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Úvodem
Vážení čtenáři,
v této zprávě naleznete naše shrnutí roku 2018.
Každý rok s Rollingem je náročný. Sami jsme si naložili dost - v jediném rychlém tahu jsme
chtěli uvést tři nové projekty (Čára, Zpěvy rytířské, Konec dějin 2.0), opakovali jsme velkou
část našich úspěšných her a rozjeli nový formát akce v podobě Vizity, inovovali jsme i produkčně: otevřená výběrová řízení na Zpěvy například. z velkých plánů pak samozřejmě často
zbývá trochu horší realizace. Konec dějin 2.0 jsme museli přeložit na březen (díky jednání
o důvěře vládě, což je aspoň příjemná historka), výběrka na Zpěvy nakonec zasekla sekeru
dluhů o kus hlouběji, než jsme čekali, a vedla k reklamaci v řádu desítek tisíc a měsíců dohadů a takové Cave Canem odložil kůrovec. Kdybychom ale měli najít nějaký leit motiv problémů
roku 2018, byly by to dvě věci: problémy s lokacemi a problémy v naší komunikaci s dobrovolníky. a zatímco po stránce otevírání spolupráce dalším lidem a personálního zajištění her
jsme snad na dobré cestě (byť nás ještě čeká dost slepých uliček), u lokací a jednání s myslivci a úředníky zatím příliš dobrých zpráv nemáme. Ověřené lokace ubývají, ceny se zvyšují
na pro nás zcela nemožné a jedním z výsledků je i to, že všechny naše nové chystané věci jsou
třeba i výpravné, ale vesměs v budovách.
Co se povedlo? Ty novinky, které byly uvedeny, se chytly dobře a i přes silnou experimentálnost formátu Čáry a nezvyklost settingu a crossgenderu Zpěvů skončili se solidními hodnoceními a chceme je uvádět dál. Vizita sice ukázala, že toho dost ještě neumíme, i tak ale
přitáhla přes 200 unikátních návštěvníků a chceme jí pořádat znovu. Mezinárodní projekty
běží a i když jdeme hodně jiným směrem než hlavní proudy jižní i severské, máme své publikum a dává to nějaký smysl. Pohodlné naplnění dvou běhů Requiem: Reichskinder je toho
dokladem, v těchto dnech se rychle plnící De la Bete potvrzením.
Největší úspěch spolku vidím ale někde jinde. Baví nás to. Stále se chceme vídat na larpech i mimo ně, stále si hrajeme, stále rádi tvoříme a zkoušíme nové a nové formy, od chystané bitvy s mušketami na plyn po Čistky, které zase jdou úplně jinam.
Po pěti letech můžu říct, že upřímně věřím, že Rolling tu bude i za pět let. a budeme moc
rádi, když toho budete součástí. Jako hráči, jako dobrovolníci a třeba i jako členové. Sami ty
hry totiž neuděláme.
Díky za skvělých pět let a těším se na pět let dalších!
Za spolek Rolling
David František Wagner
generální ředitel
 foto na titulní straně: Barbora Sádlíková | Zpěvy rytířské 2
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Legie: Sibiřský příběh
a Legion: Siberian story
V roce 2018 jsme pořádali celkem sedm běhů Legie: Sibiřský příběh – respektive pět
českých běhů (dva mrazivé a tři běžné běhy) a dva mezinárodní běhy uvedené v angličtině
jako Legion: Siberian story (také v běžné a mrazivé variantě). Pět běhů jsme uvedli v únoru a březnu, dva běhy v prosinci. Jeden z běhů, který byl původně plánován na únor, jsme
kvůli zrušené lokaci byli nuceni přesunout a uvést ho v prosinci. Letošní uvedení byla poznamenána problémy s hledáním nové lokace. Nakonec jsme první tři letošní běhy strávili
na Tachovsku a poté jsme se přesídlili do Jirkova u Železného Brodu, kde budou uvedeny
i běhy v roce 2019.
Na prosincové běhy se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva obrany, což nám umožnilo výrazně snížit účastnický poplatek pro účastníky mladší 26 let.
Do současnosti jsme uvedli celkem 21 běhů, z toho pět mezinárodních, což zdaleka překonalo všechna naše očekávání. Na rok 2019 jsou plánovány další dva mezinárodní běhy.
Pokud to provozní podmínky umožní, budeme zřejmě uvádět Legie i v dalších letech, byť
v omezenější míře.
Na přípravě Legií jsme začali pracovat v říjnu 2013. v kreativním týmu bylo celkem šest
lidí - David František Wagner, Eva Wagner, Lucie Chlumská, Petr Urban, Madla Urbanová
a Ondřej Hartvich. Krátce v týmu působil i Ondřej Staněk. Eva se navíc věnovala kostýmům.
Kreativní schůzky probíhaly každý týden. Hra prošla po prvních bězích drobnou revizí, další
revize materiálu (zejména gramatická a stylistická) proběhla na konci roku 2017 pod vedením Míši Portychové.

 Willy Wlnka

3

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

V průběhu let se tým rozšířil o další lidi,
kteří pomáhají s realizací dalších běhů –
v roce 2018 jako průvodci se osvědčili Michaela Portychová, Martin Philipp, Tereza
Rajnochová, Iva Vávrová, Ondřej Hartvich,
Alice Bazalová či Jan Zajíc, s vedením CP
týmu v roce 2018 pomáhali Míša Hrabáková, Tadeáš Hlavinka, Bořek Zelinka a Lenka Kopečková, o kostýmy se starali Hana
Lauerová, Klára Wanková, Klára Příbramská,
Jan Mottl či Tereza Šolcová, do produkce se
zapojil David Wanka, Jakub Philipp či Josef
Hlavinka, o rekvizity se začal starat Jan Wollmann (a mnoho dalších, které nejmenujeme, ale přesto jim patří nehynoucí vděk).
 Willy Wlnka

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.

 Willy Wlnka

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 prostře4
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dí 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.
 Willy Wlnka

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
více skupinovými zápletkami nebo jednotlivé
postavy popsat mnohem jednodušeji, rozhodli jsme se ale jinak. Proč?

 René Planka

5

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
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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 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, zlidšťovali 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 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.
Ve výsledku považujeme tento postup za nevhodný
z hlediska co nejefektivnější tvorby hry, ale velmi vhodný
pro Legie jako projekt.
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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.
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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 Petr Urban, Lucie Chlumská, David
František Wagner a Madla Urbanová, paralelně se řešily
rekvizity (pod vedením Ondřeje Hartvicha) a kostýmy (pod
vedením Evy Wagner).
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 pronajímatele zejména z ekonomických důvodů nemohli nadále
zůstat. Další čtyři běhy tak proběhly v Hrádku u Rabštejna nad Střelou, kde jsme zůstali i v letech 2016 a 2017.
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. v roce
2018 jsme byli nuceni Rabštejn nad Střelou opustit a po
krátkém působení na Tachovsku jsme nalezli nové místo
konání nedaleko Železného Brodu.
 Willy Wlnka
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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 šestkrát.
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 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 2017 proběhlo opět doplnění nových zbraní i kostýmů, je třeba ale říci, že amortizace zejména zbraní je obrovská a s obměnou zbraní i kostýmů
jsme rozhodně neskončili.

Legion: Siberian story
V roce 2018 jsme navázali na úspěšné první uvedení
mezinárodního běhu Legion: Siberian story z roku 2016
(a další uvedení v roce 2017). Když jsme v roce 2016 uváděli Legion jako svou první naši mezinárodní akci vůbec,
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. Inu, ukázalo se, že ano.

