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1 O VRAHovi
Šestý ročník Velké
Říjnové Akční Hry VRAH
2015 si užilo 14 tří až
čtyřčlenných
týmů,
celkem 53 účastníků.
Startovali
jsme
ve Frýdlantu, kde se
odehrávala zdravotní
konference. Jako hlavní
host zde vystoupil
Maestro
z pohádky
Byl jednou jeden život
a nabídl účastníkům prohlídku po lidském těle. A tak v první etapě účastníci poznávali, jak fungují
jednotlivá tělesná ústrojí. Na noclehu v Habarticích ovšem sami onemocněli, a tak se II. etapa
proměnila v zjišťování symptomů a nakonec se všem podařilo v cíli v Bílém Potoce vyléčit.
Cesta týmů tradičně měřila od asi 70 do 110 kilometrů. Výhercem se stal tým Bezejmenní.
Vítězem hry VRAH se stává tým, který nasbírá nejvíce bodů za splnění úkolů na stanovištích. Asi
dvacítka stanovišť je každoročně připravena s aktivitou, více než sto stanovišť je „bezobslužných“,
tedy takových, kde mají týmy za úkol něco zjistit, sečíst či najít. Důležité je zvolit správnou strategii
a dobře odhadnout své síly. Zatímco za luštění šifer si lze bodově přilepšit, za pozdní příchod do cíle
etapy se body ztrácí. Seznam stanovišť, šifer a mapových dohledávek dostaly týmy na začátku každé
etapy hry. Pochod trval od pátečního večera až do nedělního večera s několikahodinovou pauzou
v Habarticích.
Náročné
putování
prověří
účastníky jak fyzicky, tak psychicky.
Během dvoudenní akce si vyzkouší
jak spolupracovat v týmu, nabydou
nových schopností, poznají se
navzájem a zároveň uvidí a často
posunou své vlastní limity. Hrou se
snažíme rozšířit nabídku možností
aktivního trávení volného času.
Historie pochodu VRAH se začala
psát v roce 2003, kdy vznikla
tradice pořádat akční hru o
podzimních prázdninách. Zatímco první ročníky byly víceméně statické na statku v Lesnovku a určeny
především mládeži z letních táborů pořádaných sdružením Statek, od roku 2007 již pořádáme
pochodové závody týmů určené i veřejnosti. VRAH víceméně v podobě, jaké ho znáte nyní, se konal
pravidelně od roku 2010.
Při organizaci akce klademe důraz na bezpečnost a dobrovolnost – účastníci mohou kdykoliv ze hry
odstoupit a nechat se odvézt do cíle. Tam je na poslední den připraven odpočinkový program, kdy je
možné sdílet zážitky s ostatními účastníky akce.
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2 Realizátor
Občanské sdružení Statek, o. s., se zaměřuje na pořádání volnočasových a sportovních
aktivit zejména pro děti a mládež a organizuje aktivity v oblasti ochrany přírody.
Naši organizátoři mají více než desetileté zkušenosti s vedením akcí pro mládež.
Stěžejní akce, které během roku organizujeme, jsou letní tábor pro mládež a velká
říjnová akční hra. Mezi menší pravidelné akce patří zimní Deskohraní (den deskových
her), jarní cyklistický výlet Kolovíkend (víkendová akce vhodná i pro začínající
cyklisty), červnová odpolední pražská hra PraVrah, která má za cíl zábavným způsobem přiblížit málo
známá místa centra Prahy.
Dále
organizujeme
zážitkové
vzdělávací akce zaměřené na ochranu
přírody (např. Člověk přírodě),
turistické výlety, sportovně zážitkové
nebo pracovní akce na statku
v Podještědí, jako např. sázení
stromků. Některé naše akce jsou
finančně
podporovány
úřadem
Městská část Praha 1.
Více informací o našem sdružení
najdete na www.statek.org.

