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V roce 2017 prošel náš spolek řadou 
změn. Tou nejvýznamnější, na které jsme 
pracovali celé druhé pololetí, bylo získá-
ní prostor pro náš nový sklad v Terezíně 
a následně přesun nejen skladu, ale i sídla 
spolku, změna stanov i volba nového vede-
ní spolku. Organizační změny sice nabyly 
právně platnost až na počátku roku 2018, 
přesto stojí za to se o nich zmínit již nyní.

V roce 2017 vznikly opět nové projek-
ty (Requiem: Reichskinder a  Zusammen/
Sami/Sudetenland) a oprášili jsme i řadu 
starších. Po úspěchu mezinárodního běhu 
Legie: Sibiřský příběh v roce 2016 jsme 
nabídku pro mezinárodní účastníky rozšířili 
a v letošním roce zorganizovali celkem šest 
mezinárodních akcí (dva běhy Legie: Sibiř-
ský příběh, Zusammen/Sami/Sudetenland, 
De la Bête a dva běhy Mirrors of England). 
Považujeme to za důkaz, že si akce našeho 
spolku našly své stálé místo nejen v českém 
prostředí, ale také na mezinárodní scéně.

To vše by se nemohlo podařit bez nasa-
zení mnoha dobrovolníků a přátel mimo náš 
spolek. Děkujeme.

Na tomto místě bychom také rádi podě-
kovali všem našim sponzorům, podporova-
telům a partnerům, bez jejichž pomoci by 
činnost spolku nemohla zdaleka probíhat 
v tomto rozsahu.

Úvodní slovo

Hraj larp
Agora Central Europe 

Rosenthal

 Jan Winklehöfer
 Jakub Balhar

Ondřej Doležal
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Rolling je spolek pro rozvoj zážitkových 
vzdělávacích her. Jako nestátní nezisko-
vá organizace působí od roku 2013 s cílem 
využít vzdělávací potenciál rolových her 
založených na autentickém prožití událos-
tí a situací nejen při běžné výuce, ale také 
k osobnostnímu rozvoji hráče.

Věříme, že rolové hry mohou být zají-
mavé jako doplňková metoda ve výchově, 
a proto připravujeme programy, ve kterých 
můžete zažít kombinaci přístupů od fron-
tálních 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 vol-
ném čase.

Co je to Rolling?

Členové spolku
Ke stávajícím členům přibyli v roce 2017 

další 4 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

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Stálí členové:
Mgr. Lucie Chlumská
Bc. Jakub Janovský
Bc. Eva Wagner
Ondřej Benda
BcA. Jan Staněk
Václav Štefan
Bc. Klára Wanková
David Wanka
Ondřej Hartvich
Hana Lauerová
Jakub Philipp
Martin Philipp
David Michálek
Michaela Hrabáková
Michaela Portychová
Tadeáš Hlavinka

Naše projekty:

V roce 2017 byl spolek Rolling velmi ak-
tivní a připravil hned několik velkých i men-
ších akcí. Ať už se jednalo o velkoformáto-
vé výpravné hry jako De la Bête či Legie, 
tak festivaly či vzdělávací akce.

§  Legie: Sibiřský příběh
§  Ples
§  Válka o prsten
§  Requiem: Reichskinder
§  Zusammen/Sami/Sudetenland
§  Festival Live Action Pride
§  De la Bête
§  Mirrors of England
§  Konec dějin?
§  Workshopy pro skautský institut

Výroční zpráva 2017
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1. Legie: Sibiřský příběh
Název akce: Legie: Sibiřský příběh 
 Legion: Siberian story 
Termín: 2.-5.2.2017 
 9.-12.2.2017 
 16.-19.2.2017 
 23.-26.2.2017 
Trvání akce: Čtyřikrát 4 dny 
Lokalita: Rabštejn nad Střelou 
Počet účastníků: 216 
Počet organizátorů: 50

Legie: Sibiřský příběh je výpravná hra, jejíž první 
běhy proběhly na konci roku 2014. v roce 2017 jsme 
zorganizovali čtyři běhy hry - respektive jeden běžný 
běh, jeden mrazivý běh, jeden běžný mezinárodní běh 
a jeden mrazivý mezinárodní běh. Od roku 2014 jsme 
tedy celkem zorganizovali 14 běhů, z toho tři meziná-
rodní běhy.

