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Úvodem
Vážení čtenáři,
v této zprávě naleznete naše shrnutí roku 2016. Z pohledu Rollingu velmi dramatického roku třeba říct. Zažili jsme velké úspěchy i zklamání - a na prahu roku 2017 teď jako spolek stojíme
před nebývalou horou práce.
V této krátké zprávě pro komunitu se můžete seznámit jak
s našimi komentáři a bližšími informacemi k jednotlivým hrám,
tak s obecnými informacemi o tom, jak funguje naše produkce
a s naší vizí do dalšího roku.
A jedna věc, které není nikdy dost.
Děkujeme! Děkujeme účastníkům, že přijíždějí oživovat příběhy, které chystáme. Děkujeme všem, kteří nám fandí a pomáhají
nám. A děkujeme všem dobrovolníkům, kteří s námi nosí bedny,
vytírají podlahy, rovnají židle a vůbec umožňují, že ty hry můžeme
dělat.
Bez vás všech by všechny ty věci, o kterých píšeme nevznikly.

 foto na titulní straně: Tomáš Felcman
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Legie: Sibiřský příběh
a Legion: Siberian story
V roce 2016 jsme zorganizovali čtyři běhy Legie: Sibiřský příběh – respektive jeden
mrazivý běh, dva běžné běhy a jeden mezinárodní běh uvedený v angličtině jako Legion:
Siberian story. Po šesti bězích z let 2014 a 2015 jsme se tak dostali na deset zorganizovaných běhů (a vzhledem k plánovaným běhům na rok 2017 nejsme zdaleka u konce).
Popravdě, když na první poradě David zmiňoval, že plánuje 6-8 běhů, nikdo nevěřil, že
se to stane. Nyní můžeme v klidu prohlásit, že prostě David neměl pravdu a neodhadnul
to.
Na přípravě Legií jsme začali pracovat v říjnu 2013. V kreativním týmu bylo celkem
šest lidí - David, Eva, Lucka, Peldric, Madla a Vórima. Krátce v týmu působil i Zak. Eva
se navíc věnovala kostýmům. Kreativní schůzky probíhaly každý týden, hra prošla po
prvních bězích drobnou revizí.

Témata a základní koncept
Od října 2013 do července 2014 jsme se věnovali nejprve ujasnění základní vize hry,
náčrtu jednotlivých postav a vymýšlení základních zápletek. Stanovili jsme si, že hra se
bude soustředit na tři základní témata, ke kterým se budou vztahovat všechny postavy,
a to vlast, doba vymknutá z kloubů a hrdinství.
Postupem času se vynořila i nějaká vedlejší témata jako třeba postavení žen a počátky ženské emancipace. Oproti De la Bête jsme se chtěli soustředit na jeden ústřední
příběh, který se bude týkat všech postav - tomu byl i plně přizpůsoben hrubý návrh
hry, kde skupina cestuje předem danou trasou s možností minimálních odchylek vpřed
a samo prostředí předává informace, atmosféru a posouvá děj. Většina postav pak kromě společné skupiny „jednotka na pochodu“ spadá i do nějaké podskupiny, která má
jasně vymezené místo v organismu celkové skupiny. Tyto součásti pak spolu musí nutně
spolupracovat a každé tření či konflikt (kterých je zabudována celá řada) ohrožuje celek.
Podobnou logikou jsou stavěny i jednotlivé podskupiny. Každý jednotlivec má důležitou,
většinou přínosnou, roli v chodu skupiny.
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Postavy
I přes toto skupinové dělení jsme ale
chtěli zachovat efekt „hlavní postavy“: každá postava je natolik zajímavá a výjimečná, že má realistický nárok cítit se hlavním
hrdinou svého příběhu, každá postava má
jasně definovaný dramatický oblouk a pro
každou postavu jsou ve hře nachystány
zápletky, které na každé jedné zastávce
dávají možnosti a pomůcky příběh postavy
rozvíjet. Propracovanost a rozsáhlost postav považujeme za klíčovou hodnotu. Pro
čistě mechanický běh hry by samozřejmě
bylo možné vystačit si se skupinovějšími
zápletkami nebo jednotlivé postavy popsat
mnohem jednodušeji, rozhodli jsme se ale
jinak. Proč?
 Tomáš Felcman

 Tomáš Felcman

Legie měly od počátku za cíl sledovat příběhy obyčejných lidí. I proto jsme studovali
různé deníkové zápisy nejen legionářů, ale
vojáků z první světové války obecně. Cílem
pak bylo popsat uvěřitelné lidské bytosti
a zároveň ponechat hráči dostatek místa pro vlastní interpretaci role, pro vlastní sžití se s charakterem. Tomu byla také
velmi uzpůsobena povaha textu postavy:
ta je složena z rozsáhlého životopisného
zápisu o postavě, který je v základu spíše
popisný, emotivnějších deníkových zápisů
a dopisů, které postavu prokládají, a pak
několika shrnutích cílů a motivací postavy, které nám umožnily dát jasně najevo,
co považujeme ve hře za klíčové a hráč by
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v ní měl udržet. Podobným korektivem nám
byl deník. Tento postup byl nejen o dost
úmornější, ale ještě k tomu jde přímo proti
základní designové poučce „předat přesně
to, co je pro hru nutné.“ Naše logika totiž:
a) přidala spoustu střípků navíc, které
se technicky ve hře mohou objevit jen velmi okrajově (jak se u Frejů slavily Vánoce,
sexuální život Karla Nováka s manželkou,
selhání vztahu Štěpána Šturma), ale říkaly
něco důležitého o postavě, zlidšťovaly ji.
b) každá postava byla psaná jinak. Závěrečné úpravy postav a jejich dopracování měly zaručit to, že i vůbec volba slov,
typu deníkových zápisů, délky vět atd. Atd.
bude na instinktivní úrovni na hráče postav působit jinak: zcela jinak se měl číst
 Tomáš Felcman

Kinský, Majer a Arsenjuková. Samozřejmě,
kdybychom na to měli o rok déle a srovnání lingvisty, bude možné tento prvek dotáhnout a zlepšit. Minimálně ale zamyšlení
„jak vůbec má být předána tato postava“
nám v týmu velmi pomohlo při jejich tvorbě.
c) řadu informací, které by se pro hru
mohly hodit, nepředává. Dochází tak
i k určitým nerovnostem, kdy například je
nám pro hru zcela jedno, jaký je osobnostní
temperament Antonína Kalvody, ale u Draganovové je nutné naznačit jistý chladný
hněv a u Vávry fanatickou oddanost a cholerismus.

 Tomáš Felcman
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Ve výsledku považujeme tento postup za nevhodný z hlediska co nejefektivnější tvorby hry, ale velmi
vhodný pro Legie jako projekt.