3 Příprava
Letošní příprava začala výrazně dříve, než obvykle, již v únoru 2015, kdy jsme byli rozhodnuti,
že VRAH letos bude a naopak letní táboření, které zabíralo při přípravách větší množství času, se
konat nebude. Poprvé v dubnu jsme tedy už vyrazili na první průzkumný čundr z Oldřichova do
Frýdlantu (až později jsme zjistili, že většinu nalezených stanovišť budeme nuceni zrušit).
A na začátku léta jsme již měli plán na umístění stanovišť víceméně hotový, uskutečnilo se již několik
porad ohledně příběhu a úpravy hry a bylo spuštěno přihlašování.
Teprve po polovině uskutečněných porad v terénu jsme schopni umístit všechna místa obslužných
stanovišť a může se tak rozběhnout mašinérie žádostí o povolení. Nejdůležitější žádost, a to od Lesů
ČR nám ovšem byla prvně vrácena jako zamítnutá, což velmi ztížilo přípravy. Nakonec jsme se dohodli
na kompromisu a to především přesunu startu z Oldřichova v Hájích do Frýdlantu a minimalizaci
nočního pochodu. Pozastavené přípravy se tak díky vstřícnému přístupu LS Frýdlant mohly zase
rozběhnout a mohli jsme dále objíždět terén. Přípravy letošní hry zahrnovaly celkem 22 žádostí
a oznámení, přičemž letos jsme dostali největší množství odpovědí – dokonce i od obcí, které jsme
jen informovali o konání hry. Často se starostové příhraniční oblasti potýkají se strachem občanů
z neznámých osob, z důvodů vysoké kriminality. Byli proto rádi, že se k nim informace dostává
a mohou to tak občanům oznámit v předstihu.
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Čím více se blíží samotná akce, tím se
zintenzivňují porady v Praze, ale
i v Liberci, kde jsme měli víkendovou
základnu. Velkou práci jsme si i letos
dali s přípravou kostýmů a mnoho
času pak zabrala i příprava šifer
a výroba rekvizit na obslužná
stanoviště. Naštěstí se stejně jako
v předešlých letech podařilo dobře
rozvrhnout úkoly při přípravách, kdy
se zapojila větší část týmu a vše tak
bylo
připravené
včas.
Kvůli
zjednodušení příprav používáme již
léta sdílený dokument na internetu,
díky němuž má každý organizátor přístup k aktuálním úkolům a změnám a sám se může vyjadřovat
ke všem řešeným záležitostem.
Na poslední poradě před akcí se tak finalizuje balení na jednotlivá stanoviště, zkouší se poslední
obslužné aktivity, tisknou se podklady pro účastníky, testují se zbývající šifry, píše se nákupní lístek,
dovyrábějí se rekvizity, revidují se instrukce pro organizátory,…
Zájem o hru byl letos nižší než v předchozím roce, zřejmě i kvůli termínu, který vyžadoval vzít si volno
v zaměstnání nebo zameškat školu. Několik týmů se odhlásilo až těsně před konáním hry, jeden se
odhlásil ve lhůtě bez storno poplatku. Všech 14 týmů hru dokončilo, i přesto, že především druhá
etapa patřila k delším.
Porady organizátorů v Praze: 3. 2., 26. 3., 25. 6., 18. 8., 1. 9., 23. 9., 13. 10.
Výjezdní porady v terénu: 8. – 9. 5., 27. – 28. 6., 1. – 2. 8., 28. – 29. 8., 2. – 4. 10., 16. –
18. 10., 23. 10. a individuální výjezdy
Osobními automobily se na přípravách i akci najezdilo 4606 km, z toho na samotné akci cca 2755 km.

