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Akce
25. - 27. 3. STARcon, Praha
STARcon je pokračováním akce
zaměřené čistě na sci-fi nazvané SCON
a my s hudebními hrami jsme součástí
doprovodné linie už mnoho let.
Vyzkoušet jste si mohli hru In The
Groove multiplayer, Para Para
Paradise, Pop’n’Music nebo Laser
Game a doplňkem byl prodej vybavení
od firmy Horský s.r.o. nebo infografika
a herní „taháky“ volně k rozebrání.

16. 4. Hovorčovice u Prahy
Akce v Hovorčovicích byla určena čistě
pro členy sdružení a pozvané hráče,
kteří si mohli v prostorách firmy Horský
s.r.o. vyzkoušet hry In The Groove,
Dance Dance Revolution, Pump It Up na
opravdové taneční arkádě,
Mungyodance, Laser Game, Pop’n’Music
a horkou novinku Dance Evolution
(Masters) pro pohybový senzor Kinect.
Bylo toho hodně a bylo to úžasné!

06. - 08. 5. Animefest, Brno
Animefest je nejstarší samostatné
setkání všech fanoušků anime, mangy
a japonské kultury v ČR a my jsme
jeho tradiční součástí, protože hudební
hry pocházejí originálně právě z
Japonska. Každý kro přišel si mohl
vyzkoušet hry In The Groove, Dance
Evolution pro Kinect, Para Para
Paradise, Beatmania, Pop’n’Music nebo
Everstep na tanečních podložkách
Impact Arcade.

Akce
13. 8. Pasohlávky
Díky firmě Horský s.r.o. máme každé
léto možnost hrát na opravdové
taneční arkádě v autokempu Merkur v
Pasohlávkách. Je to skvělé místo pro
pořádání víkendových srazů, soutěží i
valných hromad sdružení a ani tento
rok nebyl vyjímkou. Kromě hraní a
údržby Pump It Up NX2 arkády se
promítaly fotky z akcí, připravovaly
články na portál, sportovalo a
diskutovalo o MČR 2011.

Veletrh hraček a MČR 2011
MČR v Tanečních hrách byl náš
nejdůležitější turnaj v roce 2011 a
Veletrh hraček byla naše největší akce
v roce 2011. Opět jsme měli tu
možnost spojit obojí dohromady a za to
děkujeme firmě Exage s. r. o., která
nás pozvala. Vyzkoušet jste si mohli
Everstep multiplayer, Dance evolution
pro Kinect, Stepmanii, ITG, Open ITG a
klasické DDR.

19. - 20. 11. GDS, Praha
GDS je zkratka pro Game Developers
Session, což je konference věnovaná
vývoji her, hernímu byznysu a
elektronické zábavě. Návštěvníci
takových akcí hudební hry znají, takže
jsme si připravili malou specialitu test šesti různých tanečních podložek
najednou ve hře Everstep. Každý sám
na vlastní kůži mohl posoudit (a
porovnat) kvalitu každé podložky
zvlášť - to nejde každý den.

Něco navíc
Nový portál
Nejdůležitějším komunikačním
kanálem našeho sdružení je
bezpochyby Internet a naše portálové
stránky, bez kterých bychom nemohli
vydávat recenze, vyhlašovat akce nebo
radit začínajícím hráčům. Odborných
článků a hudebních her je každý den
víc a víc a staré stránky nám svým
uspořádáním přestaly vyhovovat, tak
jsme se rozhodli pro změnu. Portál
dostal nový vzhled, nové sekce, nové
články a hlavně spousty nových
recenzí a fotografií z proběhlých akcí.

Infografika
… pokračujeme, vydali jsme šest
nových barevných listů s informacemi
pro začínající i pokročilé hráče a další
čekají na dokončení. Díky podrobným
přehledům se mohou noví hráči snadno
orientovat v obrovském množství
tanečních her nebo podložek na trhu,
díky listům „tahákům“ už si nemusíme
lámat hlavu s cenami do soutěží pro
děti, protože každou akci doslova
„zmizí“. Infografika se stala součástí
výzdoby každé naší akce a nenásilným
způsobem vzdělává malé děti i dospělé.