Cesta a nepohodlí
Poměrně brzy jsme se také rozhodli, že se Legie budou odehrávat na cestě, na různých lokacích a že zde
bude oproti jiným hrám kladen vyšší nárok na fyzickou
kondici a náročnost (kterou zvládne i průměrně zdatný
jedinec, ale i tak to není hra pro každého). Znamenalo
to také více práce pro realizační tým i pro organizaci
hry jako takovou, ale tohoto rozhodnutí nelitujeme pro autentičnost hry se ukázalo jako klíčové.
Nepohodlí hry také vyvolává velmi zajímavé problémy ve hře samotné: různá schopnost snášet diskomfort
a stres vyostřuje situaci a v kombinaci s civilností postav a děje hry je pravděpodobně jedním z viníků velmi
častého post herního bleedu. Tím se dostáváme k jednomu důležitému bodu.
Psychické nepohodlí je z našeho pohledu stejnou
hrozbou jako nepohodlí fyzické. Na prvním běhu jsme
ponechali závěrečnou reflexi nepovinnou, prošlo jí přibližně 20 hráčů. V době uvádění druhého běhu se nám
pak začali ozývat hráči prvního, že mají různé trable se
s hrou srovnat a my jim samozřejmě věnovali čas a byť
po mailu se snažili jejich trable trochu snížit. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o dvouciferné číslo a zároveň
výhradně o lidi, kteří reflexí neprošli, jsme na druhém
běhu reflexi dotáhli a zároveň jí učinili povinnou. V průběhu dalších běhů jsme také identifikovali krizové body
ve hře, začali cíleně pracovat s hráči rizikových postav
a propracovali metodiku, jakou nabízíme pomoc i přímo
ve hře. Celkově jsme se systémem, jakým řešíme nepohodlí tohoto typu, spokojeni: daří se pomáhat, kde je
to nutné, a zároveň není zážitek zploštěn, zbaven hran.

 Hana Maturová
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Postup tvorby
Podobně jako u jiných her, které děláme, pracujeme na všech postavách a zápletkách společně (tedy
nemáme postavy rozdělené na skupinky, na kterých
pracují jednotliví organizátoři). Znamená to více času
strávených nad jednotlivými postavami, ale díky tomu
mají všichni přehled o všem (i návrhy, na kterých někdo
samostatně doma pracuje, pak prochází na společné
schůzce diskusí a změnami).
Od července 2014 jsme se od vymýšlení přesunuli více k psaní - nejprve postav, poslední měsíc před
hrou také deníků, herních dokumentů a metodik (třeba
workshopů nebo cizích postav). Externě jsme také měli
lidi, kteří se věnovali rešerším pro psaní základních
historických dokumentů pro hráče. Nadále probíhaly společné schůzky, kde se doplňovaly další zápletky
a hlavně události na lokace, více práce jsme už dělali
samostatně doma. Psaní se věnovali zejména Peldric,
Lucka, David a Madla, paralelně se řešily rekvizity (pod
vedením Vórimy) a kostýmy (pod vedením Evy).

 Hana Maturová
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V prosinci 2014 proběhly první dva běhy Legií, po
kterých jsme spustili přihlašování na další běhy na únor
a březen 2015. Před běhy v roce 2015 také proběhla
revize dokumentů - zejména herních deníků, doplňovaly se nové linky u postav, u nichž se ukázal dosavadní
obsah jako nedostačující, a výrazně se měnila podoba workshopů. Změny se dotkly i realizace - bylo třeba najít novou lokaci za Hvožďany, kde jsme po změně
podmínek ze strany pronajimetele zejména z ekonomických důvodů nemohli nadále zůstat. Další čtyři běhy
tak proběhly v Hrádku u Rabštejna nad Střelou, kde
jsme zůstali i v roce 2016. Měnila se však organizační
základna, ze Stvolen, kde jsme působili v roce 2015,
jsme se přesunuli přímo do Rabštejna nad Střelou. To
celkem výrazně usnadnilo přesuny na lokace pro krátkodobé postavy i produkční zajištění.
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Přihlašování na běhy v roce 2016 bylo spuštěno v létě
2015. Původně byly plánovány dva mezinárodní běhy
(jeden mrazivý a jeden běžný). Naplnil se však pouze
jeden běh, na druhou stranu zájemců o české běhy bylo
více, takže se místo původně plánovaných dvou běhů
uskutečnily běhy tři. Na podzim 2015 nás pak čekalo
rozdělování postav, které probíhá „dvoukolově“ - nejprve na základě vyplněného dotazníku nabízíme tři volby postav, poté na základě odpovědí děláme konečné
rozdělení postav.

Realizace
Legie jsou realizačně mohutnou a logisticky nesmírně náročnou hrou. Poskytujeme kostýmy, zbraně
a další rekvizity, hra je rozprostřená po trase dlouhé
téměř 30 kilometrů, pro její organizaci je nutně třeba
řada aut, autobus a spousta pohonných hmot. Právě
optimalizace přejezdů s cílem udržet ideální poměr
mezi efektivitou a alespoň základním pohodlím pro
hráče vedlejších rolí byl extrémně náročný úkol, který
jsme díky změnám místa pak museli řešit prakticky čtyřikrát. Přesun organizačního zázemí do Rabštejna sice
zkomplikoval předherní přípravu, ale výrazně usnadnil
organizaci zejména během herní noci, kdy nebylo třeba řešit přesun krátkodobých postav a nechávat jejich
hráče několik hodin čekat venku v lese. Se současnou
podobou jsme spokojeni, byť benzín stále činí významnou položku rozpočtu.
Těžkosti provázely i dodávání kostýmů. Největším
problémem zde je nutnost všechny kostýmy vzhledem k
podmínkám po každém běhu prát, vyspravovat a často
i přešívat na přesnou velikost každého dalšího účastníka (kritické jsou v tomto ohledu hlavně kalhoty). Jak je
zvykem, rekvizity a zbraně také odcházejí: po každém
běhu je třeba všechny zbraně vyčistit, vyspravit, zkontrolovat, vyřadit neopravitelné kusy a případně shánět

 Hana Maturová
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náhrady. Nakonec jsme ale situaci zvládli: i díky tomu,
že nám na první běhy vypůjčili zbraně kamarádi z Hell
on Wheels larpu. Před běhy v roce 2016 proběhlo doplnění nových zbraní i kostýmů, je třeba ale říci, že amortizace zejména zbraní je obrovská a s obměnou zbraní
i kostýmů jsme rozhodně neskončili.
Problém, který jsme nakonec museli přijmout jako
fakt, je stále to, že organizační zázemí a ubytování hráčů je v jiné vesnici. To sebou přináší řadu problémů,
ale z hlediska držení průběžných nákladů v přijatelných
mezích je to nutné rozhodnutí.

Legion: Siberian story
Uvedení Legií v roce 2016 bylo přelomové zejména
díky organizaci prvního mezinárodního běhu Legion:
Siberian story (a první naší mezinárodní akce vůbec).
Nebudeme Vám lhát, trochu jsme měli obavy, jestli hra
o československých hrdinech osloví mezinárodní hráče, z nichž většina neměla před hrou o české historii,
legiích ani Masarykovi ani ponětí.
Ještě před spuštěním přihlašování začal překlad klíčových textů pod vedením Mivky a vznikla podrobná
webová stránka v angličtině, která se hru snažila co
nejpodrobněji popsat. Po spuštění přihlašování bylo
nakonec jasné, že zájem o hru je natolik veliký, abychom zvládli zorganizovat jeden běh (i když se nezdařilo obsadit dva běhy původně plánované). Před hrou
probíhala čilá komunikace s mezinárodními účastníky
ve facebookové skupině i po e-mailech. Pro mezinárodní běh vzniknul speciální dokument o české historii,
který se nakonec začal používat i na českých bězích.