 Willy Wlnka
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Celé to započalo ještě v průběhu 2015, kdy začal překlad klíčových textů pod vedením Ivy Vávrové a vznikla
podrobná webová stránka v angličtině, která se hru sna-
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žila co nejpodrobněji popsat. Před hrou probíhala čilá
komunikace s mezinárodními účastníky ve facebookové
skupině i po e-mailech. Pro mezinárodní běh vznikl speciální dokument o české historii, který se nakonec začal
používat i na českých bězích.
Realizace mezinárodního běhu byla náročnější než českých běhů a nešlo jen o nároky na jazykovou vybavenost
organizátorů. Bylo třeba vyřešit dopravu účastníků na
místo i dovybavení některých z nich (spacáky a karimatky
se do zavazadel do letadel nedaří tak snadno zmáčknout
jako do auta). Na mezinárodní běhy také vyšlo (již téměř
tradičně) nejchladnější počasí za poslední roky, teploty
v noci klesaly až k minus dvaceti a sněhu bylo také dost.
Legion v roce 2016 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). z toho důvodu začaly mezinárodní běhy s workshopy již v průběhu čtvrtečního odpoledne, aby měli hráči
dostatek času na spánek. Některé věci zřejmě nevyřešíme nikdy kvůli rozdílnosti larpových kultur, ale dá se říci,
že s většinou nesnází jsme se v případě Legion vyrovnali.
Celkově ale považujeme mezinárodní běh Legion za
úspěšný. Ukázalo se, že i čistě národní téma jako jsou
československé legie, dokáží oslovit i mezinárodní publikum a můžeme prohlásit, že již desítky lidí mimo Českou republiku ví, kdo byl Masaryk a umí zpívat Ach synku,
synku. Legion: Siberian story se v roce 2018 zúčastnili
lidé z 18 zemí (Rakousko, Belgie, Česká republika, Kanada, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Norsko, Nizozemí, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Ukrajina, Velká Británie, USA). Někteří účastníci se na
hru vrací i opakovaně a to nás moc těší.
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

 René Planka
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těm, kteří bojovali v zázemí, ať už v kuchyni, při přípravě
kostýmů, při úklidu nebo v terénu jako krátkodobé postavy. v tuto chvíli se již připravujeme na mezinárodní uvedení v roce 2019 a uvidíme, co přinesou roky následující.
Dobrá zpráva je, že většina organizátorů je již plně nahraditelná někým jiným – stále je však na čem pracovat.
Autoři: David Wanka (vedoucí produkce, vedoucí projektu); David František Wagner (vedoucí projektu, šéf
příběhového týmu); Eva Wagner (postavy, děj, šéf kostýmů), Madla Urbanová (postavy, děj), Ondřej Hartvich
(rekvizity a děj), Lucie Chlumská (postavy, kreativa),
Petr Urban (děj, postavy); Michaela Portychová (komunikace), Jan Mottl (komunikace, kostýmy), Milan Korba
(web), David Michálek (grafika); Ondra Pěnička a Lukáš
Makovička (promofotky), Ondřej Petrášek (rešerše), Jitka Pešková (rešerše), Ondřej Benda (rekvizity), Václav
Průša (rekvizity), Jan Wollmann (rekvizity), Jakub Philipp
(produkce), Josef Hlavinka (produkce), Michal Horáček
(produkce), Klára Wanková (administrativa, kostýmy),
Klára Příbramská (kostýmy), Tereza Šolcová (kostýmy),
Iva Vávrová (překlad), Crian Shields (proofreading)

Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:

 René Planka
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Tachovsko,
Jirkov u Železného Brodu
37 hodin
+ 8 hodin předherní přípravy
54 na hru
2 800,- Kč/ 250,- (100,-) euro
legie.rolling.cz
legion.rolling.cz
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19. výroční Legionářský ples
(třetí ročník Legioplesu)
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.
První ročník plesu, který se nesl v duchu
desetiletého výročí návratu československých legionářů do vlasti, jsme uspořádali v roce 2016. 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 nazvali jsme
ho 19. výročním plesem. Dámy se opět oblékly do šatů z třicátých nebo čtyřicátých let
a pánové oblékli fraky a uniformy. Plesu se
zúčastnilo kolem stovky lidí a byla to moc
příjemná společenská událost.

 Josef Vyškovský

O hudbu se postarala živá kapela Marek
Rejhon Swing Quintet s Petrou Ernyei a Iva
Vávrová prostřednictvím reprodukované
hudby. Průběh večera moderovali Hana
Lauerová a Martin Philipp, produkčně akci
zajišťovali Hana Lauerová a Jana Unzeitigová.
Část výtěžku z Legioplesu putovala na
podporu spolku Vlčí máky, který se věnuje
podpoře vojenských veteránů.
S organizováním jarního plesu budeme
i nadále pokračovat a v únoru 2019 se již
chystá čtvrtý ročník.

 Josef Vyškovský
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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 2018 proběhl jeden běh Konce dějin v termínu 6.-8.4. ve verzi Horizont událostí na Dvoře Chotětice. Na podzim měl
proběhnout první běh nové, přepracované
verze hry, tzv. Konec dějin 2.0, který musel
být ale z organizačních důvodů přesunut na
jaro 2019.

Průběh hry

 Ivana Kuglerová
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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.

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

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 supervelmoci? 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 vyvážit 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.

 Ivana Kuglerová
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Horizont událostí
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 programu,
nález podivného těla v Egyptě či smrtící epidemii, která se
šíří po světě. Běh v roce 2018 se soustředil na superhrdinské téma.

Konec dějin 2.0
Dubnový běh Konce dějin byl také během posledním.
Projekt jako takový nekončí. 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, která měly dále zdůraznit její silné body a vyřešit
některé vnitřní problémy (příkrá učící křivka hry, místy stále ne zcela jasné dokumenty). Přibyly nové státy, změnily
se počty, poměry i charaktery jednotlivých delegátů, byly
zapracovány nové konflikty k řešení.
První běh Konce dějin 2.0 měl proběhnout v prosinci
2018. z náhlých organizačních důvodů musel být ale nakonec přesunut na březen 2019.
Autoři: David František Wagner (příprava hry), Ivana
Kuglerová (příprava hry), Martin Darion Antonín (příprava hry), Hana Lauerová (administrativa, produkce), Jakub
Janovský (realizace), Jan Šedivý (design), Bořek Zelinka
(design), Silvester Buček (design), Anna Jordánová (faktické rešerše)

Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:
 Ivana Kuglerová
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Dvůr Chotětice
41 hodin
60 na hru
2 500,http://konecdejin.rolling.cz/
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Requiem: Reichskinder
V roce 2018 jsme uvedli dva běhy hry
Requiem: Reichskinder v termínech 12.15.4.2018 a 19.-22.4.2018. Původně byl
plánován ještě jeden běh mezinárodní, který
nakonec nebyl realizován z důvodu nedostatečného zájmu a nepodařilo se jej naplnit ani
jako český běh. Hru uvádíme od roku 2017
a dosud jsme celkem uvedli pět běhů hry (a
betatest).
Tým Requiem vzniknul částečně z týmu po
zrušené Kolonii, ale objevily se zde i nějaké další dobré duše. Původní myšlenka byla
jednoduchá – udělejme zajímavý psychedelický horor. Inu, nějak se to pokazilo. Hororové prvky ve hře sice zůstaly, ale Requiem
je především příběhem o vině, trestu a vykoupení. Odehrává se v převýchovném ústavu pro problematickou mládež krátce po
druhé světové válce. Ve hře jsou tři skupiny
postav, které nabízí výrazně odlišné zážitky –
chovanci ústavu (mladí lidé, většinou Něm-

 Karea Foto

ci, kteří si prošli válkou a ze kterých v ústavu
chtějí vychovat řádné Čechoslováky), vychovatelé, kteří se starají o chovance, ale
zároveň mají vlastní příběhy, a terapeuté,
kteří mají možnost posouvat a spoluutvářet
příběhy chovanců.

