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Výroční zpráva o činnosti Klubu Terryho Pratchetta za rok 2019
V roce 2019 měl Klub Terryho Pratchetta 117 řádných (o 7 méně než v roce 2018), 7
čestných a 481 registrovaných členů. 11 řádných členů je řádnými členy od
znovuzaložení v roce 2009 bez přerušení. Počet řádných členů od minulého roku
mírně klesl. 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.
Plán činnosti za rok 2019 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. Stále je to zaseklé na tvorbě nového
webu. Externista, který na našem novém webu dělá, raději začal vytvářet od nuly, než
aby upravoval již rozdělanou webovou stránku. Pokud nebude práce na webu hotová
do konce roku 2020, pokusíme se domluvit s profesionálními tvůrci webů, zda by nám
web vytvořili, kdy bychom se s nimi snažili domluvit na splátkové platbě za web,
případně jinou reálnou dohodou. Klub nemá dost peněz, aby tvorbu webu zaplatil
jednorázovou platbou. Dokud nebude nový web hotový, nemá smysl provádět
doplnění údajů na web. Případná dohoda s profesionálními tvůrci webu by byla
závazně uzavřena až po odsouhlasení Členskou schůzí s těmito podmínkami.
Nákup zeměplošských suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V listopadu 2019 se uskutečnila 1 hromadná objednávka z internetového obchodu
discworld.com, účastnilo se jí 7 členů.
Výlety a kulturní akce členů KTP
Zodpovídá: Věra Liptáková
V loňském roce se uskutečnily tři klubové výlety. Jarní výlet se konal 28. dubna a zajeli
jsme do zoo Lešná. Výletu se zúčastnilo 12 členů. Letní výlet se konal v termínu 25. –
28. července. Zamířili jsme do Chabařovic, navštívili Větruši, Vrkočský vodopád,
Komáří vížku, Tiské stěny. Výletu se zúčastnilo 24 členů, dvě děti a 4 hosté. Podzimní
výlet se konal 30. září a vedl do Zoo Nürnberg. Výletu se zúčastnilo 13 členů.
Také jsme společně navštívili osmkrát divadlo: Élektra, Romeo, Julie a tma, Dopisy
Olze, O líné babičce, Lucerna, Malá vánoční povídka (vše v Divadle v Dlouhé),
Nevídaní akademikové (Aqualung). Jsme v pohodě (Nová scéna Národního divadla).
Také byl zorganizován tradiční maškarní bál Všefandomová maškaráda, jehož výtěžek
40 673 Kč byl opět darován AD Centru zkoumající Alzheimerovu nemoc.
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Kapela Mrakoplaš uspořádala 15. října už 8. ročník koncertu
Mrakoplaš kontra Alzheimer, na kterém jako hosté vystoupili Petr Rímský a Ondřej
Konrád. AD centru akce vynesla 104 903 Kč.
Výroba propagačních materiálů a suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2019 jsme nepořídili žádné nové klubové zboží. Skladové zásoby neubývají a
poptávka po suvenýrech také není příliš významná. V září jsme opět fotili obrázky do
dobročinného kalendáře. Výrobu sponzorovala Tetička z Moravy.
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 120. sraz fanoušků Terryho Pratchetta. Kromě toho
nás těší, že se členové klubu setkávají i mimo akce Klubu, ať u ž na oslavách
narozenin, svatbách apod. Také jsme zaznamenali několik přírůstků.
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. 8. června 2019 jsme se pak vypravili do zoo
želvu navštívit. Opět se nám věnovala Nataša Velenská, chovatelka želv.
Kronika
Zodpovídá: Věra Liptáková
Kronika byla v loňském roce průběžně doplňována a nyní je naprosto kompletní, už
plníme druhý svazek. 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 soukromě nebo ve skupině We Aten´t Dead.
Na přelomu března a dubna se Dalila zúčastnila Irish Discworld Convention 2019 v
Corku. Živě diskutovala s Colinem Smythem, Patem Harkinem, se zástupci Discworld
Emporium a samozřejmě fanoušky ze všech koutů Zemneplochy. Na Conu jsme měli
možnost shlédnout hotový fanouškovský film Troll bridge (podle povídky Trolí most) a
diskutovat s jeho režisérem Danielem Knightem.
Zásluhou našeho britského člena Chrise máme také pro klub přislíbenou jednu kopii
na DVD, až bude ukončena distribuce. Chris přijel v září do Prahy na focení kalendáře
a přivezl s sebou hromadu Pratchettovek v češtině (dar Klubu z minulého Conu) a také
balík hodnotných suvenýrů od Colina Smythe.
Před koncem roku jsme oznámili výsledek koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer
a odeslali klubový kalendář Sandře Kidby & Robovi, Paulu Kidbymu, Lynn & Rhianně
a Colinovi.
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V Praze dne 11. 2. 2020

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

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

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

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