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Rok 2018 byl pro náš spolek v mnohém přelomový. Spolek má za sebou 5 let existence. 
Toto pro nás významné výročí jsme oslavili na konci roku a měli jsme možnost se ohlédnout 
za tím, co se nám v uplynulých letech povedlo a na čem ještě musíme dále pracovat.

Na začátku roku vstoupily v platnost nové stanovy spolku, sídlo spolku se přesunulo do 
Terezína a změnilo se vedení spolku. Přijali jsme opět nové členy a spolek se opět rozrostl. 

V tomto roce opět vzniklo několik nových projektů (Zpěvy rytířské, Čára, Proti králi) 
a oprášili jsme i akce starší. Celkem jsme za rok 2018 zorganizovali 23 akcí nebo běhů her, 
což považujeme za úctyhodné číslo. Jedním z důvodů je postupná diferenciace spolku. Dří-
ve spolek organizoval jednu větší a několik menších akcí s obdobnými týmy, nyní probí-
há práce paralelně na více projektech s oddělenými organizátorskými skupinami. Všechny 
akce by ale nemohly vzniknout bez nasazení mnoha dobrovolníků a přátel mimo náš spolek. 
Děkujeme.

Na tomto místě bychom také rádi poděkovali všem našim sponzorům, podporovatelům 
a partnerům, bez jejichž pomoci by činnost spolku nemohla zdaleka probíhat v tomto roz-
sahu.
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Úvodní slovo

 Willy Wlnka

Hraj larp

Jan Winklehöfer

Jakub Balhar

Eva Philippová



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.

Členové spolku

Ke stávajícím členům přibyli v roce 2018 
další 4 stálí členové, 3 členové naopak 
spolek v průběhu roku opustili. Mimo stálé 
členy má spolek desítky příznivců a dobro-
volníků, kteří pomáhají realizovat všechny 
projekty.

Od roku 2018 nabyla platnost změna 
stanov a změnilo se vedení spolku.
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 Willy Wlnka

 Willy Wlnka

Co je to Rolling?



Mgr. David František Wagner,  
generální ředitel
Ondřej Hartvich, ředitel
Mgr. Lucie Chlumská, ředitelka
David Wanka, ředitel

Kontrolní komise:
Bc. Jakub Janovský, komisař
Jakub Philipp, komisař
BcA. Jan Staněk, komisař

Stálí členové:

BcA. Adam Pešta
Bc. Eva Wagner
Bc. Klára Wanková
Hana Lauerová
Martin Philipp
David Michálek
Michaela Hrabáková
Michaela Portychová
Bc. Tadeáš Hlavinka
Klára Příbramská
Jan Mottl
Josefina-Luisa Jelínková
Ing. Lenka Kopečková
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 Petr Zip Hájek

 Karea Foto

Rada:



 □ Legie: Sibiřský příběh

 □ Ples

 □ Konec dějin?

 □ Requiem: Reichskinder

 □ Válka o prsten

 □ Harem son Saat

 □ Festival Vizita

 □ Festival Live Action Pride

 □ Proti králi

 □ Zusammen/Sami/Sudetenland

 □ Zpěvy rytířské

 □ Čára
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 Tereza Šolcová

Naše projekty:

V roce 2018 byl spolek Rolling velmi aktivní a připravil hned několik velkých i menších akcí. 
Ať už se jednalo o velkoformátové výpravné hry jako Legie: Sibiřský příběh nebo Zpěvy rytíř-
ské, tak festivaly či vzdělávací akce.