 Karea Foto

Výrazným atmosférickým prvkem hry je
přísná disciplína chovanců a důsledné dodržování jejich pravidelného denního režimu. Čas hry je rozdělen do několika celků,
které mají jasně vymezený časový rozpis pro
bloky činností, odpočinku, terapií i spánku.
Chovanci docházejí na sezení s terapeuty,
podstupují dramaterapii a v případě potřeby
i různé další, drastičtější terapeutické procedury. Ve hře je důležitý prvek opakování, kdy
se příběhy postav posouvají a vyvíjejí opakováním činností zdánlivě stejných, avšak
postupně se někam posouvajících či zasa16
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zených do nových rámců. Možné rozostření
orientace v čase a pocit lehké spánkové deprivace jsou přiznanými prvky hry. Stejně tak
to, že od začátku znáte rámcově celý rozvrh
hry a hráči od začátku ví, kdy přibližně budou
činit která zásadní rozhodnutí, a příběh své
postavy jim mohou uzpůsobovat. Prostředí hry je často bizarní, vizuálně znepokojivé
a používá různé hudební a světelné efekty.
Ve hře se pracuje se zrychleným opakováním cyklu den-noc (čas běží dvakrát rychleji), s postupným odhalováním svého příběhu (ať již během terapií s terapeuty nebo
v rámci dramaterapií) či s psychedelickou
atmosférou, kterou kromě technických efek Karea Foto

tů podporují i podivní přátelé, kteří se ve hře
objevují.

 Karea Foto
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Requiem začalo vznikat v létě 2016, kdy
došlo k ustavení týmu ve složení David František Wagner, David Wanka, Klára Wanková, Hana Lauerová, Adéla Hrabáková, Míša
Hrabáková a Michal Pikola. Tým byl od počátku malý a přestože později prošel nějakými změnami, jedná se stále o menší skupinu,
která hru uvádí. Během podzimu a zimy 2016
došlo k ustálení pojetí hry, nastavení herních skupin i k návrhu jednotlivých postav.
v průběhu jara 2017 pak došlo k psaní všech
potřebných materiálů pro hru a přípravě rekvizit. Nejnáročnější bylo nalezení vhodného prostoru pro hru – nakonec jsme vhodné
místo nalezli ve vojenské nemocnici v Terezíně díky pomoci skupiny Rêverie i samotného vstřícného přístupu města Terezín. Na
počátku jsme ani netušili, že jsme zároveň
našli místo, kde vybudujeme náš nový sklad.
Lokaci jsme pro uvádění hry velmi zvažovali
z etických důvodů: nakonec zvítězila logika

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

toho, že tímto způsobem můžeme objektu pomoci a novým
způsobem vyprávět některé klíčové příběhy dvacátého
století.
V dubnu 2017 proběhl betatest hry. Výjimečně jsme se
rozhodli dělat betatest hry, abychom se ujistili, že některé
navržené věci budou fungovat – ať již šlo o posunuté hranice intimity a násilí, zhuštěný čas či koncept terapeutů.
Do betatestu jsme šli s reálnou možností, že hru budeme
třeba muset v polovině přerušit nebo že ji po něm budeme
muset výrazně přepracovat.
K jisté revizi hry samozřejmě po betatestu došlo, ale
základní koncept zůstal. Ještě na jaře 2017 proběhly další dva běhy hry, na podzim proběhl další běh hry (experimentálně jsme vypsali, už naplnění jednoho bylo velmi
příjemným překvapením).
Přestože se nám nepodařilo v roce 2018 naplnit mezinárodní běh, pokusů o mezinárodní uvedení v angličtině jsme se nevzdali, znovu jsme vyhlásili přihlašování na
běhy v angličtině s větším časovým odstupem pro rok 2019
a podařilo se nám nakonec naplnit dva mezinárodní běhy,
které proběhnou v roce 2019. Jestli budeme hru pro mezinárodní komunitu uvádět i dále, se rozhodne po těchto
prvních mezinárodních bězích.
Requiem: Reichskinder je typickým příkladem hry, která
by bez spolkového zázemí nemohla vzniknout. Vzhledem
k vysokým vstupním nákladům (přes sto tisíc jen na techniku) a kvůli konání betatestu (který znamenal finančně
propad) byla bilance hry vůči spolku silně záporná. Právě
možnost ale dělat experimentální a relativně drahé projekty s ne sto procentní návratností považujeme za zásadní přínos spolkového života. Jsme také rádi, že se sázka
na nejistotu nejspíš vyplatila, Requiem našlo svou cílovou
skupinu, přitahuje další hráče a hlavně bylo příležitostí
prozkoumat závažná témata a posunout hranice toho co
umíme připravit.

 Karea Foto
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Autoři: David Wanka (šéf produkce, postavy); David
František Wagner (šéf příběhového týmu); Klára Wanková
(rekvizity, postavy), Adéla Hrabáková (postavy, příběh),
Michaela Hrabáková (postavy, příběh), Michal Pikola (příběh), Hana Lauerová (příběh, kostýmy, komunikace), Jan
Mála (web), Honza Fíla (hudba, produkce), Jakub Míšek
(hudba)

Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:

Terezín
32 hodin
+ 8 hodin předherní přípravy
31 na hru
2 200,- Kč
requiem.rolling.cz

 Karea Foto
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Válka o prsten
V roce 2018 jsme se vrátili k pořádání bitvy Válka o Prsten, tentokráte s podtitulem Ústup z Minas Tirith. Akce
opět proběhla na louce pod zřícenou hradu Ronovec
Na sklonku roku 2015 některé naše členy přepadla nostalgie po velkých tolkienovských fantasy bitvách se silnějším důrazem na příběh a nakonec z toho v roce 2016 vznikla první Válka o Prsten, koncipovaná jako dřevárenská
fantasy bitva inspirovaná 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. Na
slušný první ročník navázal druhý ročník akce, s podtitulem
Hvozdy Ithilienu.
Ve třetím ročníku v roce 2018 jsme využili zkušeností
z ročníku předchozího, organizátorský tým posílil o další
zkušené organizátory bitev. Změnu zaznamenala i organizace akce – místo jednoho bojového dne, jsme střety přidali i v neděli, zapracovali jsme na kulisách i samotné organizaci. Akce se pokusila přinést zajímavé scénáře a nový
pohled na známý příběh s drobnými změnami oproti nejohranějším zvykům (např. Gondor byl na základě událostí
druhého ročníku přeřazen na temnou stranu, pokusili jsme
se dát větší prostor pestrosti a méně známým národům
Středozemě). Po skončení herní části opět v táboře probíhaly turnajové souboje v aréně všeho druhu (tvrdé souboje
skupin, jednoduché souboje na krátké zbraně apod.).
Třetí ročník Války o Prsten považujeme za úspěšný, akce
si našla svou cílovou skupinu, bitvy se účastnilo přes 300
účastníků. Ačkoliv byl třetí ročník zakončením trilogie Války o Prsten, pro rok 2019 připravuje další podobnou akci
s názvem Válka o Angmar.
Autoři: David František Wagner, Klára Příbramská, Štěpán Liška, Růžena Lišková

 Lukáš Viper Makovička
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Harem son Saat
(Last days of the Harem)
Harem son Saat (Last days 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, genderová 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, akci produkčně zajišťoval Rolling pod vedením Josefiny-Luisy Jelínkové.
Jednání o spolupráci a uvedení v České republice probíhaly od počátku roku 2017. Byl
zachován mezinárodní charakter hry. Původně měla hra probíhat částečně v angličtině
a částečně v češtině (v původním konceptu
se komunikuje v angličtině a ve francouzštině), nakonec ale vzhledem k rozložení českých

