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Zápis z 10. Členské schůze Klubu Terryho Pratcheta 

 
Čas konání:  16. 3. 2019, 10:30 – 12:00 

Místo:     ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4 - Chodov 

Přítomni:  Klubová rada ve složení: Petr Čáp, dále jen „Hadati“, Předseda Klubu 

Terryho Pratchetta (dále jen „Klub“), Dana Linhartová, dále jen „Dalila“, 

Místopředsedkyně Klubu, Věra Liptáková, dále jen „VeHaLi“, 

Hospodářka Klubu a Petr Rauner, dále jen „Rausek“, člen Klubu; 

Kontrolní komise ve složení Silvia Čillíková, dále jen „Alexis“, 

předsedkyně Kontrolní komise, Jakub Suchna, dále jen „Diego“, člen 

Kontrolní komise; dále dle prezenční listiny 13 členů Klubu s právem 

hlasovat a podílet se na vedení Klubu, celkem tedy 19 členů s právem 

hlasovat.  

Předsedající: VeHaLi 

Program:      

01. Úvod  

02. Volba zapisovatele  

03. Schválení programu  

04. Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 

05. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018   

06. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2018 

07. Schválení Plánu činnosti na rok 2019 

08. Schválení Rozpočtu na rok 2019 

09. Adopce želvy sloní v Zoo Praha   

10. Ocenění za přínos klubu  

11. Diskuze o budoucnosti Klubu 

12. Závěrečné ustanovení 
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1. Úvod 

Jednání Členské schůze bylo odročeno z 10:00 hodin na 10:30 hodin, neboť se 

nedostavil dostatečný počet členů s právem hlasovat, aby mohlo být jednání zahájeno 

v řádném termínu. Členům Klubu s právem hlasovat, celkem 19 osobám, které byly 

přítomny, byly rozdány hlasovací lístky.  

 

2. Volba zapisovatele  

VeHaLi navrhla Hadatiho jako zapisovatele jednání Členské schůze. Návrh byl 

schválen jednomyslně, v počtu 19 hlasů.  

 

3. Schválení programu  

Program jednání Členské schůze, tak jak byl vyhlášen dne 14. 2. 2019 na webu 

Discworld.cz a prostřednictvím e-mailů, byl schválen jednomyslně, v počtu 19 hlasů. 

 

4. Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 

Hadati předložil Výroční zprávu o činnosti Klubu za rok 2018, která byla schválena 

jednomyslně, v počtu 19 hlasů. 

 

5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018   

VeHaLi předložila Výroční zprávu o hospodaření Klubu za rok 2018, která byla 

schválena v počtu 18 hlasů, jeden člen se zdržel.  

 

6. Výroční zpráva Kontrolní komise za rok 2018 

Alexis předložila Výroční zprávu Kontrolní komise Klubu za rok 2018, která byla 

schválena v počtu 17 hlasů, dva členové se zdrželi.  
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7. Schválení Plánu činnosti na rok 2019 

Hadati předložil Plán činnosti Klubu na rok 2019, který byl schválen jednomyslně, 

v počtu 19 hlasů. 

 

8. Schválení Rozpočtu na rok 2019 

VeHaLi předložila Rozpočet Klubu na rok 2019, který byl schválen jednomyslně, 

v počtu 19 hlasů. 

 

9. Adopce želvy sloní v Zoo Praha   

VeHaLi navrhla, aby Klub na rok 2019 opětovně adoptoval želvu sloní ze Zoo Praha, 

a to ve výši 5 000 Kč. Nejmenovanou řádnou členkou Klubu pak bude tato částka 

navýšena o dalších 4 000 Kč, kdy tato částka bude Klubu poskytnuta jako účelový dar 

na tuto adopci, jako tomu bylo v předchozích letech. Návrh byl schválen jednomyslně, 

v počtu 19 hlasů.  

 

10. Ocenění za přínos Klubu 

Řádný člen Klubu Diego při předchozích poradách Rady Klubu navrhl ocenit herečku 

Naďu Vicenovou za ztvárnění divadelní role Bábi Zlopočasné v představení Soudné 

sestry a Maškaráda Divadla v Dlouhé v letech 2001-2014. Rada tento návrh přijala 

a přednesla ho na jednání Členské schůze Klubu, kdy navrhla Nadě Vicenové, mimo 

jiné, udělit čestné členství Klubu. Návrh byl schválen jednomyslně, v počtu 19 hlasů.  

Přítomní členové Klubu byli Radou vyzváni, zda mají další návrhy na ocenění za přínos 

Klubu, kdy z pléna padl návrh na ocenění VeHaLi za její neutuchající úsilí při 

organizování klubových akcí. Návrh byl schválen v počtu 18 hlasů, jeden člen se 

zdržel.  
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11. Diskuze o budoucnosti Klubu 

VeHali podala návrh, aby se od příštího roku jednání Členské schůze nekonaly 

v březnu na Trpasliconu, ale již v únoru. Hlavním důvodem bylo, že jednání Členské 

schůze komplikuje chod Trpasliconu, protože většina jeho organizátorů jsou členy 

KTP, a tedy se nemohou účastnit zároveň členské schůze, a zároveň věnovat 

hladkému průběhu Trpasliconu. Druhým důvodem je pak to, že členská schůze zabírá 

program linie Sci-fi a fantasy, kdy pak je méně prostoru pro přednášky a jiný program. 

Návrh byl schválen v počtu 17 hlasů, jeden člen se zdržel a jeden člen byl proti tomuto 

návrhu.  

Dále pak proběhla volná diskuze zejména ohledně organizace Všefandomové 

maškarády, focení kalendářů na rok 2020 a propagace Klubu na sociálních sítích. 

Členka Le fille Ash se přihlásila, že se bude o propagaci Klubu starat na Instagramu 

a Facebooku.  

 

12. Závěrečné ustanovení  

Na závěr bylo hlasováno o závěrečném ustanovení jednání Členské schůze, které bylo 

schváleno v počtu 18 hlasů, kdy jeden člen se zdržel. 

 

 

 

............................................                                                        …………………………….. 

        Petr „Hadati“ Čáp                Věra „VeHaLi“ Liptáková 

            zapisovatel                                                                     členka Klubové rady 

 

  


