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Úvodní slovo 
 
Uplynulý rok byl prvním celým rokem působení sdružení. Plynul v rychlém 
tempu, přípravy na jednotlivé akce byly takřka kontinuální a spolek se 
dynamicky vyvíjel. Ať už přibíráním nových členů, tak zlepšováním organizace 
práce, efektivnosti a hlavně zvyšováním nároků na sebe sama. Naše tvorba byla 
pestrá tematicky, produkčně i přesahy jednotlivých her. A právě tyto přesahy se 
nám v tomto roce podařilo výrazně prohloubit, obzvlášť u projektu Legie: 
Sibiřský příběh. 
Rok 2014 vnímáme jako podstatný odrazový můstek pro další tvorbu. 
 
 
Na tomto místě bychom také rádi poděkovali všem našim sponzorům, 
podporovatelům a partnerům, bez jejichž pomoci by činnost spolku nemohla 
zdaleka být v tomto rozsahu. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Petr Wittmayer 

 
Jakub Weberschinke 

 
Pavel Koutský 

 
KPMG Česká republika, s.r.o. 
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Co je to Rolling? 
 
 
Rolling je spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her. Jako nestátní 
nezisková organizace působí od roku 2013 s cílem využít vzdělávací potenciál 
rolových her založených na autentickém prožití událostí a situací nejen při běžné 
výuce, ale také k osobnostnímu rozvoji hráče. 
 
Věříme, že rolové hry mohou být zajímavé jako doplňková metoda ve výchově,  
a proto připravujeme programy, ve kterých můžete zažít kombinaci přístupů od 
frontálních přednášek přes besedy s odborníky a pamětníky až k tomu, že se 
zkusíte sami do dané problematiky vcítit. 
 
Celá naše činnost by nemohla fungovat bez dobrovolnické práce a nadšení. 
Tvorba her je časově i materiálně velmi náročná, a proto velká část našich 
spolupracovníků pracuje bez nároku na mzdu ve svém volném čase. 
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Členové spolku 
 
K zakládajícím členům přibyli v roce 2014 další 3 stálí členové. Mimo stálé členy 
má spolek desítky příznivců a dobrovolníků, kteří pomáhají realizovat všechny 
projekty. 
 
Zakládající členové a statutární orgány: 
 
Mgr. Slaven Elčić 
BcA. Adam Pešta 
Mgr. David František Wagner 
 
Stálí členové: 
 
Mgr. Lucie Chlumská 
Bc. Jakub Janovský 
Bc. Eva Mlejnková 
 
 
Naše projekty: 
 
V roce 2014 byl spolek Rolling velmi aktivní a připravil hned několik velkých i 
menších akcí. Ať už se jednalo o velkoformátové výpravné hry jako De la Bête či 
Legie, tak festivaly či vzdělávací akce. 
 

• De la Bête  
• Letní škola MUNISS 
• Účast na festivalu GameCon, největším festivalu nepočítačových her v 

ČR 
• Festival Live Action Pride 
• Konec dějin? 
• Minifestival komorních larpů a přednášek v rámci akce Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze „Dvorky 2014“ 
• Legie: Sibiřský příběh 
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1. De la Bête  

 
Název akce: De la Bête 
Termín: 28.5. - 1.6.2014 
Trvání akce: 4 dny 
Lokalita: Státní zámek Valeč
Počet účastníků: 94 
Počet 
organizátorů: 

30 

 
Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako 
levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její 
tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i 
trůn i velikou moc.  
Zjevení Janovo 13:2  
 
Hra se odehrává v blíže nespecifikovaném úseku 
druhé poloviny 18. století ve Francii. Inspiruje se 
velkými romány, dobovými reáliemi a pověstí o 
Gévaudanské bestii. Trvá 48 hodin, kterým 
předchází intenzivní workshopy, které mají hráče 
důkladně připravit na nadcházející zážitky. Hra je 
stavěná jako velký román, ve kterém má každý účastník svůj individuální příběh. V těch se 
dostávají do ostrého konfliktu osobní hodnoty se zákony společnosti a všichni jsou vystaveni 
proměně světa, který nahrazuje magické myšlení minulosti raciem doby vědeckého poznání. 
Pro hru je klíčová atmosféra, které je dosaženo jak prostředím zámku Valeč, tak tím, že 
každému účastníku je zapůjčen dobový kostým. 
V roce 2014 proběhl jeden běh hry, v roce 2015 pak proběhnou dva další.  
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2. Letní škola MUNISS 
 

Název akce: Letní škola 
MUNISS 

Termín: 23.6. - 28.6.2014 
Trvání akce: 6 dnů 
Lokalita: Penzion Solitary, 

Nové Město na 
Moravě 

Počet účastníků: 55 
Počet 
organizátorů: 

