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HERNÍ LÍSTEK

HALF-LIFE: ALYX

Vznikla nová legenda! HL Alyx je bez debat herní pecka. Současné možnosti VR
využili vývojáři opravdu beze zbytku. Díky virtuální realitě zažijete opravdové
emoce. Strach a napětí, že za každým rohem číhá nebezpečí, a pak úleva,
že jste překonali další část cesty! Zkrátka se nebudete nudit ani vteřinu! Hra
sbírá po celém světě velice pozitivní hodnocení. Tentokrát hrajete za postavu
Alyx Vance a vaším úkolem nebude nic menšího, než zachránit svět.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

SUPERHOT VR

V této hře jste vy, kdo ovladá čas a rychlost pohybu. Vašim úkolem je vyhýbat
se kulkám, ranám a likvidovat červené postavy dříve než oni vás. S postupem
do dalších úrovní je hra náročnější. Přibývá postav, zbraní a objektů, které ke
zničení můžete používat.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

THE LAB

V The Lab zažijete spoustu zábavy. Nejlepší volba pro prozkoumání virtuální
reality. Je to vlastně 5 různých světů v jedné hře. Vyzkoušíte si jak chodit a
ovládat stroje ve VR. Můžete si prohlédnout zblízka sluneční soustavu, střílet
lukem a bránit hrad, opravit robota, hrát si s mechanickým psem, nebo střílet
megaprakem atd. Ale hlavně se budete bavit!

AKČNÍ

PRO DĚTI

ELVEN ASSASSIN

Zastřelte stovky orků, kteří se chtějí dostat do hradu a zničit jej. Jako elfí
zabiják budete zabíjet různá stvoření jako jsou orkové, draci a trollové.
K dispozici je režim pro jednoho a více hráčů. Můžete hrát sami nebo až se 3
dalšími přáteli.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

LOCO DOJO

Vstupte do rozmanitého dřevěného světa Loco Dojo a předveďte své
dovednosti proti (až) třem přátelům v této veselé společenské hře. Střídejte
se, abyste roztočili kolo úkolů a přemístili se na herním plánu Dojo do některé
z mnoha soutěžních disciplín.

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

FUJII

Mystická cesta, která je zároveň odpočinkem pro unavené cestovatele. Poté,
co se vynoříte z mystického stromu, se vydáte prozkoumat tři jedinečné a
magické biomy. Každý biom přináší svou vlastní rozmanitost a interakci
rostlin. Vytvořte jedinečnou a bohatou krajinu pro virtuální relaxaci! Zážitek
zde vychází z průzkumu nevšední krajiny a kreativního zahradničení.

PRO DĚTI

CLOUDLANDS VR: MINIGOLF

Zážitek z minigolfu ve virtuální realitě, jaký jste ještě nezažili. Hra pro jednoho
i více hráčů. Připravte se na kulová děla, plovoucí mosty, točící se překážky a
mnoho dalších..

VÍCE HRÁČŮ

SPORTOVNÍ

CRISIS VRIGADE 2

Crisis VRigade 2 je rychlá akční střílečka, která umožňuje hráčům převzít
roli vojáka SWAT. Hrajte sólo nebo v týmu se svými přáteli v kooperativním
režimu pro více hráčů!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

THE BLU

Úchvatný zážitek pod hladinou oceánu. Zažijete blízké setkání s mořskými
živočichy které budete mít doslova na dosah ruky. Není to hra v pravém
smyslu slova. Nejde o střílení ani o plnění úkolů. Jde o jedinečnou podívanou
a ukázku toho, co dokáže virtuální realita.

ZÁŽITKOVÁ

ARIZONA SUNSHINE

Probudili jste se v jeskyni v Arizoně. Při prozkoumávání okolí a zabíjení
zombie najdete rádio, kde mezi šuměním zaslechnete něco jako lidský
hlas. Postupně při putování nachazíte další rádia se silnějším signálem.
Poté naleznete válečnou rafinérii a zjistíte, že je obsazena zombie. Všechny
zabijte, přenocujte a vydejte se dál. Po nalezení dalšího rádia zjistíte, že signál
vychází z města Sunshine v Arizoně. Zde najdete rozhlasovou stanici, která je
ale opuštěná. Začínáte propadat zoufalství, když najednou z rádia na stanici
uslyšíte zprávu, že budete zachráněni. Pro svou záchranu ale musíte překonat
jestě jednu vlnu zombie…

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

HELICOPTER SIMULATOR

V tomto skvělém leteckém multiplayerovém simulátoru se snoubí vášeň
pro létání a neuvěřitelný zážitek z virtuální reality!Naučte se létat s TG66,
instruktážním a záchranným vrtulníkem v horách! Vyzkoušejte si své
schopnosti při ovládání tohoto stroje v těch nejnepříznivějších podmínkách,
které nám příroda nabízí. Helicopter Simulator VR přináší 6 různých
konfigurací trupu, super detailní horskou scenérii s elektrárnami, lanovkami,
elektrickým vedením, nemocnicemi, letišti a mnoho dalšího!