 Sandrine Swoehrer

a mezinárodních účastníků bylo rozhodnuto,
že tento aspekt hry bude potlačen a hrálo se
jen v angličtině. Rolling se postaral o překlady
některých textů z francouzštiny a o veškerou
administrativní a produkční stránku hry včetně
zajištění kostýmů.
Ve spolupráci s Muriel Algayres plánujeme
uvedení dalších dvou běhů na podzim 2019.
Autoři: Muriel Algayres (autor konceptu
a příběhu); Josefina-Luisa Jelínková (vedoucí
produkce)
Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:
 Sandrine Swoehrer
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Úsobí
29 hodin + 8 hodin
předherní přípravy
26 na hru
150 Euro
harem.rolling.cz
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Vizita
V létě 2018 jsme uspořádali jednodenní kulturní 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. Navzdory poměrně nepříznivému počasí dorazilo okolo 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 prohlédnout si výstavu Příběhy našich menšin,
zapůjčenou od organizace Post Bellum. Jádrem festivalu ovšem byla hudba a divadlo v průběhu dne vystoupilo 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 divadelního klubu HopHop z Ostrova.
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Live Action Pride 2018

Již popáté jsme v srpnu spolupracovali
s festivalem Prague Pride a v době jeho konání jsme připravili festival komorních larpů,
jehož součástí byly i hry, které tematizovaly problematiku nevětšinové sexuality nebo
genderu.
Proběhlo celkem 7 komorních larpů, kterých se zúčastnilo více 64 účastníků. s přípravou festivalu nám opět pomáhali lidé
z HRAJ LARP festivalu. Koordinaci festivalu
zajistila Michaela Hrabáková.
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.

23

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

Proti králi
Proti králi je jednodenní příměstská dřevárenská fantasy bitva inspirovaná světem Hry o trůny spisovatele G.R.R.Martina.
v roce 2018 se konal první ročník, kde jsme
využili zkušenosti organizátorského 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 soupeření. Neobsahovala náročné
rekvizity a efekty.
Akce se zúčastnilo 40 účastníků. v roce
2019 plánujeme uspořádat další ročník.
Autoři: Štěpán Liška, David František
Wagner, Růžena Lišková, Michal Řehák,
Klára Příbramská

Zusammen/
Sami/
Sudetenland
Hra Zusammen/Sami/Sudetenland se inspirovala ve svém konceptu larpem spolu/
sami, který vznikl v roce 2016 (autoři Kamil
Buchtík a Lucie Chlumská). Spolu/sami je
kolaborativní hra rozdělená do dvou víkendů
– první víkend si hráči vytváří svou postavu
i příběh spolu s ostatními, v druhém se hra
hraje. Spolu/sami je civilní hra o lidských
vztazích odehrávající se v současné Praze.

 Lucie Chlumská

Zusammen/Sami/Sudetenland měla být od
počátku hra také kolaborativní, ale v mnoha
dalších aspektech se lišila.
24
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∎ Hra se zaměřila na vývoj česko-německých vztahu před a za druhé světové
války a byla určena Čechům, Slovákům,
Němcům a Rakušanům. Češi/Slováci
hráli ve hře německé postavy, Němci/
Rakušané hráli české postavy. Hra probíhala v angličtině.
∎ Vzhledem k mezinárodní účasti nebylo možné hru rozdělit do dvou víkendů. Akce tedy začínala ve středu večer
a tvorba hry probíhala do pátečního
poledne, kdy začala samotná hra. To
kladlo větší nároky na hráče, kteří neměli týden mezi víkendy na utřídění informací ani na odpočinek, i na samotný
záznam a předávání informací (spolu/
sami využívá Facebook, v ZSS pracujeme s velkými papíry na zdech, kde jsou
zaznamenány všechny informace o postavě pro ostatní hráče).

 Lucie Chlumská

∎ Hra se odehrává v letech 1933-1945.
Narozdíl od spolu/sami hra neprobíhá
kontinuálně, ale v kapitolách, které jsou
oddělené přestávkou, kde mohou hráči
ještě své předdomluvené příběhy upravit či změnit, pokud se předchozí kapitoly vyvinuly jinak.
∎ Hra je výrazně méně civilní. Přestože
původně jsme chtěli zachovat důraz na
civilní hraní, ukázalo se, že hra je více
dramatická než předloha (přestože dle
výpovědí hráčů to neznamená narušení
imerzní složky hry). Mohou za to zřejmě
jednak dramatičtější události, na které
se hra zaměřuje, tak dělení hry na kapitoly.
 Lucie Chlumská
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∎ Zapojení organizátorů do hry. Spolu/sami záměrně nepracuje s krátkodobými postavami a organizátoři slouží především jako facilitátoři workshopů.
v Zusammen/Sami/Sudetenland tato funkce zůstala zachovaná, ale ve většině kapitol mají svou úlohu
i krátkodobé postavy. Ty mohou hrát i sami hráči (a
také se tak dělo), ale v počátečních kapitolách byly
ztvárněné i organizátory.
∎ Původně jsme předpokládali, že převezmeme metodiku workshopů spolu/sami a upravíme je jen minimálně. Ukázalo se ale, že jiný design hry vyžaduje
i jiné workshopy. Postavy jsou více definovány skupinami, do kterých náleží (zejména rodina a národnostní skupina, ale i třeba volnočasové spolky), než
svým vnitřním Problémem. Více času ve workshopech
je tak věnováno definování skupin a jejich norem, stlačení celé hry do jednoho prodlouženého víkendu též
nutí k intenzivnějšímu řešení mezihráčských dohod.
∎ Zusammen/Sami/Sudetenland má více propracovanou část reflexe, která je důležitou součástí hry samotné, neboť dává prostor pro mezinárodní dialog –
a o ten v této hře jde především.
První uvedení Zusammen/Sami/Sudetenland proběhlo
v roce 2017 a bylo pro nás velkým experimentem. Samotný organizační tým byl mezinárodní (česko-německo-rakouský) a kromě bohaté internetové komunikace byla významná část hry vytvořena na pracovním víkendu v Kolíně
nad Rýnem, kde se společně potkali Severin Rast, Sandra
Quell, David František Wagner a Lucie Chlumská. Během
jara 2017 vznikla struktura hry i workshopů a v posledním
měsíci před hrou se pracovalo na tvorbě design dokumentu
a metodice workshopů pro hru. Všechny materiály vznikaly
od počátku v angličtině (nebo byly rychle do ní překládány). Pro většinu hráčů to byla také nová zkušenost – německo-rakouská scéna nemá velkou tradici transparentních kolaborativních her (ostatně jako česká scéna) a pro
většinu účastníků to byla velká neznámá.
 Lucie Chlumská

26

Shrnující zpráva 2018

První běh proběhnul v červenci 2017 a přes ne zcela
šťastně zvolenou lokaci i termín to byla hra velmi vydařená.
V roce 2018 jsme se rozhodli akci zopakovat v jiném termínu a na jiné lokaci. Budova bývalého statku ve Chválkově uprostřed lesů vytvořila podařenou iluzi sudetské
vesnice a velmi napomohla atmosféře. Při druhém uvedení
jsme se museli potýkat s masivním odpadem přihlášených
účastníků (z původně přihlášených českých účastníků se
90% odhlásilo a bylo třeba na poslední chvíli shánět náhradníky, u německých a rakouských účastníků byl počet
odhlášených výrazně menší) a pár dní před uvedením jsme
se nacházeli na hranici, kdy bylo možno smysluplně uvést.
Díky nasazení všech zúčastněných se nakonec hru podařilo
naplnit.
Přes všechny problémy považujeme akci za velmi vydařenou a za jeden z našich nejvýznamnějších projektů vůbec. Workshopy i hra samotná se odehrávaly ve velmi přátelském duchu a závěrečná reflexe ukázala, že si účastníci
odnáší opravdu zajímavý, ale zejména inspirující zážitek.
s klidným svědomím můžeme říci, že cíl akce
otevřít me Wikipedia.org
zinárodní dialog o společném traumatu našich národů byl
i napodruhé skutečně splněn – i když to byl dialog mezi 20
mezinárodními účastníky, věříme, že to smysl mělo.
Na základě ohlasu účastníků bychom rádi v projektu pokračovali i v budoucnosti – pokud ovšem o něj bude zájem.
Autoři: David František Wagner (příprava hry), Lucie
Chlumská (příprava hry), Sandra Quell (příprava hry), Severin Rast (příprava hry); Josefina-Luisa Jelínková (vedoucí produkce), Zuzana Ouhrabková (rešerše), Iva Vávrová (překlady)

