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1 O akci
68 dobrodruhů v 19 týmech startovalo na třetím
ročníku Velké Říjnové Akční Hry VRAH 2012. Rozhodli se
pomoci vědci z budoucnosti v hledání jeho dcery, která
kdesi uvízla při cestování strojem času. Ze startu
v Bakově nad Jizerou, resp. ze zříceniny Zvířetice se
putovalo přes nejrůznější historická období do
nocležiště v Mukařově, a dále druhý den akce hlubokým
středověkem až do Lesnovka, v té době panství
hlavického pána Friedricha Kruťase.
Herní systém VRAHu zůstal stejný jako v předchozích ročnících - vítězem se stává tým, který
nasbírá nejvíce bodů ze stanovišť. Stanoviště jsou buď s aktivitou, nebo jsou „bezobslužná“
(bez obsluhy z řad organizátorů), na kterých se plní jednoduché úkoly typu něco spočítat,
zjistit nebo najít. Účastníci musí vyluštit i několik šifer, aby objasnili umístění vybraných
stanovišť. Šifry i seznam stanovišť dostávají na startu dané etapy hry. Pochod trvá od
čtvrtečního večera do sobotního večera s několikahodinovou pauzou na spaní v pátek večer.
Každý tým si volí strategii a postup podle svého mínění. Tak se stane, že některé týmy trasu
plnou 150 stanovišť (není v silách žádného týmu projít všechna) mají 70 a jiní až 120 km
dlouhou. Průměrná vzdálenost ze startu do cíle se oproti loňsku mírně snížila asi na 80 km.
Vítězství z loňska obhájil moravský tým IS mise.

2 Realizátor akce
Občanské sdružení Statek, o. s., IČ: 226 85 227, vzniklo dne 4. 2. 2008. Sídlí v Podještědí, cca
30 km od Liberce, na adrese Hlavice – Lesnovek 1, 463 48 Všelibice.
Hlavním předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity pro mládež, pomoc lidem bez
domova a v sociální nouzi, ochrana přírody a životního prostředí. Naši organizátoři mají více
než desetileté zkušenosti s vedením akcí pro mládež.
Stěžejní akce, které během roku organizujeme, jsou každoroční letní tábor pro mládež a
velká říjnová akční hra. Mezi novější a již pravidelné akce patří zimní Deskohraní, jarní
cyklistický výlet Kolovíkend, výlet s kulinářskou soutěží Řízky v lese a zážitkově vzdělávací
akce zaměřená na ochranu přírody Člověk přírodě. V roce 2012 se také poprvé konala
odpolední pražská hra PraVrah, která měla za cíl zábavným způsobem přiblížit málo známá
místa Centra Prahy.
Dále organizujeme drobnější sportovně zážitkové nebo pracovní akce na statku v Podještědí,
jako např. každoroční vánoční pobyty spojené s přespáváním na sněhu a silvestrovským
pochodem z Ještědu, letní čundry, kurzy skalního lezení a brigády, např. sázení stromků či
úklid lesa.
V oblasti pomoci lidem bez domova spolupracujeme s Farní charitou Praha 1 – Nové Město.
Některé naše akce jsou každoročně finančně podporovány úřadem Městská čás Praha 1.
Více informací o našem sdružení najdete na www.statek.org.
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3 Historie akce
Historie našich podzimních her sahá do roku 2003, kdy jsme na statku, který jsme ještě
nevlastnili ani celý rok, organizovali hru Po stopách Járy Cimrmana. Následovala akční trilogie
Soumrak bojovníků (2004 – 2006). Další tři ročníky jsme hru koncipovali jako lineární
pochodový závod týmů na motivy známých filmů: Apocalypto 2007, Božská relikvie 2008 a
Uprchlík 2009. Od roku 2010 pořádáme akci pod názvem VRAH – Velká Říjnová Akční Hra.
VRAH je určen především starší mládeži, ale mezi účastníky jsou i dospělí.
Hra je určena primárně mládeži a mladým lidem ve věku od 14 let, kterým nabízí možnost
aktivního strávení volného času, podporuje týmovou spolupráci, učí obětování ve prospěch
týmů a naopak podřízení úspěchu možnostem všech jeho členů, poznání svých psychických a
fyzických limitů atp.