Název akce: Legie: Sibiřský příběh

Termín: 18.-21.1.2018
25.-28.1.2018
8.-11.2.2018
15.-18.2.2018
22.-25.2.2018
29.11.-2.12.2018
6.-9.12.2018

Trvání akce: Sedmkrát 4 dny

Lokalita: Stříbro 
Jirkov u Železného Brodu

Počet účastníků: 378

Počet organizátorů: 50

Legie: Sibiřský příběh je výpravná hra, jejíž 
první běhy proběhly na konci roku 2014. v roce 
2018 jsme zorganizovali sedm běhů hry - respek-
tive tři běžné běhy, dva mrazivé běhy, jeden běž-
ný mezinárodní běh a jeden mrazivý mezinárodní 
běh. Od roku 2014 jsme tedy celkem zorganizo-
vali 21 běhů, z toho pět mezinárodních běhů.

Příběh hry se odehrává na Sibiři v době ana-
báze československých vojsk v Rusku, hráči se 
ujímají rolí jednotlivých fiktivních legionářů a ci-
vilistů, kteří se dostali na Sibiři do problémů a v 
průběhu hry se snaží spojit se zbytkem legií. Zá-
pletky kladou důraz na dobová témata, otázky 
morálky, cti a vlastenectví.

Hra je vhodná pro hráčky a hráče všech věko-
vých kategorií. Kostýmy, zbraně, jídlo a ubytování 
je poskytováno organizátory. Součástí hry je po-
chod napříč krajinou; v takzvaných „mrazivých“ 
variantách hry jsou vyšší nároky na autentičnost 
vybavení a hráči ho celou dobu nesou s sebou.
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 Lukáš Viper Makovička

1.  Legie: Sibiřský příběh / 
 Legion: Siberian story



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 prvohrá-
če a její téma a podání se ukázalo být na 
základě dat ze zpětných vazeb hráčů velmi 
funkčním. i proto plánujeme další uvedené 
hry, včetně běhů pro mezinárodní účastní-
ky v anglickém jazyce.
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 Willy Wlnka

Běhy Legie: Sibiřský příbeh uvede-
né v prosinci 2018 byly částečně hrazeny 
z dotace Ministerstva obrany z programu 
Rozvoj vojenských tradic. Díky tomu bylo 
možné snížit účastnický poplatek účastní-
kům mladším 26 let. 

 Lukáš Viper Makovička

 Lukáš Viper Makovička



Název akce: Ples

Termín: 17.3.2018

Trvání akce: 8 hodin

Lokalita: Praha

Počet účastníků: 112

Počet organizátorů: 5

Myšlenka pořádat ples se zrodila na jedné po-
radě v roce 2016 a vize byla jednoduchá - uspo-
řádat příjemnou společenskou akci, kde si lidé 
zatančí a mohou se obléknout do pěkných kos-
týmů. Chtěli jsme ples tématický, kde si budou 
moci lidé zavzpomínat na uplynulé akce.

Po úspěchu prvního ročníku vznikla každoroční 
tradice. Třetí ročník jsme zorganizovali v sobotu 
17.3.2018 v sále Divadla v Korunní - a protože to 
bylo po 19 bězích hry Legie: Sibiřský příběh na-
zvali jsme ho 19. výročním plesem. Dámy se opět 
oblékly do šatů z třicátých nebo čtyřicátých let 
a pánové oblékli fraky a uniformy. Plesu se zú-
častnilo 112 lidí a byla to moc příjemná společen-
ská událost.
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9

2.  19. výroční Legionářský ples

 Josef Vyškovský



Název akce: Konec dějin: 
Horizont událostí

Termín: 6.-8.4.2018

Trvání akce: 3 dny

Lokalita: Chotětice

Počet účastníků: 60

Počet organizátorů: 5

V roce 2018 proběhly jeden běh hry Konec dě-
jin, a to v dubnu na Dvoře Chotětice ve verzi Ho-
rizont událostí. i v tomto roce jsme pokračovali 
ve spolupráci se spolkem Agora Central Europe 
- cenou pro vítěze debatní 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 sjely na čistě fikční konferenci snažící se 
řešit zcela reálné mezinárodní problémy, zamě-
řené hlavně na problematiku Blízkého Východu 
a palestinsko-izraelského konfliktu. Diplomatic-
ké 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 mě-
nit svět a také odpovědnost, která z toho plyne. 
Čekají je rychlá, dramatická rozhodnutí, vytváře-
ní strategické koncepce, přemýšlení nad mediál-
ním 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 da-
ného historického období.
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 Ivana Kuglerová