Místo:
Délka:

 Lucie Chlumská
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Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:

Chválkov
21 hodin
+ 18 hodin předherní přípravy
22
100 euro
zusammen.rolling.cz
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Zpěvy rytířské
O hře
Během podzimu 2018 jsme uvedli betatest
a dva ostré běhy hry Zpěvy rytířské. Tento nový larpový projekt jsme připravovali již
od listopadu 2017. Autorským záměrem bylo
vytvořit akční, odlehčenou hru, do které vložíme esenci rytířských příběhů - a to i přesto,
že cílem nebylo vytvořit larp o historických
rytířích. Historie rytířství pro nás byla inspirací, nikoliv cílem. Klasickou artušovskou legendu jsme zde propojili s rekvizitami a reáliemi příznačnými moderní době. Vycházeli
jsme přitom z děl historických autorů, kteří
obdobně jako my zasazovali hrdiny Avalonu
do prostředí pro ně současných. Výsledkem
tak byla akční pohádka, která přenáší typické prvky rytířských písní do kouzelné verze
Šumavy roku 2018.

 Barbora Sádlíková

„Zpěvy rytířské vás vezmou na Šumavu.
Ale ne na tu nudnou, kam se jedete válet
k Lipnu a projít se po několika krotkých kopcích.
Vezmeme vás na Šumavu víry, zázraků i beznaděje. Na Šumavu prázdných domů a mýtin, kde již jen několik kamenů prozrazuje
přítomnost staré vesnice. Na Šumavu, jak si
ji vysnil Klostermann. Do světa Našinců. Rytířů s revolverem a mečem za pasem, spanilých dam a kouzelných bytostí, kteří žijí mezi
námi a ne náhodou jejich společnost odráží
tu naši.„

 Barbora Sádlíková
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Design
Příběh je situován na fiktivní tvrz Sychravo, kde přichází čas velkého turnaje, na který
se rozličné družiny sjíždí poměřit tradičním
způsobem své síly a bojovat o přízeň svých
dam.
Každá z družin, každý jeden rytíř, dáma,
Ctihodná i kdokoliv další si ale nesou vlastní břímě a stejně jako jsou neklidná jejich
srdce, je neklidné i okolí Sychrava. Družiny
obrněných bojovníků proto z Tvrze vyráží na
výpravy, kde tvrdě bojují o každou zbývající
mez svého kdysi pyšného panství.
Klíčové je zde 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. Na hře se bojuje, slaví, miluje i truchlí

 Barbora Sádlíková

za ty, jež naplnili některý z hrobů čekajících
za tvrzí. Všechny postavy jsou vytvořeny 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 rozhodování, kam chtějí své postavy
směřovat a plnou volnost v jejich volbách.
Každá postava pak čelí své jasně specifikované tísni, která se prolíná celým jejím příběhem a je na každém z hráčů, jak se s ní vypořádá a jakým způsobem ji na konci svého
příběhu uzavře. Typickou tísní pro naší hru by
byl Tristanův konflikt mezi láskou a věrností
svému pánu. To, že je takto do začátku definován jeho hlavní problém ale neříká ani jak
se má problém vyřešit, ani kam má hráč svou
hru směřovat: jen, že ho musí uzavřít.

 Barbora Sádlíková
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světa nám umožnila vytvořit esteticky zajímavou hru, v níž lze kreativně pracovat
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s kostýmy, zbraněmi, vysílačkami i dalšími rekvizitami a umožnit tím intenzivnější prožitek ze soubojů a dalších
herních prvků. Atmosféru hry pak nijak neruší, naopak
mnohdy umocňuje, když naši rytíři jezdí na hrdinské výpravy autem a parádivé hradní dámy si fotí svá selfie mobilními telefony.
Prostředí hry jsme záměrně pojali jako velmi tradiční,
s jasně rozdělenými rolemi mužů a žen. Muži na tvrzi jsou
až na výjimky rytíři, pro které jsou zásadními hodnotami
čest a odvaha v boji. Ženy jsou naopak nositelkami tradic
a kouzel. Vzájemné vztahy obou skupin jsou velmi kurtoazní a formalizované. Jako třetí kategorii jsme pak v rámci
fantaskního světa vytvořili „Zvířata“, pohádkové bytosti
které se jako jediné tomuto bipolárnímu rozdělení vymykají. Při rozdělování těchto rolí nijak nelimitujeme, kdo může
hrát kterou postavu a silně podporujeme crossgender hraní
rolí. Hráčka-žena se tedy může přihlásit o roli rytíře-muže a stejně tak hráč-muž může hrát abatyši-ženu. Tomuto
záměru jsou přizpůsobeny i kostýmy, které jsou velmi výrazné, stylizované a z jejich stylu je na první pohled jasné,
o jaký typ postavy se jedná.
Svět naší hry je protkán odkazy na historii a báje. Jak ty
původní, artušovské či jiné rytířské mýty, tak ty modernější, z prostředí Šumavy dvacátého století a jejích pohnutých dějin. Hru však přesto nepojímáme jako historickou,
všechny tyto odkazy jsou zde primárně pro pobavení či
krátké zamyšlení.

Realizace
Projekt byl od začátku pojat jako velmi výpravný. Tomu
odpovídala i jeho produkční náročnost. Pro realizaci hry
bylo potřeba nadesignovat a zajistit velké množství specifických kostýmů a rekvizit. Zásadním vizuálním prvkem
jsou funkční repliky rytířských zbraní a zbrojí. Důležitou
součástí hry je boj a fyzický kontakt, čemuž musela odpovídat bezpečnost a odolnost všeho použitého vybavení.

 Barbora Sádlíková
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Pro podpoření pohádkové atmosféry bylo stejně tak důležité zajistit stylové oblečení pro všechny dámy a obličejové masky pro představitele Zvířat a jiných pohádkových
bytostí.
Coby dějiště příběhu a hlavní zázemí jsme vybrali tvrz
Daňkov na Tachovsku, jejíž okolí nabízelo členitý terén pro
všechny rytířské výpravy a dokonce malebnou zříceninu
hradu Gutštejn.
Kreativní část přípravy pak byla časově zdaleka nejnáročnější. Texty postav jsou nakonec velmi rozsáhlé, jejich
délka narůstala spolu s tím jak se postupně stávala komplexní a propracovanou naše fiktivní historie pohádkové
Šumavy. Typická role na hře má kolem dvaceti stran beletrizovaného textu, ve kterých je shrnut celý dosavadní příběh dané postavy, její vztahy s ostatními, její tíseň
i výchozí cíle během hry. Každý text postavy je tak svým
způsobem svébytným literárním dílem, povídkou, rytířskou
písní, vyprávěnou z úhlu pohledu dané postavy.
Samotná realizace na místě naplno ukázala produkční
náročnost projektu, přes postupné vychytávání a dolaďování průběhu hry však již od prvních běhů dostáváme od
účastníků pozitivní zpětnou vazbu. Hru proto plánujeme
uvádět i v dalších letech.
Autoři: Jan Balhar (příběh), Ondřej Doležal (postavy,
příběh), Michaela Hrabáková (postavy, příběh, casting),
Lenka Kopečková (postavy, příběh, administrativa, produkce), Hana Lauerová a Klára Příbramská (kostýmy),
David František Wagner (šéf projektu a autor konceptu)