4 Příprava akce
V krátkosti představím, jak probíhá naše příprava před akcí.
Jelikož je VRAH trilogií, nastavení herního systému a tvorbu
pravidel jsme si odbyli již v roce 2010. Rozhodnutí o konání
tohoto ročníku bylo provedeno již v listopadu 2011, hned
po úspěšném VRAHu 2011, za který jsme byli chváleni ze
všech stran. Termín se definitivně schvaluje na schůzi
sdružení a hned po skončení letního tábora se ustanoví
tvůrčí tým a přípravy se pomalu rozjíždějí.
Nejvíce práce obvykle uděláme na letním přípravném čundru, kdy se snažíme projít větší kus
trasy. Letos byl čundr bohužel jen dvoudenní a nakonec vlastně spíš jen jednoapůldenní,
takže letní příprava byla menší. Nicméně základní trasa, tj. start z Bakova nad Jizerou, byla
schválena a už se mohlo začít přemýšlet nad tématem.
Od září se pravidelně scházíme každou středu v Praze na poradách a řešíme herní i technické
detaily hry. K tomu pořádáme tři výjezdní porady do terénu se základnou na Statku. Letos se
porad zúčastnilo velké množství organizátorů, takže byla stanoviště vcelku rychle
naplánována. Loni úspěšné projíždění terénu na kolech jsme letos nerealizovali.
Největší problém nám dělají tradičně obslužná
stanoviště, pro která v tomto ročníku dlouho nebyla
nalezena vhodná místa, a ještě na poslední chvíli se
s nimi hýbalo. Pro letošní ročník jsme využili hned 4
stanoviště již použitá na předchůdcích VRAHu. Roznosu
VRAH destiček jsme se věnovali hned při přípravách hry,
čímž jsme ušetřili dost času. Někdy jsme byli
překvapeni, že destičky i dlouhé týdny vydržely na
místech, kam jsme je ukryli. Co se týče trasy, oproti loňsku šlo o méně kopcovitý terén a také
nejkratší docházková vzdálenost byla výrazně nižší než na obou předchozích ročnících.
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K použitému námětu hry nás inspirovala Jasněnka svým nápadem se Strojem času. Na
začátku října je již hotova kompletní příběhová linka a věnujeme se rozesílání informací
účastníkům. Letos se velmi osvědčilo přihlašování celých týmů oproti dosud používanému
hlášení jednotlivců. Odpadlo dost zbytečné administrativy. Zájem o hru byl nicméně opět
veliký a museli jsme několik týmů zařadit mezi náhradníky.
Třetina organizátorského týmu v září a říjnu pracuje na tvorbě šifer, které tvoří
neodmyslitelnou část hry. Říjnové porady na statku v Lesnovku jsou pak věnovány hlavně
úklidu a přípravě prostor pro závěrečnou hru, a také balení všech rekvizit a materiálu na
stanoviště. Vaření jsme letos vyřešili objednáním jídla z místní restaurace. I tak jsme ale na
statku měli dvě kuchařky a topiče, kteří se starali o servis.
VRAH nakynul do obřích rozměrů, a tak se ani letos nepodařilo plně splnit závazek na
zjednodušení práce organizátorů. Přípravy nicméně byly mezi organizátory dobře rozdělené.
Velkým výpadkem ale byli hned tři členové týmu studující v zahraničí, kdy především Vojta
hlavnímu týmu výrazně chyběl. Stovky hodin, které zabrala příprava hry, nedokáže nikdo
spočítat. Logistika během hry nezaznamenala jedinou chybu, všech 19 organizátorů odvedlo
výbornou práci, přestože jsme za několik drobností schytali kritiku.