Příběh hry se odehrává na Sibiři v době anabáze čes-
koslovenských vojsk v Rusku, hráči se ujímají rolí jed-
notlivých 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 téma-
ta, otázky morálky, cti a vlastenectví.

Hra je vhodná pro hráčky a hráče všech věkových 
kategorií. Kostýmy, zbraně, jídlo a ubytování je po-
skytováno organizátory. Součástí hry je pochod napříč 
krajinou okolo řeky Střely; v takzvaných „mrazivých“ 
variantách hry jsou vyšší nároky na autentičnost vyba-
vení a hráči ho celou dobu nesou s sebou.

Sibiřský příběh považujeme i na základě zpětné vaz-
by za silnou hru s významným přesahem. Hra má velký 
potenciál na další opakování, je plně funkční i pro pr-
vohráče a její téma a podání se ukázalo být na zákla-
dě dat ze zpětných vazeb hráčů velmi funkčním. i proto 
plánujeme další uvedené hry, včetně běhů pro meziná-
rodní účastníky v anglickém jazyce.

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Název akce: Ples 
Termín: 8.4.2017 
Trvání akce: 8 hodin 
Lokalita: Praha 
Počet účastníků: 124 
Počet organizátorů: 5

Myšlenka pořádat ples se zrodila na jedné poradě 
a vize byla jednoduchá - uspořádat příjemnou spole-
čenskou akci, kde si lidé zatančí a mohou se obléknout 
do pěkných kostýmů. Chtěli jsme ples tématický, kde si 
budou moci lidé zavzpomínat na uplynulé akce.

První ročník plesu, který se nesl v duchu desetileté-
ho výročí návratu československých legionářů do vlas-
ti, jsme uspořádali v roce 2016 a po jeho úspěchu jsme 
v sobotu 8.4.2017 zorganizovali druhý ročník v sále Na 
Marjánce (a protože to bylo po 14 bězích hry Legie: 
Sibiřský příběh nazvali jsme ho 14. výročním plesem). 
Dámy se opět oblékly do šatů z třicátých let a páno-
vé oblékli fraky a uniformy. Plesu se zúčastnilo 124 lidí 
a byla to moc příjemná společenská událost.

2. 14. výroční Legionářský ples
Výroční zpráva 2017
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Název akce: Válka o Prsten 2017:  
 Hvozdy Ithilienu 
Termín: 5.-7.5.2017 
Trvání akce: 3 dny 
Lokalita: Kojetín 
Počet účastníků: 160 
Počet organizátorů: 15

V roce 2017 jsme pořádali také druhý ročník dřevá-
renské fantasy bitvy Válka o Prsten inspirované dílem J. 
R. R. Tolkiena. v tomto ročníku jsme využili zkušeností 
z ročníku předchozího, významně se obměnil i organi-
zátorský tým, který opět posílili externisté se zkuše-
nostmi v pořádání fantasy akcí. Akce se nadále profilo-
vala jako velká tolkienovská fantasy bitva se silnějším 
důrazem na příběh.
Celkově se akce pořádané nedaleko zříceniny hradu 
Ronovec účastnilo 150 účastníků a po druhém roce se 
domníváme, že si akce našla svou cílovou skupinou. 
i proto plánujeme v roce 2018 třetí ročník.

3. Válka o Prsten
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Název akce: Requiem: Reichskinder 
Termín: 20.-23.4.2017 
 11.-14.5.2017 
 18.-21.5.2017 
 19.-22.10.2017 
Trvání akce: Čtyřikrát 4 dny 
Lokalita: Terezín 
Počet účastníků: 124 
Počet organizátorů: 10

Requiem: Reichskinder je experimentální larp pro 31 
hráčů. Inspiruje se složitým obdobím česko-němec-
kých vztahů těsně po druhé světové válce, které zpra-
covává formou psychedelického dramatu z prostředí 
ústavu pro problematickou mládež. Historizující larp je 
zasazen do druhé poloviny roku 1945. Hráči prožijí hru 
v kůži chovanců a personálu převýchovného ústavu, 
který má za cíl ze všech vychovat slušné Čechoslováky. 
Velká témata hry jsou osobní integrita, národní hod-
noty a válečná traumata. Naším cílem je postavit hru 
o příbězích viny, trestu a vykoupení a dát hráčům silné 
nástroje jak tyto příběhy pomoci stavět.