3. Konec dějin?



Dubnový běh Konce dějin byl také bě-
hem posledním. Projekt jako takový ne-
končí. Po posledním běhu totiž začal tým 
posílený o nové lidi zejména z řad bývalých 
hráčů připravovat novou, vylepšenou verzi 
hry, tzv. Konec dějin 2.0. Hra prošla velkou 
předělávkou pravidel a vnitřních systémů, 
přibyly nové státy, změnily se počty, po-
měry i charaktery jednotlivých delegátů, 
byly zapracovány nové konflikty k řešení.
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 René Planka

První běh Konce dějin 2.0 měl proběh-
nout v listopadu 2018. z náhlých organi-
začních důvodů musel být ale nakonec pře-
sunut na březen 2019.

 Ivana Kuglerová

 Ivana Kuglerová



Název akce: Requiem: Reichskinder

Termín: 12.-15.4.2018
19.-22.4.2018

Trvání akce: Dvakrát 4 dny

Lokalita: Terezín

Počet účastníků: 62

Počet organizátorů: 10

Requiem: Reichskinder je experimentál-
ní larp pro 31 hráčů. Inspiruje se složitým 
obdobím česko-německých vztahů těsně 
po druhé světové válce, které zpracovává 
formou psychedelického dramatu z prostře-
dí ústavu pro problematickou mládež. His-
torizující 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 Čechoslová-
ky. Velká témata hry jsou osobní integrita, 
národní hodnoty 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 in-
spiruje.

4. Requiem: Reichskinder
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 Karea Foto Josef Vyškovský



Hra experimentuje s pozměněným časem 
(ve hře běží dvakrát rychleji), rozptýlením 
spánkového režimu, postupným odhalová-
ním 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.
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Requiem: Reichskinder byl poprvé uve-
den v roce 2017. v roce 2018 proběhly cel-
kem dva běhy hry. Hra je uváděna v bývalé 
vojenské nemocnici v Terezíně. s tímto zá-
važným faktem se snažíme pracovat s ma-
ximální možnou pietou, jedním z vedlejších 
cílů projektu je i udržování a zpřístupňování 
doposud spíš zapomenutého a zanedba-
ného areálu.

 Karea Foto

 Karea Foto



Název akce: Válka o Prsten 2018: 
Ústup z Minas Tirith

Termín: 4.-6.5.2018

Trvání akce: 3 dny

Lokalita: Kojetín

Počet účastníků: 310

Počet organizátorů: 15

 v roce 2018 jsme pořádali také třetí ročník 
dřevárenské fantasy bitvy Válka o Prsten inspiro-
vané dílem J. R. R. Tolkiena. v tomto ročníku jsme 
využili zkušeností z ročníku předchozího, organi-
zátorský tým posílil o další zkušené organizátory 
bitev. Akce se nadále profilovala jako velká tol-
kienovská fantasy bitva se silnějším důrazem na 
příběh.

Celkově se akce pořádané nedaleko zříceniny 
hradu Ronovec zúčastnilo přes 300 účastníků. 
Ačkoliv byl třetí ročník zakončením trilogie Války 
o Prsten, pro rok 2019 připravuje další podobnou 
akci s názvem Válka o Angmar.

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
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 Lukáš Viper Makovička

5. Válka o Prsten



Název akce: Harem son Saat (Last 
hours of the Harem)

Termín: 17.-20.5.2018
24.-27.5.2018

Trvání akce: Dvakrát 4 dny

Lokalita: Úsobí

Počet účastníků: 52

Počet organizátorů: 10

Harem son Saat (last hours of the Harem) je 
historizující larp z období konce Otomanské říše 
odehrávající se ve fiktivním sultanátu v roce 1913. 
Hra se zabývá tématy jako kulturní šok, gendero-
vá segregace a mocenské konflikty. Autorem hry 
je Muriel Algayres, která hru uvedla již čtyřikrát, 
a to ve Francii a v Anglii. Pátý a šestý běh Haremu 
proběhl v České republice na zámku v Úsobí opět 
pod vedením Muriel Algayres, spolek Rolling za-
jišťoval akci po produkční stránce.