4.1 Povolení
Organizace takovéto hry je dosti náročná na nejrůznější
povolení a oznámení. V letošním ročníku jsme se
vyvarovali průchodu CHKO a NPR. Také jsme (až na dvě
výjimky) nepotřebovali zajíždět auty do oblastí se
zákazem, čímž jsme naše problémy značně ztenčili.
Akci jsme ohlásili na městské a obecní úřady, kterých se
trasa dotýkala, policii ČR, městskou policii, jednali jsme s Lesy České republiky, s majiteli
pozemků, kde jsme měli obslužná stanoviště, s poskytovatelem ubytování, s mysliveckými
sdruženími. Děkujeme všem institucím a jednotlivcům, kteří nám vyšli vstříc.
Jediné povolení, které jsme podcenili, bylo od městského úřadu Mladá Boleslav. Tento ročník
byl také poznamenán průchodem přes velká území honiteb, kde myslivci neradi vidí zvýšený
průchod lidí plašící zvěř. Příští ročník se vrátíme snad zpět do přívětivějšího Libereckého
kraje.
4.2 Propagace
K propagaci tradičně volíme zejména formu emailové pozvánky našim bývalým účastníkům a
webovou prezentaci na http://vrah.statek.org. Osvědčila se také propagace na sociální síti
Facebook a odkaz na seznamu outdoorových her WikiHerka. V omezené míře lepíme
plakátky. Přihlašování účastníků probíhá online na webových stránkách. Zájem o hru byl opět
větší než loni – celkem se přihlásilo 24 týmů (původní kapacita hry přitom byla jen 16 týmů).
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5 Popis akce a stanoviště
Ještě neodbyla devátá hodina večerní a na nádraží v
Bakově nad Jizerou se tísní desítky účastníků hry, ke
kterým se za chvíli přidá skupina z právě přijíždějícího
vlaku a tak nakonec celkem horlivě čeká na start 68
účastníků v 19 týmech. Na nádraží organizátoři vysvětlí
stručně pravidla a pokynou k přesunu na zříceninu hradu
Zvířetice.
Před zříceninou hradu již čeká na účastníky vědecký tým z budoucnosti v čele s vynálezcem,
který skrze svůj stroj času docestoval do roku 2012, aby zde vyhledal pomoc. V prototypu
stroje času totiž odletěla jeho roztomilá dcera na vyhlídkovou jízdu a už se z neznámých
důvodů nevrátila… Vědec si nechá představit týmy, které se o záchranu dcery ucházejí.
Představování se přítomní zhostili s velkou chutí, vtipem a s nadhledem se předvedli
básněmi, hereckými etudami i rapem. Účastníci pak viděli výjev z vědcova života, aby
pochopili, co pro něj jeho dcera znamenala. Nebyl čas ztrácet čas a tak všichni, kdo
odpověděli na vědcův inzerát, dostali první úkol, a to pomocí orientační mapy sesbírat do
dvou hodin letopočty, do kterých se budou muset přesunout.
Osmnáct týmů stihlo dorazit včas do cíle orientačního
běhu, kde dostaly od vědeckého týmu seznam
stanovišť, šifrovací listy a další potřebné informace ke
hře. Vypravily se pak proti proudu času a cestovaly
pomocí budíků - když dorazily na stanoviště v minulosti,
zazvonily a tím se přenesly na místo :-).

