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O VRAHovi
Sedmý ročník Velké Říjnové Akční Hry VRAH 2017 se konal netradičně ve Středních Čechách na Jílovsku a
v Hornopožárském lese. Zúčastnilo se ho 64 účastníků v 18 týmech. Letos se účastníci propadli do říše divů a
později do říše za zrcadlem a společně s Alenkou se pokusili zachránit bílou královnu ze spárů královny
červené. Ze startu v Davli došli po více jak 20 hodinách do Jílového u Prahy. II. etapa musela být bohužel
vzhledem k akutnímu nebezpečí větrné bouře Herwart zrušena a nahrazena vnitřním programem
v tělocvičně.
Pochod týmů v důsledku zkrácení měřil pouze mezi 40 a 70 kilometry. Výhercem hry se staly Vrtkavé pandy.

Vítězem hry VRAH se stává tým, který nasbírá nejvíce bodů za splnění úkolů na stanovištích. Asi dvacítka
stanovišť je v každém ročníku 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 etapy. Pochod měl původně
trvat od pátečního večera až do nedělního odpoledne s několikahodinovou pauzou v Jílovém u Prahy.
Bohužel ale musela být zrušena II. etapa kvůli výstraze smrtelného nebezpečí při pohybu v lese při větrné
smršti vyhlášené Českým hydrometeorologickým úřadem.
Náročné putování prověří účastníky jak fyzicky, tak psychicky. Během 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
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víceméně statické na statku v Lesnovku a určeny především mládeži z letních táborů pořádaných spolkem
Statek, od roku 2007 již pořádáme pochodové závody týmů určené i veřejnosti. VRAH v podobě, jaké ho
znáte nyní, se koná od roku 2010 s jednou jednoletou pauzou.
Při organizaci akce klademe důraz na bezpečnost a dobrovolnost – účastníci mohou kdykoliv ze hry odstoupit
a nechat se odvézt do cíle, kde je připraven odpočinkový program a je možné sdílet zážitky s ostatními
účastníky akce.

