Výroční zpráva občanského sdružení Czech DDR

Rok 2009

Akce
27. - 29. 3. SCON 09, Praha
Již třetí ročník akce zaměřené na sci-fi,
který má mnoho doprovodných linií,
prodejních výstav a soutěží. Jednou z
doprovodných linií jsme byli i my s
hudebními hrami a mohli jste si
vyzkoušet klasické ITG se dvěma
Impact pady, stanoviště s Parou a
nově i hru Pop´n´music, která sklidila
obrovský úspěch. Doplňkem byl prodej
vybavení a her od firmy Rare-Items.

08. - 10. 5. AnimeFest, Brno
Šestý ročník akce pro všechny
fanoušky japonské mangy a anime,
filmu, tradic i kuchyně, pořádaný v
Brně. Hudební hry mají v Japonsku své
kořeny také a tvořily jednu z linií, kde
jste si mohli poprvé v ČR vyzkoušet
systém iDANCE, ale i DrumManii nebo
klasické ITG. Doplňkem byl prodej
vybavení a her od firmy Rare-Items.

16. 8. ITG Night dance, Praha
Stále se účastníme velkých akcí a conů,
kde zajišťujeme hraní pro veřejnost, ale
občas je potřeba udělat i něco čistě
hudebního pro nás hráče. Díky tomu
vznikl nápad na společné hraní
hudebních her za tmy při svitu loučí v
kamenné části parku ve Vysočanech a
moc se povedlo. Součástí akce bylo i
hromadné focení v nových tričkách
sdružení a povídání s přáteli.

Akce
29. - 30. 8. Pasohlávky
PIU arkáda se nám během roku
přestěhovala ze Šumperka do
autokempu Merkur v Pasohlávkách. V
autokempu jsou k hraní naprosto
ideální podmínky včetně služeb a
ubytování, takže jsme tam strávili
několik víkendů za sebou individuálně i
jako sdružení dohromady. Uspořádali
jsme hudební triatlon, pouštěli videa z
akcí, rozdávali trička, učili nové hráče a
zlepšovali se v hraní.

11. - 13. 9. Comics Salón, SK
Šestý ročník japonského Comics Salónu
a dvanáctý ročník sci-fi a fantasy Istro
Conu v Bratislavě. Hudební hry mají
své místo v rámci Comics Salónu již od
začátku a letos jste si mohli exkluzivně
vyzkoušet systém iDANCE, klasické
ITG, PIU nebo i Singstar. V rámci
Comics Salónu také proběhlo
Mistrovství Slovenské republiky v
tanečních hrách a my jsme pomáhali s
rozhodcováním.

08. 11. Mistrovství ČR 2009
MS je náš nejdůležitější turnaj o
nejlepšího hráče hudebních her v
České Republice. Letos jsme ho
pořádali ve spolupráci s Rare-Items a
Grunexem na Brněnském výstavišti v
Brně v rámci veletrhu nazvaného
Digitex. Na vítěze čekaly hodnotné
ceny v podobě zvukové sestav
Logitech a několik cen bylo vhozeno i
mezi fanoušky a diváky.

Něco navíc
Nový blog a nový portál
Komunikace je základem všeho.
Začátkem roku jsme spustili blog,
který slouží jako zdroj oficiálních
informací od sdružení směrem k
hráčům, ale i naopak. V druhé polovině
roku 2009 vznikl úplně nový portál
sdružení, který se rozrostl i o recenze
hudebního vybavení nebo popis
tanečních her a velký dík za to patří
hlavně NXovi. Práce na blogu ani
potále však nikdy nekončí, ještě máme
co doplnit!

Nová trička sdružení
Začátkem roku jsme navrhli, objednali a
rozdali úplně nová trička sdružení. Ta
původní byla přeci jen už tři roky stará a
design i webová adresa volaly po
změně. Navrhli jsme úplně nová, ve
dvou kategoriích (dámský a pánský
motiv) a v mnoha barevných
provedeních, která mají svůj důvod.
Třeba červené triko mohou mít jen členi
sdružení, tmavě zelené triko nosí jen
ten, kdo vyhrál naši soutěž nebo turnaj.