Vybraná stanoviště:
05 Josefův důl, kaple
Jedno z nejbližších stanovišť u startu – ovšem pouze vzdušnou čarou. K získání destičky ze
zdejší tajemné hrobky to byla pěkná zacházka.
11 Kóta 275 u obce Zvířetice
První časový bonus skrýval zapeklitou otázku – jak vzdálené jsou od sebe dvě triangulační
tyče na vrcholu kopečku. Uznávali jsme odpovědi s hodně velkou tolerancí.
18 Důl, myslivna
Další časový bonus byl na samém jižním okraji trasy. Úkolem bylo poslat co nejrychleji
letopočet na dobové mapě, která zde byla vyvěšena.
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23 U Obrázku, rozcestník
Obslužné stanoviště z éry hippies. 18 týmům se podařilo ztvárnit
znamení lásky a roztlačit minibus, za což dostaly plný počet 150
bodů a ještě k tomu teplý čaj.
35 Čistá, kaple v lese
V okolí obce Čistá se dalo sehnat mnoho bodů, pokud jste aspoň
chvíli luštili šifry. Hned za obcí čekalo další obslužné stanoviště.
Tentokrát se účastníci přenesli do 19. století do doby vzniku
elektřiny. Úkolem bylo pokud možno bez dotyku protáhnout drátek
slovem VRAH.
48 Bělá, náměstí, park
Všechny týmy aspoň částečně musely projít obcí Bělá pod
Bezdězem, kde bylo možné získat velký počet bodů. 11 týmů z 15
správně odpovědělo na hádanku ve zdejším parku a připsaly si tak
25 bodů.
50 Šibeniční vrch
Přesun v čase na Šibeničním vrchu byl až do doby pyramid a
faraonů. Týmy se přimíchaly ke stavbě pyramid a musely absolvovat
cestu po „jezdícím pásu“ – dva z týmu byly na prkně a odstrkávali se
bidly, zatímco další dva z týmu přesunovali pet lahve s vodou, po
kterých se jezdilo.
57 Lysá hora
Lysou horu Vrahouni navštívili v období Mayů dlouho před naším
letopočtem. Úkolem bylo přejít přes hluboký kaňon po provazovém
mostě. Stejně jako na předešlých stanovištích se tady vědcova dcera
ukázala, ale pak zase svým strojem odcestovala dál...
63 Pod Radechovem
Stanoviště poznamenané změnou umístění některé týmy dlouho
hledaly. Nakonec se střeleckých a bojových úkolů z období starého
Japonska účastnilo 12 týmů.
68 Krupský rybník
U rybníka bylo opět možné doplnit tekutiny a také zjistit, jak to bylo s vědcovou dcerou
v době objevu Ameriky – 16 týmů si zapádlovalo v kánoi.
82 Orlí, 300m SZ od vrcholu
Nedaleko od cíle I. etapy se nacházelo poslední stanoviště
s aktivitou. Ve starém Rusku byla tehdy vítanou zábavou
hra kuželek. A jedny takové „živé“ kuželky se tady hrály.
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88 Mukařov, škola
V Mukařově se týmy znovu setkávají s vědcem v současnosti, v roce 2012. Vědec očekává
zprávy o nalezení jeho dcery, avšak nikdo z dobrodruhů dceru na vlastní oči neviděl.
Účastníci plní krátký úkol na složení dětských fotografií vědcovy dcery a pak se už odebírají k
odpočinku a k večeři.
Časový limit 18:00 všechny týmy nestihly. Poslední se nechává přivézt tým Rychlá rota, který
se za šera ztratil ve zdejších lesích.
Je lehce po druhé ranní a vědec budí přítomné s
neskutečnou novinkou - v novinách se dočetl o
podivném nálezu archeologů. Ti našli ve sklepeních v
Hlavici v bývalé hladomorně pána Friedricha nápisy na
zdech, z nichž jeden nesl: „Uvízla jsem v roce 1341, tati,
pomoz mi!”. Nebylo pochyb o tom, že dceru věznil v
