Výroční zpráva občanského sdružení Czech DDR

Rok 2010

Akce
27. - 29. 3. SCON, Praha
SCON 2010 byl čtvrtý, a bohužel také
poslední, ročník akce zaměřené čistě
na sci-fi, který má ve svém programu
místo i pro soutěže, divadlo, výstavy a
hudební hry. Vyzkoušet jste si tu mohli
klasické ITG, PPP nebo Pop´n´Music a
doplňkem byl prodej vybavení od firmy
Horský s.r.o., soutěže pro začátečníky
nebo infostánek sdružení.

07. - 09. 5. AnimeFest, Brno
AnimeFest v Brně přináší kvalitní filmy,
přednášky, soutěže a workshopy pro
všechny příznivce Japonska a japonské
kultury už celých sedm let. I naše
hudební hry pocházejí z Japonska a
staly se tak jednou z důležitých linií, na
které jste si mohli vyzkoušet například
systém iDANCE, DrumManii, klasické
ITG nebo PPP. Doplňkem byl opět
prodej vybavení a informace o sdružení.

Hudební víkendy, Pasohlávky
Autokemp Merkur opět ubytoval jednu
z originálních tanečních arkád i tento
rok a to se přímo nabízí k uspořádání
několika hudebně-herních setkání pro
členy sdružení i širokou veřejnost.
Setkání jsou plná fotografií z akcí,
hraní a překonávání vlastních rekordů,
soutěží (jako je hudební biathlon) nebo
sportu a her na čerstvém vzduchu.

Akce
28. 9. Night Dance, Praha
Díky firmě Horský s.r.o. máme občas
možnost uspořádat velké hromadné
venkovní nebo noční hraní, na které se
všichni hráči vždycky moc těší, protože
systémy iDANCE nebo ITG multiplayer
jsou pro domácí hraní velmi drahé a na
akcích bývají jen dvakrát do roka.
Letošní „Night“ se musel nakonec
přesunout kvůli špatnému počasí pod
střechu, ale to nikomu ze zůčastněných
vůbec nevadilo a dobře jsme si zahráli.

Výlety do zahraničí, Vídeň
Jednou až dvakrát do roka pořádáme
hromadné výlety za hudebními hrami
do zahraničí, kde zkoušíme nové věci,
potkáváme zahraniční hráče, získáváme
novinky ze světa hudebních her a
testujeme stav arkád. Tento rok jsme
byli pouze ve Vídni a stav tamní ITG2
bohužel není moc dobrý, ale cestujeme
rádi a za čas to zkusíme znovu.

Veletrh hraček a MČR 2010
MČR je náš každoroční nejdůležitější
turnaj o nejlepšího hráče tanečních
her v České Republice a tento rok jsme
byli pozváni do Ostravy na Veletrh
sportu a hraček firmy Exage. Zahrát
jste si tu mohli např. ITG multiplayer,
PPP, ITG, PnM nebo Everstep a více
podrobností o našem MČR se dozvíte
na straně šest nebo portále sdružení.

Něco navíc
Diplomy s hudební tématikou
Naše sdružení připravilo několik
šablon diplomů s hudební tématikou,
které jsou volně ke stažení a použití
pro jakoukoliv hudebně-herní akci u
nás i v zahraničí. Pokud šablony
upravovat neumíte, stačí napsat název
akce, datum a turnaj a diplomy Vám
přichystáme. Zatím jsou k dispozici
taneční hry PPP, Singstar/Ultrastar,
DrumMania, GuitarHero a jeden diplom
univerzální. Ať Vám slouží!

Infografika
Vyznáte se ve světě hudebních her?
Víte co si můžete zahrát na svém
počítači a na co už potřebujete třeba
playstation? Ještě hrajete u středu k
obrazovce čelem nebo už se pouštíte
do prvních crossoverů? Víte jak se říká
správně doskokům? Víte, že barva
šipky má svůj význam? Hledáte návod
jak zvládat složitější kombinace kroků
nebo songy ve kterých se objevují?
Naše připravená infografika má na
všechny tyto otázky odpovědi. Více se
dozvíte na portále sdružení.

Placky
Máte rádi hudební hry? Řekněte to
plackou! Naši hráři si pro Vás připravili
kolekci malých placek s hudebními
motivy, které může mít úplně každý.