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

ZÁŽITKOVÁ

EARTLIGHT: SPACEWALK

Tato hra je ve spolupráci s NASA nejrealističtějším vyobrazením vesmírného
výstupu na Mezinárodní vesmírné stanici. Zažijete vesmírný let očima Any,
jedné z astronautek NASA na opravné misi stovky kilometrů nad zemí. Za 15
min se naučíte, jak se pohybovat v nulové gravitaci, jak používat skutečné
nástroje astronautů, jezdit na robotickém rameni stanice a na oběžné dráze
zažít ty nejúžasnější pohledy na různé povětrnostní efekty na Zemi.

ZÁŽITKOVÁ

SABER FIGHT

Hra zaměřená na boj se světelným mečem. Můžete proříznout nejen nepřátele,
ale i jakýkoliv objekt! Staňte se rytířem Jedi a využijte schopnosti telekineze a
různé bojové styly. Mise se generují náhodně, takže se nikdy nebudete nudit.
Díky prostředkům z misí dáte dohromady svůj vlastní chrám, který se skvěle
hodí jako základna pro operace. Mimoto máte i možnost úpravy vlastního
světelného meče!

AKČNÍ

ANGRY BIRDS VR: ISLE OF PIGS

Jak už z názvu Angry Birds VR: Isle of Pigs vyplývá, boj ptáčků s prasátky
probíhá na ostrově, kam se prasátka vydala na dovolenou. Ve hře se podíváte
na písečnou pláž, kamenitý ostrov, zasněžené hory a na velkou zářící párty.
Každé z těchto míst obsahuje třináct levelů, přičemž v tom posledním na vás
čeká boss. Celkem hra nabízí 52 unikátních úrovní, kde máte za úkol porazit
všechna prasátka. K tomu vám klasicky poslouží prak a ptačí přátelé.

PRO DĚTI

FINAL SOCCER

Final Soccer VR je fotbalový simulátor speciálně navržený pro virtuální realitu.
Nabízí neuvěřitelný zážitek z hraní za brankáře nebo útočníka. Hra nabízí
rovnou 4 různé módy - mód útočníka, simulátor, arkádový režim a mód pro
více hráčů!

AKČNÍ

SPORTOVNÍ

VR REGATTA: THE SAILING GAME

VR Regatta je přední hra na plachtění ve virtuální realitě. Prožijte realistický
pocit z plachtění, který na vás čeká na otevřeném moři. Veteráni plachtění i
nováčci jsou zváni k objevování relaxace a poznávání na ostrovech Akalana.
Cestujte za východu a západu slunce, soutěžte ve výzvách a závodech,
abyste postoupili ve své kariéře, nebo si prostě jen užívejte klidnou plavbu při
měsíčním svitu.

VÍCE HRÁČŮ

ZÁŽITKOVÁ

BAAM SQUAD

Zombie kooperativní střílečka, která sleduje skupinu čtyř odvážných agentů,
kteří se snaží střílet, drancovat a utíkat, aby vyřešili záhadný případ Santanovy
továrny na sladkosti: Vyberte si svého hrdinu, spojte se s ostatními hráči a
procházejte nekonečnými vlnami zombie!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

NINJA LEGENDS: ARCADE

Zažijte krvelačnou akci v pohlcujícím a krásném prostředí VR. Nepřátelští
nindžové využijí skupinové útoky, aby se rojili a obklopili vás. Abyste přežili,
budete muset útočit a blokovat jejich protiútoky z každé strany.

AKČNÍ

SNOW FORTRESS

Prožijte své dětství stavěním sněhových pevností při přípravě na epické
sněhové koule! Odemkněte nástroje, které ochrání vaši pevnost, a rozdejte
svým protivníkům zuřivost sněhových koulí! Stavte pevnost a ničte pevnost
sněhuláka ve 20 úrovních. Můžete hrát také multiplayer proti svým přátelům.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

PRO DĚTI

THE BROKEN SEAL

Vytvořte novou legendu - sebe! V této hře určené výhradně pro virtuální
realitu můžete pomocí vlastního hlasu sesílat kouzla a ničit nepřátele.
Prastará pečeť byla zlomena, síly temnoty pohlcují svět a ten nyní zoufale
potřebuje hrdinu, který by ho zachránil před hrozící katastrofou. Je to na vás!

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

BATTLE ARENA VR

Battle Arena VR je multiplayerová arénová střílečka. Není moc o čem
přemýšlet. Je spíš o rychlé reakce a přesnou mušku.

STŘÍLEČKA

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

ULTIMATE FISHING SIMULATOR

Možná si teď říkáte, jestli jsme se nezbláznili, ale my jsme hru vyzkoušeli
a světe, div se...je to vážně zábava. Klidně vám k tomu půjčíme i sedátko a
nějaké to pivko se u nás taky najde. A vy si můžete v klidu zarybařit. Jo a
je to multiplayer, takže klidně i s kamarády.Oficiální text o hře říká: UFS je
komplexní rybářský simulátor, který umožňuje používání různých technik
na různých místech po celém světě. Vyberte příslušné vybavení a návnadu,
nahoďte vlasec a počkejte na kousnutí. Úspěch je zaručen.