 Tomáš Felcman
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Realizace mezinárodního běhu byla náročnější než
českých běhů a nešlo jen o nároky na jazykovou vybavenost organizátorů. Bylo třeba vyřešit dopravu účast-
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níků na místo i dovybavení některých z nich (spacáky a karimatky se do zavazadel do letadel nedaří tak
snadno zmáčknout jako do auta). Na mezinárodní běh
také vyšlo nejchladnější počasí za poslední roky, teploty v noci klesaly až k minus dvaceti a sněhu bylo také
dost. Legrace se ještě zvýšila, když v průběhu sobotního dne přišlo rychlé tání, při kterém vše zvlhlo jen proto, aby to s příchodem tmy mohlo zcela zmrznout. Legion se potýkalo s obdobnými problémy jako jiné první
běhy, kdy vás překvapí věci, které jste při organizaci
nečekali. V případě Legion to byla zejména vyšší časová náročnost jak v průběhu předherních aktivit i hry
samotné a částečná „paralýza“ některých hráčů kvůli
skriptovanosti obsahu (někteří hráči se obávali udělat
cokoliv mimo skript v deníku z obav, aby nezkazili hru).
Pro příště musíme počítat s vyšší časovou dotací na
předherní aktivity i začít dříve, mezinárodní účastníci
potřebují i kvůli náročné cestě na místo mnohem více
času na odpočinek.
Celkově ale považujeme mezinárodní běh Legion
za úspěšný a díky vstřícnosti účastníků jsme nakonec
všechny přešlapy snad zvládli vyřešit se ctí. Ukázalo se, že i čistě národní téma jako jsou československé legie dokáží oslovit i mezinárodní publikum a můžeme prohlásit, že nejméně padesát lidí mimo Českou
republiku ví, kdo byl Masaryk a umí zpívat Ach synku,
synku. Legion: Siberian story se v roce 2016 zúčastnili
lidé z 11 zemí (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, UK,
Německo, Rakousko, Polsko, Itálie, Rusko, ČR). Právě
tito lidé pak byli hlavním hybatelem kampaně, která pro
uvedení v roce 2017 umožnila naplnit dva běhy. Ty budouještě exotičtější: do výběru zemí přibyly třeba USA,
Jordánsko, Libanon a Irák. A co nás těší a překvapuje
asi nejvíce - nemálo hráčů se vrací na Sibiř.
Co říct na závěr? Na Legie jsme hrdí. Stále je to
adrenalin, ale máme pocit, že se ta hra povedla. Velkou
výzvou jsou pro nás mezinárodní běhy – ale taky je to
velká zábava. Dík patří nejen hráčům všech běhů, ale
hlavně těm, kteří bojovali v zázemí, ať už v kuchyni, při

 Karel Křemel
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přípravě kostýmů, při úklidu nebo v terénu jako krátkodobé postavy. Protože je o hru stále zájem, chceme ji
uvádět dále a připravujeme se na to i personálně – naším cílem pro rok 2017 je, aby byl každý z organizátorů
plně nahraditelný. Díky tréninkům, předávání zkušeností a cílenému zaškolování dalších organizátorů se
nám to povedlo téměř dokonale. A věříme, že v další
desítce uvedení se nám povede udělat je úplně udržitelnými a nahradit i Davida.
Autoři: Adam Pešta (šéf produkce); David František
Wagner (šéf příběhového týmu); Eva Mlejnková (postavy, děj, šéf kostýmů), Madla Urbanová (postavy,
děj), Ondřej Hartvich (rekvizity a děj), Lucie Chlumská
(postavy, kreativa), Petr Urban (děj, postavy); Hana
Maturová (komunikace), Hana Lauerová (komunikace,
kostýmy), Jakub Philipp (komunikace), Milan Korba
(web), David Michálek (grafika); Ondra Pěnička a Lukáš Makovička (promofotky), Ondřej Petrášek (rešerše), Jitka Pešková (rešerše), Ondřej Benda (produkce), Václav Průša (rekvizity), David Wanka (produkce),
Klára Wanková (kostýmy), Iva Vávrová (překlad), Crian
Shields (proofreading)
Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:

 Karel Křemel
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Rabštejn nad Střelou
37 hodin
+ 8 hodin předherní přípravy
54 na hru
2 800,-/ 250,- (150,-) euro
legie.rolling.cz
legion.rolling.cz
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Ples
Myšlenka pořádat ples se zrodila na jedné poradě a vize byla jednoduchá - uspořádat příjemnou společenskou 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.
Ples proběhnul v sobotu 16.4.2016 ve
Velkém sálu Karlínského spektra a nesl se
v duchu desetiletého výročí návratu československých legionářů do vlasti. Dámy
se oblékly do šatů z třicátých let a pánové
oblékli fraky a uniformy. Plesu zúčastnilo
122 lidí a byla to moc příjemná společenská událost.
Kapela Dirty Rudolph and his Inglorious Rock‘n‘Roll Mates hrála jazz, swing
a blues, o standard se postarala Mivka
prostřednictvím reprodukované hudby.

 Ondřej Pěnička

Byla tombola, premiéru měl trailer na
Legie a tančilo se až do rána. O tombolu se postaral Václav Štefan, s výzdobou
mu pomáhal Ondřej Janovský, produkčně
akci zajišťovali Adam Pešta a David Wanka.
S organizováním jarního plesu budeme
i nadále pokračovat a v dubnu 2017 se již
chystá druhý ročník.
Příjmy (ze vstupného) činily 21 000 Kč,
náklady 22 900 Kč.

 Ondřej Pěnička
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Válka o prsten
V roce 2016 jsme se také rozhodli poprvé uspořádat pro naše sdružení poněkud
neklasickou akci a to dřevárenskou fantasy
bitvu Válka o Prsten inspirovanou dílem J.
R. R. Tolkiena. Plánovali jsme využít zkušeností z pořádání a účastnění se jiných
fantasy bitev, které má velká část našeho
týmu, a společně s dalšími externisty, kteří
za sebou mají také dlouhou historii v pořádání fantasy akcí, jsme se pustili do díla.
Jednou z dalších věcí, které nás silně motivovali, byla také naše nostalgie po velkých
tolkienovských fantasy bitvách se silnějším
důrazem na příběh.
Následovalo několik měsíců příprav, během kterých jsme hledali vhodné místo,
velitele jednotlivých armád, tvořili pravidla
apod.. Oproti tvorbě našich klasických her
se nejednalo o tak mravenčí práci a psaní hry nezaměstnalo tolik lidí. Jako menší

 Gabriela Dzvoníková

komplikace se ukázalo hledání vhodného
místa pro pár stovek bojujících účastníků,
ale po několika návštěvách různých lokalit jsme se rozhodli využít pro nás již známe místo kolem hradu Ronovec, na kterém
jsme již v roce 2015 pořádali první dva běhy
Cave Canem.

