Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

Výroční zpráva
2015

1

Obsah
Úvodní slovo ................................................................................................. 3
Co je to Rolling?............................................................................................ 4
Členové spolku ............................................................................................. 5
Naše projekty: ............................................................................................... 6
1. Legie: Sibiřský příběh ............................................................................. 7
2. Kvest ..................................................................................................... 8
3. Festival GameCon 2015 – hra Orlov ....................................................... 9
4. Live Action Pride v rámci festivalu Prague Pride ................................... 10
5. Cave Canem ........................................................................................ 11
6. De la Bête ............................................................................................ 12
7. Konec dějin? ........................................................................................ 13
8. Česká duše ......................................................................................... 14
Hospodaření v roce 2015 ............................................................................ 15
Napsali o nás v roce 2015........................................................................... 16
Závěrem...................................................................................................... 17
Kontakt ....................................................................................................... 17
Schválení .................................................................................................... 18

2

Úvodní slovo
Rok 2015 byl pro náš spolek rokem výzev. Přibrali jsme nové členy. Se
zvětšováním spolku před námi stál nelehký úkol v nastavování procesů a
zodpovědností, úkol, který zdaleka neskončil.
Prakticky po celý rok jsme připravovali zcela nové akce a organizovali i ty starší.
Také jsme se rozhodli rozšířit naši činnost i pro mezinárodní účastníky. I proto se
část našich členů vydala v únoru do Dánska na mezinárodní larpovou konferenci
Knudepunkt, kde jsme hovořili o našich projektech, zejména o De la Bête a o
Legie: Sibiřský příběh. Mezinárodní běh De la Bête se nakonec uskutečnit
nepodařilo, ale přípravy na něj se staly odrazovým můstkem pro uvedení
mezinárodního běhu v roce 2016.
To vše by se nemohlo podařit bez nasazení mnoha dobrovolníků a přátel mimo
náš spolek. Děkujeme.

Na tomto místě bychom také rádi poděkovali všem našim partnerům a
podporovatelům, bez jejichž pomoci by činnost spolku nemohla zdaleka být
v tomto rozsahu.
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Jakub Weberschinke

Pavel Koutský
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Co je to Rolling?

Rolling je spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her. Jako nestátní
nezisková organizace působí od roku 2013 s cílem využít vzdělávací potenciál
rolových her založených na autentickém prožití událostí a situací nejen při běžné
výuce, ale také k osobnostnímu rozvoji hráče.
Věříme, že rolové hry mohou být zajímavé jako doplňková metoda ve výchově,
a proto připravujeme programy, ve kterých můžete zažít kombinaci přístupů od
frontálních přednášek přes besedy s odborníky a pamětníky až k tomu, že se
zkusíte sami do dané problematiky vcítit.
Celá naše činnost by nemohla fungovat bez dobrovolnické práce a nadšení.
Tvorba her je časově i materiálně velmi náročná, a proto velká část našich
spolupracovníků pracuje bez nároku na mzdu ve svém volném čase.
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Členové spolku
Ke stávajícím členům přibylo v roce 2015 další 5 stálých členů. Mimo stálé členy
má spolek desítky příznivců a dobrovolníků, kteří pomáhají realizovat všechny
projekty.
Zakládající členové a statutární orgány:
Mgr. Slaven Elčić
BcA. Adam Pešta
Mgr. David František Wagner
Stálí členové:
Mgr. Lucie Chlumská
Bc. Jakub Janovský
Bc. Eva Mlejnková
Ondřej Benda
Jan Staněk
Václav Štefan
Klára Skokanová
David Wanka

5

Naše projekty:
V roce 2015 byl spolek Rolling velmi aktivní a připravil hned několik velkých i
menších akcí. Ať už se jednalo o velkoformátové výpravné hry jako De la Bête či
Legie, tak festivaly či vzdělávací akce.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Legie: Sibiřský příběh
Kvest
Účast na festivalu GameCon
Festival Live Action Pride
Cave Canem
De la Bête
Konec dějin?
Česká duše