tomto roce místní pán Friedrich řečený Kruťas. Týmy se
proto odebírají k vysílači nad Borovicí, kde by mělo být
nejlepší místo pro přesun v čase a peláší za záchranou vědcovy dcery…
100 Vysílač mezi Mukařovem a Jivinou
Týmy přichází zrovna v době středověkého turnaje – zápolí proti sobě v rychlých úkolech na
obratnost, přesnost či rychlost. Naneštěstí hustě mrholí a teplota je lehce pod nulou...
104 Zásadka, zřícenina
Nejvzdálenější stanoviště II. etapy navštívil jediný tým. Úkolem na malebné zřícenině bylo
spočítat zuby dřevěného draka, který zde stojí.
114 Ondřej, skála
Obslužné stanoviště umístěné velmi blízko startovacího
vysílače navštívilo 14 týmů a při šití barevných kápí pro tým
(aby lépe splynuli se středověkým davem) tu byl pořádný
mumraj.
122 Údolí Malé Mohelky
V údolí Malé Mohelky se doručovalo psaní na pružné gumě. Účastníci byly v úkolu vesměs
úspěšní, za což dostali glejt místního Pána, který jim stejně jako glejty z ostatních obslužných
stanovišť, pomůže proti Fridrichu Kruťasovi.
128 Vicmanovský hřbet
Jen 7 týmů si zašlo přes údolí na západní okraj mapy. Kdo
překonal úspěšně nízké lanové překážky a donesl zdejšímu
Pánovi zlaté mince, dostal další glejt a také body.
131 Buškova jeskyně
V Buškově jeskyni sídlí loupežník. Je ochoten pomoci
týmům proti zlému hlavickému Pánu Fridrichovi, ale nejdřív
musí hráči prokázat svou chytrost ve hře a pomoci s vytáhnutím pokladu.
Statek, o. s.
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134 Bývalý Pytlíkovský mlýn
V údolí v rozvalinách bývalého mlýna jsme uschovali destičku
navíc s časovým bonusem.
140 Bývalý Mlýn Zourov
Další aktivita spočívala ve střelbě lukem na laň. Stanoviště
navštívilo 13 týmů. Déšť se sněhem odpoledne ustává, ale většina
týmů je beztak už značně rozmočená.
141 Končiny, kraj lesa
Přemoci Pána tohoto kraje
v souboji s pytli na zavěšené kládě se úspěšně podařilo 6
z 16 týmů, které byly ve II. etapě ve hře.
151 Hlavice, Šenberkův rybník, hráz
Poslední zastávka naší hry. Ocitáme se před panstvím
Fridricha. Musíme nejdříve zneškodnit minové pole (3D hra
miny), které nám tu nastražil. Pokud se nám to podaří, začíná hra o čas. Naši přátelé ze
zdejších panství zdrží armádu Fridricha Kruťase jen 30 minut – do té doby musí celý tým
doběhnout do Lesnovka, kde je podle všeho držena dcera našeho
vědce. Dceru je potřeba vysvobodit ze sklepení, do kterého
vpadneme po provaze, dále je potřeba naplnit palivové nádrže
stroje času a ještě opravit, resp. správně zapojit elektrický obvod,
aby mohl stroj času odstartovat.
Nejrychleji (necelých 16 minut) závěrečný úkol splnil tým IS Mise,
který nakonec, stejně jako loni, vyhrál celý VRAH.
Vyčerpané týmy alespoň na chvíli potěšeny úspěšným odletem
vědcovy dcery a zakončením hry se z promrzlého a zasněženého dne
konečně vrhly do příjemného prostředí statku, kde byla přichystána
večeře, pití, sprcha a nocležiště.
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6 Co se povedlo a co méně + co vyplynulo z dotazníků
Je na čase podívat se na VRAH 2012 kritickým okem – sice byl skvělý a úchvatný, ale každá
akce má své mouchy a my se chceme poučit a chyby neopakovat!
Co se nám povedlo:
-

