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Výroční zpráva o činnosti Klubu Terryho
Pratchetta za rok 2020
V roce 2020 měl Klub Terryho Pratchetta 116 řádných (o 1 méně než v roce 2019), 7
čestných a 494 registrovaných členů. 11 řádných členů je řádnými členy od
znovuzaložení v roce 2009 bez přerušení. Přihlásilo se 12 nových členů, 5 z nich se
stalo řádnými členy. Základna řádných členů je poměrně stabilní, 71 členů je řádnými
členy posledních aspoň 5 let. 42 členů je řádnými členy posledních 10 a více let.
Průměrný věk členů klubu je 35,81 let, nejmladšímu členovi je 9 měsíců, nejmladšímu
členovi, který se do klubu přihlásil z vlastní vůle, je 16 let a 10 měsíců, nejstaršímu je
74 let a 5 měsíců, úplně nejstarší je čestný člen ve věku 82 let.
Plán činnosti za rok 2020 byl až na dva body splněn podle plánu. Jedná se o změnu
stránek Discworld.cz a o doplnění údajů na tento web.
Pandemie covid-19 a následná nařízení vlády měly negativní vliv na aktivitu klubu,
zejména na různé akce. Tento vliv se naneštěstí promítne i do následného roku.
Změna stránek Discworld.cz a doplnění údajů na tento web
Zodpovídá: Petr Čáp
Po mnoha letech se konečně posunula práce na novém webu Discworld.cz.
V současnosti se na novém webu aktivně pracuje. Technické věci má na starosti
Chyťas, který není členem klubu. Obsah webu doplňuje Hadati. Zbytek Rady pomáhá
zejména s korekturou a s návrhy na změny či úpravy. Nelze zatím předjímat, kdy bude
nový web spuštěn, ale bude to v řádu měsíců.
Propagace
Zodpovídá: Petr Čáp
Během pandemie se propagace zcela omezila na web Discworld.cz, Facebook a
Instagram. Novinky na webu se propagují přes odkazy na Facebooku, kde se o těchto
novinkách také diskutuje. Máme v úmyslu toto udržet jako standard.
Naše prezentace na conech a jiných obdobných akcích byla kvůli pandemii nulová.
Zrušen byl nejen Trpaslicon, ale také maškarní bál, výlety, návštěvy divadel. Velmi
omezen byl i osobní kontakt se členy klubu.
V roce 2020 jsme pokračovali ve správě klubového facebooku pod názvem
Zeměplocha a KTP. Opět zde vycházely příspěvky zaměřené na Klub Terryho
Pratchetta a jeho aktivity, na tvorbu Terryho Pratchetta a na různé tematické diskuze.
Příspěvků vzniklo přes 50 a byly často komentovány.
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Také jsme pokračovali ve správě facebookové stránky Trpaslicon. Zde byly
publikovány příspěvky související s pořadem Červený Trpaslík a s akcí Trpaslicon
pořádanou klubem Terryho Pratchetta. Zde bylo publikováno přes 40 příspěvků, které
byly hojně komentovány.
Byl založen Instagram, který má v současnosti kolem 115 sledujících. Na oficiálním
Youtube kanálu Trpasliconu je nyní 61 odběratelů a pět videí. Obojí bylo založeno kvůli
akci Trpaslicon. Kvůli zrušení této akce tak nebyly Instagram a Youtube využity tak,
jak se plánovalo.
S propagací na sociálních sítích nám významně pomáhala členka klubu Le fille Ash.
Nákup zeměplošských suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V prosinci 2020 se uskutečnila 1 hromadná objednávka z internetového obchodu
discworld.com, účastnilo se jí 5 členů. Většinou se pořizovaly vánoční dárky nebo
veselé roušky. Uvidíme, jak se do budoucna změní možnost objednávat zboží po
Brexitu. V případě zájmu členů budeme ale objednávky organizovat nadále.
Výlety a kulturní akce členů KTP
Zodpovídá: Věra Liptáková
V loňském roce se uskutečnily dva klubové výlety. Jarní výlet do Drážďan se kvůli první
vlně pandemie covid-19 nemohl uskutečnit. Letní výlet se konal v termínu 23.–26.
července. Tentokrát jsme jeli do Rapotína na Šumpersku, byli jsme ubytovaní v chatě
v kempu Losinka. Odtud jsme podnikli výlet na rozhlednu Bukovka, na zámek Velké
Losiny, do tamější papírny a termálního koupaliště a na Dlouhé stráně. Výletu se
