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10 herních stanovišť
HTC VIVE, Oculus Rift, PS4 VR
VIRTUALIZERY = neomezený
pohyb, který zažiješ jen u nás
teambuildingy, firemní večírky,
oslavy, zábava pro jednotlivce

Nejmodernější VR aréna v ČR:

Virtuální kino, trenažery i přednášky a besedy.
Objevte na festivalu svět virtuální reality
Jedinečnoumožnost pro-

niknout do virtuální reality
budoumít letos návštěvníci
Zlín Film Festivalu. A to hned
v několika podobách. V pro-
storách 1. patra U13, objektu
Univerzity Tomáše Bati na
náměstí T. G. M. ve Zlíně na
milovníky nevšedních zážitků
čeká po celou dobu festivalu
speciální virtuální kino, které
bude průběžně promítat 7
snímků. Diváci prostřednic-

tvím krátkých filmů nahléd-
nou do ohně čínských draků,
do vesmírné lodi poťouchlých
mimozemšťanů, pod křídla
ptáka s nejkrásnějším hlasem
nebo i do útrob internetové
sítě.
Na speciálních trenažerech

si pakmalí i velcí návštěvníci
budoumoci užít horskou
dráhu, chůzi po lávce ve
160metrové výšce, trenažér F1
a spoustu dalšího. Virtuální

realitu si mohoumalí i velcí
návštěvníci vyzkoušet každý
den vždy od 9 do 17 hodin.
Poznat svět virtuální reali-

ty blíže pakmohou zájemci
poznat prostřednictvím od-
borných přednášek, které se
budou konat od pátku do
neděle v Kongresovém cent-
ru Zlín. Během nich budou
hosté a přednášející mluvit
například o tom, jak se na-
skenuje celý hotel pro virtu-
ální realitu nebo jak čeští
tvůrci oživili ve virtuální rea-
litě starodávného Golema.
Jedna z přednášek pak bude
patřit nově vznikajícímu
projektu pro virtuální realitu,
který vzniká ve spolupráci
společnosti Romea a Českým
institutem informatiky, ro-
botiky a kybernetiky ČVUT
v Praze a jeho cílem je vytvo-
řit virtuální pomník bývalého
koncentračního tábora v Le-
tech u Písku.

PROGRAM VIRTUÁLNÍHO KINA
12.00 Invaze!, Asteroidy!, 14min., 6+
12.30 Vraní legenda, 20min., 10+
13.00 Perla, Sběratel snů, 19min., 10+
13.30 Invaze!, Asteroidy!, 14min., 6+
15.00 a 16.00 Nulté dny, 21min., 12+
15.30 a 16.30Modifikace, 18min., 12+
25/5 a 26/5 – Dopolední víkendový program virtuálního kina
9.00 Vraní legenda, 20min., 10+
9.30 Šenong: jak chutná iluze, 10min.
10.00 Perla, Sběratel snů, 19min., 10+
10.30 Šenong: jak chutná iluze, 10min.

Vysočina:
správná volba filmařů i filmových fandů

Vysočinu si nejen v posled-
ních letech zamilovali tvůrci
českých i zahraničních filmů.
Nejoblíbenějšímimísty, kam
se filmaři často a rádi vracejí,
jsou hrady v Ledči nad Sáza-
vou a Lipnici nad Sázavou,
ale také pohádková Telč.
Přízeň filmových štábů Vy-
sočinu velmi těší, jejich ná-
ročné práci se snaží být více
než nápomocná Vysočina
Film Office, která funguje od
roku 2017 s cílem přilákat do
kraje čisté přírody, lidových
staveb i památek filmové

producenty, podpořit je or-
ganizačně a zefektivnit jim
pracovní pobyt v tomto regi-
onu. „Během dvou let fungo-
vání filmové kanceláře jsme
zaznamenali několik úspě-
chů. Například na hradě
v Ledči nad Sázavou se točila
pohádka Čertí brko a Velké
Meziříčí můžete zahlédnout
ve filmu Chvilky,“ prozradila
Michaela Králová z krajské
příspěvkové organizace Vy-
sočina Tourism, pod kterou
Vysočina Film Office organi-
začně spadá.

VYDEJTE SE PO STOPÁCH
FILMOVÉ VYSOČINY
Úspěchy ve světě filmů in-
spirovaly „markeťáky“ z Vy-
sočiny k tomu, aby rok 2019
vyhlásili rokem Filmové Vy-
sočiny. Letošní návštěvnic-
kou sezónu odstartovala Tu-
ristická hra s názvem
KLAPKA, filmová Vysočina
poprvé. Ta zájemce už od
dubna provází po nejkrás-
nějších, ale takéméně zná-
mýchmístech Vysočiny spo-
jených s natáčením filmů
a pohádek. „Plní se úkoly,
které se zaznamenávají do
Turistického pasu, a na závěr,
za splnění soutěžních pod-
mínek, je možné zúčastnit se
losování o hlavní cenu – ví-
kendový pobyt ve filmovém
Letohrádku sv. Vojtěch v Po-
čátkách na Pelhřimovsku,“
vysvětluje Michale Králová.
Navíc můžete k focení na vý-
letu využít novou fotoapli-
kaci, sbírat kešky a zúčastnit
se nejrůznějších akcí spoje-
ných s filmovou tematikou,
které pořádá Vysočina Tou-
rism ve spolupráci s Film Of-
fice. „Určitě zveme na Festi-

val Pelhřimov –Město rekor-
dů 2019, kterýměsto oživí
druhý víkend v červnu –
7. a 8. června,“ zve do rodného
města bratrů LipskýchMi-
chaela Králová s tím, že se
budoumoci zájemci setkat
s hercem a rodákem z Vyso-