SPORTOVNÍ

VÍCE HRÁČŮ

DRONE FIGHTERS

Arkádový souboj dronů ve VR! Přizpůsobte si bojovníka, vyzbrojte své bojové
drony úžasnými zbraněmi a ovládněte své protivníky v epických klecových
bojích zasazených do futuristických arén.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

PANZER PANIC

Bojujte se svými přáteli v akční VR hře Panzer Panic! Bitva běží! Soupeřte
v napínavých tankových bitvách o nadvládu! Chraňte svou základnu před
útočícími tanky a ničte své nepřátele. Vyberte si ze sbírky různých tanků a
přizpůsobte si je.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

RHYTHMATIC

Na rozdíl od titulů jako je Beat Saber, se Rhythmatic liší speciálním zážitkem
pro více hráčů. Pomocí světelných mečů sekejte diamanty do rytmu hudby.
Písní je na výběr spoustu, hudební list zahrnuje umělce jako DJ Steve Lawler
(Space Ibiza, VIVa Warriors), předního lamače hitparády Lee Walkera a také
heavymetalové rytmy, abyste zažili pěkné zpestření.

AKČNÍ

HUDEBNÍ

VÍCE HRÁČŮ

PING PONG LEAGUE

PING PONG LEAGUE je hra pro stolní tenis ve VR, kde si můžete užít skutečný
zážitek ze zápasu. Můžete hrát sami nebo s přítelem proti sobě.

SPORTOVNÍ

PRO DĚTI

VÍCE HRÁČŮ

SKYFRONT VR

Hra pro více hráčů postavená výhradně pro VR. Skočte do našich rychlých
bitev s nulovou gravitací! Tato hra obsahuje okouzlující arény, řadu úžasných
zbraní a působivé speciální schopnosti.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

BLUE EFFECT

Survival horor střílečka vytvořená speciálně pro VR, která doopravdy otestuje
vaši odvahu a výdrž. O přežití bojujete zcela sám(a), pouze s high-tech
zbraněmi Blue Effect. Ze všech temných koutů po vás jdou... Tahle hra není
pro sraby.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

HOROROVÁ

THE FOREST

Hororová hra z pohledu první osoby se survival prvky a otevřeným světem
odehrávající se na fiktivním tropickém ostrově. Hráč se ocitá v roli jediného
přeživšího pádu letadla a musí nejen na vlastní pěst přežívat v divočině, ale
také se bránit útokům kmene kanibalů, který ostrov obývá. Samozřejmostí
herního světa je proměnlivé počasí a denní doba, nechybí ani autentická
fauna a flóra. Hráči je nabídnuta široká škála možností a aktivit, např. kácení
stromů, rozdělávání ohně, sběr rostlin a lovení zvěře. Hra je i pro více hráčů.

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

HOROROVÁ

DEADLY CRYPTIDS

Deadly Cryptids ... Intenzivní VR akční střílečka, ze které se vám rozbuší srdce.
Akce nabitá odstřelováním, které vás posune na další úroveň v hraní VR.
Prozkoumejte tajemnou ruinu, protože vy a vaše partnerka Kate jste ztraceni
v poušti poté, co vaše letadlo havarovalo. Postavte se zlým příšerám a všechny
je rozdrťte na kusy.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

NEVROSA: ESCAPE

Nevrosa je hra s únikovými místnostmi s hrůznými a akčními prvky, kde se
snažíte najít cestu z laboratoře pomocí řešení hádanek, když jste uvězněni
s cizím stvořením. Mystické stroje, stará rodinná kletba a různé konce v
závislosti na vašich způsobech hraní.

AKČNÍ

ÚNIKOVÁ

HOROROVÁ

NEVROSA: SPIDER SONG

Představujeme dobrodružství nebojácného vědce a průzkumníka v
tajemném mlžném světě. Příběh krvavé magie, teleportace přes zrcadla
a neuvěřitelná stvoření, která se skrývají v mlze. Připravte se na půlhodiny
prožití řady nešťastných událostí, které spustily nebezpečnou cestu pana
Conwaye.

AKČNÍ

ÚNIKOVÁ

HOROROVÁ

ESCAPE VR: THE BASEMENT

Úniková hra ze sklepa, která byla inspirována únikovými hrami z reálného
života. Uniknete? Prozkoumejte prostředí, vyřešte hádanky, objevte užitečné
předměty, prozkoumejte stopy a projděte si celkem sedm místností ve třech
oblastech, abyste se vyhnuli suterénu!

ÚNIKOVÁ

BATTLE SKY VR

BattleSky VR je ve svém jádru střílečka pro více hráčů VR, která přináší hru
ve stylu Overwatch na platformu VR. Každý hráč si vybere hrdinu s výrazně
odlišnou velikostí, schopnostmi a stylem hry, aby se zapojil do rychlých
leteckých soubojů proti ostatním hráčům. Hrajte online proti ostatním
hráčům s klasickými Team Deathmatch, Team Escort, Free For All, Attack and
Defend a dalšími týmovými režimy až pro hráče 4v4!

