Výroční zpráva občanského sdružení Czech DDR

Rok 2012

Akce
30. 3 - 1. 4. STARcon, Praha
STARcon je každoroční (zimní) setkání
všech fanoušků sci-fi a fantasy, kde
najdete spousty zajímavých přednášek,
promítání, hry, soutěže a workshopy.
Jednou z doprovodných linií jsme byli i
my a přinesli jsme taneční hry s
podložkou i bez ní, PPP, laser game a
klasickou StepManii. Na conu je ještě
stále hodně hráčů, kteří se jí dožadují!

4. - 6. 5. AnimeFest, Brno
Animefest je každoroční setkání
fanoušků japonského komiksu (mangy),
animovaného filmu (anime) a japonské
kultury vůbec. Jedná se o nejstarší
samostatný con svého druhu v České
Republice s několika stovkami účastníků
a letos se otevíral už devátý ročník.
Naše sdružení tam letos poprvé kromě
doporovného programu pořádalo také
Mistrovství ČR v Tanečních hrách a
atmosféra byla naprosto úžasná.

25. - 26. 8. Pasohlávky
Jsou jen dvě akce každý rok, které se
musí konat i kdyby měl přijít konec
světa. První z nich je Mistrovství ČR v
Tanečních hrách, a to druhé je letní
setkání v Pasohlávkách, které bylo
letos dvoudenní s valnou hromadou a
doprovodným sportovním programem
v Oslavanském Permoniu. Probíraly se
akce, on-line svět, hodnotil se úspěch
letošního Mistrovství, rozdělovaly úkoly
a články, hrálo a sportovalo.

Akce
Večerní hraní, Brno
Kdo tvrdě pracuje, ten si zaslouží
odměnu! My to víme, a tak jsme
naplánovali několik večerních hraní pro
nás a naše kolegy v jedné z firem, kde
přes den pracujeme. Přinesli jsme hry
s podložkou (In the Groove, Stepmania
a Mungyodance), bez podložky (Black
Eyed Peas Experience) nebo pro ty
lenošnější Re-Rave a osu! pro iPad.

28. 7. Let’s Dance, Praha
Let's Dance byl už v pořadí sedmý
ročník festivalu věnovanému tanci a
taneční zábavě vůbec, a my jsme byli
opět součástí doprovodného programu
v prostorách Divadla ABC. Festival
nabízel skutečně bohatý program plný
seminářů, soutěží, zahraničních hostůtanečníků, prodej doplňků, hudby i
šperků a akcí, pro otevřenou scénu
jsme si připravili dvě stanoviště a malý
infostánek.

29. 9. Arcadehry.cz, Č. Újezd
Ve spolupráci s Rare-Items, Jarkou
Štefánkovou a firmou Arcadehry.cz
jsme uspořádali mimořádnou hudebněherní akci na konci září, kde jste si
mohli vyzkoušet Pump It Up PRO a
DDR Extreme v jejich arkádových
verzích, hry BeatMania IIDX, Pop'n
Music, DrumMania, Taiko no Tatsujin
nebo Para Para Paradise a dalších
zhruba 100 herních automatů, které
park Aréna standartně nabízí.

Něco navíc
Průvodce začátečníka
Vybíráte tu správnou taneční hru?
Máme pro Vás velké srovnání všech v
Česku dostupných. Nemůžete se
rozhodnout pro tu pravou taneční
podložku? Pak se podívejte na naše
recenze. Nevíte jak hrát složité úseky
skladeb? Zkuste naše návody. Chcete
si zahrát? Tak přijďte na jednu z
našich akcí... Vyrobili jsme celou
novou kategorii našich portálových
stránek věnovanou právě těmto
otázkám, začátečníkům a návodům.

Minirecenze
Máme pro Vás mini recenze začínajících
her, které ještě nejsou tak oblíbené a
známé jako klasické DDR nebo ITG, ale
rozhodně stojí za pozornost. Jsou to
například hry Audition, osu!, nebo
ReRave a projekty jako TubeHero a
WGiBeat. Pustili jsme se také do
testování her pro tablety a mobilní
telefony, které Vás sice nezvednou ze
židle, ale jejich počet a kvalita se už
nedá dále přehlížet... Možná pro ně
časem uděláme celou samostatnou
kategorii na našem portále.

Slovník
Hudební hry jsou plné odborných
termínů, které často pletou hlavu všem
nováčkům. My to víme, a tak jsme
vyrobili velký hudebně-herní, český
slovník všech pojmů, zkratek a
termínů, který teď může prohlížet
úplně každý. Během roku vycházel po
částech na našem blogu, ke stažení je
na portále nebo Facebooku a všem,
kteří nám s ním pomáhali, děkujeme!