7 

 
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity připravila ve spolupráci s 
Vysokým učením technickým v Brně a Mendelovou univerzitou v Brně projekt, 
který si klade za cíl propojit vysokoškolské vzdělání s praxí, prohloubit 
spolupráci univerzit se statutárním městem Brnem a Krajskou hospodářskou 
komorou jižní Moravy a zároveň namotivovat studenty různých fakult ke 
vzájemné spolupráci a sdílení poznatků mezi nimi. Program je zakončen týdenní 
letní školou, na kterou bylo  vypsáno výběrové řízení. V tom uspěl spolek 
Rolling. Letní škola se odehrála 23. - 28.6. 2014. 
Spolek Rolling v rámci tohoto programu připravil pro studenty zmiňovaných 
fakult upravenou verzi hry „Konec dějin“. Tato varianta byla uzpůsobená tomu, 
aby umožňovala procvičení různých dovedností, jako například vyjednávání, 
diplomacie, prohloubení politologických znalostí a dalších soft skills. Program byl 
postaven na kombinaci bloků hry a bloků přednášek, debat a besed s 
odborníky z Ministerstva zahraničních věcí, které umožnily účastníkům 
nahlédnout do vykonávání zahraniční politiky v praxi. 
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3. Festival GameCon 2014 – hra Orlov 
 
Název akce: GameCon 2014 
Termín: 17.7. - 20.7.2014 
Trvání akce: 4 dny 
Lokalita: Pardubice 
Počet účastníků: 500 
Počet 
organizátorů: 

3 

 
 
V rámci největšího tuzemského festivalu nepočítačových her jsme uvedli velmi 
úspěšně hru Orlov. Orlov je komorním sci-fi larpem, který nijak neaspiruje na 
status vážné hry řešící hluboká témata, naopak se jedná čistě o zábavný akční 
zážitek ve stylu vesmírných oper. V Orlovu je tedy možné najít spoustu napínavé 
akce, čestných postav, drsných dialogů, hlášek a výbuchů. Přes všechna tato 
klišé však larp není parodií tohoto sub-žánru, ale je spíše vzdáním pocty 
stařičkým sci-fi. Mimo to je Orlov na české larpové scéně neobvyklý tím, že ve 
velkém kombinuje hraní rolí s hraním video her. 
Hra je pak v druhém plánu zaměřena na rozvoj zásadních dovedností, jako jsou 
práce v týmu, práce v časovém stresu a s nedostatkem relevantních informací. 
V roce 2015 chceme ke hře vytvořit i nástavbový vzdělávací modul, který se 
zaměří na prohloubení tohoto přínosu. 
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4. Live Action Pride v rámci festivalu Prague Pride 
 
Název akce: Live Action Pride 

2014 
Termín: 11.8. - 18.8.2014 
Trvání akce: 7 dní 
Lokalita: Praha 
Počet účastníků: 300, celého 

Prague Pride pak 
60 000 

Počet 
organizátorů: 

15 

 
Festival Prague Pride oslovil spolek Rolling s nabídkou tvorby vlastního 
programu na festivalu. Rozhodli jsme se vzhledem k řadě sdílených hodnot 
(svoboda jednotlivce, otevřenost, tolerance) tuto nabídku přijmout a připravili 
program, který představil řadu her, které více či méně tématizovaly problematiku 
nevětšinové sexuality. 
Nabídli jsme 7 her v mnoha opakováních, celkem hrami prošlo přímo na 300 
účastníků, o festivalu pojednávaly i média, například 
http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/ani-prague-pride-larpy-
nenatiraji-svet-naruzovo--1385130. V roce 2015 hodláme v navázané 
spolupráci pokračovat. 
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5. Dvorky 2014 
 
Název akce: Dvorky 2014 
Termín: 8.10.2014 
Trvání akce: 1 den 
Lokalita: Pedagogická 

fakulta Univerzity 
Karlovy 

Počet účastníků: 100 
Počet 
organizátorů: 

3 

 
 
 
Z materiálů pořadatele: 
„Dvorky jsou multižánrová hudebně-kulturní akce, která se bude konat na 
samém kraji semestru.  
Přijďte se pobavit se spolustudenty a vyučujícími na Peďák! Akci pořádají 
Oborové rady PedF, Studentský spolek Agora a PedF UK.“ 
 
V rámci akce jsme se rozhodli nabídnout budoucím pedagogům náhled do 
toho, co je a může být larp, dvě přednášky shrnující fenomén a jeho smysl ve 
vzdělávání a více běhů několika her (Jménem republiky, L-World...), u kterých 
vnímáme možné výrazné přesahy a použitelnost v běžné vzdělávací praxi. Díky 
kvalitní spolupráci s pořádajícím studentským spolkem považujeme akci za 
úspěšnou. Velká část oslovených dále navázala účastí na dalších námi 
pořádaných akcích. 
Akce také byla inspirací pro projekt Česká duše, ve kterém se snažíme vytvořit 
jednoduše uveditelné vzdělávací hry pro školy. Více na 
http://ceskaduse.rolling.cz/. 
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6. Konec dějin? 
 