Hra není historická - historií se pouze inspiruje.

Hra experimentuje s pozměněným časem (ve hře 
běží dvakrát rychleji), rozptýlením spánkového reži-
mu, postupným odhalováním minulostí postav skrze 
role terapeutů (kteří směřují hru chovanců), cyklickým 
přepisováním reality pomocí dramaterapií a cíleným 
rozostřením mezi realitou, snem a v mnohosti různých 
interpretací.

V roce 2017 proběhly celkem 4 běhy Requiem: Re-
ichskinder (betatest a tři řádné běhy). Hra je uváděna 
v bývalé vojenské nemocnici v Terezíně. s tímto závaž-
ným faktem se snažíme pracovat s maximální možnou 
pietou, jedním z vedlejších cílů projektu je i udržování 
a zpřístupňování doposud spíš zapomenutého a zane-
dbaného areálu.

4. Requiem: Reichskinder
Výroční zpráva 2017
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Název akce: Zusammen/Sami/Sudeten-
land 
Termín: 5.-9.7.2017 
Trvání akce: 5 dní 
Lokalita: Litomyšl 
Počet účastníků: 21 
Počet organizátorů: 4

Zusammen/Sami/Sudetenland se věnuje vývoji če-
skoněmeckých vztahů v letech 1933-1945 v malé fik-
tivní sudetské vesnici. Hra je určena účastníkům z Čes-
ké republiky, ze Slovenska, z Německa a z Rakouska 
a probíhá v angličtině. Při hraní hry si účastníci proho-
dili role – Češi/Slováci hráli německé postavy, Němci/
Rakušané hráli české postavy.

Hra se inspiruje hrou spolu/sami (Kamil Buchtík, 
Lucie Chlumská) a je koncipována jako transparentní 
a kolaborativní. Akce je tedy rozdělena do tří částí – 
v první části (od středy večer do pátečního poledne) si 
hráči v průběhu workshopů svou postavu i její příběh ve 
spolupráci s ostatními hráči připraví, v druhé části (pá-
teční poledne až sobotní odpoledne) probíhá samotná 
hra a ve třetí části (sobotní odpoledne a večer) hráči 
své zážitky sdílí v rámci reflexe a diskutují o tématu hry.

Hra Zusammen/Sami/Sudetenland proběhla na za-
čátku července 2017, účastnilo se jí 21 účastníků ze 4 
zemí. Hra byla podpořena Česko-německým fondem 
budoucnosti.

Na září 2018 plánujeme akci opakovat.

5. Zusammen/Sami/Sudetenland
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Název akce: Live Action Pride 2017 
Termín: 7.8. - 13.8.2017 
Trvání akce: 7 dní 
Lokalita: Praha 
Počet účastníků: 107 na hrách, celého Prague 
Pride pak 35 000 
Počet organizátorů: 15

Již počtvrté jsme v srpnu spolupracovali s festivalem 
Prague Pride a v době jeho konání jsme připravili fes-
tival komorních larpů, jehož součástí byly i hry, které 
tematizovaly problematiku nevětšinové sexuality nebo 
genderu.
Proběhlo celkem 13 komorních larpů, kterých se zú-
častnilo více než 100 účastníků. Předpokládáme, že 
v roce 2018 budeme ve festivalu pokračovat.

6. Live Action Pride v rámci 
festivalu Prague Pride

Výroční zpráva 2017
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Název akce: De la Bête 
Termín: 13.-17.9.2017  
 20.-24.9.2017 
 27.9.-1.10.2017 
Trvání akce: Třikrát 5 dní 
Lokalita: Státní zámek Valeč 
Počet účastníků: 285 
Počet organizátorů: 50

V roce 2017 proběhly tři běhy hry De la Bête, z toho 
jeden mezinárodní v angličtině. Celkem od roku 2012, 
kdy hra vznikla, proběhlo již devět běhů.