Změna přihlašování po celých týmech přinesla snížení
administrativy a zjednodušení přihlašování. Shánění
náhradníků a plnění týmů si zajišťovali soutěžící sami.

-

Minimální trasa k dosažení cíle se zkrátila. Týmy mnohem
méně odpadávaly. Trasa byla oproti loňsku lépe průchodná
(málo kopců), ačkoliv někteří vytýkali hlavně u první etapy
příliš stanovišť na asfaltových cestách a příliš jasnou „hlavní“
trasu po obslužných stanovištích.

-

Zopakovali jsme úspěšný koncept hry. Nejvíce soutěžící v dotaznících chválili hru jako
celek – to, že si můžete sami vybrat, kudy půjdete. Stanoviště jsou s aktivitami, i bez,
s šiframi, i bez, s bonusy, i bez nich... Nikdy nevíte, co vás potká a kde zrovna budete
bloudit...

-

Týmy byly spokojeny s obslužnými stanovišti s aktivitou. Různorodé úkoly nebyly
obvykle moc složité (za což nás část soutěžích kárá – například úkol „tlačení
autobusu“ na stanovišti U Obrázku). Týmy v první etapě většinu stanovišť navštívily
v hojném počtu – jednak s vidinou nového dobrodružství, ale také výrazného
bodového přilepšení. Návštěvu obslužných stanovišť navíc motivujeme příběhovou
linkou.
-

Příběhová linka s cestováním časem se povedla –
snažili jsme se o zábavnou formu. Na stanovištích
byly týmy překvapeny, co jsme pro ně vymysleli, za
co jsme se převlékli. Rozuzlení a celá závěrečná hra
měla spád a týmy se pořádně hecly.

-

Organizátoři i účastníci hry byli ve skvělé náladě.
Přesuny mezi stanovišti jsme stíhali dle plánu.

Co se povedlo méně, aneb z čeho se lze poučit:
-

Počasí se podle mnohých povedlo, ačkoliv poprvé nám celou druhou etapu pršelo či
spíše sněžilo a mrzlo... Ovlivnilo to jednak průchod týmů trasou, který byl rychlejší a
přímější, ale také to, že týmy v podstatě neluštily šifry a bylo pro ně také dost obtížné
překreslit si stanoviště do mapy. Do dalších ročníků tak máme otázku, zda se alespoň
částečně nevrátit k VRAHu 2010, kdy byla druhá etapa zakreslená v mapě – odpadá
tak spousta práce s hledáním v mapě a také se tím eliminují nepřesnosti KČT mapy.

-

Týmy připomínkovaly nerovnoměrné bodování – resp. stanoviště s těžkou šifrou,
která se luští výrazně dlouho, bylo někdy bodované stejně, ne-li méně než jiné
stanoviště. Pro příští ročník musíme více počítat s časem luštění.

Statek, o. s.
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-

Čekání na závěrečné etapě si letos týmy odbyly u Hlavického rybníka, nikoliv před
Statkem, jako v minulých ročnících. Ačkoliv závěrečné plnění aktivity běželo jak na
drátkách (vysílačka se osvědčila jako výborný komunikační prostředek), týmy se
zdržovaly u rybníka plněním aktivity „miny“. I tak celkový čas čekání posledního týmu
byl „jen“ asi 90 minut z celkových 16 týmů, což hodnotíme jako přijatelné. I když
samozřejmě v mrazu není čekání vůbec příjemné – jinak to ale udělat neumíme :-(.

-

Umístit stanoviště Orlí tak blízko cíle první etapy se opět neosvědčilo – navštívilo ho
málo týmů.

-

Nerovnoměrnost v hodnocení obslužných stanovišť. Jak bylo zmíněno výše, na
některých stanovištích šlo relativně snadno získat plný počet bodů, na druhou stranu
na jiných stanovištích (hl. střeleckých) se plný počet bodů dal získat jen s obtížemi.
Svým způsobem nespravedlivé je to především kvůli tomu, že si týmy volí cestu a
nemusí tak jít na všechna obslužná stanoviště.

-

Opět jsme udělali chybu při sčítání výsledků. Způsobena byla stejným problémem
jako loni, a škodu napáchala na nemedailových pozicích hlavně z důvodu velmi
těsných bodových zisků.

-

Za méně povedená stanoviště považuji: destičku v Bělé pod Bezdězem, která byla
nedostatečně popsaná, špatně v KČT zakreslený pomník Paterovské stráně, narychlo
přesunuté obslužné stanoviště na „cestu od Radechovské hájovny k hl. silnici“,
zmateně zapsané stanoviště kóty „Močidla“ u obce Mohelnice… I tak jde vzhledem
k celkovému počtu stanovišť o minimum nepřesností.