Název akce: Konec dějin? 2014 
Termín: 10.10. - 12.10.2014 
Trvání akce: 3 dní 
Lokalita: Hotel Atom Třebíč 
Počet účastníků: 55 
Počet organizátorů: 5 

 
Konec dějin je vyjednávácí larp, ve kterém hráči ztvárňují diplomatické týmy 
dvaceti států, které se sjely na čistě fikční konferenci snažící se řešit zcela reálné 
mezinárodní problémy, zaměřené hlavně na problematiku Blízkého Východu a 
palestinsko-izraelského konfliktu. Diplomatické týmy řeší nejenom politické 
události a jejich důsledky, ale také problémy uvnitř týmu. Hra je rozdělena na 
čtyři bloky vždy po dvou letech.  
Hráči dostanou do rukou potenciální moc měnit svět a také odpovědnost, která 
z toho plyne. Čekají je rychlá, dramatická rozhodnutí, vytváření strategické 
koncepce, přemýšlení nad mediálním obrazem jednotlivých kroků a snaha dojít 
ke kompromisu s vyjednávacím partnerem. A stejně jako v opravdovém světě, 
ne vše jim vždy hraje do karet – je třeba reagovat na požadavky vlády, lidu a 
někdy i na úplně nepředpokládatelné akce a události, které všechny vycházejí z 
událostí daného historického období. Po úspěchu hry připravujeme další 
uvedení v roce 2015. 
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7. Legie: Sibiřský příběh 
 

Název akce: Legie: Sibiřský 
příběh 

Termín: 4.12. - 14.12.2014
Trvání akce: Dvakrát čtyři dny  
Lokalita: Hvožďany 
Počet účastníků: 108 
Počet 
organizátorů: 

50 

 
Legie: Sibiřský příběh je výpravná hra, probíhající v několika bězích mezi 
prosincem 2014 a dubnem 2015. 
 
Příběh hry se odehrává na Sibiři v době anabáze československých vojsk v 
Rusku, hráči se ujímají rolí jednotlivých fiktivních legionářů a civilistů, kteří se 
dostali na Sibiři do problémů a v průběhu hry se snaží spojit se zbytkem legií. 
Zápletky kladou důraz na dobová témata, otázky morálky, cti a vlastenectví. 
Hra je vhodná pro hráčky a hráče všech věkových kategorií. Kostýmy, zbraně, 
jídlo a ubytování je poskytováno organizátory. Součástí hry je pochod napříč 
Brdskými lesy; v takzvaných "mrazivých" variantách hry jsou vyšší nároky na 
autentičnost vybavení a hráči ho celou dobu nesou s sebou. 

 
Hra se uskutečnila ve dvou bězích v roce 2014 a čtyřech bězích v roce 2015, 
další jsou plánované. Sibiřský příběh považujeme i na základě zpětné vazby za 
silnou hru s významným přesahem. Hra má velký potenciál na další opakování, 
je plně funkční i pro prvohráče a její téma a podání se ukázalo být na základě 
dat ze zpětných vazeb hráčů velmi funkčním.  
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Hospodaření v roce 2014 
 
Hospodářské výsledky jsou shrnuté v Příloze č.1. 
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Napsali o nás v roce 2014 
 
De la Bête 
Instinkt č. 29/2014 - Na lovu bestie - 17. 7. 2014 
Pevnost 08/2014 – Kyša, Leoš: De la Bete. Pevnostní vyslanci na lovu vlkodlaků  
Nordiclarp.org – Buchtík, Kamil: The Cure for the Stuffed Beast – 21.10.2014 
 
Live Action Pride 
Rozhlas.cz - Ani Prague Pride larpy nenatírají svět narůžovo - 15. 8. 2014
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Závěrem 
 
Rok 2014 byl přelomovým rokem v životě spolku. Za klíčové považujeme 
dokončení projektu Legie: Sibiřský příběh, který pro nás byl zatím největší 
kreativní a realizační výzvou. Povedlo se nám též udržet kontinuální tempo 
tvorby, které mimo jiné umožňuje dalšími hrami velmi nabitý rok 2015 a stálé 
rozšiřování našeho portfolia her, kde má každá své nezastupitelné místo a 
možné výchovné či vzdělávací využíti.  
V roce 2015 chceme tyto pevné základy využít k dalšímu růstu, stálému 
zkvalitňování práce a jako základ tvůrčí činnosti. Kromě členů máme také velmi 
širokou skupinu příznivců a spolupracovníků, jejichž dobrovolnická práce naší 
činnost vůbec umožňuje. Všem těm patří stejný vděk jako našim sponzorům. 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 
 

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her 
 
Palackého třída 2020 
530 02 Pardubice 
 
IČ:     02296802 
Bankovní spojení:  2300500209/2010 
 
Vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. L 
8720 
 
www.rolling.cz 
rolling@rolling.cz 
 
kontaktní osoba: 
Adam Pešta 
773 698 622 
adam.pesta@rolling.cz 
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