Hra se odehrává v blíže nespecifikovaném úseku 
druhé poloviny 18. století ve Francii. Inspiruje se vel-
kými romány, dobovými reáliemi a pověstí o Gévau-
danské bestii. Trvá 48 hodin, kterým předchází inten-
zivní 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 nahrazu-
je magické myšlení minulosti raciem doby vědeckého 
poznání.

Pro hru je klíčová atmosféra, které je dosaženo jak 
prostředím zámku Valeč, tak tím, že každému účastní-
ku je zapůjčen dobový kostým.

7. De la Bête
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Název akce: Mirrors of England 
Termín: 3.-5.11.2017 
 10.-12.11.2017 
Trvání akce: 3 dny 
Lokalita: Zámek Jezeří 
Počet účastníků: 52 
Počet organizátorů: 30

Mirrors of England je hra, která vznikla v roce 2016, 
kdy proběhly první dva běhy této hry. Oproti jiným 
projektům je Mirrors of England koncipována jako hra 
výrazně menší, jak do délky hry, tak do počtu postav. 
v roce 2017 byly plánovány původně běhy čtyři – dva 
české běhy na jaře a dva mezinárodní běhy v angličti-
ně na podzim. Nakonec se ale ukázalo, že na jaře není 
možné hru uvádět na původní lokaci a náhradní lokaci 
se přes všechnu snahu nepodařilo zajistit. České běhy 
musely být (zatím bez náhrady) zrušeny, ačkoliv byly 
plně zaplněny. Stále věříme, že je nahradíme v roce 
2018. Nakonec se v listopadu na státním zámku Jezeří 
uskutečnily dva mezinárodní běhy v angličtině.

Mirrors of England je inspirováno knihou Suzanny 
Clarkové Jonathan Strange a pan Norrell. Nechtěli jsme 
však dělat klasickou adaptaci, neboť kniha i seriál jsou 
soustředěny zejména na dvě titulní postavy a ostatní 
přichází spíše zkrátka. Nakonec jsme se rozhodli dění 
hry posunout na březen 1820 (tedy tři roky po závěru 
knihy) a vystavět vlastní příběh, který bude postaven 
na archetypech a tématech předlohy, ale s vlastními 
postavami i vlastním příběhem. Do hry jsme se pokusili 
zapracovat to, co nás na předloze nejvíce bavilo - reál-
né historické události i postavy, které se míchají s pří-
během anglické magie, názorové spory tehdejší doby 
a postavy, které jejich slabiny dostávají do nesnází.

8. Mirrors of England
Výroční zpráva 2017
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Název akce: Konec dějin? 
 Konec dějin: Horizont udá-
lostí 
Termín: 31.3.-2.4.2017 
 8.-10.12.2017 
Trvání akce: Dvakrát 3 dny 
Lokalita: Chotětice 
Počet účastníků: 120 
Počet organizátorů: 5

V roce 2017 proběhly dva běhy hry Konec dějin - 
31.3.-2.4. ve verzi Horizont událostí, 8.-10.12. pak 
běžný běh. Oba běhy se odehrály na Dvoře Chotětice. 
i v tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci se spol-
kem Agora Central Europe - cenou pro vítěze debat-
ní soutěže Studentská Agora byla účast na Konci dějin 
a výukovém dni před začátkem hry.

Konec dějin je vyjednávací larp, ve kterém hráči 
ztvárňují diplomatické týmy dvaceti států, které se sje-
ly na čistě fikční konferenci snažící se řešit zcela reálné 
mezinárodní problémy, zaměřené hlavně na problema-
tiku Blízkého Východu a palestinsko-izraelského kon-
fliktu. Diplomatické týmy řeší nejenom politické udá-
losti 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 rych-
lá, dramatická rozhodnutí, vytváření strategické kon-
cepce, přemýšlení nad mediálním obrazem jednotli-
vých 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 požadav-
ky vlády, lidu a někdy i na úplně nepředpokládatelné 
akce a události, které všechny vycházejí z událostí da-
ného historického období.