Realizátor
Spolek Statek, z. s., pořádá volnočasové a sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé a věnuje se aktivitám
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 jarní cyklistický výlet Kolovíkend (víkendová akce vhodná i pro začínající cyklisty),
odpolední pražská hra PraVrah, která má za cíl zábavným způsobem přiblížit málo známá místa centra Prahy.
Dále organizujeme zážitkové a vzdělávací akce zaměřené na ochranu přírody, turistické výlety 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 spolku najdete na www.statek.org
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Příprava
Po roční pauze bez VRAHa jsme se shodli, že ještě jeden ročník zvládneme zorganizovat. Původní idea byla, že
budeme pořádat obročně VRAH a letní tábor. Letním táborům ovšem pauza neprospívá, tak jsme dostali
nápad, že uspořádáme v roce 2017 obojí a uvidíme, jak to zvládneme. Utvrdili jsme se v tom zřejmě na
organizátorském víkendu, který jsme pořádali v termínu VRAHa, sice jsme si skvěle odpočinuli, ale něco jako
by tomu víkendu chybělo. Dali jsme si několik podmínek, a to, že lépe rozdělíme práci do celého týmu a
začneme s přípravou o hodně dřív, aby se rozložila pokud možno do celého roku. Obě podmínky nakonec
úplně splněny nebyly, ale VRAH 2017 se konal.
Nový VRAH se začal rodit 8. listopadu
2016,
kdy
jsme
začali
tvořit
organizátorský tým a začali hledat trasu,
21. listopadu jsme se definitivně
rozhodli, že VRAH bude. Vybrali jsme
tentokrát trasu nedaleko Prahy a to
v brdských lesích. Na začátku ledna
jsme měli dokončený plán trasy a
poslali žádost na Lesy ČR. Chvíli jsme si
mysleli, že máme vyhráno. Po
souhlasné odpovědi jsme ovšem od
dalšího stěžejního vlastníka dostali
v půli dubna zápornou odpověď a
původní trasa, na kterou jsme již měli
zamluvená ubytování v půli i na konci a taktéž proběhla první výjezdní porada, musela být komplet zrušena.
Další porada se tak týkala změny lokality a veškeré práce na příběhu či aktivitách se zastavili, dokud jsme
nefinalizovali trasu. V květnu jsme měli přepracované žádosti o povolení a doufali, že to tentokrát vyjde.
Trasa z Davle do Pyšel přes Hornopožárský les se nám také zamlouvala, i když nebylo jasné, kde budeme mít
nocleh na konci I. etapy, protože všechny alternativy postupně nevycházely. Naštěstí jsme v červnu obdrželi
souhlasná stanoviska od hlavních majitelů lesů a mohlo se tedy počítat s tím, že akce proběhne. Kvůli
zpoždění s přípravou a nejistotou konání jsme museli posunout přihlašování, a to až po skončení tábora
oproti původnímu konci června.
V srpnu, po návratu z letního tábora, jsme se tedy konečně mohli začít věnovat přípravě VRAHa naplno, tedy
zhruba ve stejnou dobu, jako jsme VRAHa připravovali v letech předešlých. Původně požadované rozprostření
prací a časová rezerva byla ta tam a následoval spíš pěkný kvapík, protože jak známo, o prázdninách se toho
příliš neudělá kvůli různě překrývaným dovoleným, v září se koná mnoho a akcí a říjen je již velmi krátký.
Ukázalo se také, že původně avizované časové možnosti organizátorů vzhledem k pracovním povinnostem,
dětem, partnerům, cestování a školám rozhodně nebyli tak růžové, jak se prvně zdálo.
Samotné přípravy jinak probíhají nejvíce v individuálním duchu či po menších pracovních skupinách.
Z počátku každý měsíc, čím se blíží akce, tak i častěji probíhá osobní schůzka organizátorů v Praze. K tomu se
konalo několik velmi důležitých výjezdních porad a výletů do terénu, jedna intenzivní víkendová tvořivá
porada v Praze a velká balicí a zkušební porada v Lesnovku a v Liberci.
Společné porady v Praze: 31.1., 28.3., 22.8., 5.9., 13.9., 14.10.
Výjezdní porady: 5.8., 27.8., 2.9., 3.9., 9.9., 10.10., 15.10., 21. – 22.10.
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Popis akce a stanovišť
Účastníci akce dostali pozvánku na oslavu 10. výročí založení spolku Statek, kterou jsme netradičně
naplánovali na vltavském nábřeží v obci Davle. Podmínkou účasti na oslavě bylo přijít s lampionem, čehož se
účastníci zhostili skvěle a nápaditě. Na břehu Vltavy tak v pátek večer odstartovala výroční párty, kde
nechyběl proslov předsedy, představení hostů, dárky a samozřejmě sladké pohoštění, které roznášeli
hostesky. Nebyl by to ale Statek bez hraní, takže jsme účastníkům připravili krátký orientační běh po Davli,
aby oslavili výročí hrou.

Po pár desítkách minut se vracely první týmy na místo cíle orienťáku, v tom se jim do cesty postavil rozšafný
králík, který je nadšeně vítal, preventivně jim děkoval a posílal je do barevného prostupu, vstupu do králičí
nory, aby co nejdříve pomohli najít bílou královnu v říši divů. Týmy také ve spěchu před vstupem obdržely
všechny papíry nutné pro absolvování I. etapy.
Po cestě tak na obslužných stanovištích potkávali Houseňáka, Tydlidýta s Tydlitkem, karty, Alenku,
Kloboučníka či kočku Šklíbu. Bílou královnu ale nepotkali, ta měla totiž sídlo až v cíli I. etapy.
• 16 Nad Oborskou lávkou, rozcestí:
Na stanovišti čekal Houseňák, který soutěživým
týmům vysvětlil, že nejprve musí jednoho člena
pronést kouřovými kruhy (obručemi) bez dotyku.
Teprve pak jim pověděl, že Bílá královna tu není
a popřál jim šťastnou cestu.
• 21 Třeštibok, rozcestník: Spolupráce,
bystré smysly a dobré vyjadřovací schopnosti se
ověřily ve vícerozměrném pexesu u Tydlidýta
s Tydlitkem. Jedná část týmu poznávala
předměty hmatem, druhá část podle zvuku, aniž
by o tom dopředu věděli.
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•