STŘÍLEČKA

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

BLOCK ROCKING BEATS

Block Rocking Beats vám umožní hrát si s hudbou ve virtuálním zvukovém
studiu. Vyberte si jeden ze tří nástrojů založených na samplech a začněte
hýbat rytmy. Hrajte na bicí, baskytaru nebo se ujměte vedení a složte hlavní
melodii. Vylaďte si zvuk nástrojů podle svých představ pomocí různých
zvukových efektů, jako je Reverb a Delay. K vaší virtuální kapele se mohou
připojit až tři hráči. Hrajte společně s dalšími milovníky hudby a pořádně si
to užijte .

HUDEBNÍ

VÍCE HRÁČŮ

IN MIND 2

Dobrodružná hra o vědecké cestě uvnitř chemie emocí lidského mozku.
Zúčastníte se procesu, kdy se jeden teenager jménem John stane dospělým,
a pomůžete formovat Johnovo budoucí já spuštěním emocí v klíčových
okamžicích jeho života.

AKČNÍ

ZÁŽITKOVÁ

AFTER LIFE

Po tragické smrti pětiletého syna se rodina potýká s jeho ztrátou a pokouší
se napravit své roztříštěné vztahy. Zažijte boj přízračnýma očima dítěte
a prozkoumejte mnohostrannou realitu posmrtného života, když rodina
uznává jeho nepřítomnost nebo přítomnost ve svém vlastním životě. Pomocí
špičkové techniky natáčení VR vás společnost Afterlife provede rozvětveným
příběhem 360 VR, který plynule odhalí příběh, který se posouvá na základě
postav, které se rozhodnete sledovat, a objektů, které aktivujete v prostředí.

ACTION

ZÁŽITKOVÁ

THE WITCHING TOWER

Je to už šest let, co Undead War rozbil svět. Noční můry pronásledují zemi
a světem se šíří nemoci a smrt. Uprostřed této noční můry řídí Královna
čarodějnické věže chaos a hrůzu. Byli jste vybráni, abyste přežili silami,
kterým nerozumíte. Jsi Anna, uprchlík. Po celá léta tě pronásledovaly síly
věže vedené královnou nemrtvých. Královna věří, že vlastníš tajemství, které
může přetvořit svět, ať už pro dobro nebo pro zlo - a je odhodlána ho z tebe
vytěžit. Ponořte se do temného fantasy světa Čarodějnické věže, akčního
dobrodružství VR, ve kterém budete řešit hádanky, bojovat s nepřáteli a
odhalovat tajemství.

AKČNÍ

OBSCURA

Říkají, že se něco probudilo ve starých lesích ...Obscura není tradiční hra, ale
jiný atmosférický horor, který vás ponoří do nekonečného kruhu strachu.
Postavte se neozbrojení proti neoblomné a téměř neviditelné entitě.

HORROR

AKČNÍ

THE GREAT WALL

Před dlouhou dobou démon napadl Čínu. I přes porážku zlý démon nepřizná
selhání a vrací se. Dosáhl se svým vojskem Velké zdi! Jako nejstatečnější a
nejšikovnější lukostřelec je váš úkol eliminovat všechny své nepřátele lukem
a šípy bránit Velkou zeď!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

A-TECH CYBERNETIC

A-Tech Cybernetic je střílečka z pohledu první osoby. Obsahuje dva
samostatné herní režimy: klasický režim roje, který prověří vaše střelecké
schopnosti a schopnosti přežití, a režim příběhu, který vás zavede do
futuristické biomedicínské společnosti, kterou přepadou mutanti.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VRZ: TORMENT

Vítejte na ostrově Očistec... Vězení pro nemrtvé a umírající. Peklo, ze kterého
nikdy neuniknete. Vyřešte záhady, abyste unikli a zároveň se snažili přežít.
Nemrtví povstávají, zemi se rojí zombie a váš konec se rychle blíží! Vyzbrojte
se, odhalte, co potřebujete k přežití, a unikněte nevyhnutelnému.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

HOROROVÁ

COSMIC ATTACK VR: BLAST FROM THE PAST

Svět čistě návykové arkádové hry ve virtuální realitě! Střílejte, budujte svoji
obranu a teleportujte se, abyste získali co nejvyšší skóre! Nezapomeňte použít
bonusy ve správný čas a projít celých 50 úrovní hry a nebesky raketovat své
skóre. Zábavná střílečka s designem osmdesátkových her.

STŘÍLEČKA

AKČNÍ

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Oblečte si oblek jako Spider-Man z filmu Homecoming a vyzkoušejte si, jaké
je to být v jeho kůži!