4 Popis akce a stanovišť
Pátek 23. 10., pozdní večer, nádraží
ve Frýdlantě. Z vlaku vystupují
účastníci šestého ročníku hry VRAH.
Vyslyšeli výzvy na dress code, takže
pánově dorazili s motýlkem a dámy
ozdobeny květinou. Koná se zde přeci
významná zdravotnická konference
Vascularium
Radicalis Anatomia
Humana, na které bude přednášet
věhlasný Maestro (z animovaného
seriálu Byl jednou jeden život). Přednášející si nejprve nechá všech přítomných 14 týmů představit,
aby věděl, s kým má tu čest. Pak nechá týmy slupnout kouzelnou pilulku, aby se zmenšily a mohly se
spolu s ním vydat na dobrodružnou cestu po lidském těle.
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Účastníci na tuto cestu dostávají prozatím první mapku a úkol, aby si zvykli, jak se po těle pohybovat.
Po asi hodinové městské hře dorážejí na místo srazu u frýdlantského železničního muzea, kde
konečně dostávají seznam všech stanovišť I. etapy, šifrovací listy a seznamy dohledávek. Vrhají se
tedy nejdříve na luštění, plánování a zakreslování. Nevyplatí se ovšem dlouho otálet, aby účastníci
stihli otevírací dobu stanovišť s aktivitou a zvýhodněná stanoviště s časovými bonusy. Na každém
obslužném stanovišti první etapy poznávají některou z částí lidského těla, a pokud jsou úspěšní,
získávají body a razítka do zdravotního průkazu.
26 Heřmanice, rozhledna
Na prvním nočním stanovišti pod
originální dřevěnou rozhlednou potkávají
bílé krvinky. Úkolem je vyzkoušet si, jaké
to je zachytávat škodliviny v temnotě
lidského těla. Jeden člen z týmu je na
rozhledně a hází míčky = škodliviny dolů,
přičemž další dva dole se je snaží chytat
do látkového pytle. Bodují se chycené
škodliviny, ale záleží i na území, ve
kterém byly míčky chyceny.
29 Suchý, rozcestí cest severně od vrcholu
Rozmnožovací ústrojí potkávají týmy na Sedmicestí uprostřed lesa. Zahrají si zde na spermie, které se
snaží přivázány na gumě dojít co nejdále.
37 Harta, břeh na žluté značce
Trochu zákeřně umístěné stanoviště za řekou bez
jednoznačného přístupu po souši navštívilo i tak
13 týmů. Potkaly zde buňky kůže, a poznaly jaké to
je, když očkování prochází jednotlivými vrstvami
kůže.
52 Bulovský potok, mezi rybníky
Uprostřed lesů a rybníků se dalo setkat s ledvinami.
Účastníci měli za úkol čistit lidské ústrojí, a to jak po
vodě, tak po souši.
63 Pohanské kameny
Na příjemné vyhlídce nad obcí Višňová čekala
na týmy stavba DNA. Dva vybraní jedinci museli
na sebe stavět stavební kameny, představované
basami od piva, co nejvýše, aby byl řetězec co
nejvyšší.
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70 Mlýnský rybník, pískovna
Červené krvinky musí umět velmi dobře mířit, aby zacílily
na místo určení. Účastníci natrénovali s luky a šípy.
78 Habartice, tělocvična ZŠ
Až do 17:30 byl posunutý cíl I. etapy, který všechny týmy
stihly. Po příchodu je přivítal Maestro a dal jim jako
třešničku na dortu ještě za úkol vyzkoušet živý petangue,
kdy jeden z týmu byl vysílán na skateboardu ke kuželu.
Pak už si týmy mohly spokojeně dopřát teplou gulášovou
polévku nebo odpočinout ve spacáku.
Již krátce po jedné hodině letního času budí všechny
přítomné spící účastníky doktoři z protivirového oddělení.
Zjistili, že jsme se všichni nakazili neznámou zákeřnou
chorobou. Vysílají nás okamžitě na zevrubné lékařské
vyšetření kvůli zjištění symptomů naší nemoci.
99 Noční stanoviště
V době tradiční změny času z letního na zimní účastníci v okolí
tělocvičny navštěvují pět lékařských ordinací, kde ověřují své
schopnosti sluchu, zraku, čichu či hmatu.
Po absolvování povinných prohlídek jsou odkázáni na stanoviště
sanitek, které je všechny do 4 hodin zimního času odváží z Habartic
do Pertoltic k další cestě k vyléčení.
123 Vyhlídka
Stanoviště, kde mozkové závity jely na plné obrátky. Věnovat se
zároveň odměřování času a luštění osmisměrek byl pro mnohé týmy
oříšek.
126 Arnoltický vodopád
Sítnice nepřevrací správně obraz, a tak si účastníci vyzkoušeli, jaké to
je chodit jen za pomocí zrcátka, když nemáte periferní vidění.
140 V Lukách, les
Převádění nervových vzruchů byl pořádný
nervák. Každý z týmu musel projet úzkým
okem bez dotyku drátu, aby si odnesl
maximum bodů.
144 U Modřínů, cesta do Nového Města
Skrze tepnu z plic do mozku, jinak také
skrze rouru pod silnicí, účastníci přenášeli
nafouknuté balonky s kyslíkem v časovém limitu.
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156 most přes potok na zelené značce, U Spálené hospody
Organizmus účastníků byl již velmi zmožen nemocí, nedokázal správně roztřídit živiny z potravy.
Museli tak ručně dle informací z mozkovny přenášet jednotlivé živiny z úst do žaludku.
176 Kočičí kameny – ferrata
Cesta k tíživému ledvinovému
kameni vedla přes jištěný
chodník na pěknou žulovou
vyhlídku.
Stanoviště
bylo
umístěno již velmi blízko cíli, tak
si ho některé týmy musely
nechat z časových důvodů ujít.
182 Bílý Potok,
středisko Krakonoš

