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Úvodní slovo:
Vážení přátelé a příznivci,
rok 2010 přinesl občanskému sdružení Rosenthal mnohé cenné zkušenosti, které naši
skupinu popohánějí kupředu.
Některé typy akcí jsme si vyzkoušeli poprvé – jako byl příměstský historický tábor pro děti v
Březnici nebo slavnostní premiérový galavečer – a podle reakcí účastníků jsme se jich
zhostili poměrně úspěšně. Nadále jsme také pokračovali v již zaběhnutých stopách –
například s jednodenní jarní dětskou hrou nebo programem pro Den s královnou Johankou.
Jako v předchozím roce jsme dále rozvíjeli vztahy se spřátelenými uměleckými a výchovnými
sdruženími z regionu i mimo něj. Na zmíněném táboře jsme pracovali s mateřským centrem
Pampeliška, s hrami v zámecké zahradě nám významně vypomohl Březnický a rožmitálský
divadelní spolek, na představení při historickém dni s námi spolupracovali šermířské skupiny
z Prahy a Sedlčan. Pomoc externistů jsme potřebovali také při organizaci našeho největšího
projektu loňského roku – zážitkové hry Ardávské údolí 1462.
Těmto a všem dalším, kdo se na našich akcích jakkoli podíleli, patří za podporu a spolupráci
obrovský dík. Dále děkujeme také všem sponzorům, kteří naši činnost v minulém roce
materiálně či finančně podpořili.
Mikuláš Pešta
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Naše akce:

Prokletá hora
(17. 4. 2010, hájovna „Na Dědku“)
Bojová hra, která proběhla v dubnu
roku 2010 a typově byla podobná
dřívější V zemi krále vlků. Dětí se
tentokrát sešlo více než 50 a větší
část hry než rok před tím strávily
bojem mezi sebou. Čtyři skupiny dětí
představovaly
zástupce
čtyř
znesvářených národů, kteří byli
vysláni do země nikoho, aby
v útrobách tajemné hory nalezli
prastarou mocnou zbraň, která by
dokázala jejich straně přinést vítězství
ve válce.

Premiéra (24. 4. 2010, Rožmitál p. Tř.)
Premiéra filmu Poslední služba, filmu
natáčeného v prosinci roku 2009. Může se
zdát, že se jedná o obyčejný detektivní
příběh, ale ve skutečnosti je to dílo plné
rafinovaně poskládaných odkazů na klasické
hollywoodské trháky. Součástí galavečera
byly též výstupy bavičů a komentáře
odborníků v oboru.

Bitva o Minas Tirith
(26. 6. 2010, Rožmitál p. Tř.)
S pomocí šermířských skupin hlavně
z Prahy a Sedlčan se podařilo uskutečnit
na Johance 2010 velkou bitvu podle
předlohy J. R. R. Tolkiena Pán prstenů.
Součástí scény byly funkční kulisy hradeb
s bránou. Pro diváky byly připraveny tři
polní bitvy, dobývání hradeb po žebřících,
vyrážení brány beranidlem, střelba z luků
a katapultů a ohnivé a kouřové efekty.
Celkem asi 60 účinkujících.
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Ardávské údolí 1462
(9. – 13. 7. 2010, hájovna „Na Dědku“)
Larp z jakéhosi zapadlého balkánského údolí se odehrál
v červenci 2010. Obyvatelé jediné vesnice a tvrze v údolí
s napětím vyhlížejí blížící se tureckou hranici. To však není
to, co je znepokojuje nejvíce. Okolní lesy jako by žily svým
vlastním životem… Každý z 80 účastníků měl podrobně
napsanou postavu na tělo, s množstvím rozmanitých cílů,
postojů a vztahů k ostatním. Mnoho zápletek bylo
inspirováno balkánskou mytologií, ostatně část hráčů si
dokonce mohla zahrát tajuplné lesní bytosti, které ohrožují
vesnici, ale samy také bojují o přežití.

Škola šermu (16. – 20. 8. 2010, Březnice)
Tak zněl název pětidenního příměstského tábora,
který proběhl v srpnu 2010 v Březnici pod
vedením Rosenthalu a MC Pampeliška. Celkem
19 účastníků se octlo ve 14. století za vlády Jana
Lucemburského, který si je osobně vybral do
armády a podnikl s nimi tažení až do daleké
Francie. Děti si vyráběly vlastní vybavení do boje,
tedy meče, štíty a oblečení, prošly bojovým
výcvikem s mečem, dýkou, lukem a kuší i beze
zbraně. Navštívily místní tržiště, kde si vyzkoušeli
řadu řemesel pod dohledem zkušeného mistra
kováře, řezbáře, švadleny, pekařky, hrnčířky,
dráteníka, bylinkářky, tkadleny a svíčkáře. Ačkoli byl král Jan zabit, děti podnikly odvetnou
bitvu, kde jej pomstily a byly za to pasovány francouzským králem na rytíře.
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Akce, kterých jsme se zúčastnili:

Za krále a proti králi (23. 1. 2010, Praha)
Jednodenní bitva odehrávající se v pražské Šárce. Na této akci jsme rekonstruovali
historickou jednotku německých landsknechtů. Za naše sdružení se zúčastnilo 8 bojovníků.