O sdružení
Valné hromady v roce 2012
25. srpen - Řádný termín, Pasohlávky
21. prosinec - On-line session

Malé shrnutí roku 2012
Každý rok pořádáme 2 - 3 velké soutěže, Mistrovství ČR v Tanečních hrách, 2 - 3 akce
pro členy sdružení a účastníme 8 až 9 velkých akcí, kde tvoříme součást hlavního nebo
doprovodného programu. Ani tento rok nebyl vyjímkou.
Počet návštěvníků velkých akcí se pohybuje od 300 do 1600, v případě veletrhů i 3000
a běžně vozíme 2 - 6 druhů hudebních her. Akce pouze pro členy jsou menší, kratší, ale
počet her je výrazně vyšší, protože na ně chodí aktivní a zkušení hráči. Zbytek roku
žijeme on-line - píšeme recenze, odpovídáme na otázky, testujeme vybavení, vyrábíme
trička, překládáme novinky z velkých hudebně-herních portálů, půjčujeme vybavení,
kreslíme infografické listy a jezdíme po školách.
Mnoho hráčů se ptá, jaké existují rozdíly mezi tanečními podložkami a proč je důležité
používat při tréninku jen originální taneční vybavení, my na to máme odpoveď v
grafech, číslech, článcích i recenzích. Noví hríči často neví, co vše mohou na svém
zařízení hrát, kde hry objednat a nebo jak je nastavit. Pomáháme s výběrem, řešíme
problémy, zveřejňujeme novinky, sledujeme akce ve světě a sbíráme názory.
Recenze a odborné články se objevují na našich portálových stránkách, novinky na
blogu, akce na Facebooku nebo v kalendáři a jsme si dobře vědomi toho, že bez těchto
komunikačních kanálů bychom nikdy nemohli oslovit tak velké množství lidí tak, jako se
nám daří právě teď. Pokud to všechno převedeme na řeč čísel, tak portál čte 800 1500 uživatelů měsíčně, blog zhruba 600 užvatelů mesíčně a nový článek nebo recenze
vychází každý týden. Administrativu vyřizujeme prostřednictvím Google Docs,
obrázkový archív je dostupný přes Pinterest, kalendář akcí a e-mailové schránky máme
opět díky Google. Vše zdarma - minimaluzujeme náklady a šetčíme na vybavení.

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

Naše úspěchy
Mistrovství České Republiky v Tanečních hrách
1. místo ženy - Jaroslava Štefánková (S‘Tsung)
2. místo ženy - Magda Rozehnalová (Centime)
3. místo ženy - Lucie Číryová (Rin)
1. místo muži - (Puker)
2. místo muži - (Kubago)
3. místo muži - (Skif)
Mistrovství ČR se po letech vrátilo ze zimních
chladných měsíců zpět do těch teplejších a konalo
se už 5. května na AnimeFestu v Brně. Pravidla,
systém kvalifikace i podmínky účasti zůstaly beze
změny, ale hlavní soutěž jsme rozdělili na kategorie
ženy a muži, což se pozdějí ukázalo jako velmi
dobrý krok jak pro diváky, tak pro samotné hráče.
Součástí sobotního dne byl také turnaj nazvaný
IDGC, což je zkratka pro “International Dance
Game Championschip”, ve kterém se mohli utkat
hráči tanečních her ze Slovenské Republiky,
Rakouska, Polska i Německa, kteří dosahují kvalit
světové úrovně a hrály se skladby ještě vyšší
technické a fyzické úrovně jak na MČR.
Turnaj proběhl podle pravidel, na vítěze čekaly
skleněné upomínkové plakety, medaile, diplomy a
drobné hodnotné ceny - samotné slavnostní
předávání bylo naplánováno na šestou hodinu večer
v pavilonu A brněnského Výstaviště. Výhercům
gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast!

Hudební hry (a Czech DDR) v médiích
Reportáž klubu Valdocco z MČR 2012
http://havirov.sdb.beta.vizus.cz/fotogalerie-havirov/mistrovstvi-cr-v-tanecnich-hrach
Výroční zpráva klubu Valdocco
http://www.donboskohavirov.cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/?download=98
Rozhovor pro Neziskovky.cz
http://czechddr.cz/download/Hajny_Jakub_rozhovor.pdf

hospodaření
Počáteční stav účtu
774 Kč

Příjmy
200 Kč

4x Členský příspěvek

Výdaje
- 249 Kč

Doména

- 30 Kč

Poplatky

Konečný stav účtu
695 Kč

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

Celková bilance
V roce 2012 nebyly žádné neočekávané příjmy ani výdaje. 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.

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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