PRO DĚTI

SHOOTY FRUITY ARCADE

Střílečka, která kombinuje veselou simulaci práce s vysoce-oktanovou akcí!
Jako nejnovější zaměstnanec Super Mega Mart ničte hordy mutantního
ovoce v lahodně sladkém boji, zatímco děláte svou každodenní práci. S
hromádkami zbraní a spoustou smrtícího ovoce zralého ke zničení se jistě
zabavíte!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

KNOCKOUT LEAGUE

Arkádová hra pro jednoho hráče. Trénujte boxerské triky, abyste získali
šílené obsazení postav s různými bojovými styly a hratelností, abyste se stali
šampiónem Knockout League!

AKČNÍ

SPORT

COUNTER FIGHT

Zábavná hra pro milovníky vaření. Provozujte vlastní ‚rámen‘ restauraci! V
Counter fight vaříte a servírujete různé pokrmy jako rámen (nudlový vývar
původem z Japonska), smažené knedlíky či pivo excentrickým hladovým
zákazníkům. Musíte se nejen ohánět, ale také odhánět zloděje!

AKČNÍ

THE WIZARDS: ENHANCED EDITION

Staňte se mocným kouzelníkem a vezměte osud do svých rukou! Ponořte se
do krásného fantasy světa a zničte své nepřátele vrháním kouzel gesty rukou!
Oceňovaná akční adventura s jedinečným systémem kouzel s gesty rukou.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VROBOT: VR GIANT DESTRUCTION

Akční hra o obřím robotovi rozbíjejícím města pomocí jedinečných zbraní
nebo holých rukou. Ovládejte SKUTEČNĚ OBROVSKÉHO ROBOTA, zničte
budovy, házejte budovy, a dokonce i mrakodrapy či městské domy. Chytejte
letadla, házejte auta, zkrátka protřepejte svět VR mocnými pěstmi robota!

AKČNÍ

PRO DĚTI

BANDIT POINT

Bandit Point je VR střílečka zasazená do nepředvídatelného mechanického
světa kombinujícího fantasy a sci-fi témata, kde hráč využívá své speciální
schopnosti k ovládání nepřátelských jednotek a ničení nepřátelských,
snobských automatů.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

FRONT DEFENSE

Chcete se vžít do kůže vojáka během 2. světové války? Budete střílet, házet
granáty, ničit obrněná vozidla svého nepřítele pomocí protitankových raket,
a také bojovat se zbraněmi po ruce. Využijte svých zbraní k výhře!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

GUNS‘N‘STORIES BULLETPROOF VR

Navštivte mnoho krásných míst a vyzkoušejte si velký arzenál zbraní v rytmu
západní rockové hudby, vtipů a cynického humoru! Zažijte western v trochu
hollywoodském stylu..

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

COASTER

Další zážitková hra. Zažijte vzrušení a pocit ze 4 jedinečných zážitků na
horské dráze. Cítíte, jak vám vítr proniká virtuálními vlasy, když jedete na těch
nejpříjemnějších a nejúžasnějších horských dráhách VR na trhu.

AKČNÍ

ISLAND 359

Hra o přežití ve virtuální realitě. Budete používat zbraně, výbušniny a další
nástroje nalezené na ostrově k přežití proti hromadě dinosaurů! Jste žoldák
na opuštěném ostrově, prozkoumávejte a přežijte!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

OPERATION WARCADE

Operation warcade je střílečka speciálně navržená pro virtuální realitu,
inspirovaná klasickou válečnou arkádou z konce 80. let, která nyní využívá
nejnovější technologii k převodu na jedinečný zážitek. Díky tomuto systému
budete moci cestovat z herního automatu do videohry. Zažijte dobrodružství
zcela jiným způsobem, jako je střelba z vrtulníku, ze zákopu nebo zevnitř
tanku!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

REDFOOT BLUEFOOT DANCING

Tancujte nohama ve VR! Inspirováno Dance Dance Revolution (DDR) a
Audioshield. První VR hra postavená od základů pro nohy a celé tělo.

SPORTOVNÍ

HUDEBNÍ

ALPINE SKI VR

Tato hra přináší vzrušení z lyžování! Využívá všechny senzory náhlavní
soupravy k vytvoření autentického lyžařského pocitu. Máte na výběr 3 módy
- slalom, freestyle a nebo heliski (skok z helikoptéry).

SPORTOVNÍ

ZÁŽITKOVÁ

SKI JUMP VR

Sportovní VR simulátor..Aktuálně si můžete vyzkoušet 5 kopců v
jednoduchém režimu jediné soutěže. Hra využívá realistickou fyziku, všechny
rychlosti jsou jako ve skutečnosti. Každý kopec je navržen tak, aby odpovídal
charakteristikám skokových kopců certifikovaných FIS.

SPORTOVNÍ

MONA LISA: BEYOND THE GLASS

První VR zážitek, který veřejnosti představilo muzeum Louvre a je koncipován
jako součást výstavy Leonarda da Vinci, která si připomíná 500. výročí
umělcovy smrti ve Francii. Odhalíte nejnovější vědecký výzkum o da Vinciho
uměleckých inovacích a jeho malířských technikách a procesech skrz
virtuální realitu.

