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Výroční zpráva o činosti Klubu Terryho Pratchetta
za rok 2016
V roce 2016 vstoupilo do Klubu Terryho Pratchetta 27 nových členů (o 9 méně než v roce
2015), z nichž se 17 stalo novými řádnými členy (o tři méně než v roce 2015). Celkem měl
klub v loňském roce 121 řádných (o 7 méně), 7 čestných a 397 registrovaných členů. 14
řádných členů je řádnými členy od znovuzaložení v roce 2009 bez přerušení. Počet řádných
členů od minulého roku neznatelně klesl. Peníze z členských příspěvků nadále stačí k tomu,
aby pokryly režii klubu, rozpočet je tedy vyrovnaný. Díky velmi štědrým darům jsme mohli
investovat peníze do maškarního bálu a do klubových kalendářů, které byly pro řádné členy
dotovány.
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Klubová rada se v roce 2016 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 2016 byl až na dva body splněn podle plánu. Jedná se o změnu stránek
Discworld.cz a o úpravu fóra U Prokopnutého bubnu.
Změna stránek Discworld.cz a doplnění údajů
Zodpovídá: Petr Čáp
O nové stránky usilujeme již od roku 2012, kdy to je nutné zejména kvůli zastaralosti
redakčního systému a nepřehlednosti webových stránek. Po třech neúspěšných pokusech byla
v roce 2015 věc předána Milesovi, který vytvořil současné stránky. V současnosti jsou
stránky téměř dokončeny a na spuštění závisí zejména dokončení databáze členů Klubu a
s tím související přihlašování na stránky, protože ne všechny informace budou volně
přístupné každému návštěvníkovi. Některé věci budou k dispozici pouze řádným členům.
Obsah stránek je již kompletní. To však neznamená, že se na stránky nebudou postupně
přidávat či doplňovat další informace. V současnosti je ale na stránkách vše podstatné.
Spuštění nových stránek v současnosti závisí na tom, aby Miles dokončil práci na databázi
členů Klubu, částečně i na kontrole chyb na stránkách, ať už se jedná o pravopisné nebo
obsahové chyby, chybějící texty, chybné nebo nefunkční odkazy apod.
Klub Terryho Pratchetta, z. s.
Malobřevnovská 176/4
169 00 Praha 6 – Břevnov
Datová schránka: dhxr5xy

Peněžní ústav:
FIO banka, a.s.
2500040681/2010 (ČR)
2500040681/8330 (SR)