Ačkoliv počasí první etapy bylo jako vždy výborné, druhá etapa si s námi letos pohrála. I přes
toto ztížení se akce velmi povedla, o čemž svědčí radostná vyprávění účastníků i
organizátorů.

Statek, o. s.
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7 Statistika
Týmy
Účastníci
Kluci
Holky
Věkový průměr
Nejstarší
Nejmladší
Počet stanovišť celkem
Orgové
Auta
Naježděné kilometry
Počet přespávajících na statku
Počet stanovišť s aktivitou
Největší počet bodů ve hře
Nejmenší počet bodů ve hře
Maximální možný počet bodů
(bez časových bonusů)
Stanoviště, která nikdo nenavštívil
* Není započítáno jedno vozidlo.

2012
19
68
39
29
25
38
14
150
19
6
4267*
69
19
3517
1070
5515

2011
15
56
38
18
24
52
13
127
19
6
4469
54
21
3643,75
- 335
5020

2010
10
37
21
15
24
49
15
82
13
6
3866
?
12
2020
648
3150

25

10

2

Nejnavštěvovanější obslužné stanoviště: U Obrázku, rozcestník (18 týmů)
Nejnavštěvovanější bezobslužné stanoviště: Bítouchov, kóta 294 (17 týmů)
Obslužná stanoviště s nejmenší návštěvností: Orlí (5 týmů)
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8 Vyúčtování
Příjmy tvoří především startovné od účastníků. V letošním roce činilo 1980 Kč za tým. Jen
zlomkem příjmů jsou dary od fyzických osob a ostatní příjmy (prodej triček).
Výdaje jsou stejně jako v loňském roce ve výši asi 40 tis. Kč. Hospodařili jsme bez jakýchkoliv
grantů. Financování pohonných hmot a cen pro vítěze na úrovni loňského roku jsme si mohli
dovolit jen díky navýšenému počtu týmů v letošním ročníku. Ceny pro vítěze byly letos velmi
hodnotné: water bagy, sportovní tašky, mikiny, turistické ručníky, lahve na vodu, termosky,
trička, nože a mnoho dalšího. Z velké části šlo o reklamní předměty od společnosti ČEZ, a.s.
Výdaje za potraviny nelze přesně určit dle účtenek, jako třeba na táborech, protože většina
jídla je zabezpečována z našich zdrojů na statku a zase naopak po akci spousta nakoupených
potravin zbývá. Výdaj za potraviny je tak kalkulován dle počtu účastníků, počtu dnů a
průměrných výdajů za potraviny z našich táborů.
Dlouhodobě se snažíme organizovat naše akce cenově dostupné pro studenty a pro
účastníky ze sociálně slabších poměrů. Rádi bychom, aby cena našich akcí byla pro většinu
účastníků vnímána jako nízká a nebyla rozhodujícím kritériem v tom negativním smyslu. To si
většinou můžeme dovolit, protože všichni naši organizátoři pracují na projektech ve svém
osobním volnu a zdarma. Vzhledem k tomu, že osobní náklady našich projektů jsou nulové,
jsou největší složkou provozních nákladů této akce cestovní náklady. Z důvodu udržení ceny
co nejníže, jsme si ovšem nikdy neúčtovali celé cestovní náhrady, ale pouze náhrady za
spotřebované palivo. Protože se jedná o logisticky velmi náročnou akci, během akce a
příprav najezdíme osobními automobily v součtu přes 4 tisíce kilometrů.