ZÁŽITKOVÁ

OFF-ROAD PARADISE

Hra pro milovníky terénních aut Off-Road Paradise vám nabízí nejrealističtější
offroadový zážitek v extrémních a působivých prostředích a hra je vytvořena
tak, abyste si ji od první minuty užili tím nejpozoruhodnějším způsobem.

ZÁŽITKOVÁ

SPORTOVNÍ

SAIRENTO VR

Chopíte se role cyber nindžy (při pohledu dolů na své virtuální tělo vám
neunikne fakt, že jste žena) ovládající široký arzenál střelných, sečných i
vrhacích zbraní. Hlavní postava dostala také do vínku schopnost zpomalovat
čas a odrážet projektily, což v praxi často vypadá, jako japonská verze
Superhot VR, takže opravdu dobře. Akce je patřičně rychlá, hráče vtáhne bez
debat prakticky okamžitě a bez ohledu na stav vaší kondice se připravte na
pěkně upocené čelo. Takhle uspokojivá VR rubanice tu snad ještě nebyla.
Hra Sairento vás dostane hlavně svým systémem pohybu, který téměř nezná
hranice a přes svou komplexitu je neuvěřitelně intuitivní a návyková.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

ZERO KILLED ARCADE

Zero Killed Arcade přináší zážitek z virtuální reality na další úroveň!
Neuvěřitelná grafika, vyspělé chování zbraní (včetně zpětného rázu),
model poškození a pronikání překážek vám dá pocit jako ve skutečném
světě. Ponořte se hluboko do světa války. Máte na možnost si vybrat mezi 8
jedinečnými postavami s různými dovednostmi a zbraněmi. Každá postava
má vlastní výhody a pomůcky (věže, kouřové granáty, nášlapné miny a
mnoho dalšího). Hrajte proti ostatním hráčům v týmech, proti robotům nebo
zdarma pro všechny herní režimy. K dispozici máte 4 herní režimy: všichni
proti robotům, převzetí oblasti, týmový deathmatch a všichni proti všem.

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

VÍCE HRÁČŮ

BLASTERS OF THE UNIVERSE

Blasters of the Universe je první hra svého druhu a přináší žánr bullet hell do
VR z pohledu první osoby. Postavte si správňáckou zbraň z tisíců kombinací a
pak se připravte uskakovat a uhýbat hromadě střel v této nostalgické a nervy
drásající střílečce!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

EVEREST VR

Zažijte, jaké to je, vylézt na Mount Everest z pohledu první osoby a dosáhněte
na vrchol světa! Ohromující věrnost virtuální reality vás vtáhne do děje.
Připojte se i vy k expedici na vrchol Mount Everest.

ZÁŽITKOVÁ

AKČNÍ

GRAVITY LAB

Gravity Lab je logická fyzikálně-elektronická hra, která vás zabaví vymýšlením
různých řešení a zkoumáním opuštěné měsíční základny.

PRO DĚTI

KOBOLD VR EXPERIENCE

Vžijte se do kůže městského průzkumníka vyšetřujícího záhadný případ
zmizelého chlapce. Vezměte si baterku a objevte tajemství opuštěné vily
uprostřed temného lesa v Německu. KOBOLD je jedinečným VR zážitkem,
který vás bude lákat a děsit. Chce to silné nervy a odvahu.

AKČNÍ

HOROROVÁ

BOILING STEEL

Jste jedním z mnoha, kteří se vydali hledat lepší život na vzdálené planetě.
Vaše hibernační kapsle je zaseknutá v karanténě na orbitální stanici. Ale
není čas na odpočinek. Ponořte se do dění událostí a staňte se svědky
nevysvětlitelné globální kataklyzmy. Zachraňte a kolonizujte planetu!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

AUDIO TRIP

Chytejte šipky, uhýbejte se bariérám a rozbíjejte bubny. Rozpohybujte svoje
tělo! Žádná jiná hra VR vás nepřivede tak tvrdě do tance a pohybu jako
Audio Trip! Rozhodně se pořádně zapotíte. Čeká vás licencovaná hudba od
nejlepších umělců jako jsou Skrillex, Zedd, deadmau5, Lady Gaga, Tiësto a
mnoho dalších..

SPORT

HUDEBNÍ

RUSH

Ponořte se, nebo lépe vlétněte do světa adrenalinového skydivingu (létání
ve speciálním obleku) s RUSH. Stoupejte po horách, proplétejte se kaňony,
vyhýbejte se skalinám a dostaňte se až do cíle! Na výběr máte přes 80
jedinečných horských cest, které začínají od nejlehčích základních sjezdových
tras až na expertní úrovně pro sebevrahy. Skákat můžete ve více hráčích,
takže se nebojte, že v tom zůstanete sami.

AKČNÍ

SPORT

VÍCE HRÁČŮ

VIRTUAL SPORTS

Virtual Sports je přesně to, na co jste čekali! Zažijte ping-pong a tenis s tím,
že se nikdy nebudete muset honit pro míčky.. Zahrát si můžete s přítelem, s
robotem, nebo vzdálenými hráči z celého světa!