zúčastnilo 23 členů, 1 host a 1 pes a 2 členky za námi přijely na jeden den. Podzimní
výlet se konal 21. září a vedl do Zoo Chleby a Labyrintária u zámku Loučeň. Výletu se
zúčastnilo 10 členů.
V divadle jsme v roce 2020 kvůli pandemii covid-19 společně nebyli. Plánovaná
představení Hadry, kosti, kůže (Švandovo divadlo), Jak jsem se ztratil a Bez roucha
(Divadlo v Dlouhé) přesouváme na další rok.
Ani tradiční maškarní bál Všefandomová maškaráda se v roce 2020 konat nemohla.
Propagační plakát bude použit na nejbližší ročník.
Kapela Mrakoplaš uspořádala 28. září ve foyer Divadla v Dlouhé 9. ročník koncertu
Mrakoplaš kontra Alzheimer, na kterém jako hosté vystoupili Eva Hacurová, Milan
Potoček a Jaroslav Samson Lenk. AD centru akce vynesla 94 160 Kč.
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Trpaslicon se v březnu 2020 také nemohl kvůli pandemii covid-19 konat. Snažili jsme
se akci přesunout na říjen, ale kvůli druhé vlně se nemohl konat ani v tu dobu. Nakonec
jsme aspoň 3. října uspořádali odpolední venkovní DEMO Trpaslicon, kde se nám
povedlo prodat část suvenýrů. Všechnu přípravu přesuneme na další ročník.
Výroba propagačních materiálů a suvenýrů
Zodpovídá: Věra Liptáková
V roce 2020 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 4 klubové srazy: 121. sraz se konal v lednu v
Geekárně, únorový 122. sraz, poprvé spojený s členskou schůzí, v restauraci U
Kristiána. Následující 3 měsíce se srazy kvůli pandemii covid-19 nekonaly. V červnu
se konal 123. sraz s návštěvou Eberharda v Zoo Praha. Poté jsme ještě stihli navštívit
restauraci U Kristiána a Balbínovu poetickou hospodu a koncert Mrakoplaše. O
prázdninách srazy se srazy nekonaly. V září se konal 124. sraz v Geekárně
s historicky nejnižší účastí 2 členek. V průběhu května a června jsme zaznamenali
poměrně vysoký počet přírůstků do rodin našich členů a v červenci jsme se účastnili
jedné klubové svatby.
Adopce želvy sloní
Zodpovídá: Věra Liptáková
22. května jsme přispěli částkou 6 000 Kč na chov želvy sloní v Zoo Praha – 2 000 od
KTP, 4 000 od tetičky z Moravy. 13. června 2020 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. Na srazech, některých výletech a
Trpasliconu je kronika zájemcům o prohlížení k dispozici.
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Kontakty se zahraničím
Zodpovídá: Dana Linhartová
V roce 2020 se kvůli pandemii covid-19 neuskutečnily plánované zeměplošské akce
po celém světě. Discworld Convention 2020 v Británii tak byl přeložen na příští termín,
tj. až na rok 2022. Tudíž veškeré kontakty se zahraničními fanoušky proběhly pouze
online, většinou na Facebooku.
Vedla se velice živá diskuze ohledně připravované nové minisérie o Hlídce, The Watch
a také o fanouškovském filmu Troll bridge (podle povídky Trolí most). DVD s tímto
krátkým filmem pro naši knihovnu máme prozatím uloženo u našeho britského člena
Chrise. Předán bude až při příležitosti osobního setkání. Už nyní je ale možné tento
krátkometrážní film zhlédnout na Youtube.
Oznámili jsme výsledek koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer a odeslali klubové
kalendáře Sandře Kidby, Robu Wilkinsovi, Paulu Kidbymu, Lynn a Rhianně
Pratchettovým a Colinu Smythovi.
V Praze dne 21. 1. 2021

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

..............................
Hana Fogatošová

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

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

Klub Terryho Pratchetta
Plzeňská 434/193
Praha 5 - Košíře
150 00

Peněžní ústav:
FIO, družstevní záložna
2500040681/2010 (ČR)
2500040681/8330 (SR)

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

IČO: 26570921
DIČ: CZ26570291
klub@discworld.cz
http://www.discworld.cz