9. Konec dějin?
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Název akce: Prohrát se třiceti lety  
 Československa 
Termín: 13.11.2017 Hácha 
 20.11.2017 Zbabělci 
 27.11.2017 Den, kdy se ml-
čelo 
 4.12.2017 Rozhlas 68 
 11.12.2017 Sousedé 
 18.12.2017 Závěrečná 
přednáška 
Trvání akce: Workshopy 4 hodiny 
 Přednáška 2 hodiny 
Lokalita: Praha 
Počet účastníků: 120 
Počet organizátorů: 3

Prohrát se třiceti lety Československa byl společný 
projekt našeho spolku a Skautského institutu. Jednalo 
se o sérii výukových workshopů s prvky hraní rolí zamě-
řených na historii 20. století.

V rámci cyklu jsme uvedli workshopy Sousedé, Zba-
bělci, Hácha, Den, kdy se mlčelo (workshop spolku Post 
Bellum, na jehož tvorbě se podílel David František Wa-
gner a na jehož uvádění se podílí Jan Staněk) a Rozhlas 
68. Celý cyklus byl zakončen přednáškou zaměřené na 
využívání rolových her ve výuce, jejich přínosům a ne-
bezpečím.

10. Workshopy pro Skautský 
institut

Výroční zpráva 2017
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Hospodaření v roce 2017
Podrobné hospodářské výsledky jsou shrnuty v Příloze 1. 

Rozvaha (v celých tisících Kč)

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

AKTIVA 127 1232
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 127 1232
Odběratelé 12 16
Ostatní pohledávky -167 -154
Peněžní prostředky v pokladně 26 432
Peněžní prostředky na účtech 256 935
Peníze na cestě 0 0
Poskytnuté zálohy 0 3
PASIVA 127 1232
Vlastní zdroje celkem -165 -577
Účet výsledku hospodaření x -412
Výsledek hospodaření ve schval. 
řízení

0 x

Nerozdělený zisk/ztráta z min. let -165 -165
Cizí zdroje celkem 292 1809
Dlouhodobé úvěry 160 160
Dodavatelé 132 319
Zaměstnanci 0 30
Závazky k institucím soc. zabezp. 0 2
Ostatní přímé daně 0 8
Ostatní krátkodobé fin. výpomoci 0 8
Výnosy příštích období 0 1282

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Výkaz zisku a ztrát (v celých tisících Kč)

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
NÁKLADY 27 2283 2310
Spotřebované nákupy a služby 27 2156 2183
Spotřeba materiálu, energie 27 1204 1231
Opravy a udržování 0 8 8
Ostatní náklady 0 944 944
Osobní náklady 0 120 120
Daně a poplatky 0 0 0
Ostatní náklady 0 7 7
Kurzové ztráty 0 1 1
Jiné ostatní náklady 0 6 6
Daň z příjmu 0 0 0
VÝNOSY 83 1815 1898
Provozní dotace 0 0 0
Přijaté příspěvky 83 0 83
Přijaté příspěvky (dary) 61 0 64
Přijaté členské příspěvky 19 0 19
Tržby z činnosti 0 1811 1811
Ostatní výnosy 0 4 4
Kurzové zisky 0 4 4
VÝSLEDEK ČINNOSTI  
PŘED ZDANĚNÍM

56 -468 -412

VÝSLEDEK ČINNOSTI  
PO ZDANĚNÍ

56 -468 -412

Výroční zpráva 2017
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Legie Sibiřský příběh

VÍKEND: Zažijte pocit legionáře při dobrodružné hře LARP.  
TV NOVA, aktualizováno 1.3. 2017 16:00.  
Dostupné na http://tn.nova.cz/clanek/vikend/vikend-zazijte-pocit-legionare-pri-dob-
rodruzne-hre-larp.html

Zusammen/Sami/Sudetenland

Sedloňová, Nikola: v příběhu z druhé světové války si Češi zahrají Němce a naopak. Hra 
pomůže pochopit historii.  
magazin.aktualne.cz - 5.7.2017.  
Dostupné na https://magazin.aktualne.cz/v-pribehu-z-druhe-svetove-valky-si-cesi-
-zahraji-nemce-a-naop/r~2e1307b25cc411e78e980025900fea04/