AKČNÍ

SPORTOVNÍ

VÍCE HRÁČŮ

RACKET NX

Racket: Nx je nový druh hry, která zpochybňuje limity toho, co můžete dělat
s raketou a míčem ve VR. Zahrajte si zábavný pinball! Hra se hraje uvnitř
obří skleněné kopule, jejíž stěny svítí s terči, které musíte zničit míčkem. Hra
nabízí dva módy pro sólo hraní, ale i pro více hráčů proti botům.

AKČNÍ

SPORTOVNÍ

RHYTHM BOXING

Hudební boxerská hra s jedinečnými písněmi. Nastupte proti svým trenérům
Thomasovi a Emmě, kteří vás naučí, jak rytmizovat box! Sledujte kruhy
a nasaďte údery a háky, abyste vytvořili kombo, ale dávejte pozor rány od
trenérů. Můžete si být jisti, že spálíte nějaké kalorie a zapotíte se!

AKČNÍ

SPORTOVNÍ

HUDEBNÍ

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME VR

Proleťte se New Yorkem jako Spider-Man ve VR! Budete mít šanci šplhat a
houpat se na nejvyšších věží v Manhattanu. Čeká vás také tajemný nepřítel.
Pouze vy máte sílu najít a porazit ho v tomto napínavém dobrodružství.

AKČNÍ

PRO DĚTI

DANCE COLLIDER

Taneční hra nabitá rytmem. Je čas stát se tanečním mistrem! Natři to v tanci
9 nejlepším světovým tanečníkům a soutěž o vedoucí příčky.

HUDEBNÍ

SPORTOVNÍ

VIRTUAL FIGHTING CHAMPIONSHIP

Jednoduše si zabojujte ve virtuální realitě. Procvičte všechny vaše bojové
schopnosti. Hra se podobá hrám jako je Street fighter nebo Mortal Kombat.
Vyzvěte svého (ne)přítele či robota a vyhrajte!

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

SPORTOVNÍ

ULTIMATE BOOSTER EXPERIENCE

Tohle je taková zvláštní sada her. Můžete volit od vyhlídkového prolétávání
kaňonem až po hustý bungee jumping z balónu, nebo obří houpačkou mezi
mrakodrapy. Jen pozor...zážitek je virtuální, ale zvracení může být reálné! :)

ZÁŽITKOVÁ

AKČNÍ

INVASION!

Od režiséra filmu Madagaskar přichází Invasion! Krátký animovaný film ve
VR o dvojici mimozemšťanů s velkými ambicemi ovládnout náš svět a zničit
každého, kdo se je pokusí zastavit. Místo toho je uvítají nejroztomilejší a
nejmilejší zvířátka na planetě - dva rozkošní, bílí králíčci.. A vy jste jeden z
nich! Co se asi stane?

PRO DĚTI

FRUIT NINJA

Když řekneme „Fruit Ninja“, každému se přesně vybaví sekání ovoce létající
po displeji. Ve VR verzi bude ovoce létat doslova všude okolo vás. Vy ale máte v
rukou katany, kterými můžete ovoce snadno rozseknout. Jenže už to nebude
tak jednoduché jako na displeji smartphonu. Zde se již v plné parádě pracuje
s třetím rozměrem, takže budete muset zapojit i další části těla, nejen své
prsty.

AKČNÍ

ZR: ZOMBIE RIOT

ZR je akční hororová hra. Jde o to, přežít apokalypsu! K ničení zombie máte
na výběr z více než 30 zbraní. Nemusíte moc přemýšlet... jde hlavně o to,
postřílet jich co nejvíc :)

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

BEAT BLASTER

Hudba a střílení, střílení a hudba. To je oč tu běží. Najděte v sobě ten správný
rytmus a prokličkujte k cíli. Cestou se vyhnětě překážkám, nebo je rozstřílejte.
Ale hlavně....volume doprava!

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

ABODE 2

Prozkoumejte každý kout a detail tohoto vysoce interaktivního apartmánu,
abyste odhalili všechna jeho tajemství a obnovili energii ve městě. Hra je
inspirovaná žánrem ‚‘escape room‘‘, tedy se jedná o únikovou hru. Hádanky
zde nebudou vůbec jednoduché, ale v každém problému budete mít po ruce
robotického sluhu, který vám pomůže.

ÚNIKOVÁ

BREACH IT

„BREACH IT“ je taktická střílečka pro více hráčů. Máte dvě strany - obranná a
útočná. Jako útočník ničte zdi, dveře, kladiva atd., abyste se dostali k nepříteli
z úhlu, který by nečekal. Pokud jste v bránícím týmu, pak je čas pustit se do
práce!

STŘÍLEČKA

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

PREMIUM BOWLING

Premium Bowling je tak blízký skutečnému bowlingu, jak jen může být.
Vybrat si můžete z řady atraktivních heren.