•

•

•

•

•

28 Pepř, rozhledna: Na vrcholku rozhledny
přivítala týmy bezradná hrací Karta, která
potřebovala dopravit kroužek vně zábradlí.
Účastníci museli spolupracovat, přičemž
k dispozici měli jen dřevěné tyčky a za zábradlí
sahat nemohli.
39 Štola sv. Josefa: Ve štole sv. Josefa bylo
rozmístěno několik velkých karet, které si
týmy musely zapamatovat a pak je venku
sestavit z rozstříhaných částí. Půlce týmů se
povedlo stanoviště splnit na plný počet bodů.
59 Vlčí rokle, tábořiště: U Kloboučníka bylo
třeba zdolat lanový most přes rokli. Za
odměnu osazenstvo účastníkům uvařilo čaj.
62 Grybla, přístřešek: Alenka požadovala
vyřešit logický úkol na zjištění toho, která
lahvička je ta pravá, aby jí navrátila správnou
velikost.
70 Kněží hora: Přenášení stavebního
materiálu pomocí kostkostrojů bylo úkolem u
Plcha. Chuděra je na to sám, tak se mu
pomocníci hodí. Stroje představovala
gumička, kterou mohli účastníci napínat
pouze provázky drženými na jejich koncích.
73 Ježdíkův lom: Rozsypaná jablíčka kočky
Šklíby musel vrátit do proutěného koše jeden vybraný z týmu, a ostatní pomocí lan se ho snažili
navádět.

Když týmy dorazily do Jílového, čekal tam na ně Králík, ale bohužel bílá královna tam nebyla. Jen proradná
královna červená, která poslala týmy zahrát si kroket a pokud by neuspěly, nechala by je popravit. Týmům se
ale zadařilo, a tak je nechala v sídle ukradeném bílé královně přespat.
V průběhu noci se ze zrcadla v tělocvičně, kde přespávali naši soutěžící, začalo ozývat volání o pomoc. To byla
uvězněná bílá královna. Rozespalé týmy začal budit i Králík a vyburcoval je k další aktivitě. Bylo nutné obejít
stanoviště šachových figur, dokonce se s nimi i utkat.
•

80-86 Jílové: Improvizované úkoly v tělocvičně základní školy prověřily všemožné schopnosti
účastníků. Museli projít bažinu, shodit kuželky, vydržet viset na pytli, střílet foukačkou, zvítězit
v Twisteru, zapamatovat si pozice šachových figur a zvítězit v boji s pálkami jeden proti jednomu.

