VIRTUÁLNÍ
REALITA!
NABÍDKA HER

NOVÝ ROZMĚR ZÁBAVY!
Všechno, co jste kdy chtěli zažít, vidět nebo vyzkoušet, nyní najdete na jednom místě. Nasaďte si headset a v momentě se
přeneste do vesmíru, hluboko pod hladinu moře či na střechu mrakodrapu. Chcete se stát akčním hrdinou, vrcholovým
sportovcem nebo dobrodruhem? Teď můžete! Fantazii se tady meze nekladou.

JAK TO FUNGUJE?
Ošálit lidské vjemy je mnohem jednodušší, než jste si mysleli. Speciální příslušenství vytvoří vizuální a sluchový zážitek, který
budí velmi realistický dojem skutečnosti. Nevěříte? To si povíme, až budete stát na střeše mrakodrapu a udělat další krok vám
vaše mysl zkrátka nedovolí!

KAŽDÝ SI NAJDE TO SVOJE!
Udělejte z vašeho firemního večírku, rodinné oslavy či třídního srazu opravdový zážitek.
Možná vás překvapí, jak suverénně si teta Blanka poradí se zombíky, nebo že ten nudnej
kolega ze třetího oddělení je fakt hustej, když jde o střílení vesmírných dronů. Díky
synchronnímu promítání na televizi si hru užije nejen hráč, ale také obecenstvo. V naší
nabídce najdete rovněž řadu her pro více hráčů a hry, u kterých lze uspořádat turnaj
o nejlepší skóre.

VYSVĚTLIVKY:
Hra je vhodná pro uspořádání turnaje o nejlepší skóre

Možnost hry ve více lidech - potřeba online připojení

Hra je vhodná pro začátečníky

Hra je vhodná pro pokročilé hráče

BEAT SABER!
Celosvětově nejúspěšnější VR hra, kterou navíc
vyvinulo Československé studio. Ovládněte dvojici
světelných mečů a rozsekejte virtuální kostky, které se
k vám budou blížit v rytmu vaší oblíbené hudby.
Tento úkol vám přitom budou komplikovat překážky,
které se vám postaví do cesty vždy v tu nejméně
vhodnou chvíli.

Náročnost: lehká až maximální
Žánr: sportovní/hudební
Pozice hraní: vestoje, střední pohyb
Čas: 3-10 min
Offline

SUPER HOT!
Jedna z nejúspěšnějších VR her. Akční vypalovačka
ve stylu Matrixu, ve které se vyhýbáte kulkám
a zbavujete se nepřátel. K dispozici máte řadu zbraní
a celá hra přitom probíhá v unikátním režimu,
ve kterém čas plyne jen v okamžiku, kdy se hýbete i vy.

Náročnost: střední až maximální
Žánr: akční
Pozice hraní: vestoje, maximální pohyb
Čas: 5-60 min
Offline

RICHIE'S PLANK EXPERIENCE!
Dveře výtahu se otevřou a pod vámi... Propast.
Zvládnete procházku po prkně ve výšce 80 pater
nad zemí? Odvážíte se na jeho konci skočit dolů?
Adrenalinový zážitek je umocněn použitím
reálné desky.

Náročnost: střední
Žánr: simulace/zážitek
Pozice hraní: vestoje, střední pohyb
Čas: 2-10 min
Offline

TILT BRUSH!
Tužka a papír už vaší kreativitě nestačí? Je čas objevit
kouzlo kreslení ve třech dimenzích! V této hře se
nemusíte omezovat barevnou paletou, virtuálním
štětcem lze vytvořit třeba ohnivé stopy či blesk.
Probuďte v sobě umělce!

Náročnost: lehká
Žánr: umělecké/kreativní
Pozice hraní: vestoje, malý pohyb
Čas: 5-30 min
Offline

BOGO!
Kdo by si nepamatoval tamagoči, velký hit konce
devadesátých let? Zajímá vás, jak péče o virtuální
zvířátko vypadá dnes? Zkuste hru Bogo a seznamte se
s roztomilým mimozemským živočichem, který se těší
na to, až si s vámi zahraje několik miniher.

Náročnost: lehká/střední
Žánr: dětské/minihry/umělecké
Pozice hraní: vestoje, střední pohyb
Čas: 10-30 min
Offline

SPORTS SCRAMBLE!
Přiznejte se! Nelákalo vás někdy zahrát si Bowling
s netradičním náčiním? Tady můžete! Vyberte si sport,
zvolte výbavu a hra může začít. Nebojte se toho a
hoďte si klidně i ananasem!

Náročnost: střední-vysoká
Žánr: sport/zábavný sport
Pozice hraní: vestoje, střední pohyb
Čas: 5-20 min
Offline pro jednoho/online pro dva

ACRON: ATTACK OF THE SQUIRRELS!
Připravte se na opravdovou VR party hru, ve které
můžete vyzvat své přátele! Dokážete před nimi ubránit
svůj cenný poklad?
V této hře hraje jeden hráč na VR setu a ostatní proti
němu na mobilu. Minimální počet hráčů je 3 a je
potřeba si stáhnout na mobil aplikaci.

Náročnost: lehká-střední
Žánr: party/skupinová
Pozice hraní: vestoje, malý pohyb
Čas: 5-30 min
Online

RACKET NX!
Tenis, pinball? Tak trochu oboje a přitom ani jedno!
Racket NX je virtuální sport, jenž kombinuje prvky
tenisu a pinballu ve skleněné 360stupňové aréně.
Můžete hrát sólo, ale ta pravá výzva začíná, když
vyzvete kamaráda proti sobě.