 Gabriela Dzvoníková
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Hra samotná se uskutečnila v sobotu 7.
Května z toho na místě probíhalo táboření celý víkend od pátku do neděle. Samotné nás velmi pozitivně překvapilo, že sami
účastníci dokázali postavit velký tábor
„dobových“ stanů, na který byl opravdu
krásný pohled. Hra probíhala celkem poklidně a bez vážných zranění přes to, že se
jednalo o první větší akci bitvové sezóny
2016 a spousta lidí tak přijela velmi natěšená na boj. Jako problém se trochu ukázalo počasí, které bylo velmi teplé a su-
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ché a tudíž dost nevlídné k účastníkům v kostýmech
a zbrojích, přesto se nám i přes menší potíže povedlo
rozdistribuovat dostatek vody po celém herním území.
Po skončení herní části dále v táboře probíhali turnajové souboje v aréně všeho druhu (tvrdé souboje
skupin, jednoduché souboje na krátké zbraně apod.).
Akce skončila vítězstvím „světlé“ strany nad „temnou“.
Celkově se akce zúčastnilo přibližně 300 lidí
a považujeme ji za úspěšnou. Na rok 2017 máme
v plánu uspořádat pokračování a řadou vylepšení, např. jsme si všimli, že spousta bojujících přijela s celými rodinami včetně dětí, pro které bychom na příště chtěli připravit samostatnou část hry.
Autoři: David František Wagner, Václav Štefan, Martin
Skácelík, Ondřej Benda, Jan Staněk, Tomáš Vojáček,
Adam Pešta

 Gabriela Dzvoníková

14

Shrnující zpráva 2016

Live Action Pride 2016
Již potřetí jsme v srpnu spolupracovali s Prague Pride, který byl letos na
téma Láska. To jsme se pokusili zohlednit
i v letošním výběru her na komorní festival. Proběhlo celkem 11 komorních larpů
a workshop na téma Jak hrát crossgender,
kterých se zúčastnilo cca 100 účastníků.
S přípravou festivalu nám opět pomáhali
lidé z HRAJ LARP festivalu.
Spolupráce s organizátory Prague Pride
si velmi vážíme a doufáme, že v ní budeme
pokračovat i v dalších letech. Ověřili jsme
si, že existuje skupina hráčů, kteří hrají komorní larpy jen na Live Action Pride a jsme
rádi, že festival plní svůj účel.

Koordinaci festivalu zajistilI Václav Štefan a Michal Pikola, s dramaturgií jim pomáhala Lucie Chlumská a David František
Wagner.
V příštím roce bychom rádi obohatili festivalový program o mezinárodní hry.
Příjmy (čistě peníze vybrané za účast na
hrách) činili 2 850 Kč, výdaje 4 100 Kč.

15
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Cave Canem
Cave Canem byla novou velkou hrou Rollingu pro rok 2015, kdy proběhly dva běhy.
Volně navazovala na předchozí hry z Ardávie, které dělal David s jinými týmy (z předchozích Ardávií si brala částečně mytologii a uspořádání světa). Hra se potýkala
s řadou problémů, prošla výraznou revizí
a v roce 2016 proběhnul na konci srpna jeden běh.

Příprava hry
a realizace v roce
2015
Na přípravě Cave Canem jsme začali pracovat v říjnu 2014. V kreativním týmu byli

 Kristýna Darien Obrdlíková

původně David, Lucka, Eva, Čestmír, Katka
a Nikola (který působil v týmu jen krátce).
Později se tým rozšířil o Jeníka, Gavroche
a Mortanora. Kromě toho na přípravě hry
spolupracovala i Katka Hanušová (hudba) a Eliška Černá (tanec). Realizaci vedl
Adam s podporou Honzy, Orza a Kly. Eva
měla s podporou Čestmíra (který se staral
i o grafiku) na starosti přípravu kostýmů.
Kreativní schůzky probíhaly každý týden.

 Kristýna Darien Obrdlíková

Od října do prosince 2014 jsme se věnovali ujasnění základní vize hry a vymýšlení základních skupin. Cave Canem mělo
být žánrově balkánskou pohádkou, ale
bez jednoho jednotícího motivu. Hra se od
počátku profilovala jako výrazně skupinová - každá skupina měla poskytovat jiný
druh zážitku, skupiny měly jiné zvyky, jiné
16
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legendy a jiné ladění. Tvrz měla být epická jako ruské byliny, Vesnice pohádková,
Kočovníci dobrodružní a roztančení, Kovárna hororová, Les nelidský a tajemný.
Hra měla ambici více využívat jako výrazový prostředek tanec a hudbu (zejména ve
vesnici a u kočovníků, ve specifické podobě
i v Lese). Klíčové také bylo rozhodnutí, že
akce se budou moci zúčastnit i malé děti
(4-10 let) společně se svými rodiči, kteří
hráli ve vesnici, ale o děti se zároveň starala i „hodná teta“, aby si rodiče mohli zahrát.
Od ledna 2015 se poté pracovalo na jednotlivých postavách a zápletkách. Podobně
jako u jiných her, které děláme, pracujeme

 Kristýna Darien Obrdlíková

na všech postavách a zápletkách společně
(tedy nemáme postavy rozdělené na skupinky, na kterých pracují jednotliví organizátoři). Znamená to více času strávených
nad jednotlivými postavami, ale díky tomu
mají všichni přehled o všem (i návrhy, na
kterých někdo samostatně doma pracuje,
pak prochází na společné schůzce diskusí
a změnami). Postavy měly být ale od počátku pohádkově jednoduché, zvraty v příběhu se měly přenést na sudby (v podstatě
dramatické pokyny).

 Kristýna Darien Obrdlíková
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Na základě zpětných vazeb od hráčů
jsme se rozhodli přihlašování realizovat až
v červnu 2015, což se ukázalo jako špatná
volba. Ani po prvním intervalu nebylo jisté,
že běhy naplníme a vypadalo to, že třičtvrtě roku práce bude zbytečná investice.
Navíc byla cena koncipována na to, že musí
proběhnout dva běhy nebo nic - nízkou cenou jsme se také snažili vyjít vstříc požadavkům hráčů. Nakonec jsme po druhém
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intervalu běhy z větší části naplnili a na začátku července tak padlo rozhodnutí, že hra skutečně bude.
V té době již probíhalo psaní jednotlivých postav, ale
větší část dokončovacích prací byla naplánována na červenec a srpen. Tehdy nás začaly provázet nejrůznější
komplikace, a to na všech stranách. Největší problémy
nastaly, když z nejrůznějších osobních důvodů odpadla výrazná část kreativního týmu: poslední měsíc se pak
nesl ve znamení šíleného sprintu dopisování a zároveň
příprav v počtu třetinovém oproti plánu. Realizace se
potýkala s důsledky dlouhodobého sucha, kdy se několikrát muselo měnit rozložení táborů skupin na území. Týden před akcí to vypadalo, že se vyhlásí zákaz vstupu do
lesů, aby pak přišly v době příprav na místě silné deště,
které stavbu lokací opět zkomplikovaly. V této chvíli nás
také výrazně dohnaly základní principy nízkých cen a rezerv: i když by bylo ideální vzhledem ke všem faktorům
realizaci hry například v červenci odložit, znamenalo by
to takový finanční zásah vzhledem k investovaným prostředkům, že by okamžitě ukončil jakoukoliv činnost.
Hra nakonec díky podpoře mnoha lidí skutečně proběhla, spousta věcí se musela řešit za pochodu, což se
negativně promítlo i do hry samotné. Výraznou komplikací zde bylo i do velké míry experimentální zaměření
řady herních skupin: děti ve vesnici, Kovárna jako celek, lesní extrémní nastavení genderu, taneční a hudební
kočovníci a vyhraněná tvrz. Hra si odnesla kontroverzní
hodnocení (i v roce 2015 získala jak známky velmi nízké,
tak ty nejvyšší), ale šťastní jsme z ní rozhodně nebyli.
Nakonec jsme se rozhodli hru přepracovat a uvést
znovu v roce 2016.