činy, JosefemDvořákem,
který je tváří letošní Filmové
Vysočiny. Bližší informace
o hře i akcích Filmové Vyso-
činy najdete na www.vysoci-
na.eu/temata/vysocina-
filmova
Vysočina Film Office,
Bc. Michaela Králová,
Tel: +420 731 597 613,
info@filmvysocina.cz,
www.filmvysocina.cz

Komerční sdělení

Program přednášek Virtuální realita
Sobota 25.5.
14:00
Divák jako hlavní postava

i režisér narativu budouc-
nosti
Host: Alice Krajčírová

(scenáristka)
Anotace: Film byl od po-

čátku určen pasivnímu di-
váku, míra participace zále-
žela na ztotožnění se s po-
stavami. Virtuální realita
umožňuje interaktivní za-
pojení se v rolích „pasažérů“
- hlavních postav v centru
dění, imerzním prostoru.
Z kameramana se stáváme-
chanický zapínač/vypínač.
Režisér se objevuje v roli
tvůrce konceptu, nikoliv
svrchovaného boha určují-
cího výhradně, na co se bude
člověk dívat v daném zábě-
ru, na druhou stranu ale vy-
tvářejícího zdánlivě kom-
plexní světy. S rostoucí in-
tenzitoumá tvůrce v rukách
větší zodpovědnost nad du-
ševním zdravím diváka.
Snadno ho vmanipuluje
např. do prožitku úzkosti,

v opačném případě vytrhne
z fóbií, depresí. Jak s daným
údělem naložit?
15:00
DIVR: cesta k největšímu

evropskému VR projektu
Hosté: Jakub Kučera,

Martin Tichota (DIVR)
Anotace:DIVR patří

k předním českým herním
studiím, které pracují s vir-
tuální realitou a zazname-
návají úspěchy i nameziná-
rodní scéně. Jejich free-roam
atrakci Golem VR, která je

k vidění v prostorách praž-
ského obchodu Hamleys,
navštívilo za necelý rok už
přes 40 000 zákazníků.
Tvůrci Jakub Kučera aMar-
tin Tichota promluví o spe-
cifikách kreativního proce-
su, technologickýchmož-
nostech a úskalích tvorby
obsahu pro virtuální realitu
jakožto novéhomédia pro
masovou zábavu. Kromě to-
ho představí i nejnovější
počin studia, hororovou zá-
žitkovou hru Arachnoid VR.

16:00
Motion capture: pohyb ve

virtuální realitě
Host:Drahoslav Lysak

(VR Developer)
Anotace: Filmové

speklákly jako Avatar, Hobit
nebo Harry Potter se bez ní
neobejdou. Řeč je omotion
capture, zachycování pohy-
bu živé osoby a jejím přene-
sení do digitálního prostředí.
Technika, která byla dříve
velmi nákladná, se dnes stá-
vá stále dostupnější a má své
uplatnění i ve virtuální rea-
litě, jak na poli filmu, tak i ve
videoherním průmyslu.
Drahoslav Lysak představí
vývoj motion capture za po-
sledních několik let a na
místě i umožní návštěvní-
kům otestování této tech-
nologie.
Neděle 26. 5.
14:00
Work in progess: Lety VR
Host: Eva Zdařilová (spo-

lečnost Romea)
Anotace: Romský holo-

kaust je stále v učebních plá-

nech tématem poněkud
marginálním. Změnit to chce
nově chystaný projekt pro
virtuální realitu, který vzniká
ve spolupráci společnosti
Romea a Českým institutem
informatiky, robotiky a ky-
bernetiky ČVUT v Praze. Ko-
ordinátorka projektu Eva
Zdařilová představí, jak vzni-
ká virtuální pomník bývalého
koncentračního tábora v Le-
tech u Písku i jak semá pro-
jekt distribuovat v českých
školách.
15:00
Work in progress: Hotel

Astoria
Host: Alina Cyranek (re-

žisérka)
AnotaceNa tomtomístě se

v dobách NDR potkávali di-
plomaté, špehové, prostitutky
a rokové hvězdy. Od roku
1996 je ale hotel opuštěný
a postupně se rozpadá. Cross
media projekt Hotel Astoria
(animovaný dokument + VR)
oživuje legendární hotel v
Lipsku a dává tak divákům
možnost jej znovu navštívit.

Režisérka projektu Alina
Cyranek nás zavede do tohoto
opuštěného amagického
místa a ozřejmí i způsob, jak
se dá „naskenovat“ celý jeden
hotel.
16:00
Work in progress: Dopis

od srdce
Host: Peter Badač + režisér

(Jan Hameeuw)
Celovečerní film, kniha,

virtuální realita. Jeden z
klasický případů, jak vzni-
kají VR filmy, tedy jako
součást většího crossmedi-
álního projektu. Stejně to-
mu tak je u připravovaného
belgicko-slovensko-českého
VR animovaného snímku
Dopis od srdce, který vy-
chází z celovečerního ani-
movaného filmu Srdce Věže.
Animovaný VR video deník
matky (Anna) pro své do-
posud nenarozené dítě
(Emma) diváky zavede do
fantaskního světa, ve kte-
rémmatka ukazuje své dceři
místa a osoby nejbližší její-
mu srdci.