1. Legie: Sibiřský příběh
Název akce:

Legie: Sibiřský
příběh
Termín:
19.-22.2.2015
12.-15.3.2015
19.-22.3.2015
26.-29.3.2015
Trvání akce:
Čtyřikrát čtyři dny
Lokalita:
Rabštejn nad
Střelou
Počet účastníků: 216
Počet
50
organizátorů:
Legie: Sibiřský příběh je výpravná hra, jejíž první běhy proběhly na konci roku
2014. Oproti prvním dvěma běhům se změnilo místo konání; nové Legie si našly
své místo v okolí Rabštejna nad Střelou a Hrádku u Manětina.
Příběh hry se odehrává na Sibiři v době anabáze československých vojsk v
Rusku, hráči se ujímají rolí jednotlivých fiktivních legionářů a civilistů, kteří se
dostali na Sibiři do problémů a v průběhu hry se snaží spojit se zbytkem legií.
Zápletky kladou důraz na dobová témata, otázky morálky, cti a vlastenectví.
Hra je vhodná pro hráčky a hráče všech věkových kategorií. Kostýmy, zbraně,
jídlo a ubytování je poskytováno organizátory. Součástí hry je pochod napříč
krajinou okolo řeky Střely; v takzvaných "mrazivých" variantách hry jsou vyšší
nároky na autentičnost vybavení a hráči ho celou dobu nesou s sebou.
Hra se v roce 2015 uskutečnila ve čtyřech bězích v únoru a březnu (jednou
z toho v „mrazivé“ variantě). Sibiřský příběh považujeme i na základě zpětné
vazby za silnou hru s významným přesahem. Hra má velký potenciál na další
opakování, je plně funkční i pro prvohráče a její téma a podání se ukázalo být na
základě dat ze zpětných vazeb hráčů velmi funkčním. I proto plánujeme další
uvedení, včetně běhu pro mezinárodní účastníky v anglickém jazyce.
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2. Kvest
Název akce:
Termín:

Kvest
24.-26.4.2015
1.-3.5.2015
8.-10.5.2015
15.-17.5.2015
Trvání akce:
Čtyřikrát 3 dny
Lokalita:
Rabštejn nad
Střelou
Počet účastníků: 188
30
Počet
organizátorů:
Kvest je oddychová hra odkazující na staré larpové družinovky, RPG hry a
fantasy témata.
Hra si kladla zejména za cíl nenáročnou formou pobavit jednak staré larpové
veterány, tak nováčky, pro které měla být vstupní branou pro hry s vážnější
tématikou. Hráči byli rozděleni do předem připravených skupin, které se od
pátečního večera pokoušeli překonávat nejrůznější nástrahy, ať už logické
hádanky či fyzické překážky.
Kvest se odehrál celkem ve čtyřech bězích v dubnu a květnu. Vzhledem
k náročnosti akce ji v následujících letech znovu neplánujeme uvádět.
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3. Festival GameCon 2015 – hra Orlov
Název akce:
Termín:
Trvání akce:
Lokalita:
Počet účastníků:
Počet
organizátorů:

GameCon 2015
16.7. - 19.7.2015
4 dny
Pardubice
500
3

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

Live Action Pride
2015
Termín:
10.8. - 16.8.2015
Trvání akce:
7 dní
Lokalita:
Praha
Počet účastníků: 63 na hrách, 50 na
panelové diskuzi,
celého Prague
Pride pak 60 000
Počet
15
organizátorů:
V roce 2015 jsme navázali na úspěšnou spolupráci s festivalem Prague Pride
z roku 2014 a připravili jsme opět vlastní program, který představil řadu her,
které více či méně tématizovaly problematiku nevětšinové sexuality.
Nabídli jsme celkem 10 her, kromě nich proběhla i panelová diskuse na téma
LGBT tématiky a larpu.
Předpokládáme, že v roce 2016 budeme ve festivalu pokračovat.
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5. Cave Canem
Název akce:
Termín:

Cave Canem
19.-23.8.2015
26.-30.8.2015
Trvání akce:
Dvakrát 5 dní
Lokalita:
Kojetín
Počet účastníků: 180
Počet
40
organizátorů:
Cave Canem je výpravná hra, inspirovaná balkánskými, ruskými i germánskými
pohádkami. Odehrává se v bájném údolí Ardávie, ve kterém kromě lidí z vesnice
a tvrze žijí i lesní a mýtické bytosti.
Klíčové jsou pro tuto hru herní skupiny, do kterých jsou hráči rozděleni a které se
významně liší svými zvyky, legendami, herní náplní i laděním hry. Každý z hráčů
ale má také svůj individuální příběh, jenž je svým vyprávěním koncipován jako
pohádka – i s jednoduchým morálním ponaučením nakonec.
Cave Canem je určen také rodičům s dětmi mezi 4-10 lety. Zatímco se rodiče
mohou zapojit do připraveného příběhu, je pro děti připravena vlastní herní linka
a věnuje se jim jeden z organizátorů.
Hra proběhla v roce 2015 ve dvou uvedeních a po úpravách počítáme
s uvedením i v roce 2016.
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6. De la Bête
Název akce:
Termín:

De la Bête
24.-28.9.2015
30.9.-4.10.2015
Trvání akce:
Dvakrát 5 dní
Lokalita:
Státní zámek Valeč
Počet účastníků: 188
Počet
50
organizátorů:
Hra se odehrává v blíže nespecifikovaném
úseku druhé poloviny 18. století ve Francii.
Inspiruje se velkými romány, dobovými
reáliemi a pověstí o Gévaudanské bestii. Trvá
48 hodin, kterým předchází intenzivní
workshopy, které mají hráče důkladně
připravit na nadcházející zážitky.
Hra je stavěná jako velký román, ve kterém má každý účastník svůj individuální
příběh. V těch se dostávají do ostrého konfliktu osobní hodnoty se zákony
společnosti a všichni jsou vystaveni proměně světa, který nahrazuje magické
myšlení minulosti raciem doby vědeckého poznání.
Pro hru je klíčová atmosféra, které je dosaženo jak prostředím zámku Valeč, tak
tím, že každému účastníku je zapůjčen dobový kostým.
V roce 2015 proběhly dva běhy hry. Uvažujeme o dalším uvedení hry v roce
2017, a to i pro mezinárodní hráče v anglickém jazyce.
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7. Konec dějin?
Název akce:
Termín:
Trvání akce:
Lokalita:
Počet účastníků:
Počet organizátorů:

Konec dějin? 2015
6.-8.11.2015
3 dny
Zámek Veltrusy
65
5

Konec dějin je vyjednávací larp, ve kterém hráči ztvárňují diplomatické týmy
dvaceti států, které se sjely na čistě fikční konferenci snažící se řešit zcela reálné
mezinárodní problémy, zaměřené hlavně na problematiku Blízkého Východu a
palestinsko-izraelského konfliktu. Diplomatické týmy řeší nejenom politické
události a jejich důsledky, ale také problémy uvnitř týmu. Hra je rozdělena na
čtyři bloky vždy po dvou letech.
Hráči dostanou do rukou potenciální moc měnit svět a také odpovědnost, která
z toho plyne. Čekají je rychlá, dramatická rozhodnutí, vytváření strategické
koncepce, přemýšlení nad mediálním obrazem jednotlivých kroků a snaha dojít
ke kompromisu s vyjednávacím partnerem. A stejně jako v opravdovém světě,
ne vše jim vždy hraje do karet – je třeba reagovat na požadavky vlády, lidu a
někdy i na úplně nepředpokládatelné akce a události, které všechny vycházejí z
událostí daného historického období.
V roce 2015 byl uveden Konec dějin v jednom běhu, na rok 2016 plánujeme
další uvedení. V letošním roce jsme také navázali spolupráci se spolkem Agora
Central Europe - cenou pro vítěze debatní soutěže Studentská Agora byla účast
na Konci dějin a výukovém dni před začátkem hry.
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8. Česká duše
Projekt Česká duše jsme v roce 2015 neuvedli, nicméně jsme vytvořili koncept
celého projektu a hledáme prostředky k jeho realizaci. Pevně doufáme, že se
nám podaří projekt nastartovat v roce 2016.
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Hospodaření v roce 2015
Hospodářské výsledky jsou shrnuté v Příloze č.1.
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Napsali o nás v roce 2015
Legie Sibiřský příběh
iDnes.cz - Češi 21. století sibiřskými legionáři. Výpravná hra vtáhla stovky lidí 1. 2. 2015
Lidové noviny, příloha – Kyša, Leoš: Legionářem na Sibiři - 9. 1. 2015
Munimedia – Dedková, Barbora: Za vlast, za bratry, za život - 26. 3. 2015
Pevnost – Kyša, Leoš: Sibiřský příběh. Staň se legionářem! – leden 2015
De la Bête
Wagner, David František. An expensive beast. In: Nielsen, Charles Bo, Raasted,
Claus (Ed.): The Nordic larp yearbook. Copenhagen: Rollenspilsakademiet,
2015, s. 34 - 43. ISBN 978-87-92507-23-5.
TV Prima - Očima Josefa Klímy (46) - 10. 11. 2015 (čas 28:18)
Live Action Pride
adam.cz - Larpový festival Live Action Pride - Buďte sami sebou a zároveň
někým jiným - 10. 8. 2015
Vanclová, Anna: LGBT a larp. www.larp.cz – 31.10.2015
Konec dějin?
Pevnost – Hrnčířová, Zuzana: Zažili jsme konec dějin. – říjen 2015
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Závěrem
Rok 2015 uběhl v rychlém tempu. Máme za sebou několik běhů velkých
projektů jako De la Bête, Legie: Sibiřský příběh či Cave Canem a řadu menších
projektů. Podařilo se nám nabízet naše akce průběžně po celý rok. Velkou
radost nám dělá nejen to, že řada našich účastníků se našich akcí účastní
opakovaně, ale že také to, že se nám daří lákat i úplné larpové nováčky všech
věkových kategorií.
V příštím roce nás čekají další nové projekty i opakování těch starších, nejen pro
české, ale i mezinárodní účastníky. Rádi bychom pokračovali ve spolupráci
s organizacemi a festivaly, se kterými jsme navázali kontakty v minulých letech.
Kromě členů máme také velmi širokou skupinu příznivců a spolupracovníků,
jejichž dobrovolnická práce naší činnost vůbec umožňuje. Všem těm patří stejný
vděk jako našim sponzorům.

Kontakt
Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her
Palackého třída 2020
530 02 Pardubice
IČ:
Bankovní spojení:

02296802
2300500209/2010

Vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. L
8720

www.rolling.cz
rolling@rolling.cz
kontaktní osoba:
Adam Pešta
773 698 622
adam.pesta@rolling.cz
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