 Kristýna Darien Obrdlíková
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Realizace hry v roce 2016
Z původního týmu zůstal David, Lucka a Jeník a později se do týmu vrátil i Gavroche. Kreativa dostala významnou posilu v podobě Nejiho, Lišky, Huana a Vojty.
Eva s Čestmírem se pak věnovali novým kostýmům zejména pro krátkodobé postavy. Proběhla revize v podstatě všech zápletek i zvyků ve hře, přibyly nové zápletky i jedna nová hráčská postava. Od září 2015 probíhaly
pravidelné porady, na kterých se řešily změny na hře. Od
května 2016 se pak přepisovaly postavy, dopisovaly dokumenty včetně pohádek a sudeb. Paralelně probíhala
revize všech rekvizit i kostýmů. Změnami prošly i předherní workshopy. Velkou změnou a zajímavým úkolem
bylo přesné zmapování rozvrhů postav, které sice znamenalo nesmírné množství práce, ale umožnilo nám také
vůbec provést hru na které se pracuje s více než pěti sty
vstupy krátkodobých postav a podobným počtem rekvizit.
Z produkčního hlediska bylo klíčové zmenšení herního
území i změna organizační báze, která nyní byla výrazně
blíže hernímu území. To vše umožnilo přesuny krátkodobých postav po území bez využití aut a výrazné šetření
nákladů (o snížení počtu rozbitých aut nemluvě, ačkoliv
prokletí se projevilo i letos, když přestal uprostřed hry
fungovat Peruner, naše věrná dodávka).
Spuštění přihlašování proběhlo již v únoru 2016.
Z původně plánovaných dvou běhů se nakonec naplnil
jen jeden běh. Nakonec jsme se hru rozhodli uskutečnit, ačkoliv bylo jasné, že i přes zvýšení ceny, která byla
v předchozím roce nastavena nesmyslně nízko, skončíme ve ztrátě. Chtěli jsme však Cave Canem v očích hráčů
rehabilitovat, protože jsme nové verzi věřili a hru máme
rádi.
 Kristýna Darien Obrdlíková

19

Realizace hry se neobešla bez různých komplikací (například bezprecedentní množství hráčů, kteří od-
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padali těsně před hrou nebo i na místě), ale nakonec si
myslíme, že se z větší části povedla - a hodnocení hráčů
jsou velmi milá. Po jejím uvedení jsme se ale rozhodli, že hru zatím uložíme k zimnímu spánku. Důvodem je
extrémní organizační náročnost hry z hlediska materiálních i lidských zdrojů. Možná ji někdy v budoucnu znovu
oprášíme, s jistotou ale víme, že to nebude v roce 2017.
Autoři: Adam Pešta (produkce); David František Wagner (příběh a mechanismy); David Michálek (příběh,
grafika), David Wanka (produkce), Eliška Černá (tanec),
Eva Mlejnková (příběh, kostýmy); Jan Rmoutil (příběh,
rekvizity), Jan Staněk (produkce); Jan Winkelhofer
(příběhy), Katka Hanušová (hudba), Katka Soudková
(příběhy a postavy), Klára Skokanová (tvorba rekvizit,
účetnictví), Lucie Chlumská (příběh a postavy), Ondřej
Benda (produkce), Petr Novotný (příběh), Václav Štefan (vedení CP, internety), Julie Kovaříková (kostýmy),
Michaela Portychová (kostýmy), Martin Phillip (příběh,
administrativa), Michal Pikola (příběh, dokumenty),
Anna Müllerová (příběh, dokumenty), Vojtěch Kudla
(příběh, administrativa), Markéta Peterková (administrativa)
Místo:
Délka:
Účastnický poplatek:
Web:

okolí zříceniny
hradu Ronovec
středa večer až sobota večer
Počet hráčů: 91 na běh
2.500,- Kč
cavecanem.rolling.cz

 Kristýna Darien Obrdlíková
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Mirrors of England
Mirrors of England je nová hra, která
vznikla v roce 2016. Oproti jiným projektům
je Mirrors of England koncipována jako hra
výrazně menší, jak do délky hry, tak do počtu postav. První dva běhy hry se uskutečnily 11.-13.11.2016 a 25.-27.11.2016 na
státním zámku Jezeří.
Na přípravě hry jsme začali pracovat
v listopadu 2015. Tým vzniknul ve složení
Eva, Lucka, Čestmír a Honza Staněk a od
počátku byl koncipován jako tým zároveň
kreativní i produkční, což jsme si mohli vzhledem k velikosti hry snadno dovolit.
Přes původní záměr, že všichni budou dělat
všechno, nakonec stejně k nějaké specializaci došlo - Eva měla na starosti kostýmy,
Honza produkci, Lucka tvorbu dokumentů
a Čestmír grafiku a efekty. Časem vzniknul ještě podpůrný technický tým ve slo-

 Miki Horáček

žení Štěpán, Jirka a Balda, kteří se starali
o technické zpracování efektů.

 Miki Horáček
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Od listopadu 2015 do ledna 2016 vznikal základní koncept hry, od února do září
2016 jsme pak pracovali na jednotlivých
zápletkách a postavách. Od září do listopadu jsme psali postavy a skupinové
a herní dokumenty. 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 zejmena 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
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pokusili zapracovat to, co nás na předloze nejvíce bavilo
- reálné historické události i postavy, které se míchají
s příběhem anglické magie, názorové spory a postavy,
které jejich slabiny dostávají do nesnází.
V Mirrors of England hraje klíčovou úlohou tajemství.
To se týká hry jako celku i jednotlivých postav. Hra ale
není postavena na Play to Lose - postavy, respektive
jejich hráči, nemají za cíl své tajemství do hry dostat,
ale naopak utajit před ostatními postavami. Významnou
část herního obsahu tak tvoří společenské intriky, neboť společenské postavení je důležité jak pro magické,
tak pro nemagické postavy. To, jak dopadnou na závěr
jednotlivé postavy, mají v rukách tedy, až na některé výjimky, jejich hráči a spoluhráči. Mirrors of England ale
stále zůstává obsahovým larpem, ve kterém jsou některé události i zápletky skriptované.
Mirrors of England je hra o magii a kouzlech. Chtěli
jsme zachovat i v magii zachovat co největší iluzi a nezahlcovat hru pravidly a metaherními technikami. Kouzla
jsou tak často doprovázena technickými efekty pomocí světel a zvuků, což klade velké nároky na technické
zabezpečení hry. Kdybychom měli veškerou techniku
kupovat z vlastních zdrojů, hra by se nikdy nejspíš neuskutečnila. Pomohlo nám velké množství lidí, kteří nám
zapůjčili svou techniku a které bohužel nedokážeme
všechny vyjmenovat. Speciální poděkování si ale zaslouží Bifur, díky kterému jsme vybudovali většinu technického zázemí. I přes tuto pomoc hra skončila nakonec
50 tisíc ve ztrátě (a náklady na techniku tvoří významnou
položku v nákladech akce), které se nám snad podaří
vyrovnat v rámci dalších plánovaných běhů. Zvažujeme
také další investice do techniky, abychom si do budoucna nemuseli techniku půjčovat (půjčovné za světla tvoří
podstatnou fixní položku v rozpočtu) - pro plné technické dovybavení je ale třeba investice v řádu dalších padesáti tisíc. Investice do hry bylo možné podniknout díky
hospodaření Rollingu jako celku.
 Miki Horáček
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Na rok 2017 jsou plánovany další dva běhy na březen
a po velkém mezinárodním zájmu pracujeme i na uvedení dvou mezinárodních běhů na listopad 2017. Další
uvedení hry jsou závislá na dalším zájmu hráčů a také
spolupráci se zámkem Jezeří, kde nám velmi vyšli vstříc
a jsme velmi vděčni za jejich podporu a zázemí, které
nám poskytli.
Mirrors of England je hra, kterou máme rádi a děláme ji pro radost, i když nás čas od času potrápí. První
běh se tak nesl v duchu zranění Evy a nemoci Jendy, což
v malém organizačním týmu bylo znát. Všichni jsme ale
zabojovali - a rádi bychom poděkovali všem, kteří se na
hře podíleli, ať již na jejích přípravách nebo na realizaci
obou běhů.
Autoři: David Michálek (příběh, grafika, efekty); Eva
Wagner (příběh, kostýmy); Jan Staněk (příběh, produkce); Lucie Chlumská (příběh, postavy); Jakub Balhar
(technika); Jiří Bednář (technika); Štěpán Fučík (technika); Marek Safy (web).
Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Rozpočet:
Účastnický poplatek:
Web:

 Miki Horáček
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zámek Jezeří
10 hodin
+ 5 hodin předherní přípravy
17 na hru
146 000 Kč za oba běhy
2.000 Kč základní
mirrors.rolling.cz
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Konec dějin
a Konec dějin: Horizont událostí
O hře
Konec dějin je jako hra výrazně odlišná od
našich ostatních. Připravuje simulaci, která
poskytuje volné pískoviště všem účastníkům.
Místo komplikovaných postav jsou v ní jednoduše profilovaní diplomaté. Místo cílů státní
zájmy. Místo příběhu dějiny.
Není na místě očekávat, že lze zvítězit. Většina hráčů ze hry odchází s pocitem, že zdánlivě řešitelné problémy zas tak snadná řešení
nemají a že i ti nejmocnější bývají tváří v tvář
mnoha těžkostem zcela bezmocní.
I když... Vždycky je tu to velké červené tlačítko.

 Ivana Kuglerová

V roce 2016 proběhly dva běhy - 22.-24.4.
Ve verzi Horizont událostí, 2.-4.12. pak běžný
běh. Horizont událostí proběhl na zámku Veltrusy, čtvrtý běh pak nově na Dvoře Chotětice.

Průběh hry
Dění je zasazeno do let 2007-2014. Zatímco
vstupní bod se v rámci možností věrně drží skutečné situace na světové politické scéně, aktivita hráčů může už velmi brzy přinést zásadní
změny, na které simulace reaguje.

 Ivana Kuglerová

Delegáti šestnácti států se scházejí na fiktivní mezinárodní konferenci v Bernu, kde rokují o všemožných globálních i lokálních problémech a prosazují svůj přístup k jejich řešení.
Současně své země i řídí a svět na jejich rozhodnutí reaguje. Rozhodne se EU jít do války
s Ruskem kvůli Ukrajině? Vyvine Írán jadernou
bombu a vymaže Izrael z povrchu zemského?
Potvrdí Čína svou roli nastupující supervelmo24
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ci? Vypořádá se bývalý světový hegemon USA
s pastí, v níž se ocitl po invazi do Iráku, a získá
zpět ztracenou prestiž?
To vše záleží jen na hráčích. Simulace se přizpůsobí a její rok 2015 může začít ve znamení
takřka čehokoliv - míru a přátelství, obnovené studené války či vyrovnáváním se s životem
v jaderných pustinách. Hra samotná je zcela
zaměřená na předání všech rozhodnutí do rukou hráčům, což je princip, který začíná tím, že
je jen na hráčích, jak si organizují postup zasedání: dostávají daná základní pravidla, která
se však mohou libovolně měnit. Organizátoři
do hry jen vkládají řadu impulzů, které vkládají problémy a historické složité situace či
simulují akce třetích států. Nejdůležitější prací
organizátorů je pak vyhodnocování akcí a protiakcí jednotlivých států, při kterém je nutno
zapojit do rovnice jak skutečný stav světa, tak
schopnost odvozovat následky a hlavně vy-

 Ivana Kuglerová

vážit vstupy jednotlivých zemí: i když to často
znamená frustrující zmaření něčích plánů.
O tom, co se ve světě děje, pak informují pravidelné shrnující velké zprávy a kanál na
sociálních sítích, do kterého mohou hráči přispívat, vyjadřovat podporu různým myšlenkám
či kandidátům nebo jenom šířit svá tisková
prohlášení.

Horizont událostí

 Ivana Kuglerová
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Konec dějin: Horizont událostí je upravená
verze Konce dějin. Mezinárodní konflikty jsou
obohaceny o konspirační teorie a jednotlivé
delegace mají k dispozici ještě tajné složky.
Jednotlivé státy tak kromě situace na Blízkém
Východě musí řešit i problematiku kosmického
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programu, nález podivného těla v Egyptě či smrtící epidemii,
která se šíří po světě.

Výhled do budoucnosti
Konec dějin je zvláštnost, která mezi naší další činností trochu vybočuje. Stala se hrou, která má jak fanoušky
z tvrdého jádra kteří přijedou vždy, tak umí přilákat i úplné
prvohráče. V roce 2016 se nám povedlo jeho mechanismy
a technické problémy i díky nové lokaci vypilovat do stavu, ve
kterém jsme s hrou spokojeni.
Stále ale máme myšlenky, co s hrou dělat dál. Co zlepšit,
co přidat. Na jarní uvedení Horizontu události chceme znovu projet a obnovit tajné složky. Pokud se naplní běžný běh
v zimě, máme několik nápadů jak hru dále zpestřit a umožnit
jí hrát více způsoby při zachování zdravého jádra.
Autoři: Anna Vrtálková (administrativa, příprava hry), David František Wagner (příprava hry), Ivana Kuglerová (příprava hry), Martin Darion Antonín (hlavní tvůrce simulace),
Hana Lauerová (administrativa)

Místo:
Délka:
Počet hráčů:

Účastnický poplatek:
Web:

zámek Veltrusy (Horizont událostí)
Dvůr Chotětice (čtvrtý běh)
41 hodin
60 na hru

2 250,- Kč
http://konecdejin.rolling.cz/

 Ivana Kuglerová
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Česká duše
Projekt České duše jsme nesměle zahájili společně s Vendulou Borůvkovou v roce
2015. Klíčové pro naše další práce ve směru vzdělávacích workshopů s prvky hraní
rolí ale bylo až společné tvoření a uvádění
vzdělávacích workshopů pro Post Bellum,
na kterých jsme získali řadu zkušeností
a poznatků o tom, jak dělat takové vzdělávání co nejefektivněji.
V červnu 2016 jsme pak zjistili, že náš
projekt zaměřený na tvorbu vzdělávacích
workshopů o českém dvacátém století byl
vyhodnocen MŠMT jako hodný podpory a začaly práce. Přípravná fáze projektu
skončila v srpnu poskládáním tvůrčích týmů
jednotlivých workshopů. V září k projektu
přistoupila Bára Klapalová v roli projektové
manažerky a grafičky v jedné osobě. V následujících třech měsících nastala intenzivní fáze přípravy projektu. Po historických

 Wikipedia.org

rešerších přišly první koncepty aktivit, po
nich betatesty workshopů a po nich finální stádium úprav. Byly to komplikované tři
měsíce, ve kterých byly postupně vyčerpány všechny rezervy a záložní řešení: projekt
ale nakonec došel úspěšného konce.
V jeho rámci vzniklo pět kompletně zpracovaných metodik k hrám.
Michaela Portychová za pomoci Veroniky Žolnerčíkové připravila workshop Dvě
cesty, který se zabývá problematikou romského holocaustu.