Týmy, které měly splněny všechny aktivity dostaly také všechny části skládačky a mohly ji tak sestavit do
daného tvaru. Díky tomu se dostaly do říše za zrcadlem a mohly se konečně na závěr pokusit vysvobodit
zajatou bílou královnu. Nejdříve pomocí barevných kamenů musely uhodnout heslo, pak se mohly přesunout
do velké síně, ve které musely nejdříve rozmotat smotek s magnetem. Díky němu pak pomocí prutu
vytáhnout klíč a klíčem konečně vysvobodit zpoza mříží Bílou královnu!
Po úspěšné záchraně všech týmů následovala krátká párty a rozebírání zážitků. Kolem poledne došlo na
vyhlášení výsledků.
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Hodnocení
Akce byla bohužel nešťastně ovlivněna větrnou bouří
Herwart, která se přehnala v době konání akce přes
celou Českou republiku. V zájmu zachování bezpečnosti
jsme proto druhou, nedělní, etapu zcela přesunuli do
zastřešených prostor a připravili náhradní, zkrácené
řešení na ráno a dopoledne. Zážitek z celovíkendového
pochodu byl tak velmi narušen, lepší řešení v danou
chvíli ale bohužel nepřipadalo v úvahu.
První etapa samotná se velmi povedla. Účast na hře byla
velká, i tak se nám dařilo na aktivitách minimalizovat
čekací doby (snad kromě cíle I. etapy v Jílovém). Trasa
vedla většinou mimo asfaltové cesty a mimo sídla (i když
byla v podstatě za hranicí hlavního města).
Účastníky byl oceňován přístup organizátorů, stejně
jako hravé a nápadité hry. Kladně byl hodnocen veselý
příběh i s kostýmy a hereckými výkony. V některých
případech vadilo hodnocení či nastavení časového limitu
na aktivitách, buď příliš snadno dosažitelný maximální
počet bodů (přechod lanového mostu, přenášení
Houseňáka) nebo naopak celkem obtížně dosažitelný
maximální počet (Alenčina hádanka, přenášení
stavebních kostek). Pravidla však byla nastavena pro
všechny týmy stejně.
Letos jsme zkoušeli nový způsob sčítání výsledků. Kvůli zkrácení hry jsme ho nemohli plně využít, i tak se
ukázalo, že díky němu jsou výsledky přehlednější a méně chybové.
Z pohledu organizátorského bychom minimálně na I. etapu, která obsahovala oproti předchozím letům více
obslužných aktivit, potřebovali více organizátorů, kteří by stanoviště zajistili.

Vyúčtování
Příjmy tvoří z největší části startovné od účastníků a jen malou část ostatní příjmy (dotace, dary a příspěvky
na občerstvení). Letos jsme startovné mírně snížili z důvodu zrušení závěrečného přespání, o které nebýval
tak velký zájem.
Výdaje tvoří především příspěvek na provoz automobilů – pohonné hmoty a částečnou amortizaci majitelům
aut, jimiž jsou sami organizátoři nebo jejich rodiče. Výdaje byly oproti předchozím letům nižší z důvodu
terénu blíže u Prahy a kvůli zrušení II. etapy. Výraznou část výdajů pak tvoří potraviny pro účastníky a
organizátory po dobu akce a pronájem ubytování v půli. Ceny pro vítěze z větší části nakupujeme (např.
vybavené turistické lékárničky), částečně získáváme darem (letos od spol. Dixons Carphone). Mezi cenami
nechyběly lahve na vodu, trička, nože apod.
Každý účastník také získal jako upomínkový předmět látkový batůžek 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 2017 skončil v zisku 445 Kč , který bude použit na další činnost spolku.
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Výsledky
1. Vrtkavé pandy – 2817 b. (František, Jindřich, Michal)
2. Opilý opice – 2780 b. (Jaroslav, Pavel, Veronika, Zuzana)
3. IS mise – 2740 b. (Lenka, Petr, Petr, Petra)
4. Bezejmenní – 2673 b. (Iva, Jan, Klára, Petra)
5. Dva plus jedna – 2561 b. (David, Jan)
6. Sarajevská infantérie – 2536 b. (Kateřina, Michal, Tomáš)
7. Tři čuníci – 2445 b. (Jarda, Karel, Martin, Vojta)
8. Pioneers – 2330 b. (Jakub, Jan, Matyáš)
9. Vyorané myši – 2315 b. (Josef, Karel, Kateřina, Kateřina)
10. Dupající králíci – 2301 b. (Jan, Lucie, Martin, Nina)
11. *doplníme* – 2095 b. (Jiří, Karolína, Lucie)
12. Chronos – 1977 b. (Radovan, Tomáš)
13. Cirkus Zpomal – 1960 b. (Jakub, Kamila, Kateřina, Tomáš)
14. Snopmat – 1764 b. (Eva, Lukáš, Martin, Ondřej)
15. Kotelníci – 1650 b. (Katerina, Lukáš, Tomáš)
16. Teppich – 1578 b. (Bartoloměj, Jakub, Martin)
17. Lamy – 1498 b. (Hana, Lukáš, Tereza, Týna)
Nedokončili: Eliška, Filip, Shubhangini, Zuzana (všichni Nerds I), Jana (Teppich), Adam (Dva plus jedna)
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Organizátorský tým
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speciální poděkování:

Martin „Marťus“ Mikeš
Vojta Dokoupil
Petra Sudzinová
Bára Oberhelová
Pavla Mikešová
Michal „Schim“ Mikeš
Honza Zahradník
Růža Štanclová
Vašek Strnad
Terka Sudzinová
Honza Dokoupil
Terka Jinochová
Ivan Vencl
Tomáš „Jerry“ Jeřábek
Kája Vavrdová
Verča Pallová

•
•
•
•
•
•
•

Městská část Praha 1
Základní škola Jílové u Prahy
Dixons Carphone Brno
Lesy ČR s. p., Polesí Olešovice
Muzeum Jílové u Prahy
Nina a Honza (Dupající králíci)
za zapůjčení lodí

S přípravami dále pomáhali: Náčelník, Ver, Ráďa, Mája.

Statistiky
Týmy
Účastníci
Kluci
Holky
Věkový průměr
Nejstarší
Nejmladší
Počet stanovišť celkem
Organizátoři
Auta
Naježděné kilometry
Počet stanovišť s aktivitou
Největší počet bodů ve hře
Nejmenší počet bodů ve hře
Maximální možný počet bodů
(bez časových bonusů)

2017
18
64
40
24
28,7
42
16
91
(128)1
16
7
3083
18
(16)1
2817
1498
3300
(4190)1

2015
14
53
35
18
28,5
41
19
171

2014
18
69
43
26
26,8
39
18
141

2013
16
58
30
28
24,5
38
15
134

2012
19
68
39
29
25
38
14
150

2011
15
56
38
18
24
52
13
127

2010
10
37
21
15
24
49
15
82

17
7
4606
19

16
5
3772
19

19
8-9
5954
22

19
6
42673
19

19
6
4469
21

13
6
3866
12

3517
1070
5515

3643,75
- 335
5020

2020
648
3150

4230,75 4335,25 3991,25
1447,5
1265,5
1310
5640
5185
5410

Stanoviště, která nikdo nenavštívil

0
4
2
13
25
10
2
(48)
1
Hodnoty plánované bez efektu zrušení II. etapy. 2 Stanoviště zrušené II. etapy. 3 Bez jednoho vozidla.
Nina Martincová je jediným účastníkem, který prošel všech 7 ročníků VRAHa.
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2

Slovo závěrem
Myslím, že kdyby nám před deseti lety, když můj bratr pořádal poprvé outdoorový
závod Apocalypto, někdo řekl, že zvládneme uspořádat celkem deset velkých
outdoorových her, nevěřili bychom mu. Ovšem my to zvládli. Sedmý ročník Velké
Říjnové Akční Hry, který se konat neměl, málem se také nekonal, a nakonec byl
vinou počasí zkrácen, se ovšem i tak povedl a užily si ho desítky účastníků.
Je úžasné, že se na naše hry účastníci rádi vracejí. I my jsme rádi, že si můžeme
stále užívat to napětí, očekávání, legraci a pobyt venku s nimi.
Již po sedmé mi bylo ctí vést naší skvělou partu organizátorů, kteří dělali
maximum pro to, aby se VRAH vydařil a všichni si ho užili na maximum.
Těším se na shledání na některé z budoucích akcí spolku Statek.

Martin Mikeš
hlavní organizátor VRAH 2017
martus@statek.org
http://vrah.statek.org
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