Azeroth (1. – 2. 5. 2010, Česká Lípa)
Bitva s prvky LARPu inspirována počítačovým světem Warcraftu. Hry se účastnilo 5 našich
členů.

Bitva pěti armád (28. – 30. 5. 2010, Doksy)
Největší dřevěná bitva v ČR. Děj je na motivy Hobita od J. R. R. Tolkiena. Účastnili jsme se
v počtu 9.

Trója (21. 8. 2010, Vítkov)
Akce komornějšího rázu na motivy Homérovy Íliady, konaná na hradišti Curia Vítkov.
Součástí bitvy bylo i reálné obléhání. Naše sdružení reprezentovalo 9 členů.

Země snů: sen o hříchu (27. – 29. 8. 2010, zřícenina hradu Dívčí kámen)
LARP, ve kterém hráči představují sny. Tento ročník se odehrával v pekle. Účastnil se pouze
jeden člen.

Pellenor (8. – 10. 10. 2010, Stará Huť)
Bitva na motivy Pána Prstenů snažící se dosáhnout maximální realističnosti. Boje bývají
velmi tvrdé a intenzivní. Celkově se nás účastnilo 9.

Sněm (23. – 24. 10. 2010, Stránov)
Tento LARP se odehrává ve fiktivním království, ve kterém se koná sněm všech fantasy
národů. Účastnil se pouze jeden člen.
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Akce, kterých se chceme zúčastnit v roce 2011:
Za krále a proti králi (leden 2011, Praha)
Brody přes Želíz (duben 2011, Křtiny)
Azeroth (květen 2011, Česká Lípa)
Bitva pěti armád (květen 2011, Doksy)
Warhammer (srpen 2011, Jablonec)
Pellenor (říjen 2011, Stará huť)

Vize do budoucna:
Na podzim 2010, jsme podali žádost na Ministerstvo školství o dotaci na projekt „Brána do
historie 2011“. Jedná se o celoroční projekt zaměřený na práci s dětmi a mládeží.
Podrobnosti o tomto projektu naleznete na našich stránkách. Výsledek výběrového řízení
bude zveřejněn v průběhu ledna 2011.
V příštím roce bychom rádi rozšířili svoji činnost v oblasti scénického šermu a divadla,
protože v tomto odvětví jsme letos poněkud polevili. V hrách pro děti a mládež budeme
samozřejmě pokračovat s jasným cílem dosažení maximální kvality herního prožitku. V další
řadě chystáme spolupráci s občanským sdružením Curia Vítkov.
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Stav peněžních prostředků (Kč):

Pokladna
Běžný účet

k 1.1.2010

k 31.12.2010

3 113,-

1 610,-

22 797,94

36 374,71

Příjmy (Kč):

Členské příspěvky

1 600,-

Příjmy za akce (Prokletá hora, Ardávie, Škola šermu,
Johanka)
Přijaté úroky

96 150,20,77,-

Ostatní příjmy

226,-

Celkem

97 996,77,-

Výdaje (Kč)

Náklady na akce (Prokletá hora, Johanka, Ardávie, Škola
šermu, Pellenor, Natáčení filmu Klikaři)

77 301,-

Poplatky z BÚ

2 080,-

Ostatní režijní náklady

6 542,-

Celkem

85 923,-

Výsledek hospodaření k 31.12.2010

12 043,77 Kč
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Rada sdružení:
předseda: Mikuláš Pešta
místopředseda: Bc. Miroslav Punčochář
koordinátor: Adam Pešta

K 31. prosinci 2011 má Rosenthal o. s. 18 členů:
Lucie Děkanovská ml.
Lucie Děkanovská
Bc. Vítězslav Doležal
Vít Filipovský
Tomáš Henkl, DiS.
Bc. Alena Kučerová
Bc. Michal Olbert
Adam Pešta
Mikuláš Pešta
Šimon Pešta
Viktor Pešta
Bc. Miroslav Punčochář
Ondřej Ryjáček
Bc. Žaneta Říhová
Tomáš Stehlík
Tomáš Sloup
Bc. Monika Vlková
Bc. Tomáš Voříšek
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