Náročnost: střední-vysoká
Žánr: sport/VR sport
Pozice hraní: Vestoje, střední pohyb
Čas: 5-30 min
Offline pro jednoho/online pro dva

I EXPECT YOU TO DIE!
Úniková hra ve stylu Jamese Bonda. Vyzkoušejte si
práci tajného agenta, který musí vyřešit zapeklité
úkoly, aby zachránil sebe či dokonce celý svět.
Vybrat si můžete hned z několika unikátních místností.
Budete hrát sólo, ale díky streamování na TV vám
ostatní mohou radit.

Náročnost: střední-vysoká
Žánr: úniková hra/hlavolamy
Pozice hraní: vsedě, malý pohyb
Čas: 10-60 min
Offline

FIRST STEP!
Ideální první vstup do světa virtuální reality. Seznamte
se s ovládáním VR setu v krásně zpracovaném podání
a vše si vyzkoušejte ve 2 minihrách.

Náročnost: lehká-střední
Žánr: průvodce/minihry
Pozice hraní: vestoje, malý-střední pohyb
Čas: 10-20 min
Offline

SPACE PIRATE TRAINER!
Nedejte nepřátelským dronům šanci! Staňte se
vesmírným pirátem a braňte svoji základnu pomocí
laserových zbraní a štítu.
Využijte také možnosti uspořádat turnaj o nejlepší
skóre!

Náročnost: střední-vysoká
Žánr: akční
Pozice hraní: vestoje, střední pohyb
Čas: 5-20 min
Offline pro jednoho

VR VIDEA!
Navštivte unikátní místa! Octněte se pod nejvyšším
vodopádem na světě, vydejte se do pravěku
za dinosaury nebo prožijte nezapomenutelný
adrenalinový zážitek. To vše ve 360 stupních, takže
budete mít pocit, jako byste tam skutečně byli!

Náročnost: lehká
Žánr: dokumentární/zážitek
Pozice hraní: vsedě/vestoje, pouze otáčení
Čas: 5-20 min dle videa
Online - potřeba vysokorychlostního připojení

STAR WARS: VADER IMMORTAL EPIZODE 1, 2, 3!
Originální příběh kapitána hvězdné lodi a jeho věrného
droida, jenž byl zajat Impériem na rozkaz samotného
Darth Vadera. Hra má dva režimy:
1) Příběh - ten trvá cca 3-5 hodin a je rozdělen
na 3 epizody.
2) Bojový výcvik rytíře Jedi - souboje se světelnými
meči, odrážení střel od vln robotických protivníků.
Do čeho se pustíte?

Náročnost: lehká až maximální
Žánr: akční, sci-fi, zážitek
Pozice hraní příběhu: vestoje, střední pohyb až maximální pohyb
Pozice hraní bojového výcviku: vestoje na místě, střední pohyb
Čas příběhu: 3-5 hodin
Čas bojového výcviku: 5-30 min
Offline - pro jednoho

EPIC ROLLER COASTERS!
Vyzkoušejte jízdu na horské dráze v místech,
na kterých to v reálném světě nikdy nezažijete!
UPOZORŇUJEME, že hra může způsobovat nevolnost.

Náročnost: lehká
Žánr: zážitek/simulace
Pozice hraní: vsedě
Čas: 5-10 min dle videa
Offline

CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT?
Pro jakou věkovou skupinu je virtuální realita ideální zábavou?
Prakticky pro každou! Jako minimální věk pro hraní však doporučujeme 7 let.
Je nutné zůstat pouze u té hry, kterou jste si vybral/a na začátku?
Není! Přesto doporučujeme si naši nabídku dopředu pečlivě prostudovat, každým přepnutím a nastavováním další hry
se připravujete o herní čas.
S jakou výbavou u nás budete hrát?
Máme k dispozici 2 VR sety značky Oculus. Naše herní soupravy nesnímají pouze pohyb hlavy, ale mapují i pohyb
v prostoru, takže ve virtuálním světě můžete skutečně chodit, což u jiných typů není standardem. Tyto sety navíc
disponují vysokým rozlišením (1 600 × 1 440 pixelů) pro každé oko zvlášť, díky čemuž není obraz zrnitý.

STÁLE NEVÍTE VŠECHNO? ZEPTEJTE SE!
Členové BEST Týmu vám rádi zodpoví vaše otázky osobně
nebo prostřednictvím e-mailu office@best-sportcentrum.cz

CENÍK:
Jednorázová návštěva:
POČET

ČAS*

CENA

1 VR set

30 min.

400 Kč

2 VR sety

30 min.

600 Kč

1 VR set

60 min.

700 Kč

2 VR sety

60 min.

1 000 Kč

1 VR set

90 min.

1 000 Kč

2 VR sety

90 min.

1 400 Kč

1 VR set

120 min.

1 300 Kč

2 VR sety

120 min.

1 800 Kč

Soukromé/firemní akce, dětské oslavy
Cena dle rozsahu – pro bližší info
nás kontaktujte.

*Do času je započítaná i cca 5minutová
instruktáž a nastavení hry.

ZATOČTE
S NUDOU!
Adresa

Dolní hejčínská 1194/36
Nová Ulice
779 00 Olomouc

Kontakt

+420 773 313 314 |
www.best-sportcentrum.cz
office@best-sportcentrum.cz

