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Vznik klubu na FF 2005 (červenec)

Bylo nebylo... pár lidí se sešlo a mluvilo



Asimilovali nekuřácký bar...



... a kuli pikle



A teď MAJÍ CÍL

● propagace Star Treku
● vytvoření informačního portálu
● podpora ST programu na conech
● klubové srazy
● rozšíření komunity trekkies ;-)



První klubový sraz (srpen)

Ale na prvním srazu hlavně spali ...



... a spali ...



... a když byli donuceni vstát, spali
i mimo postel :-)



... ale nakonec zvládli i něco sníst a 
stvořit – první nápady na FF



Avalcon speciál (září)

Dohodli si s ostatními ST kluby podíl
na ST programu FF 2006



Start portálu trekkies.cz (listopad)

První úspěchy i nezdary
● úpravy
● stěhování
● plnění obsahu
● „ale to pořešíme“ 
:-)



Portál www.trekkies.cz dnes



Oslava Silvestra (prosinec)

Trekkies jsou známí láskou k technice... 



... k jídlu a pití ...



... divokému tanci ...



... klidnému pokecu i koulovačce :-)



Minisraz v Pardubicích (únor)

Užili si jednodenní sraz s novými
členy klubu



Velikonoční workshop (duben)
byl jedna velká otročina :-)

Výroba maňásků,

3:49 13:18



kulis pro maňásky,

14:52 3:57



a úprava portálu...

3:560:35



... jim sebrala poslední zbytky sil

5:44



Plzeňský sraz (květen)

V Plzni navštívili hospodu,



... strojovnu ...



... a blízkou džungli,



... protože pak pilně nacvičovali 
maňáskové představení „24“



ZOO (červen)

Co to je za týpky?
:-D



Kromě návštěvy ZOO...

Mňau? Mňam! ;-)



... se věnovali těžké práci ...



... na programu části ST bloku FF

„Je to <píp>, <píp>, odporná dřina, otročina, jíž není
rovno. Překládat How William Shatner Changed the World,
se dá přirovnat jen k japonskému Harakiry a jenom
naprostý psychopat se z toho nezblázní.“

Lore



FF 2006 (červenec)
Jak jsme začínali...
                aneb beseda s českými trekkies



„24“ - maňáskové divadlo



Dabéři Enterprise



... a další

● projekce
● music videa
● Hledá se Země
● Borgská anatomie
● reportáže z každého dne FF na portálu



Budoucnost

Méně práce, více zábavy a mnohem více
spánku :-)

● rozšiřování portálu www.trekkies.cz 
● rozšiřování našich řad (i o další generace)
● aktivní účast na dalších akcích