O sdružení
Valné hromady v roce 2009
28. únor - řádný termín, Praha

Malé shrnutí roku 2009
Změny navrhované koncem roku 2008 se postupně zařadily do života sdružení a
můžeme říci, že jsou vnímány pozitivně. Členem je teď každý, kdo má rád svět
hudebních her a zároveň se nebojí dělat něco pro druhé, takže sdružení je plné jen
těch lidí, kteří jsou aktivní. Opustili jsme původní vizi jen jedné hry a dnes se
věnujeme všem tanečním hrám plus něčemu navíc, pořádáme pestré hudební akce a
pečlivě si vybíráme akce kterých máme být součástí, protože kvalita vystřídala
kvantitu. Za hrami jezdíme do zahraničí, vědomosti sbíráme od zkušených hráčů,
udržujeme kontakty s výrobci her, zprostředkováváme nebo půjčujeme hráčům
originální vybavení z celého světa, informujeme o novinkách, píšeme reportáže a
pořádáme Mistrovství. Občas to není jednoduché, ale odměnu už máme, protože
komunita se rozrůstá, staří hráči se vracejí se zájmem o nové věci a naše akce jsou
mnohem pestřejší a profesionálnější, než kdykoliv předtím.
Uvědomujeme si, že problémem moderní doby je komunikace a že všechny naše
pokusy o změnu musí být vidět. Vytvořili jsme nový portál sdružení s oficiálními
informacemi, založili internetový blog s oficiálními zprávami i reportážemi a fotkami
od samotných hráčů a založili otevřenou skupinu na Facebooku i s kalendářem akcí,
fotkami a novinkami. Každý nám teď může říci svůj názor, svoje přání, může poslat
reportáž nebo třeba jen informaci o zajímavé akci, na které se objevují i hudební hry.

Vedení sdružení
Předseda sdružení - Jana Molnárová
1. místopředseda sdružení - Magda Rozehnalová
2. místopředseda sdružení - Jan Horský

Více druhů hudebních her
Opustili jsme koncept jedné hry a přinášíme jich teď daleko více. Abychom byli
konkrétnější, tady je malý seznam toho, co si můžete na našich akcích vyzkoušet:
Taneční simulátory Stepmania, In The Groove, Ever Step a MungyoDance, hry Dance
Dance Revolution, Pump It Up, Para Para Paradise, Ultrastar nebo Singstar a při
zapůjčení techniky od samotných hráčů také ITG multiplayer, Beatmania IIDX nebo
Guitar Hero. V České Republice se také dvakrát objevil nový taneční systém iDance
díky zahraničním kontaktům a spolupráci s firmou Rare-Items.

Naše úspěchy
Mistrovství České Republiky v tanečních hrách
1. místo - Jaroslava Štefánková (S‘Tsung)
2. místo - Martin Janiczek (MaJJ)
3. místo - Magda Rozehnalová (Centime)

Mistrovství Republiky se konalo 8. 11. 2009 v
rámci veletrhu zábavní a sportovní techniky
Digitex v Brně s partnery Rare-Items a nově i
Grunexem. Na vítěze čekaly hodnotné ceny v
podobě zvukových sestav Logitech, trička, poháry
a medaile a nezapomnělo se ani na ceny pro
diváky. Turnaj byl rychlý, ale proběhl podle
pravidel a v pořádku. Všem výhercům
gratulujeme!

Zahraniční reprezentace, aneb úspěchy Jaroslavy Štefánkové
World Cup 2009 - 3. místo v kategorii žen
Celkový počet hráček: 17
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Výsledné pořadí hráček bylo sestaveno až po
odehrání a umístění se ve třech mini-turnajích,
single bar, single nobar a double bar.
Jaroslava je známá pod přezdívkou S'Tsung a
ve světě hudebních her ji poznáte podle
machine tagu STSU nebo STSX. Má za sebou
mnoho úspěchů u nás i v zahraničí a patří
mezi nejlepší hráče na světě.

Czech DDR a hudební hry v médiích
Video reportáž od Grunexu
http://www.grunex.com/Page/grunextv-reportaz-z-mistrovstvi-cr-v-machine-dance

hospodaření
Počáteční stav účtu
1117 Kč

Příjmy
150 Kč

3x Členský příspěvek

Výdaje
- 680 Kč Nová trička jako ceny
- 12 Kč

Poplatky

Konečný stav účtu
575 Kč

Majetek sdružení
1 x reprobedny Genius
1 x hudební hra Singstar
1 x elektrická prodlužovačka

Celková bilance
V roce 2009 nebyly žádné neočekávané výdaje, ale ani příjmy, dary nebo granty a
dotace a stále se pohybujeme v kladných číslech. Nemáme dluhy ani půjčky a
nepronajímáme žádnou techniku za účelem zisku.

Czech DDR je sdružení, které bylo založeno koncem roku 2005 a
jeho členem je každý, kdo má rád svět hudebních her a zároveň
se nebojí dělat něco pro druhé.
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