De la Bête

OTÁZKA PRO: kastelána zámku Valeč Tomáše Petra. Karlovarský deník,  
Region/Zpravodajství, str. 3. 26.8.2017

Workshopy pro Skautský institut

Štefan, Václav: Zažít si nástup komunismu: Tak trochu jiná výuka dějepisu.  
zpravy.tiscali.cz - 29.11.2017

Napsali o nás v roce 2017
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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Rok 2017 se z pohledu spolku stal rokem 
naplněným prací. Povedlo se nám vyvá-
žit uvádění a vylepšování již hotových akcí 
s tvorbou nových projektů, navázali jsme 
funkční mezinárodní vazby a přesunem 
skladu do Terezína se nám podařilo vyře-
šit dlouhodobý palčivý problém. Máme za 
sebou několik běhů velkých projektů jako 
Legie: Sibiřský příběh či De la Bête a řadu 
menších projektů. Ačkoliv vývoj některých 
projektů jsme museli zastavit nebo přesu-
nout na další roky, podařilo se nám nabí-
zet naše akce průběžně po celý rok. Velkou 
radost nám dělá nejen to, že řada našich 
účastníků se našich akcí účastní opako-
vaně, ale že také to, že se nám daří lákat 

i úplné larpové nováčky všech věkových 
kategorií. Těší nás také zájem mezinárod-
ních účastníků o naše akce.

V příštím roce nás čekají další nové pro-
jekty i opakování těch starších, nejen pro 
české, ale i mezinárodní účastníky. Rádi 
bychom pokračovali ve spolupráci s orga-
nizacemi a festivaly, se kterými jsme navá-
zali kontakty v minulých letech.

Kromě členů máme také velmi širokou 
skupinu příznivců a spolupracovníků, je-
jichž dobrovolnická práce naší činnost vů-
bec umožňuje. Všem těm patří stejný vděk 
jako našim sponzorům.

Závěrem
Výroční zpráva 2017
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Rolling, spolek pro rozvoj  
zážitkových vzdělávacích her

Palackého třída 2020
530 02 Pardubice

Kontakt

www.rolling.cz
rolling@rolling.cz



1 x příslušnému fin. orgánu

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
Fučíkova 283
Terezín
411 55( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

Účetní jednotka doručí:

02296802

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
ROZVAHA

a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20

Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

35(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

A. IV. 7.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



a

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 1

Stav k posled. dni
účetního období

b 2
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 1 232127
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 -155 -135
Odběratelé (311) 52 1612B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 3B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 -154-167B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 282 1 367
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 43226B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 935256B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84

Náklady příštích období (381) 81B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 232127



a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 -577-165
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90

Vlastní jmění (901) 87A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 -165 -577
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -412xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 xA. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -165-165A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 1 809292
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 160 160
Dlouhodobé úvěry (951) 98 160160B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 132 367
Dodavatelé (321) 106 319132B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 30B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 2B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 8B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 8B. III. 23.



a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 1 282

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 1 282B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 232127

spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.01.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

sportovní a rekreační vzdělávání



IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

02296802

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
Fučíkova 283
Terezín
411 55

Název a sídlo účetní jednotky
( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 183Součet A.I.1. až A.I.6. 2 2 15627A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1 204273 1 231A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 85 8A. I. 3.

Náklady na cestovné 6A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní služby 9448 944A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. 9A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 120Součet A.III.10. až A.III.14. 13 120A. III.

Mzdové náklady 11814 118A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 215 2A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19A. IV.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 7Součet A.V.16. až A.V.22. 21 7A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 125 1A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 628 6A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a 
použití rezerv a opravných položek

A. VI. 29Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35A. VII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami

36A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37A. VIII.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 2 31027 2 28339Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41B. I.

Provozní dotace 42B. I. 1.

Přijaté příspěvky 83Součet B.II.2. až B.II.4. 43 83B. II.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 6445 64B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 1946 19B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 81147 1 811B. III.

Ostatní výnosy 4Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 4B. IV.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 452 4B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55B. V.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 1 89883 1 81561Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -41256 -468C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění -41256 -468D. 63ř. 62 - ř. 37

spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 29.01.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

sportovní a rekreační vzdělávání