 Wikipedia.org
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Bára Klapalová s pomocí Petra Jana Vinše připravila Sousedy, kteří účastníky uvádí
do situace jedné vesnice na pokraji Sudet
a Čech, Čechů a Němců.
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Do mediálního světa se vypravila Vendula Borůvková
s pomocí Jana Mottla a Martina Skácelíka ve hře Rozhlas: Zachovejte klid. Jeden den v srpnu 1968 z pohledu
pracovníků československého rozhlasu.
Vzdělávání na pomezí literatury a dějepisu nabídnou
Zbabělci Petry Dovhunové a Terezy Rajnochové.
Stejné autorské duo pak připravilo ve hře Hácha krátké dějiny Protektorátu z pohledu protektorátní vlády.
Účastníci budou muset řešit problémy a pečlivě navigovat mezi možnostmi.
Všechny hry jsme zveřejnili na webu ceskaduse.cz.
Naše další plány s nimi jsou ale výrazně rozsáhlejší než
jejich pouhé poskytnutí veřejnosti. Chceme je aktivně
uvádět na školách, chceme ukazovat učitelům jak se dají
použít a chceme aby se podobné aktivity staly jedním
z mnoha doplňků výuky. Pokud budete mít o jejich uvedení zájem, ozvěte se nám!
Do budoucna se pak chceme výuce pomocí her věnovat více.

 Wikipedia.org
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Závěrečná párty
Letošní sezónu jsme zakončili v podobném duchu jako tu loňskou - velkou
závěrečnou párty. Ta proběhla v sobotu
10.12.2016 v hostivařské sokolovně.
V rámci party jsme se rozloučili s rokem
2016, představili si akce, které nás čekají v roce 2017 pomocí tématických stolků
s vlastním občerstvením i v rámci Davidova
tradičního projevu, ukázali si nějaké nové
trailery a hlavně byla tombola, protože bez
tomboly by to nebyla pořádná párty.
Moc děkujeme, že jste na párty dorazili
a rozloučili se s námi s uplynulým rokem.
Produkčně akci zajistil David Wanka,
o hudbu se postarali Petr Novotný a Ondřej
Hartvich.

 Kristýna Darien Obrdlíková

O hospodaření
Rollingu 2016
Celkové příjmy:
Příjmy na rok 2017:
Příjmy z akcí 2016:
Další příjmy:
Celkové výdaje:
Výdaje akce celkem
Provozní výdaje

 Tomáš Felcman
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1 896 700 Kč
200 000 Kč
1 529 000 Kč
167 700 Kč
702 000 Kč
408 400 Kč
293 600 Kč
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Jak vzniká rozpočet?
Vznik a realizace rozpočtu akcí je dlouhá
a složitá činnost. Naší premisou je držení
nákladů a tím pádem i příjmů na co nejnižší úrovni. Samozřejmě balancujeme na
hraně, kdy můžeme dál snižovat a kdy už
je šetření moc a akce by následkem šetření
byla nerealizovatelná.
Každý rozpočet vznikne hned po prvotním nápadu na projekt. Zhruba se nacení
všechny předpokládané aspekty hry a zjistíme, zda je hra vůbec realizovatelná. Stává
se samozřejmě, že projekty musíme poslat
k ledu, protože jsou finančně neudržitelné,
resp. účastnický poplatek by byl příliš vysoký a hra by tak byla buď nemožná úplně
nebo například možná jen pro velmi úzký
okruh lidí. Poté následuje podrobná kalkulace všech nákladů, vyhledávání a poptávání věcí a služeb na internetu i přes známé

 Ivana Kuglerová

a kontakty. Vznikne tedy tzv. první reálný
rozpočet, kde je samozřejmě započítaná i nějaká rezerva – většinou okolo 10%.
Pak následuje vypočítání účastnického poplatku a případné hledání dalších zdrojů
financování (různé dary, sponzoring, dotace apod.). Abychom hry udrželi přístupné
i lidem ve špatné sociální situaci, chceme
klást větší důraz na možnost osobně pracovat a individuálně se na takové práci domluvit.

 Kristýna Darien Obrdlíková

Realita je ale ovšem mnohdy jiná. V rozpočtové části jsou některé položky mnohem dražší. Internetová nabídka neodpovídala realitě, někdo nám něco slíbí, že
udělá zadarmo, a pak to neudělá a my to
musíme zaplatit jinde, něco drahého se
rozbije a my to musíme nechat opravit (a
to například na opravy aut zničených při
30
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přípravě akce přispíváme jen symbolické
částky). Samozřejmě, jindy se zase povede výrazně ušetřit: seženeme materiál levněji, někdo z dobré vůle něco vyrobí
zdarma či nám něco věnuje. Rozpočet je
tak z principu v podstatě dobrovolnické
práce vždy trochu pohyblivý: většinou se
ale do něj vejdeme a máme s balancováním
množství proměnných už dost zkušeností.
Výsledkem těchto rozdílů je, že musíme na
poslední chvíli škrtat v rozpočtu, nebo se
dostaneme do mínusu – záleží, zda škrtat
ještě jde. První co se pak škrtá jsou investice do „provozního banku“ Rollingu, který zajišťuje sklady, opravy věcí, průběžnou
administrativu a tak dále. Právě tato složka
nás momentálně tlačí nejvíc.

 Kristýna Darien Obrdlíková

Provozní výdaje
V současnosti nám nejvíce chybí kapitál na provoz sdružení. Zde jsou 3 základní
směry, kam peníze putují v současnosti (v
rozpočtech najdete tuto položku jako „Lidé
- Rolling“, i když se o peníze pro lidi vesměs nejedná):
1. Investice do vybavení - nutnost investic asi není nutno nijak komentovat. Snažíme se je rozdělovat mezi vícero akcí, ale ne
vždycky to jde (obzvlášť pokud akce nemá
příliš dobrý finanční výsledek). Potom musí
tyto výdaje jít do provozu sdružení.