Místo:
Délka:
Počet hráčů:
Účastnický poplatek:
Web:
 Barbora Sádlíková
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u Konstantinových lázní
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+ 4 hodiny předherní přípravy
35 na hru
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Čára
Osamělý statek v pohraničním pásmu.
Státní hranice střežená ozbrojenými hlídkami. Dva zkušení převaděči a osm lidí, kteří
se vydali na cestu, jejíž výsledek je více než
nejistý. Odhodlají se opustit svůj dosavadní
život a riskovat vše? Kdo jsou a proč vlastně utíkají? Jaký život si ve svobodném světě vysnili? a co když mají v zádech udavače?
Kdo si dnes může být jistý, že jeho soused,
kolega v práci či náhodný kolemjdoucí nespolupracuje s agenty StB? Není celá akce
už v zárodku odsouzena k nezdaru?
V roce 2018 jsme úspěšně uvedli jak první
betatest, tak první ostrý běh hry Čára.

 Tereza Šolcová

Cílem projektu bylo vytvořit minimalistickou vzdělávací hru, která bude uveditelná na
poměry larpů v masivní škále (škálovatelná
modulární produkce - je možno uvádět pro
prakticky neomezené množství skupin po
10), a která otevře téma přechodů státní
hranice a pokusí se ho částečně na základě
současných poznatků demytizovat. Pro výuku je hra výhodná i svým zaměřením na individuální postavy, což nabízí bohatý výběr
různých motivací a osobních příběhů, které
pochopitelně zasahují i do doby druhé světové války a let před ní.
Koncept minimalistické vzdělávací hry vyžadoval jak testování, tak další práci s očekáváními účastníků.

Produkce

 Tereza Šolcová

Po produkční stránce považujeme projekt
za úspěšný. Výraznou péči jsme věnovali historické věrnosti uniforem, replik zbraní
a různých osobních předmětů. Volnější režim
jsme užili u kufrů a kostýmů pro jednotlivé
32
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účastníky. Celkový vizuál odpovídá potřebám hry a bez větších problémů vytváří pocit
dobovosti. Zvláštní efekty pro retrospektivní části hry fungovaly bez větších problémů.
Produkčně hru považujeme za hotovou a připravenou pro širší uvádění.

Design
Design samotné hry se musel vyrovnat
s několika protichůdnými problémy. Udržet
realističnost a autentičnost a zároveň hru
učinit zajímavou byl problém už od základní otázky, kdo vlastně tvoří skupinu snažící
se o přechod hranice. Nakonec jsme zvolili řešení spočívající ve sloučení dvou skupin
do jedné a zaokrouhlení počtu postav ve
skupině na 10. Hra samotná se pak zaměřuje nejen na jeden dramatický den překročení státní hranice, ale chce popsat i různé
motivace a osudy, které postavy dohnaly až
k tomuto činu. s těmito motivacemi pak hra

 Tereza Šolcová

pracuje skrze retrospektivní scény, které se
odehrávají v minulosti jednotlivých postav.
Hráči mohou s osudy svých postav v těchto
scénách výrazně manipulovat a mají v nich
svobodnou vůli, což udržuje jejich pozornost
i vůči příběhům ostatních postav. Cíleně se
zde narušuje ponoření hráče do postavy, což
vyhovuje i našemu záměru soustředit se spíše na racionální vjemy a prožívání celkových
příběhů než na jednotlivé emotivní zážitky.
Design hry a uváděcí metodiku k ní chceme ještě v již vyhlášených a naplněných
bězích v červnu 2019 dozkoušet a zajistit
konzistentně kvalitní zážitek pro všechny
účastníky. Přepracováním projdou i vstupní
workshopy a závěrečná reflexe.
 Tereza Šolcová
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Zhodnocení a první zjištění
Největší nedostatky projektu vidíme momentálně v nedostatečné schopnosti vytvořit u účastníků představu, co
mohou čekat. Popis jsme se snažili maximálně odlehčit
a zjednodušit, ale problém nás zasáhl z poměrně nečekaného směru. První směr kritiky byl v tom, že hra nebyla dostatečně emotivní a někteří účastníci očekávali až zničující
intenzivní zážitek. Ten ale nabízet ani nechceme a proto
jsme zapracovali na lepším nastavení hráčských očekávání.
Obecně zajímavější je ale druhý směr disonance mezi
očekáváním a realitou, který se týkal samotného předkládaného obsahu. Někteří účastníci již přijížděli s celkem
jasnou představou, o co by na hře mělo jít a jaké by mělo
být její jasné morální poselství. Docházelo tak například ke
zklamání, že hra nepokrývá akci StB „Kameny.“ v několika
případech bylo očekáváno ještě o něco jasnější vykreslení komunismu jako totalitního a vražedného režimu. Přes
to, že hra na mnoha místech zločiny komunistického režimu dokumentuje, tak byly představy hráčů často (a to
i ve zpětných vazbách s odstupem od hry) výrazně obraznější a krvavější a to nezávisle na věku a vzdělání účastníků. v tomto vidíme i zajímavou výzvu pro historickou reflexi
padesátých let.
Celkově považujeme projekt za úspěšný, o čemž nás
přesvědčil i fakt, že následující běh byl relativně rychle zaplněn dalšími 80 účastníky. Dalším krokem je uvést
dva běhy v červnu. Po stránce metodiky a logistiky je třeba vypilovat uvádění hry k co největší efektivitě, vycvičit
k současným 13 dalších alespoň 20 lektorů a vybrat model,
jakým oslovit co nejefektivněji širší veřejnost a specificky
školy.
Autoři: David František Wagner, Vendula Borůvková,
Tadeáš Hlavinka, Tomáš Guth Jarkovský, Jan Šípal, Klára
Příbramská

Počet hráčů:
Délka:
Web:

10, 5 mužů, 5 žen
13 hodin
http://cara.rolling.cz
 Tereza Šolcová
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Párty mezi světy aneb největší
larpový crossover této pětiletky
Letošní sezónu jsme zakončili v podobném duchu jako roky předcházející - velkou závěrečnou párty. Ta proběhla v sobotu
15.12.2018 v Paspově sále na Smíchově. Letos byla tato akce ještě významnější, neboť
jsme slavili pět let o založení spolku.
V rámci party jsme se si zavzpomínali na
uplynulých pět let, představili všechny členy spolku i akce, které jsme organizovali,
a pohovořili o akcích, které nás čekají v roce
2019. Účastníci měli možnost účastnit se
velké party hry nebo zkusit své štěstí v losech, které nahradili tradiční tombolu.
Moc děkujeme, že jste na párty dorazili
a oslavili s námi 5 let existence spolku.
Organizačně hru zajistili Klára Wanková, Michaela Portychová a Martin Philipp,
o hudbu se postarala Jarka Turková, o prezentaci Jakub Janovský a večer moderoval
David František Wagner.
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O hospodaření Rollingu 2018 *)
Celkové příjmy:
Příjmy na rok 2019
Příjmy z akcí 2018:
Další příjmy:
Celkové výdaje:
Výdaje akce celkem
Provozní výdaje

2 877 800 Kč
630 000 Kč
2 106 500 Kč
141 300 Kč
2 495 000 Kč
1 982 400 Kč
512 600 Kč

Pět let existence spolku nepřineslo jen
nové hry, ale také vývoj v oblasti, který běžný účastník postihne jen stěží – a to v oblasti administrativy a financí. Podařilo se nám
vybudovat slušné zázemí, ze kterého mohou
čerpat nejen hry našeho spolku, ale i hry jiných organizátorů. Nastavujeme si vnitřní
procesy, které nás posouvají v tvorbě rozpočtů akcí, tak v administrativním zpracování proběhlých akcí. Nejsme komerční firma,
činnost spolku je postavena dobrovolnické
práci a administrativa spolku je tak vždy nutným kompromisem mezi naší ideální představou a možnostmi dobrovolníků. Přesto se
posouváme stále dál. Jedním z důvodů jsou
větší nároky na administrativu, které na nás
kladou podmínky grantů a dotací, které se
nám v posledních letech získávat stále častěji. Druhým důvodem je i vnitřní diferenciace projektů a potřeba jasnějších pravidel
a koordinace práce. Dříve spolek organizoval
jednu větší a několik menších akcí s obdobnými týmy, nyní probíhá práce paralelně na
více projektech s oddělenými organizátorskými skupinami – a to samozřejmě znamená, že se do administrativní složky projektů
zapojuje více lidí.

