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Výroční zpráva o činnosti Klubu Terryho Pratchetta za rok 2018 
 
V roce 2018 měl Klub Terryho Pratchetta 124 řádných (o 2 více než v roce 2017), 6 
čestných (bohužel zemřel Jan Kantůrek) a 454 registrovaných členů. 11 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 poskytnutým darům jsme mohli 
investovat peníze do maškarního bálu a do klubových kalendářů. 

Klubová rada se v roce 2018 sešla oficiálně celkem na osmi poradách. Bylo však i 
mnoho neoficiálních srazů, kde se dojednávaly podrobnosti jednotlivých bodů 
oficiálních porad, zejména na různých klubových srazech. 

Plán činnosti za rok 2018 byl až na dva body splněn podle plánu. Jedná se o změnu 
stránek Discworld.cz a o doplnění údajů na tento web.  

Změna stránek Discworld.cz a doplnění údajů na tento web 
Zodpovídá: Petr Čáp 
O nové stránky usilujeme již roky, kdy to je nutné zejména kvůli zastaralosti 
redakčního systému a nepřehlednosti webových stránek. Stránky vytváříme 
v redakčním systému Wordpress. Opět jsme se dostali do slepé uličky v tom, že nám 
web nedělají profesionálové, ale jen fanoušci. Pomoc nám nabídla jedna osoba, 
která upravovala web Červeného trpaslíka. Vzhledem k tomu, že tyto úpravy 
prováděla do konce roku 2018, tak neměla čas se věnovat našemu webu, s čímž 
jsme byli předem srozuměni. Pokud se nám během následujícího roku nepodaří 
s webem pokročit ani s pomocí této osoby, pak se v dalším roce pokusíme domluvit 
s profesionálními tvůrci webů, zda by nám web vytvořili, kdy bychom se s nimi snažili 
domluvit na splátkové platbě za web. Reálně nemá klub dost peněz, aby tvorbu webu 
zaplatil jednorázovou platbou. Dokud nebude nový web hotový, nemá smysl 
provádět doplnění údajů na web.  

Nákup zeměplošských suvenýrů 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2018 se uskutečnily 2 hromadné objednávky z internetového obchodu 
Discworld.com, jedna v květnu (5 účastníků) a jedna v říjnu (8 účastníků).  

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 Lipsko. Výletu se zúčastnilo 16 členů a rodina Jana Kantůrka 
mladšího. Letní výlet se konal v termínu 26. – 29. července.  Zamířili  jsme do 
Lednicko-valtického areálu. Výletu se zúčastnilo 23 členů, výherce poukazu a jeho 
partnerka. Podzimní výlet se konal 22. září a vedl do Zoo Jihlava. Výletu se 
zúčastnilo 12 členů. 
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Také jsme společně navštívili šestkrát divadlo: Eva tropí hlouposti, Pan Kaplan má 
třídu rád, Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾, S úsměvy idiotů (derniéra). 
Malá vánoční povídka. Byli jsme pozváni na veřejnou generálku muzikálu Zaslaná 
pošta, které jsme se zúčastnili. Po této generálce pak s tvůrci a herci proběhla otevřená 
diskuse ohledně toho, co považujeme na muzikálu za dobré či špatné. 

Také byl zorganizován tradiční maškarní bál Všefandomová maškaráda, jehož 
výtěžek 41 546 Kč byl opět darován AD Centru zkoumající Alzheimerovu nemoc.  

Kapela Mrakoplaš uspořádala 2. října 7. ročník koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer, 
na kterém jako hosté vystoupili Norbi Kovács a Jaroslav Olin Nejezchleba. AD centru 
akce vynesla přes 90 000 Kč. 

Výroba propagačních materiálů a suvenýrů 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2018 jsme pořídili další omalovánky podle kalendáře 2018. Opět jsme díky 
štědrosti tetičky z Moravy vyrobili kalendáře, do kterého jsme opět fotili obrázky pojaké 
jako titulní obrázky k některých dílům Zeměplochy. Skladem stále zůstávají 
odznaky, trička, mikiny, hrnky, deštníky, takže nebylo třeba další zboží objednávat. 
V březnu jsme objednali silikonové náramky GNU Terry Pratchett – GNU Jan 
Kantůrek, které byly hrazeny z příspěvků na pohřeb Jana Kantůrka. Zájemcům jsme 
je rozdávali. 

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 110. sraz fanoušků Terryho Pratchetta. Srazy si 
udržují vysokou návštěvnost.  

Adopce želvy sloní 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
15. května 2018 jsme přispěli částkou 9 000 Kč na chov želvy sloní v Zoo Praha – 
5 000 od KTP, 4 000 od tetičky z Moravy. 9. června 2018 jsme se pak vypravili do 
zoo želvu navštívit. Opět se nám věnovala naše čestná členka Nataša Velenská, 
chovatelka želv. Zúčastnili se také paní Kantůrková s vnoučaty, Martin Schwarz 
s dcerkou a Vlastimír Talaš.  

Kronika 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
Kronika byla v loňském roce průběžně doplňována a  je naprosto kompletní, už 
plníme druhý svazek. Na srazech, některých výletech a Trpasliconu je kronika 
zájemcům o prohlížení k dispozici.  
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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 soukromě nebo ve skupině We Aten´t Dead. 

V srpnu se Dalila a Alexis zúčastnily Discworld Convention 2018 ve Warwicku. Živě 
diskutovala s Colinem Smythem, Stephenem Briggsem, Patem Harkinem, Sandrou 
Kidby z Discworld.com, se zástupci Discworld Emporium a samozřejmě fanoušky ze 
všech koutů Zemneplochy.  

Pro klub Dalila získala darem větší množství Pratchettovek v češtině, ať už 
brožovaných anebo dvojknih v pevné vazbě. Část je určena jako ceny do tomboly a 
odměny, část bude distribuovaná fanouškům v Česku i v zahraničí.  

Rob Wilkins opět poděkoval klubu za jeho činnost, a to nejenom za organizování akcí, 
pro fanoušky, ale také za naše charitativní aktivity. 

Před koncem roku jsme Sandře Kidby, Robu Wilkinsovi, Paulu Kidbymu, Lynn a 
Rhianně Pratchettovým a Colinovi Smythovi oznámili výsledek maškarního bálu, 
koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer a výtěžku z prodeje kalendářů, a odeslali jim 
klubový kalendář na rok 2019. 

 
V Praze dne 5. 3. 2019 
 
 
 
..............................   ..............................                      .............................. 
Petr Čáp    Michal Horáček   Dana Linhartová  
 
 
..............................   ..............................                       
Věra Liptáková   Petr Rauner 