rekreační

Poprvé v dějinách hry nebyl cíl
umístěn na statku v Lesnovku.
Již za šera dobíhaly týmy na poslední chvíli do Bílého Potoka, aby stihly odevzdat odpovědní listy
II. etapy. Na samotnou záchranu a vyléčení se od zákeřné nemoci se stála fronta.
Receptem k vyléčení bylo postupně: vylovení magických
předmětů z potoka pomocí magnetu, poté jejich
rozestavění a uvolnění kotlíku s živou vodou. Každý tým
dostal již na začátku do kotlíku živou vodu podle toho,
kolik měl nasbíraných razítek ve zdravotním průkazu.
Dále i s kotlíkem se tým přesunul do kameniště, kde se
skrýval léčivý nůž. Jedině jím šlo odříznout jedové
Fénixovo vejce tak, aby spadlo do kotlíku. Poté
následovala střelba foukačkou na dračí srdce. Stačilo pár
kapek z tohoto artefaktu a už na tým čekal poslední úkol
– nošení zbývající živé vody ze studánky. Ve chvíli, kdy
všichni členové týmu zasedli do svatyně a dali ruce
do kotlíku, byli vyléčeni a hra pro ně úspěšně skončila!
Zapeklitý úkol v lesním terénu jako první zvládl tým
Vrtkavé pandy.
Týmy se postupně odebíraly na večeři a do hodovní síně.
Samozřejmě také využily možnosti sprchy a odpočinku
na luxusních postelích. Do pozdních hodin se ještě
probíraly zážitky, klábosilo o všem možném a promítaly
fotky. Škoda, že někteří ještě v neděli museli odjet domů.
V pondělí dopoledne po vydatné snídani proběhlo vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen
nejúspěšnějším týmům.