Příjmy

43 740

Výdaje

-40 006

Potraviny

-12 280

Doprava, z toho:

-11 847

Hromadná doprava

-627

Auta

-11 220

Ubytování

0

Ostatní režie z toho:

-15 879

Drobný majetek

-455

Odměny pro účastníky

-4 419

Kancelářské a výtvarné potřeby

-353

Ostatní režie a materiál

-10 652

Celkem

Statek, o. s.
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9 Poděkování a výsledky
Děkuji všem organizátorům za skvělou práci a obětovaný volný čas. Děkujeme všem, kteří
nám při přípravách vyšli vstříc, ale i všem účastníkům, kteří jsou naší motivací. Dále
děkujeme lidem, kteří zapůjčili svá vozidla, aniž by požadovali proplatit náklady na palivo.
Poděkování patří i ČEZ, a. s., za poskytnutí reklamních předmětů.
Organizátoři
Martin „Marťus“ Mikeš
Petra „Péťa“ Sudzinová
Honza „Laďa“ Zahradník
Zdeněk „Náčelník“ Mikeš
Pavel „Wodovka“ Hanuš
Tereza „Terka“ Sudzinová
Andrea „Andy“ Váňová
Michal „Schimák“ Mikeš
Mária „Mája“ Zahradníková
Vojta „Čuně“ Dokoupil
Tereza „Tera“ Váňová
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Honza „Písař“ Cigánek
Zuzana „Morwen“ Opltová
Vašek Strnad
Tomáš „Jerry“ Jeřábek
Ondra Väter
Růža Štanclová
Veronika „Ver“ Polová
Lucie „Lucish“ Šerclová
Dany Mikešová
Káťa Lukavská
Jarda „Page“ Vacula
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Výsledková listina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IS Mise (3517) – Petr, Petr, Lucie, Jan
Vrtkavé pandy (3319) – František, Jindřich, Simona
Yettitým (3077,5) – Vojtěch, Luděk, Lada, Lenka
Bazénová barakuda (2793,75) – Martin, Marek, Lenka, Martina
Koza na kámen (2660) – Pavel, Hana
Božský navigátor 66 ST (2409,5) – Vojtěch, Václav, Matyáš, Filip
Zlá kůzlátka (2383) – Šárka, Karel, Pavlína, Jan

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vystreslá pohoda (2325) – Ondřej, Pavla
Headless exception (2320) – Petr, Marie, Anežka
Tři čuníci (2302,5) – Jaroslav, Vojtěch, Karel
Vysoce integrované (2252) – Kamila, Nina, (Míša)
Trosečníci (2235) – Jakub, Michaela, Martin
Tlapky (2061) – Veronika, Václav, Karolína
Smíšení (1981) – Alžběta, Jan, Michal, David
Traktoristi (1958) – Jiří, Karel
Rockstars (1070) – Markéta, Tomáš, Václav, Lenka

Hru nedokončili: Jaroslav, Jiří (oba Dreamteam), Martin, Lukáš (oba Koza na kámen), George,
Václav, Rafaela (všichni Paladinové), Ludmila, Julie, Marek (všichni Rychlá rota), Šárka
(Traktoristi), Zuzana (Trosečníci), Jaroslava (Tři čuníci), Jan (Vrtkavé pandy), Barbora (Vysoce
integrované), Markéta (Vystreslá pohoda).
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10 Závěrem
VRAH 2012 je za námi a i přes některé hektické momenty a
věci, které nevyšly dle původních představ, se opět velmi
povedl. Počasí si s námi zahrávalo, sníh jsme opravdu na
podzimní prázdniny ještě neměli :-)
Naposledy děkuji skvělému organizátorskému týmu, který
letos pracoval na 200 %. Vážím si i pomoci lidí, kteří
spolupracovali ze zahraničí, z domova, nebo naopak jenom
v terénu. Všichni se VRAHu účastníme ve svém osobním
volnu a je pro nás pak velkou odměnou, pokud se akce povede. Většina účastníků odjížděla
z VRAHu se spoustou nových zážitků, dojmů, vjemů, často s úsměvem na tváři... Někdo
bohužel i s lehkými zraněními, ale tím už bývá takto náročná akce poznamenána.
Těším se na příští ročník VRAH 2013 a na shledání s vámi.
Martin „Marťus“ Mikeš
hlavní organizátor
Martus@Statek.org
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Přílohy
I Text z novin
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II Mapa postupu vítězného týmu IS Mise (cca 120 km)
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