Hra proběhla v anglickém jazyce, akce se 
účastnili čeští i mezinárodní hráči.

Výroční zpráva 2018
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6. Harem son Saat

 Sandrine Swoehrer



Název akce: Vizita

Termín: 23. 6. 2018

Trvání akce: 12 hodin

Lokalita: Terezín

Počet účastníků: 200

Počet organizátorů: 10

 v létě 2018 jsme uspořádali jednodenní kultur-
ní festival Vizita. Vznikl s cílem přinést do města 
Terezín další možnosti kulturního vyžití a zároveň 
jsme chtěli nějakým způsobem více otevřít objekt 
staré vojenské nemocnice veřejnosti. Navzdo-
ry poměrně nepříznivému počasí dorazilo oko-
lo dvou stovek účastníků. Festival navštívili jak 
místní, tak lidé, kteří nás znají díky našim jiným 
projektům.

Na Vizitě proběhlo několik komentovaných 
prohlídek a návštěvníci měli možnost prohléd-
nout si výstavu Příběhy našich menšin, zapůjče-
nou od organizace Post Bellum. Jádrem festivalu 
ovšem byla hudba a divadlo - v průběhu dne vy-
stoupilo v areálu pět kapel, odehrálo se několik 
představení Bílé nemoci (site-specific inscenace 
vytvořená speciálně pro nemocnici) a proběhlo 
představení Běž, chlapče, běž v podání divadel-
ního klubu HopHop z Ostrova.
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7. Festival Vizita

 Karea Foto 



Název akce: Live Action Pride 2018

Termín: 6.8. - 12.8.2018

Trvání akce: 7 dní

Lokalita: Praha

Počet účastníků: 64 

Počet organizátorů: 8

Již popáté jsme v srpnu spolupracovali s fes-
tivalem Prague Pride a v době jeho konání jsme 
připravili festival komorních larpů, jehož součástí 
byly i hry, které tematizovaly problematiku ne-
většinové sexuality nebo genderu.

Proběhlo celkem 7 komorních larpů, kterých se 
zúčastnilo více 64 účastníků. Předpokládáme, že 
v roce 2019 budeme ve festivalu pokračovat.
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 Karea Foto

8. Live Action Pride  
 v rámci festivalu Prague Pride



Název akce: Proti králi

Termín: 22.9.2018

Trvání akce: 6 hodin

Lokalita: Praha

Počet účastníků: 40

Počet organizátorů: 10

Proti králi je jednodenní příměstská dřeváren-
ská fantasy bitva inspirovaná světem Hry o trůny 
spisovatele G.R.R.Martina. v roce 2018 se konal 
první ročník, kde jsme využili zkušenosti organi-
zátorského týmu víkendové bitvy Válka o Prsten. 

Bitva byla zaměřena na rychlý a opakovaný boj 
v různých scénářích a variantách s minimálním 
důrazem na příběh a jen malým důrazem na sou-
peření. Neobsahovala náročné rekvizity a efekty.