8

5 Hodnocení
Šestý ročník hry se velmi vydařil navzdory tomu, že se málem nekonal a potýkal se s nižší účastí.
Počasí tradičně velmi přálo, noci byly krásné s pěknou viditelností, dny víceméně slunečné v pestrých
podzimních barvách. Během hry se letos nestalo žádné větší zranění, téměř všichni účastníci hru
dokončili. Za zmínku stojí dva menší problémy: hluk na prvním nocležišti z přiléhající fotbalové šatny
či vyhrožování jednoho majitele pozemku některým týmům, že na ně zavolá policii.
Z pohledu organizátorského se letos přípravám věnovala větší část roku, takže by přípravy byly bývaly
mohly být klidnější. Vzhledem k již zmiňovaným problémům ve fázi příprav se ale nakonec časový
náskok dost ztenčil. Jelikož se hra konala ve Frýdlantském výběžku (mimochodem pro všechny týmy
dosud neprobádané, a dle jejich slov velmi zajímavé prostředí), zvolili jsme jako základnu pro porady
Liberec, což byla velká výhoda a zjednodušení. Od každoročního nekompletního nabalení
na stanoviště nás letos zachránila Bára s jejím týmem, díky níž měl každý organizátor na své
stanoviště opravdu vše, co potřeboval včetně legračních kostýmů. Vtipné kostýmy a srozumitelný
příběh se nám i letos vyplatilo
využít.
Co se týče mapování, i letos
jsme týmům rozdali mnohé
dohledávkové zákresy, aby pro
ně byla hra příjemnější. Díky
dobrým podmínkám v terénu
jsme mohli výrazně eliminovat
problémové destičky, jichž bylo
během hry opravdu jen několik.
I přes několikeré kontroly
zákresů a popisů jsme i letos
zveřejnili pár stanovišť s chybou,
oproti prvním ročníkům šlo ale opravdu jen o malé nepříjemnosti. Všem dotčeným týmům jsme za
daná stanoviště přiřkli kompletní body. O šifrách se týmy letos vyjadřovaly kladně, spíše jako o
jednodušších, že se jim podařilo jich vyluštit více.
Ohledně trasy se každoročně ozývají hlasy na eliminaci asfaltových silnic, z čímž bohužel nemůžeme
moc udělat. Jednak v ČR je jen velmi málo území, kde by nebyly asfaltové silnice, a tam kde by to
případně šlo, není v našich silách mít povolení od všech vlastníků soukromých pozemků. Každopádně
trasa vedla v klidném, příjemném prostředí s mnoha zajímavými přírodními úkazy. Druhá etapa byla
oproti některým předešlým ročníkům celkem dost dlouhá a času bylo málo. Některé týmy
překvapené druhou půlku této etapy již musely jít napřímo, aby stihly cíl.
Většinu aktivit týmy hodnotily kladně. Největší úspěch měly ty úkoly, ke kterým jsme využily
přirozené překážky v terénu (hod z rozhledny, prolézání propustkem pod silnicí, via ferrata). Obecně
se líbí veselé autorské hry, jako třeba chůze se zrcátkem pozadu. Někteří pak negativně hodnotí,
pokud je limit na splnění aktivit i přes testování příliš benevolentní, jako se to stalo letos právě
u stanoviště bulev či na Bulovském potoku. Kladná hodnocení si vysloužily i klasiky jako je střelba
nebo lezení po pivních přepravkách.
Závěrečnou aktivitu tradičně poznamená velký nárazový příchod týmů, který byl letos maximální
(všichni dokončili závod v rozmezí asi 15 minut). I tak se zvládlo odehrát závěrečku za 2 hodiny.
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Týmům nejvíce vadil tupý nůž, který znepříjemňoval přeřezávání provázku (hned s prvním týmem
začalo pršet se sněhem a umělý provázek trochu změnil vlastnosti). Většina si ale závěr pochvalovala,
i když oproti předchozím letům některým chybělo více publika a povzbuzování od ostatních týmů.
Hra se totiž hrála v lese opodál a nikoliv před budovou.
Velkým příjemným překvapením pro všechny byl cíl v rekreačním středisku, kde měl každý účastník
svou vlastní postel, a bylo možné se rozprostřít do pokojů. K dispozici bylo také více sprch a dostatek
jídla.
Z dotazníků vybíráme něco, co nás hřeje u srdíčka :-) Co se vám na akci líbilo nejvíce?
Jako ostatně vždycky se vám podařilo objevit krásnou, a přitom turisticky ne moc
navštěvovanou krajinu. Byla jsem z Frýdlantska nadšená a určitě se tam ještě vypravím!
Ranní svítání u Harty bylo famózní!
Přístup organizátorů byl v kteroukoliv denní i noční hodinu super.
Každopádně hry měly vyrovnanou úroveň a ani u jedné jsem si neříkal, že by to byla nuda.
Orientační běh v noci ze soboty na neděli, soutěžní atmosféra, přátelská rivalita mezi týmy
na obslužných stanovištích, nový lidé, únik od rušného života velkoměsta.
Celková atmosféra, taková přátelská k čemuž přispělo i závěrečné posezení a to, že tam
nebylo 150 týmů, ale jenom pár a několikrát jsme se za ty dva dny potkali.
Že všechno fungovalo, jak mělo. Organizace byla perfektní. Aktivity byly zábavné. Trasa byla
krásná. A s týmem jsme se letos nehádali :)
Myslím, že jediné, co bych vzkázala je to, co Vám budou vzkazovat všichni - CHCEME PŘÍŠTÍ
ROK DALŠÍHO VRAHA!

