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Výroční zpráva o činosti Klubu Terryho Pratchetta
za rok 2017
V roce 2017 měl Klub Terryho Pratchetta 122 řádných (o 1 více než v roce 2016), 7 čestných a
428 registrovaných členů. 14 řádných členů je řádnými členy od znovuzaložení v roce 2009 bez
přerušení. Počet řádných členů od minulého roku mírně stoupl. Peníze z členských příspěvků
nadále stačí k tomu, aby pokryly režii klubu, rozpočet je vyrovnaný. Díky velmi štědrým darům
jsme mohli investovat peníze do maškarního bálu a do klubových kalendářů, které byly pro
řádné členy dotovány.
Klubová rada se v roce 2017 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 2017 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
Zodpovídá: Petr Čáp
O nové stránky usilujeme již roky. Je to nutné zejména kvůli zastaralosti redakčního systému a
nepřehlednosti webových stránek. Stránky vytváříme v redakčním systému Wordpress. Zbývá
už jen několik nedodělků. Hlavním problémem je přihlašovací systém na stránky pro uživatele
a propojení s databází členů KTP. Pokud se nám podaří tyto nedodělky vyřešit, můžeme již
nové stránky spustit. S určením termínu kompletnosti stránek jsme však vzhledem ke
zkušenostem z předchozích let opatrní.
Optimalizace fóra U Prokopnutého bubnu
Zodpovídá: Věra Liptáková
Na fórum nezbývají síly, čekáme, jak se vyvinou stránky, zatím udržujeme skupinu na
Facebooku, která částečně diskusní fórum nahrazuje. Php fórum je jako takové zcela zastaralé
a po spuštění nových webových stránek Discworld.cz u něho dojde nejspíš k archivaci
důležitých vláken. Vlákna nepodstatná pro dílo Terryho Pratchetta budou vymazána.
Nákup zeměplošských suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2017 se uskutečnily 2 hromadné objednávky z internetového obchodu discworld.com,
jedna v květnu (8 účastníků) a jedna v říjnu (9 účastníků).
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Výlety a kulturní akce členů KTP
Zodpovídá: Věra Liptáková
V loňském roce se uskutečnily tři klubové výlety.
Jarní výlet se konal 22. dubna a zajeli jsme do zoo Erfurt. Výletu se zúčastnilo 14 členů.
Letní výlet se konal v termínu 27. – 30. července. Zamířili jsme do Kokořínského dolu,
navštívili Kokořín, Mělník, Housku,. Výletu se zúčastnilo 22 členů, dva jejich partneři, dva
jejich potomci a jeden pes.
Podzimní výlet se konal 30. září a vedl na Zoo Dvorek a Stezku v korunách stromů na Lipně.
Výletu se zúčastnilo 9 členů.
Také jsme společně navštívili osmkrát divadlo: Kytice, Divadlo Semafor, Bedřich Smetana:
The Greatest Hits, Divadlo ABC, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách,
Divadlo ABC, Soudné sestry, divadlo Radar, Hovory na útěku, Lucerna, Oněgin byl Rusák,
(derniéra), Malá vánoční povídka.
Také byl zorganizován tradiční maškarní bál Všefandomová maškaráda, jehož výtěžek 40 673
Kč byl opět darován AD Centru zkoumající Alzheimerovu nemoc.
Kapela Mrakoplaš uspořádala 31. května 6. ročník koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer, na
kterém jako hosté vystoupili Mirek Kovářík a Petr Janda. AD centru akce vynesla 70 100 Kč.
Výroba propagačních materiálů a suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2017 jsme pořídili klubová trička a mikiny a odznaky k jubilejnímu srazu. Opět jsme
díky štědrosti tetičky z Moravy vyrobili kalendáře, do nichž namalovala obrázky Hanka
Vittková. Podle nich vznikly i omalovánky. Skladové zásoby pozvolna ubývají.
Srazy členů Klubu
Zodpovídá: Věra Liptáková
V uplynulém roce jsme uspořádali 10 klubových srazů, v sudé měsíce sobotní srazy v restauraci
U Kristiána a v liché měsíce páteční srazy v Geekárně. O prázdninách srazy nebyly.
V prosinci se konal 100. sraz fanoušků Terryho Pratchetta. Navštívili ho Vlastimír Talaš a Jan
Kantůrek. Celkově rekordní účast, kdy vizuálně bylo dvakrát více návštěvníků než bylo místa.
Adopce želvy sloní
Zodpovídá: Věra Liptáková
26. května 2017 jsme přispěli částkou 9 000 Kč na chov želvy sloní v Zoo Praha – 5 000 od
KTP, 4 000 od tetičky z Moravy. 17. června 2017 jsme se pak vypravili do zoo želvu navštívit.
Opět se nám věnovala Nataša Velenská, chovatelka želv.

Klub Terryho Pratchetta, z. s.
Plzeňská 434/193
Praha 5 – Košíře
150 00

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

IČO: 26570921
datová schránka: dhxr5xy
klub@discworld.cz
http://www.discworld.cz

Klub Terryho
Pratchetta
Plzeňská 434/193
Praha 5 - Košíře
150 00
Kronika
Zodpovídá: Věra Liptáková
Kronika byla v loňském roce průběžně doplňována a nyní je naprosto kompletní, už plníme
druhý srvazek. Na srazech, některých výletech a Trpasliconu je kronika zájemcům o prohlížení
k dispozici.
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.
V polovině září se Dalila zúčastnila zahajovacího dne výstavy HisWorld v muzeu v Salisbury.
Vystaveno bylo mnoho osobních předmětů Terryho Pratchetta, a to včetně jeho
zrekonstruované pracovny se šesti monitory (protože neměl místo na osm), která vypadala, jako
by jen na chvíli někam odběhl. V další části byly originály ilustrací Joshe Kirbyho a Paula
Kidbyho. Paul měl ještě samostatnou výstavu i nezeměplošských děl, které zahrnovali také
bustu Terryho a grafický návrh jeho sochy, která má být umístěná v Salisbury. Návštěvníci
mohli zanechat osobní vzkaz pro Terryho rodinu ve speciální poštovní schránce nebo na
vzkazové zdi anebo si mohli vyzkoušet kostýmy různých postav. Fotky z muzea jsou ve veřejně
přístupném albu na Facebooku.
Dalila pro klub pořídila „malou modrou knížku“ o výstavě s podpisy Paula Kidbyho a Roba
Wilkinse. Rob poděkoval klubu za jeho činnost, a to nejenom za organizování akcí pro
fanoušky, ale také pro naše charitativní aktivity.
V říjnu se Dalila a Alexis zúčastnily Irish Discworld Convention 2017 v Corku. Živě
diskutovaly s Colinem Smythem, Stephenem Briggsem, Patem Harkinem, se zástupci
Discworld Emporium a samozřejmě fanoušky ze všech koutů Zemneplochy.
Před koncem roku jsme oznámili výsledek maškarního bálu, koncertu Mrakoplaš kontra
Alzheimer a výtěžku z prodeje kalendářů a odeslali klubový kalendář Sandře Kidby&Robovi,
Paulu Kidbymu, Lynn&Rhianně a Colinovi.
V Praze dne 17. 3. 2018

...................................................
Petr Čáp

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

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

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