Akce se zúčastnilo 40 účastníků. v roce 2019 
plánujeme uspořádat další ročník.
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 Martin Archalous

9. Proti králi



 Název akce: Zusammen/Sami/ 
Sudetenland

Termín: 26.-30.9.2018

Trvání akce: 5 dní

Lokalita: Chválkov

Počet účastníků: 22

Počet organizátorů: 4
 

Zusammen/Sami/Sudetenland se věnuje vý-
voji českoněmeckých vztahů v letech 1933-1945 
v malé fiktivní sudetské vesnici. Hra je urče-
na účastníkům z České republiky, ze Slovenska, 
z Německa a z Rakouska a probíhá v angličtině. 
Při hraní hry si účastníci prohodili 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 rozdě-
lena 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 ostatní-
mi hráči připraví, v druhé části (páteční 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 byla po-
prvé uvedena v roce 2017. Podruhé byla uvede-
na v září 2018, zúčastnilo se jí 22 účastníků ze 4 
zemí. 
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 Karea Foto

10. Zusammen/Sami/ 
 Sudetenland

 Lucie Chlumská



Název akce: Zpěvy rytířské

Termín: 11.-14.10.2018
1.-4.11.2018
8.-11.11.2018

Trvání akce: Třikrát 4 dny

Lokalita: Daňkov,  
Konstantinovy Lázně

Počet účastníků: 105

Počet organizátorů: 20
 

Zpěvy rytířské jsou akční fantasy pohádka ur-
čená pro 35 hráčů. Pro hru je klíčová atmosfé-
ra podzimu, vyprávění příběhů, které nejsou pro 
hráče zcela uzavřené (hráč v hrubých obrysech ví, 
co ho čeká a přizpůsobuje si hru dle vlastní vůle) 
a fyzičnost hry. Všechny postavy jsou vytvoře-
ny organizátory a mají danou minulost, výchozí 
vztahy a hlavní témata svých příběhů. Jak se však 
jejich příběhy budou odvíjet, necháváme v rukou 
hráčů, kterým dáme velký prostor pro rozhodo-
vání, kam chtějí své postavy směřovat a plnou 
volnost v jejich volbách.

Hra není historická a nejedná se o reenactment 
žádného historického období. Zpěvy rytířské se 
volně inspirují artušovskou legendou a dalšími 
rytířskými příběhy.

V roce 2018 proběhly celkem tři běhy hry 
(betatest a dva řádné běhy) na tvrzi v Daňko-
vě u Konstantinových Lázní. Akce se zúčastnilo 
celkem 105 účastníků. Další uvedení Zpěvů rytíř-
ských plánujeme i v dalším roce. 
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 Barbora Sádlíková

11. Zpěvy rytířské



Název akce: Čára

Termín: 14.-16.11.2018
16.-18.11.2018

Trvání akce: 3 dny

Lokalita: Litoměřice

Počet účastníků: 60

Počet organizátorů: 8

Čára je rolová vzdělávací hra pro skupinu dese-
ti hráčů. Během jednoho termínu probíhá několik 
běhů naráz. Hra se odehrává v českém příhranič-
ním pásmu na podzim roku 1950 a její hrdinové se 
snaží přejít československou hranici a dostat se 
na “západ”. Samotný přechod hranic není jedinou 
náplní hry. v retrospektivách postav ožívají klíčové 
události z minulosti, pomocí kterých hráči odhalují 
i vytváří motivace svých postav a činí volby, které 
je nakonec zavedou na cestu, z níž není lehké se 
vrátit. Přestože rámcový charakter, fakta z osobní 
historie a základní konflikty jsou předem nastave-
ny, hráči mohou dilemata, směřování a osud svých 
postav během hry interpretovat svým vlastním 
způsobem.

Hra důsledně vychází z historických událostí 
mezi roky 1948 až 1950, tedy před vznikem útvarů 
Pohraniční stráže. v tomto období bylo příhraniční 
pásmo sice postupně vysídlovanou oblastí s ome-
zeným přístupem, ale hranici dosud neblokova-
ly ploty z ostnatých drátů či minová pole a strážní 
věže. Hra nepracuje s konkrétními případy z minu-
losti, ačkoliv se jimi inspiruje. Postavy, které hrá-
či zobrazují, tvoří mozaiku skutečných charakterů 
s nejrůznějšími motivacemi politickými i ryze sou-
kromými, a snaží se o reprezentativní vzorek těch, 
kteří se rozhodli překročit hranice do západního 
světa.