Aplikace Stats
Stats pomáhá uchovávat výsledky z
hraní, informuje o stavu hudebních
arkád a obsahuje seznam všech
oblíbených songů i s obtížnostmi.
Každý hráč si zde může zdarma
vytvořit profil a reportovat o stavu
arkád nebo sbírat značky - malé
profilové odznáčky za splněné úkoly s
hudebně-herní tématikou. Aplikace je
v testovacím provozu.

O sdružení
Valné hromady v roce 2010
26. březen - Řádný termín, Praha
06. srpen - Řádný termín, Pasohlávky

Malé shrnutí roku 2011
Česká Republika reaguje na hudebně-herní novinky vždycky o něco pomaleji než
zbytek světa a ani rok 2011 nebyl vyjímkou, jenže právě my patříme mezi ty první,
kteří je sem přináší. Sledujeme plány výrobců, pročítáme blogy autorů, odebíráme
novinky z mnoha zahraničních zdrojů a testujeme ty nejlepší hry často ještě dříve, než
se objeví na pultech prvních českých obchodů. Píšeme odborné recenze, odpovídáme
na dotazy, hledáme akce, na kterých se objevují a pokud máme k dispozici to správné
vybavení, bereme je sebou na všechny naše akce.
Recenze a odborné články se objevují na našich portálových stránkách, novinky na
blogu, akce na Facebooku nebo v on-line 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. Portál prošel na přelomu roku velkými změnami od
vzhledu přes nové sekce až po aplikaci jménem Stats, která pomáhá uchovávat
výsledky hráčů, informuje o stavu tanečních arkád u nás i ve světě a slouží dobře i pro
přihlašování na akce nebo soutěže, protože tu má každý hráč svůj vlastní profil. Pokud
všechno převedeme na řeč čísel, tak portálové stránky čte 250 unikátních uživatelů
denně a nový článek nebo recenze vychází každý měsíc. Blog navštíví zhruba 500
uživatelů měsíčně a článek tu vychází 2x týdne, skupna na Facebooku má 100
aktivních členů a aplikaci Stats v současné chvíli používá 14 hráčů v testovacím
provozu. Prostřednictvím e-mailu odpovídáme zhruba na 2 - 3 dotazy týdně,
pomáháme s průzkumy nebo odbornými články a pořádáme minimálně jednu akci
měsíčně, jen občas není volně přístupná široké veřejnosti jako v případě veletrhů,
conů nebo festivalů.
Naučili jsme si dávat hodně malých cílů raději než ty velké a pořád je co plnit, takže s
těch dalších, zajímavých věcí roku 2011 stojí za to zmínit sedmý ročník Mistrovství ČR
v Tanečních hrách, přednášky na téma „Pokročilé hraní“, nová trička nebo návody pro
běžně dostupné taneční hry v České Republice.

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 - Martin Janiczek (MaJJ)
Sedmý ročník MČR se opět konal v Ostravě v
rámci Veletrhu hraček na Výstavišti Černá Louka,
protože firma Exage nám stejně tak, jako minulý
rok, nabídla skvělé prostory s kvalitním
technickým zázemím a za to moc děkujeme.
Turnaj proběhl podle pravidel a na vítěze čekaly
skleněné upomínkové plakety, medaile, diplomy a
hodnotné ceny od společnosti AVG Technologies
CZ. Všem soutěžícím děkujeme za účast a
výhercům samozřejmě gratulujeme!

Hudební hry (a Czech DDR) v médiích
Hudební hry na Colours of Ostrava 2011
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_photogallery10_s2_cz.html
MČR na portále Ostravského veletrhu sportu a hraček pro děti
www.hracky-ostrava.cz/data/VELETRH_HRACEK_zaverecna_zprava_WEB.pdf

hospodaření
Počáteční stav účtu
720 Kč

Příjmy
150 Kč

3x Členský příspěvek

5507 Kč

Dar na zaplacení hostingu

1000 Kč

Dar na ceny do MČR

Výdaje
- 5507 Kč Hosting
- 1000 Kč Poháry a medaile
- 96 Kč

Poplatky

Konečný stav účtu
774 Kč

Majetek sdružení
1
1
1
1

x
x
x
x

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

Celková bilance
V roce 2011 nebyly žádné neočekávané příjmy ani výdaje a obdrželi jsme darem
částku celkem 6507 Kč, která byla použita na zaplacení hostingu pro naše webové
stránky a poháry pro Mistrovství ČR v Tanečních hrách. 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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