 Ivana Kuglerová
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2. Provoz – nájmy, tisky, propagace, administrativa a další. Nájmy tvoří největší
část a zároveň je nezbytně nutné je ještě zvětšit. Od toho byla i akce Vánoce pro
kostýmy, kde sháníme prostředky na nový
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sklad – i ta nejodpornější díra stojí 10 000,- měsíčně. Nehledě na to, že bychom rádi měli
kostýmy a jiné vybavení jinde než v nejhnusnější díře, že ano.
3. Odměny pro členy – jedná se jednak o odměny finanční, tak i nefinanční (párty, trička, občerstvení, cestovní náklady). Obecně je asi na místě říci, že NIKDO ze spolku nemá
vyšší finanční odměny než na úrovni velmi špatně placené brigády na malý úvazek a pro
nikoho není Rolling důležitým zdrojem příjmů. Do budoucna bychom rádi nastolili model
částečných úvazků a dalších finančních ohodnocení tak, abychom mohli dělat dál naše
projekty s takovým nasazením a nebáli se přitom, že nebudeme mít z čeho zaplatit nájem.
Všechny 3 směry jsou velmi důležité a naprosto klíčové v dalším rozvoji spolku. Na
všechny se snažíme získávat prostředky, jak jenom umíme.
Bilance akcí 2016

příjmy

výdaje

Legie: Sibiřský příběh / Legion: Siberian Story

953 800

556 900

Ples

21 000

22 900

Válka o prsten

77 000

49 900

Live Action Pride

2 800

4 100

Cave Canem

218 000

168 600

Mirrors of England

89 300

173 300

Konec dějin

198 000

182 500

Česká duše

166 900

244 900

Ostatní akce, provoz

169 000

307 000

Všechna čísla, se kterými se v tomto dokumentu setkáte, jsou jen předběžné částky. Účetní závěrka nás ještě
čeká - a proto vše prosím berte s jistou rezervou.
*)
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O spolku v roce 2016
a o tom, co bude dál
Rok 2016 pro nás přinesl nové výzvy.
Potýkali jsme se jak s přeplněností her,
tak se zoufalým sháněním lidí na poslední chvíli. Museli jsme zrušit uvedení Kolonie. Částečně proto, že jsme mohli připravit i lepší promo, částečně kvůli problému
prvních běhů, částečně protože přinesla
příliš nových věcí najednou a určitě i proto,
že je prostě drahá. Letos jí zkusíme oživit
za ceny ještě o něco větší investice a rizika,
než jsme čekali. Ale zkusíme to. Na druhou
stranu jsme také museli čelit problému naprostého přelidnění Mirrors a stížnostem,
které místy volaly i po návratu do doby her
na pozvánky, placení vyššího vstupného
nebo klikfestů. To nás dostává do zvláštní situace, kdy sice hry uvádíme velmi vydatně a často, ale přesto to někdy nestačí. Kde to jen trochu půjde, pokusíme se
přidat běhy. O tom, že osobní pohodlí není
překážka mluví asi hlavně to, že nejvíce nás
zatím limitují lokace.

 Tomáš Felcman
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V jedné věci byl rok 2016 přelomový. Povedlo se nám udělat úspěšnou mezinárodní
hru, vysvětlit do světa kdo jsme a co děláme a snad se i stát smysluplnou destinací pro účastníky z celého světa. Dva plné
běhy Legií, připravované dva běhy Mirrors
a běh De la Bety by znamenaly skokové
zvýšení počtu mezinárodních účastníků na
pětinásobek. A máme z toho radost, byť
překlady znamenají trochu riskantní investice. Pokud mluvíme o překladech, musíme
zmínit práci Ivy Vávrové, s níž se výborně
spolupracuje a je klíčovým prvkem toho,
proč to vyšlo. Teď pracuje na překladu De
la Bete a navazujeme spolupráci i s dalšími
překladeteli.
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Co nás potěšilo, bylo úspěšné uvedení Cave Canem.
Jít do toho projektu zpět jen za účelem jeho rehabilitace by se mohlo zdát nesmyslné a ano, museli jsme Cave
trochu sponzorovat z jiných projektů, ale ničeho nelitujeme. Zkušenosti, které nám Cave dalo nás posunuly výrazně dál.
Měnil se i způsob, jakým myslíme a pracujeme. Jsme
naplno spolek a uvažujeme ne krátkodobě, ale v delších časových úsecích - základní přehled toho jak se co
má stát máme do konce roku 2018. Máme řadu výhod
jako je široké zázemí a dostupné věci. S tím přichází ovšem taky spousta práce a neštěští. Množství akcí také
znamená, že fungujeme průběžně neustále. Vždy je co
dělat, vždy jsou některé projekty v intenzivní přípravě,
stále píšeme nové hry a stále se velmi snažíme, aby byly
nové, aby byly zajímavé, aby přinesly něco unikátního.
Zjistili jsme, že takový dlouhodobý běh je také mnohem
náročnější na zdroje. Uskrovnit se krátkodobě při přípravě hry a zvyknout si, že nemáte sem tam volný večer
a váš byt je napůl překladiště věcí a napůl místo k poradám je něco jiného na tři měsíce a něco úplně jiného na
tři roky. Našli jsme způsoby, jak to zvládat a máme jasno
v tom, že do budoucna chceme dál, pomalu a jistě, růst.
Loni jsme psali, že naší největší chybou v roce 2015
byla komunikace. Loni jsme se jí hodně věnovali, konzultovali jí se zkušenějšími a začali co nejvíce pracovat
na způsobu, jakým vás informujeme o naší činnosti. Samozřejmě, máme stále rezervy, ale doufáme, že je nějaké zlepšení poznat.

 Hana Maturová
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A co byl náš cíl pro rok 2016?
Dovolíme si citaci z loňské shrnující zprávy.
„Chceme dál dělat hry. Hry, které jsou dostupné volně
a spravedlivě pro všechny. Hry, které může hrát každý
a všichni hráči pro ně mají stejnou hodnotu. Hry, které
jsou co nejrůznorodější a nabízí každá úplně jiný zážitek.
Hry, které mají nápad, myšlenku, téma, hry, se kterými
se budeme piplat trochu víc než je třeba. Hry, kterým
dáváme maximum.
Bude to hrozně těžké. Nad vodou nás drží to, že se
stále rozrůstáme a jak kmenových členů, tak věrných
pomocníků máme stále víc a cítíme že to, co děláme, má
smysl. Aby to ale bylo vážně dobré, budeme potřebovat
i vás. Vaši pomoc, účast, kritiku i povzbuzení.
Doufáme, že se v roce 2016 hodněkrát uvidíme.“
Po zhodnocení všech faktorů můžeme říci, že jsme cíl
pro rok 2016 splnili. A že všechna vaše pomoc, účast,
kritika i povzbuzení přišly právě v té míře, kterou jsme
potřebovali. A viděli jsme se také dostkrát - opět kolem
tisícovky účastníků.

 Hana Maturová
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Co chceme udělat
v roce 2017?
Cíle máme podobné. Kdybychom byli
přesnější, tak si velmi přejeme aby uspěli naše nové a staronové projekty: Kolonie
a Requiem: Reichskinder. Přejeme si plně
se začlenit do mezinárodního larpu a ukázat, že v České republice umíme dělat unikátní věci. A ve stejnou chvíli si přejeme co
nejvíc spokojených hráčů i z Čech, co nejvíc
nových dobrovolníků. Chceme dál pomáhat
i ostatním larpovým autorům, stejně jako
oni pomáhají nám.

 Hana Maturová

Rolling, spolek pro rozvoj
zážitkových vzdělávacích her
Palackého třída 2020
530 02 Pardubice
www.rolling.cz
rolling@rolling.cz

 Kristýna Darien Obrdlíková