6 Vyúčtování
Příjmy tvoří z největší části startovné od účastníků a jen malou částí ostatní příjmy (dary a doplňkový
prodej triček). Letos jsme kvůli neúspěšné žádosti o dotaci byli nuceni navýšit startovné.
Výdaje tvoří především příspěvek na provoz automobilů –
pohonné hmoty a částečnou amortizaci majitelům aut, jimiž
jsou sami organizátoři nebo jejich rodiče. Výraznou část
výdajů pak tvoří potraviny pro účastníky a organizátory po
dobu akce a také ubytování.
Atraktivní ceny pro vítěze částečně nakupujeme (např. letos
hlavní cena vybavené turistické lékárničky), částečně
získáváme darem. Letos se hrálo mimo jiné o ceny od
obchodu HQH. Mezi cenami nechyběly malé lodní vaky, lahve
na vodu, trička, nože apod. Každý účastník také získal jako
upomínkový předmět reflexní pásek s logem hry.
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
akce cestovní náklady.
VRAH 2015 skončil ve ztrátě přesahující 3000 Kč.
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7 Statistiky
2015

2014

2013

2012

2011

2010

Týmy

14

18

16

19

15

10

Účastníci

53

69

58

68

56

37

Kluci

35

43

30

39

38

21

Holky

18

26

28

29

18

15

28,5

26,8

24,5

25

24

24

Nejstarší

41

39

38

38

52

49

Nejmladší

19

18

15

14

13

15

Počet stanovišť celkem

171

141

134

150

127

82

Organizátoři

17

16

19

19

19

13

Auta

7

5

8-9

6

6

6

4606

3772

5954

4267*

4469

3866

Počet přespávajících na statku

X

72

68

69

54

?

Počet stanovišť s aktivitou

19

19

22

19

21

12

Největší počet bodů ve hře

4230,75

4335,25

3991,25

3517

3643,75

2020

Nejmenší počet bodů ve hře

1447,5

1265,5

1310

1070

- 335

648

Maximální možný počet bodů

5640

5185

5410

5515

5020

3150

4

2

13

25

10

2

Věkový průměr

Naježděné kilometry

(bez časových bonusů)
Stanoviště, která nikdo nenavštívil
* Není započítáno jedno vozidlo.
Nina Martincová je jediným účastníkem, který prošel všech 6 ročníků VRAHa.
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8 Poděkování
Děkujeme každý rok a děkování není nikdy dost :) V prvé řadě patří díky organizátorům, kteří se
několik dlouhých měsíců (v době příprav ale utíká čas rychleji, než by bylo zdrávo) věnují přípravám
na hru ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Děkovat je nutné účastníkům, kteří se již po
několikáté (nebo taky poprvé) odhodlali bojovat sami se sebou a nabíjeli nás po celou dobu konání
hry svou neutuchající energií. Děkujeme všem spolupracujícím subjektům a rodinám organizátorů,
kteří nám vyšli vstříc či zdarma zapůjčili materiál či automobily.
Velký dík patří Nině a Honzovi za přípravu výborného občerstvení na závěrečnou hostinu.