12. Čára
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 Sandrine Swoehrer Tereza Šolcová



Projekt realizujeme ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních režimů. 
Díky jejich finanční i odborné záštitě může-
me například využívat archivní dokumenty, 
fotografie a další materiály z fondů Archivu 
bezpečnostních složek a konzultovat his-
torická fakta s poradcem z řad pracovníků 
ústavu.
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V roce 2018 jsme uspořádali Čáru cel-
kem dvakrát (v rámci betatestu dva běhy, 
v rámci řádného běhu čtyři běhy). 

 Tereza Šolcová

 Tereza Šolcová



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 1 232 1 736
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 1 232 1 736
Odběratelé 16 0
Ostatní pohledávky -154 0
Poskytnuté zálohy 3 0
Peněžní prostředky v pokladně 432 953
Peněžní prostředky na účtech 935 819
Peníze na cestě 0 0
Příjmy příštích období 0 -36

PASIVA 1 232 1 736
Vlastní zdroje celkem -577 1 089
Účet výsledku hospodaření x 1 666
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -412 x
Nerozdělený zisk/ztráta z min. let -165 -577

Cizí zdroje celkem 1 809 647
Dlouhodobé úvěry 160 0
Dodavatelé 319 343
Zaměstnanci 30 64
Závazky k institucím soc. zabezp. 2 2
Ostatní přímé daně 8

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 8 0
Výnosy příštích období 1 282 238
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Hospodaření v roce 2018



Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

NÁKLADY 2 426 20 2 446
Spotřebované nákupy a služby 2 198 20 2 218
Spotřeba materiálu, energie 1 425 20 1 445
Opravy a udržování 5 0 0
Cestovné 3 0 3
Ostatní služby 765 0 765

Osobní náklady 212 0 212
Daně a poplatky 0 0 0
Ostatní náklady 16 0 16
Daň z příjmu 0 0 0
VÝNOSY 4 092 27 4 119
Provozní dotace 0 0 0
Přijaté příspěvky 4 090 0 4 090
Tržby z činnosti 0 27 27
Ostatní výnosy 2 0 2
VÝSLEDEK ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM 1 666 7 1 673
VÝSLEDEK ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ 1 666 7 1673
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 Lucie Chlumská

Výkaz zisku a ztrát (v celých tisících Kč

 Petr Zip Hájek



Balvín, Jaroslav: Larpaři oživují starý terezínský špitál.  
litomericky.denik.cz, Moje Litoměřicko - 7.2.2018. Dostupné na  
https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/larpari-ozivuji-stary-terezinsky-spital-20180206.html

Forejtová, Nikola: Na víkend můžete být skřet či legionář.  
Tomáš ví, jaké je to dostat palcátem. blesk.cz, Události, str. 00 - 15.12.2018. Dostupné na  
https://www.blesk.cz/clanek/583493/na-vikend-muzete-byt-skret-ci-legionar-tomas-vi-jake-je-to-dostat-palcatem

Žilková, Sabina: Je náročné vidět lidi přicházet a odcházet, říká zakladatel spolku Rolling 
a larpový autor David František Wagner. Online Stisk, Kultura - 11.12.2018.
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Napsali o nás v roce 2018

Zusammen/Sami/Sudetenland

Urbanová, Anna: Jako o život. Finmag, str. 88 - 21.11.2018

 Karea Foto



Vizita

benediktovaj: Divadelní karanténa: Bývalou nemocnicí v Terezíně se šíří Bílá nemoc. 
ct24.cz, Kultura - 6.7.2018. Dostupné na  
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2530768-divadelni-karantena-byvalou-nemocnici-v-terezine-se-siri-bila-nemoc

Čára

Štefan, Václav: Den v kůži uprchlíka aneb tak trochu drsná škola hrou.  
Zpravy.tiscali.cz, Zprávy/Magazín - 28.11.2018. Dostupné na  
https://zpravy.tiscali.cz/den-v-kuzi-uprchlika-aneb-tak-trochu-drsna-skola-hrou-320967
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 Lucie Chlumská Tereza Šolcová