O sdružení
Valné hromady v roce 2010
13. únor - Řádný termín, Praha
27. srpen - Řádný termín, Pasohlávky

Malé shrnutí roku 2010
Na první pohled se může zdát, že se nám tento rok nepovedlo nic vyjímečného,
protože naše výroční zpráva nepředstavuje žádný nový a skvělý web, nákup vybavení
nebo nové prostory pro pravidelné hraní, ale opak je pravdou - jsou tu hned dvě věci
na které můžeme být pyšní a které mají v této zprávě své zasloužené místo.
První se týká pověsti našeho sdružení a povědomí o hudebních hrách vůbec. Bývaly
doby, kdy jsme trávili celé dny rozesíláním pozvánek na známé nebo zajímavé akce,
ve kterých jsme dlouze představovali hudební hry i činnost našeho sdružení a teto rok
poprvé bylo konečně všechno jinak. S naprosto čistým svědomím můžeme prohlásit,
že akce si teď hledají nás a nejsou to jen ty pravidelné na kterých už máme místo
předem dané, ale i zcela nové, a ještě zajímavější než kdy předtím.
I druhá věc se týká akcí, a to konkrétně lidí, kteří se na nich podílí. Náš organizační
tým je poměrně malý a jsme rozeseti doslova po celé republice, ale ani jedna z výše
uvedených věcí nám nebrání pořádat kvalitní a velké akce pro naše členy i širokou
veřejnost. Tento rok mnoho z nás končilo své studium, přestěhovalo se desítky
kilometrů za prací nebo si svou první práci teprve hledá, ale i přes tenhle akutní
nedostatek času jsme na sobě nedali nic znát a dál držíme vysokou kvalitu všech
našich akcí. To je možné hlavně díky dlouholeté praxi, pomoci mnoha dobrovolníků,
získaným kontaktům a maximálně zefektivněným postupům při realizaci akcí, takže od
nás slova „nezvládneme“ nebo dokonce „nedokážeme“ prostě neuslyšíte. Ano, stále
nás to baví.
Kromě dvou výše zmíněných věcí jsme se pustili do lepší informovanosti veřejnosti
prostřednictvím Infografiky vydávané na blogu i portále, kreslíme diplomy s hudební
tématikou a pomáháme navrhovat ceny do soutěží kde se objevují hudební hry.
Podrobnosti najdete na portále sdružení v sekci „Aktivity“.

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

Naše úspěchy
Mistrovství České Republiky v tanečních hrách
1. místo - Jaroslava Štefánková (S‘Tsung)
2. místo - Magda Rozehnalová (Centime)
3. místo - Jan Horský (NX-306)
MČR 2010 se konalo v sobotu 30. 10. v Ostravě v
rámci prvního ročníku veletrhu sportu a hraček
pro děti, pořádaného firmou Exage. Byly to pro
nás úžasné prostory s kvalitním zázemím pro
hráče i diváky a moc za ně děkujeme.
Turnaj proběhl podle pravidel a na vítěze čekaly
skleněné upomínkové plakety, medaile, diplomy a
malé hodnotné ceny. Všem soutěžícím děkujeme
za účast a výhercům samozřejmě gratulujeme!

Hudební hry (a Czech DDR) v médiích
Hrajte hudební hry a podpořte dobrou věc!
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_notice130_s1_cz.html
MČR na portále Ostravského veletrhu sportu a hraček pro děti
http://www.hracky-ostrava.cz/pdf_cz/zaverecna_zprava.pdf
Reportáž TV Nova
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/veletrh-hracek-nadchne-nejen-deti-vyradi-setam-i-dospeli.html
Zpravodajský portál IDNES
http://ostrava.idnes.cz/vystavisti-cerna-louka-vladne-az-do-nedele-prvni-veletrhhracek-pw0-/ostrava-zpravy.asp?c=A101029_1474374_ostrava-zpravy_stk

hospodaření
Počáteční stav účtu
575 Kč

Příjmy
150 Kč

3x Členský příspěvek

5189 Kč

Dar na zaplacení hostingu

Výdaje
- 5189 Kč Hosting

Konečný stav účtu
720 Kč

Majetek sdružení
1
1
1
2

x
x
x
x

reprobedny Genius
hudební hra Singstar
elektrická prodlužovačka
zelené triko pro vítěze našich turnajů

Celková bilance
V roce 2010 nebyly žádné neočekávané příjmy ani výdaje a obdrželi jsme darem
částku 5189 Kč, která byla okamžitě použita na zaplacení hostingu pro naše
webové stránky. Stále se pohybujeme v kladných číslech, nemáme dluhy ani půjčky
a nepronajímáme prostory ani techniku za účelem zisku. Prodej triček a hudebních
placek je samostatnou aktivitou členů, která nepřináší žádný zisk sdružení.

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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