IČO: 26570921
DIČ: CZ26570921
klub@discworld.cz
http://www.discworld.cz

Klub Terryho Pratchetta
Malobřevnovská 176/4
Praha 6 - Břevnov
169 00
Pro řádné členy bude k dispozici betaverze stránek. K tomuto kroku
jsme přistoupili hlavně z toho důvodu, že je nutné zkontrolovat velké množství textu, takže
řádní členové mohou v této věci pomoci. Jak se na betaverzi stránek dostat, a jak pomoci při
kontrole textů, se dozvíte v příslušných vláknech na fóru U Prokopnutého bubnu, které bude
v nejbližší době vytvořeno. Bude to otázka několika týdnů. Betaverze bude pro širokou
veřejnost nedostupná a rád bych to tak nechal, dokud se nespustí oficiální verze stránek.
Optimalizace fóra U Prokopnutého bubnu
Zodpovídá: Michal Horáček
Vzhledem k rodinným, pracovním a osobním komplikacím od jara 2016 se Ikshorm úkolu
nevěnoval zdaleka tak intenzivně, jak měl v době nástupu do funkce v úmyslu. Upgrade fóra
a restrukturalizace témat zůstaly zcela v teoretické rovině. Vzhledem k tomu, že Ikshormovo
zázemí nemá potenciál se v dohledné době stabilizovat, bude úkol, zřejmě společně s funkcí
člena rady, předán někomu jinému.
Nákup na Discworld.com
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2016 se uskutečnily tři hromadné objednávky z internetového obchodu Discworld.com
(dříve PJSM Prints). První proběhla na jaře, kdy měli zájem tři členové klubu. O podzimní a
předvánoční objednávku pak mělo zájem podstatně více lidí, a to 15 a 14. Zvýšený zájem byl
díky tomu, že si minulý rok objednávali noví lidé, a že také byly vyrobeny nové suvenýry.
Výlety členů KTP
Zodpovídá: Věra Liptáková
V loňském roce se uskutečnily tři klubové výlety.
Jarní výlet se konal 2. dubna, kdy hlavním cílem byla jako vždy zoologická zahrada.
Tentokrát se jednalo o zoo u Tábora. Předtím jsme navštívili nedalekou rozhlednu Hýlačka, a
po návštěvě zoo jsme také v Táboře zašli do Muzea čokolády a marcipánu. Tohoto výletu se
účastnilo 13 lidí.
Čtyřdenní letní výlet byl do Beskyd, kdy během těchto dní bylo navštíveno Valašské muzeum
v přírodě, Radhošť a Pustevny. Tohoto výletu se zúčastnilo 26 lidí.
Na podzim, 24. září, jsme opět po letech navštívili plzeňskou zoologickou zahradu. Tohoto
výletu se zúčastnilo 15 lidí.
Výroba propagačních materiálů a suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2016 jsme se co se týká propagačních materiálů a suvenýrů krotili a díky darům jsme
vytiskli 180 ks klubových kalendářů, na kterých jsou členové Klubu vyfoceni v kostýmech
postav zeměplošských cechů.
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 Geekárně, což je bar
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pro fanoušky sci-fi a fantasy. Byla to dobrá změna, protože se tak zvýšil
zájem o srazy. Geekárna je přívětivé místo, kdy s majitelkou máme dobré vztahy. A není to
jen tím, že je řádnou členkou Klubu.
Dne 21. 12. 2016 se také mnoho členů Klubu účastnilo neplánovaného srazu, kdy jsme se stali
účastníky pohřbu našeho člena Sargona.
Devětkrát jsme byli společně v divadle, kdy jednou to bylo na představení Mort od spolku
Lázně Toušeň. Dále jsme se zúčastnili křtu desky hudební skupiny Mrakoplaš, organizování
Trpasliconu a organizování zeměplošského bloku na letním Festival fantazie.
Adopce želvy sloní
Zodpovídá: Věra Liptáková
25. května 2016 jsme přispěli částkou 9 000 Kč na chov želvy sloní v pražské zoo. Tato
částka byla schválena na minulé členské schůzi, kdy 4 000 Kč na adopci výslovně darovala
jedna z našich řádných členek. V červnu jsme navštívili naše adoptované želvy, kdy se nám
věnovala jejich chovatelka Nataša Velenská, jedna z našich řádných členek, se kterou jsme
v jejím doprovodu vstoupili do výběhu velkých želv a krmili je melouny, zatímco nám Nataša
o nich něco pověděla. Této návštěvy se účastnil Honza Kantůrek se svou manželkou a
vnoučaty.
Kronika
Zodpovídá: Věra Liptáková
Na podzim 2016 jsme svými zápisky zaplnili první kroniku. Honza Kanůrek nám sehnal
dobrého vazače, který nám starou kroniku převázal do kůže. V kůži máme také i novou
kroniku, která má již několik stránek popsaných. Události, které nebyly ve staré kronice při
poslední členské schůzi ještě dopsané, byly již doplněny. Jak na srazech klubu, tak i zde na
Trpasliconu, je kronika k dispozici řádným členům, kteří by do ní chtěli nahlédnout. Do
budoucna se plánuje, že kronika bude řádným členům k dispozici i elektronicky.
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 We Aten´t Dead.
Rob Wilkins osobně pozval Dalilu na vzpomínkovou akci na Terryho Pratchetta v Londýně,
která proběhla 14. dubna 2016 v divadle Barbican, kam se vydala v doprovodu Alexis a
dalších asi 1000 fanoušků, o jejichž účasti rozhodl los. Před akcí krátce promluvily s Colinem
a předaly mu certifikáty čestného členství pro něj i pro Roba Wilkinse. Detaily akce jsou
popsány v klubové kronice.
Následně také navštívily městečko Wincanton, které je oficiálně sesterským městem s AnkhMorporkem. Je v něm několik ulic pojmenovaných po ulicích A-M a hlavně se v něm nachází
Discworld Emporium - Zeměplošský konzulát včetně poštovního úřadu a obchůdku se
suvenýry. Na oběd se setkaly s několika místními fanoušky. Poté ještě zajely na večeři do
Terryho oblíbené hospůdky Queen´s Head v Broad Chalke, tedy do vesnice, kde Terry žil
posledních několik desetiletí.
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V srpnu se Dalila a Alexis zúčastnily Discworld Convention 2016 ve
Warwicku, UK. Živě diskutovaly s Colinem, Robem, se zástupci Discworld.com i Discworld
Emporium a samozřejmě fanoušky ze všech koutů Zemneplochy.
V prosinci se Dalila setkala s několika fanoušky, kteří přijeli do Prahy.
Před koncem roku jsme oznámili výsledek pátého maškarního bálu a výtěžek z prodeje
kalendářů a odeslali klubový kalendář Sandře Kidby, Robovi, Paulu Kidbymu, Lynn a
Rhianně Pratchettovým a Colinovi.
V Praze dne 18. 3. 2017
...................................................
Petr Čáp

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

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

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

...................................................
Michal Horáček
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