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.
*)

36

Shrnující zpráva 2018

Rozpočty akcí
Rozpočty všech akcí (s výjimkou bitev a festivalů) v současnosti pracují s tím, že hra bude
uváděna dlouhodobě. Jednotlivé hry jsou projektovány většinou na návratnost po čtyřech či
pěti bězích, což znamená prostor pro držení ceny vstupu na hru stále na přijatelných hodnotách. Tento přístup umožňuje další cílené budování širokého a kvalitního fundusu. Společný
majetek spolku také umožňuje držet poplatky níž a zároveň se snažíme půjčkami vybavení za
ceny amortizace (nebo pod ní) podporovat i další projekty, letos například Dědictví bouře,
Příběhy Illenu nebo Průsmyk 502. Obnova kostýmů a rekvizit z důvodu amortizace je jedna
z důležitých položek rozpočtu pozdějších běhů hry. Zkušenost ukázala, že kostýmy a rekvizity mají svoji životnost a zdaleka neplatí, že jejich pořízení je jednorázová položka. v podstatě
každá hra prošla již nějakou obnovou fundusu, Legie dokonce několikrát.
Při nákupech i opravách vybavení se vyhýbáme šetření za každou cenu, dlouhodobě se
nám potvrdilo, že není možné spoléhat jen na to, že si všechno uděláme svépomocí (ačkoliv
dobrovolnická práce nebo pomoc za symbolické částky je důležitou součástí všech akcí, bez
kterých bychom se plně neobešli). v roce 2018 jsme přistoupili poprvé k výběrovým řízením
na větší zakázky, a to na projektu Zpěvy rytířské. Tento přístup se nám přes dílčí problémy
osvědčil a budeme v něm při budoucích obdobných situacích pokračovat.
Osobní náklady („náklady na lidi„) patří mezi méně významnější položky rozpočtu, byť
jejich podíl postupně roste. Některé pozice jsou již na drtivé většině našich akcí placené (kuchaři, fotografové, některé produkční a pomocné práce), ačkoliv si nemůžeme dovolit platit
klasickou komerční odměnu. Do budoucna jsme se rozhodli tuto položku i nadále posilovat
(pomocníkům a hráčům krátkodobých rolí budeme proplácet cestovné na akce, chceme navýšit prostředky pro pomocníky na balení a úklid po akci). Na druhou stranu je třeba říci, že
i přes vyhrazené finanční prostředky na pomocníky, kteří by nám pomohli s prací na začátcích
a zejména v závěru akcí, máme problém dost takových lidí sehnat, současná ekonomická
situace jednorázovým brigádám příliš nenahrává. Kreativní práce a práce v hlavním organizátorském týmu nadále zůstává prací dobrovolnickou a bezplatnou, stejně jako práce mnoha
dalších dobrovolníků a externích spolupracovníků na dalších pozicích.
Součástí nákladových položek všech akcí je příspěvek na provoz sdružení (viz níže). Toto
je ovšem položka, která se také jako první škrtá v případě, že akce nemá vyrovnaný rozpočet
nebo se z důvodu navýšení nákladů nebo propadu příjmů dostane do mínusu. Přes veškerou
naši snahu je rozpočet akce poměrně živý organismus a vzhledem k závislosti na dobrovolnické práci jím zůstane i nadále. Cílem je, aby se každá akce dostala „na nulu„ a přispívala
dále na provoz spolku a zejména na organizaci nových projektů. v současnosti do rozpočtu
spolku přispívají akce jako De la Bête, Legie: Sibiřský příběh, Requiem: Reichskinder, dlouhodobě relativně nižší, ale stabilní částkou přispívá Konec dějin. Naopak po prvních bězích
jsou ve významném minusu Zpěvy rytířské, které by se měli v příštích dvou letech dostat
k vyrovnanému rozpočtu.
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Příjmovou stránku akcí se nám podařilo díky nastaveným storno podmínkám a striktnějšímu mazání neplatičů poměrně stabilizovat. i příjmy do určité míry zůstávají částečně pohyblivou položkou – ne vždy se nám podaří všechna místa obsadit a dobrovolné příspěvky náklady
obvykle nepokryjí. v roce 2018 jsme se rozhodli zrušit na akcích sponzorské balíčky – respektive sponzorské účastnické poplatky zůstávají, nebudou ale doprovázeny extra materiálními
odměnami, které neúměrně zatěžovaly administrativu i organizaci akce. Na mezinárodních
bězích se nám osvědčily dotované účastnické poplatky pro omezený počet účastníků, jejich
zavedení pro české běhy ale v současnosti nezvažujeme. Nadále platí možnost si svou účast
na akcích odpracovat pomocí při její přípravě.
Nově se do rozpočtů začínají promítat také různé dotace a granty. Letos se nám díky dotaci z Ministerstva obrany podařilo významně snížit účastnický poplatek pro účastníky mladší
26 let na Legiích. z jiných grantů se nám daří hradit nákup vybavení nebo úhradu osobních
nákladů na dotčených akcí.
Na provoz akcí a spolku také přispívají různí soukromí dárci.

Provozní náklady
Zmiňovali jsme, že část příjmů z rozpočtů akcí (nebo alespoň těch s vyrovnaným rozpočtem) jde na provozní náklady spolku. Ty tvoří zejména následující oblasti:

1. Náklady na sklad. Nájem skladu patří mezi největší pravidelné výdaje spolku, které
jsou částečně sníženy synergií s tím, že na stejné lokaci přímo pořádáme hry. Během roku 2018 jsme prostory skladu opět rozšířili, zajistili nové skříně a postavili další
regály. Kromě nájmu tedy tato nákladová položka zahrnuje i vybavení skladu a jeho
opravy a údržbu.
2. Investice do společného vybavení spolku. Průběžně se snažíme obnovovat a rozšiřovat
nejen základní fundus, ale i další věci, které využívají společně všechny akce. Do této
kategorie tedy spadá nejen spolková dodávka (kde jdou náklady do nutných oprav
a údržby), ale i nové vybavení kuchyně, techniky a podobně.
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3. Osobní náklady a náklady na služby („náklady na lidi„). v roce 2018 jsme se rozhodli zřídit placenou pozici kostýmového koordinátora, který má na starosti kostýmový
fundus ve skladu, koordinuje potřeby jednotlivých akcí, vytváří kostýmové metodiky
a dělá další věci, které mají něco společného s našimi kostýmy. Jedná se o brigádnickou pozici (na úrovni polovičního úvazku). Potřebovali jsme člověka, který se postará
o celou tuto oblast koncepčně, kvůli množství práce a odpovědnosti nebylo nadále
možné tuto práci řešit čistě dobrovolnicky (dílčí práce samozřejmě nadále jsou řešeny
minimálně částečně s pomocí dobrovolníků). Tato pozice se osvědčila a počítáme s ní
i do budoucna. Dále do položky osobních nákladů spadají i některé další dílčí služby,
které si v plné míře nejsme schopni zajistit svépomocí (např. weby, grafika, účetnictví), byť i zde platíme většinou nekomerční ceny. v roce 2019 bychom rádi otevřeli další
placenou pozici správce skladu, který by měl na starosti nejen drobnou údržbu prostor, ale byl by zejména zodpovědný za úklid a skladování našeho fundusu. Tato pozice
by měla řešit nedostatek jednorázových brigádníků na úklid po akcích a snížit zatížení
členů a dalších pomocníků brigádnickými akcemi ve skladu. Obecně je asi na místě
říci, že nikdo ze členů spolku nemá vyšší finanční odměny než na úrovni velmi špatně
placené brigády na malý úvazek a pro nikoho není Rolling důležitým zdrojem příjmů.
Naopak, členové si řadu aktivit sami platí, případně spolek dotují buď přímo finančně
nebo hmotnými dary.
Mezi další provozní náklady spolku patří výdaje na tisky, propagace, administrativu a další. Tyto položky zatěžují rozpočet v menší míře (ačkoliv se jedná o celkem významnou položku
v rozpočtech jednotlivých akcí).
Bilance akcí 2018
Legie:Sibiřský příběh 2018
Ples
Konec dějin
Requiem: Reichskinder
Válka o Prsten
Harem son Saat
Vizita
Live Action Pride
Cave Canem
Zusammen/Sami/Sudetenland
Zpěvy rytířské
Čára
Ostatní akce, provoz
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příjmy
1 299 600
50 692
167 000
390 300
77 000
193 000
10 000
3 100
37 000
71 500
206 300
220 500
141 300

výdaje
773 500
15 700
91 900
81 700
79 900
214 700
28 600
13 200
20 600
58 900
431 400
182 000
512 600
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A co bude dál?
Chceme být otevřenější do zahraničí.
Mezinárodní projekty se staly standardní součástí našich projektů, ať již jde o Legion: Siberian story, Zusammen/Sami/Sudetenland nebo zmiňovaný Harem son Saat. Tyto akce jsou
pro nás stále výzvou, ale zdaleka již nejde o nějaký nedosažitelný milník a jsme rádi, že naše
hry mají na mezinárodním poli slušný ohlas. Vrací se mezinárodní Bestie, lidé z celého světa
se už můžou vypravit do ústavní péče Requiem a chceme překládat i další hry, když to bude
mít smysl a publikum. Už běžně také spolupracujeme s lidmi mimo Česko: Alexandra Beck se
skvěle stará o administrativu a podobných spoluprací chystáme víc.

Chceme něco dávat zpět
Velkou radostí pro nás byly získané granty a dotace, ať již od Ministerstva obrany, Ústavu
pro studium totalitních režimů nebo od města Terezín. Ten od MO jsme obratem proměnili na slevy pro mladé, ten od ÚSTR dal vzniknout Čáře a ten od města Terezín (10 000,-)
spolu s příspěvkem spolku (25 000) a příspěvkem Davida Františka (20 000) umožnil Vizitu.
Chceme ale nejenom brát, ale i dělat něco pro jiné. Podporujeme akce i rekonstrukce v Terezíně (finančně z osobních zdrojů členů), snažíme se vypomáhat dalším autorům s tvorbou
her.

Chceme dělat věci dále společně
V loňském roce jsme si kladli za cíl pracovat na krizi dobrovolnictví a vymyslet cestu, jak
přivést další lidi do organizačního zázemí našich her. Během roku jsme ve spolku přivítali
nové členy a navázali jsme spolupráci s řadou nových skvělých externích spolupracovníků
(a pokračovali ve spolupráci s mnoha dlouholetými pomocníky). Obojí nás velmi těší a doufáme, že nám všichni zachovají přízeň i v dalším roce.

 foto zadní straně: Lukáš Viper Makovička | Válka o prsten
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Nechceme ale také navždy držet autory u projektů, které kdysi zahájili. Předávání Legií
i Requiem je první vlaštovka, ale musíme jít dál. Letos tak například srážíme počet uvedení
Legií pouze na dva běhy: a jenom pokud najdeme dostatek lidí i na náročnější vedoucí pozice
jich uvedeme více. Určitou vlaštovkou tohoto směřování jsou také týmy hráčů hry pracující na
její předělávce či dotažení: to funguje jak u Konce dějin 2.0, tak u Zpěvů. Pokud ale nedokážeme rozšířit řady uvaděčů, obzvláště naše starší hry se budou uvádět mnohem méně.

Chceme inovovat
Máme náruč na naše poměry menších, ale s láskou vyrobených projektů. Národ sobě, Sündenfall, Čistky i Rošáda se odehrají v roce 2019, Fin de Siécle míří na začátek 2020. Všechny
nějakým způsobem rozšiřují naše dosavadní aktivity a přináší něco nového: ať už nové legrační zbraně, velký krok stranou od obsahového larpu nebo třeba odlišnou strukturu toho kdo
jak může vůbec přijet na hru.
Chceme pokračovat v uvádění našich stálic jako Legie (byť v menší míře), Requiem: Reichskinder, Zpěvy rytířské či Čáru a oprášit staré projekty jako De la Bête. Chceme pokračovat v mezinárodních projektech a spolupráci jako je uvedení Haremu son Saat od Muriel
Algayres, Legion: Siberian story nebo mezinárodních běhů Requiem: Reichskinder. a hodně
doufáme, že se jako bájný fénix vrátí i Mirrors of England, pokud nalezne svůj nový domov.
Jenže u každého tohoto uvedení chceme dát nové zvraty. Legie prochází materiální i obsahovou revizí, jedna lokace už letos byla úplně jiná a stále je co měnit - a zlepšovat na kostýmech, kulisách i zbraních. Vyjednáváme tvorbu úplně nových vzorů rekvizit, přemýšlíme, jak
inovovat věci funkční v roce 2015 pro rok 2020.

Chceme být s vámi
Nejvíce si ale přejeme, aby naše hry přinášely radost vám i nám a abychom je společně
přiváděli k životu i dál, alespoň dalších pět let. Napište nám. Zapojte se. Pro každého
máme místo, pro každého máme realizaci. a z každé hry kterou odehrajete, mailu který vyřídíte nebo třeba pušky kterou vyčistíte můžete mít dobrý pocit - protože někdo jiný se díky
vám baví či bude bavit. Společně vytváříme mozaiku her, které nabízí něco, co si v kině ani
v divadle nekoupíte.
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David František Wagner, generální ředitel
Ondřej Hartvich, personální ředitel
Lucie Chlumská, ředitel administrativy
David Wanka, ředitel produkce
Jakub Janovský, vedoucí kontrolní komise
Jakub Philipp, člen kontrolní komise
Jan Staněk, člen kontrolní komise
Tadeáš Hlavinka, ředitel skladu
Michaela Hrabáková, ředitelka důvěrností
Josefina-Luisa Jelínková, ředitelka mezinárodních věcí
Lenka Kopečková, ředitelka ?
Jan Mottl, ředitel fantasy věcí a parazitů
Martin Philipp, ředitel demotivace
Michaela Portychová, ředitelka odborů
Klára Wanková, ředitelka účetnictví
Hana Lauerová, ředitelka mládí
David Michálek, nebeský maršál
Adam Pešta, emeritní ředitel produkce
Klára Příbramská, ředitelka rovnání lidí
Eva Wagner, emeritní ředitelka kostýmů

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
Fučíkova 283, 411 55 Terezín
www.rolling.cz
rolling@rolling.cz

