Roba a Colina ohledně možného udělení čestného členství v KTP. Oba
dva byli nadšeni a velice si této možnosti váží. Colin ocenil, že o udělení bude rozhodovat
hlasováním členská schůze, protože již byl čestným členem původního fanklubu, kdy ale
rozhodoval sám Patricij.
Rob osobně pozval Dalilu na vzpomínkovou akci na Terryho Pratchetta v Londýně 14. 4.
2016 v divadle Barbican, kam se vydá v doprovodu Alexis a dalších asi 1000 fanoušků, o
jejichž účasti ale rozhodne teprve los.
V Praze dne 12. 3. 2016
...................................................
Petr Čáp

...................................................
Dana Linhartová

...................................................
Věra Liptáková

...................................................
Petr Rauner

...................................................
Jiřina Valdaufová
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