Organizátoři a pomocníci
Martin „Marťus“ Mikeš

Péťa Sudzinová

Vojta „Čuně“ Dokoupil

Terka Sudzinová

Verča „Ver“ Polová

Vašek Strnad

Michal „Schimák“ Mikeš

Tomáš „Jerry“ Jeřábek

Bára Oberhelová

Pavel „Wodovka“ Hanuš

Růža Štanclová

Kuba „Kub“ Ondrášek

Pája Suchánková

Terka Jinochová

Ráďa Frymlová

za podporu děkujeme také Náčelníkovi,
Denýšovi, Máje, Dany.

Honza „Laďa“ Zahradník

9 Výsledky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bezejmenní
IDKFA strikes back
Vrtkavé pandy
PUREcuda
Tři čuníci
Zběhlí králíci
Místo mozku Havel
Prázdná králíkárna
Sarajevská infanterie
Párty stan a Jarek
Raudíři
Doplníme
SPNCH A
Rockový Lamy

4230,75
4192,25
3730,5
3649,95
3490,5
3350,75
3208,75
3155,5
2930
2899,25
2831
2783,75
2697,25
1447,5

Vojtěch
Michal
František
Petr
Jaroslav
Jan
Klára
Kamila
David
Monika
Tomáš
Karolína
Jan
Hana

Klára
Petr
Jindřich
Martin
Vojtěch
Nina
Martin
Lukáš
Michal
Simona
Petr
Jiří
Martin
Týna

Jan
Petr
Michal
Martina
Martin
Martin
Pavel
Míša
Tomáš
Ondřej
Ondřej
Zuzana
Aneta
Václav

Hru nedokončili: Šimon (Zběhlí králíci), Jaroslav (Párty stan a Jarek), Hynek (PUREcuda), Simona
(Vrtkavé pandy), Lenka (Raudíří) - přidala se v průběhu.
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Jana

Lukáš

Pavel
Kateřina

Jiří
Kiki

10 Závěr
Skončili jsme jednu dlouhou etapu, v které jsme uspořádali v šesti letech 6
outdoorových her, jejich přípravou jsme strávili stovky hodin a vyplnili tak jednu
část našich životů. Během těch šesti let jsme našli stovky stanovišť, připravili
desítky šifer, uspořádali mnohé tradiční i netradiční aktivity, oblékli na sebe
roztodivné kostýmy, vytiskli stohy papírů, protřídili kvanta fotek a poznali desítky
čtverečních kilometrů zajímavé české krajiny.
Ačkoliv přípravy každého ročníku byly velmi náročné a ne vždy se podařilo ve hře
vše dotáhnout do nejmenšího detailu, na každý ročník VRAHa vzpomínám
s potěšením a úsměvem. Každý ročník, i ten poslední, ve mně vzbudí pocity
radosti, hrdosti a váže se k němu spousta vzpomínek, z kterých doufám, budu
moci čerpat i nadále.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách VRAHa a věnovali mu tak kus sebe. Děkuji
všem dárcům, bez jejichž přispění by se taková hra nemohla uskutečnit. Díky všem, kdo si naše hry
oblíbili a účastnili se jich.
Nezbývá než si popřát hodně sil do některého z příštích ročníků.
Martin Mikeš
Hlavní organizátor VRAH 2015
Martus@Statek.org
www.vrah.statek.org
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