Jaký byl pro nás rok 2018? Snad můžeme říci, 
že úspěšný, i když ne vše se podařilo a stále je co 
zlepšovat. Uvedli jsme některé naše stálice jako 
Legie: Sibiřský příběh, Requiem: Reichskinder, 
Válku o Prsten nebo Konec dějin. Vznikly nové hry 
jako Zpěvy rytířské a Čára, v jejichž uvedení bu-
deme pokračovat i v následujícím roce. Navázali 
jsme úspěšnou mezinárodní spolupráci s Muriel 
Algayres a uvedli jsme její Harem son Saat. Mezi-
národní projekty se staly standardní součástí na-
šich projektů, ať již jde o Legion: Siberian story, 
Zusammen/Sami/Sudetenland nebo zmiňovaný 
Harem son Saat. Tyto akce jsou pro nás stále vý-
zvou, ale zdaleka již nejde o nějaký nedosažitelný 
milník a jsme rádi, že naše hry mají na meziná-
rodním poli slušný ohlas. Velkou radostí pro nás 
byly získané granty a dotace, ať již od Minister-
stva obrany, Ústavu pro studium totalitních reži-
mů nebo od města Terezín.

V příštím roce nás čekají další nové projekty 
i opakování těch starších, nejen pro české, ale 
i mezinárodní účastníky. Rádi bychom pokračo-
vali ve spolupráci s organizacemi a festivaly, se 
kterými jsme navázali kontakty v minulých letech.

Kromě členů máme také velmi širokou skupinu 
příznivců a spolupracovníků, jejichž dobrovolnic-
ká práce naší činnost vůbec umožňuje. Všem těm 
patří stejný vděk jako našim sponzorům.
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 Wikipedia.org

Závěrem

 Petr Zip Hájek



Rolling, 
spolek 

pro rozvoj 
zážitkových 

vzdělávacích her

Kontakt

Fučíkova 283 

411 55 Terezín

www.rolling.cz

rolling@rolling.cz

 Barbora Sádlíková

 Barbora Sádlíková



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 31.12.2018

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 7361 232
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 -135
Odběratelé (311) 52 16B. 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 -154B. 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 1 367 1 772
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 953432B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 819935B. 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 -36
Náklady příštích období (381) 81B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 -36B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 1 7361 232



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 1 089-577
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 -577 1 089
Účet výsledku hospodaření (963) 91 1 666xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-412A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 -577-165A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 6471 809
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
Dlouhodobé úvěry (951) 98 160B. 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 129 367 409
Dodavatelé (321) 106 343319B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 6430B. III. 5.

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

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 22B. 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 1 282 238

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

Výnosy příštích období (384) 131 2381 282B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 1 7361 232

-----
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 21.05.2020 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 31.12.2018

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 218Součet A.I.1. až A.I.6. 2 202 198A. I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 201 4253 1 445A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 55 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 36 3A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní služby 7658 765A. 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 212Součet A.III.10. až A.III.14. 13 212A. III.

Mzdové náklady 21014 210A. 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 16Součet A.V.16. až A.V.22. 21 16A. V.

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

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 524 5A. V. 18.

Kursové ztráty 125 1A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 1028 10A. 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 4462 426 2039Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

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

Provozní dotace 42B. I. 1.

Přijaté příspěvky 4 090Součet B.II.2. až B.II.4. 43 4 090B. II.

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

Přijaté příspěvky (dary) 45B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 4 09046 4 090B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 2747 27B. III.

Ostatní výnosy 2Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 2B. 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 252 2B. 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 4 1194 092 2761Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 6731 666 7C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

Výsledek hospodaření po zdanění 1 6731 666 7D. 63ř. 62 - ř. 37

-----
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 21.05.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

sportovní a rekreační vzdělávání