SPORTOVNÍ

PANOPTIC

Velmi zajímavá novinka Panoptic je místní VR multiplayerová hra, která vás
postaví proti kamarádovi. Hrajete buď za obřího Dozorce s headsetem, nebo
za malého vyzyvatele u klávesnice v tajné hře na kočku a myš. Proklouzne
Challenger nepozorovaně mezi davy, nebo je Dozorce vystopuje svým
výkonným laserovým okem?

AKČNÍ

VÍCE HRÁČŮ

TELEFRAG VR

Telefrag VR je pekelně rychlá střílečka s parádní bojovou mechanikou.
Uhánějte, střílejte a teleportujte se po jedinečných arénách, které se vyznačují
proměnnou gravitací, kde není pravá, levá strana a nahoře je zárověň i dole.
Smrt může přijít z jakéhokoli směru.

MULTIPLAYER

AKČNÍ

STŘÍLEČKA

PIERHEAD ARCADE 2

Pierhead Arcade 2 je pokračováním oblíbeného nezávislého arkádového
simulátoru virtuální reality. Prožijte znovu své dětství strávené v pasáži na
molu, ale tentokrát s neomezeným počtem žetonů!

SPORT

PRO DĚTI
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ÚNIKOVÉ HRY

SANCTUM

Na světě existují temná místa, od kterých je dobré držet se dál, na kterých
se všechny naše obavy stávají skutečností. Vaše stará přítelkyně a bývalá
společnice z nebezpečných výprav vám zaslala dopis s prosbou o pomoc.
Popisuje v něm své pátrání po ztracených osobách v okolních lesích. Vy se
nyní chystáte zahájit vlastní vyšetřování. Mějte se na pozoru, protože, jak se
ukáže, v sázce budou nejen vaše životy, ale i vaše duše. Budete totiž čelit
pradávné síle, která dříme pod dávno opuštěným klášterem – svatyni, která
skrývá hruzostrašná tajemství.

ÚNIKOVÁ

VÍCE HRÁČŮ

HOROROVÁ

JUNGLE QUEST

Při procházce v parku jste narazili na portál vedoucí do tajemného světa.
Před vámi se rozevřela dechberoucí krajina plná zvířat. Jak se ale dostat
zpět? Abyste našli cestu domů, musíte vyřešit řadu hádanek a prozkoumat
tajemný svět létajících ostrovů.
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THE PRISON

Váš policejní tým již léta potírá zločinecké gangy a nebere žádné vězně. Při
poslední velké operaci jste si došlápli na několik zkorumpovaných strážníků.
Ale od slávy není ke zkáze daleko. Byli jste falešně obviněni a uvrhnuti do
vězení. Vaši parťáci jsou však stále na svobodě. Plán vašeho útěku je hotový
a zbývá už jen sebrat odvahu a důvtip a doufat, že štěstěna je na vaší straně,
abyste se dostali zpět na svobodu a očistili své jméno. A mohli pokračovat v
boji za spravedlnost.
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SIGNAL LOST

Planetu Zemi obíhá tajná výzkumná stanice zvanná Asgard, se kterou
jste náhle ztratili spojení. Před několika hodinami totiž stanici zasáhl silný
elektromagnetický impulz a vychýlil ji ze stabilní oběžné dráhy. Stanice ztrácí
výšku a za hodinu vstoupí do zemské atmosféry! Dopad tak obrovského
tělesa na povrch Země bude mít pro lidstvo nedozírné následky. Cílem
vašeho krizového týmu je uvést systém opět do chodu a zkorigovat oběžnou
dráhu stanice. Co se skrývá na její zdánlivě pusté palubě a kam se poděla
posádka? Jestli odhalíte odpovědi na tyto otázky, nebo zemřete následkem
největší katastrofy v historii lidstva, je jen na vás.
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ALICE

Ponořte se do víru událostí a vžijte se do Alenčiny kůže! Vydejte se do světa
skutečné magie! Vaším úkolem je odhalit tajemství Srdcové královny, která
očarovala čas v říši divů. Vypijte zmenšovací lektvar a následujte Bílého
králíka skrz složité bludiště světa za zrcadlem, kde je vše vzhůru nohama.
Pomozte Kloboučníkovi, který uvízl v čase, vyřešit nepořádek na šíleném
čajovém večírku. Kočka Šklíba vás provede očarovanou houštinou Temného
lesa. S pomocí nápověd od moudrého Houseňáka zachraňte víly, které znají
tajemství zlé královny. Najděte způsob, jak se proplížit kolem karet do hradu
plného záludných pastí, abyste porazili Srdcovou královnu, v hlavní věži s
hodinami zrušili kouzlo a zachránili tak říši divů.
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CHRISTMAS

Vánoce jsou v ohrožení! Santa uvízl ve sněžné vánici, ztratil všechny dárky a
teď nemůže najít cestu domů. Záchrana Vánoc zůstává už jen na vás. Abyste
Santovi pomohli dostat se domů, rozsviťte vánoční světélka na tom největším
stromu v celém lese. Nejdřív se však budete muset podívat k Santovi domů
na severní pól a dát tam vše opět do pořádku. Přijďte na kloub tomu, proč
kouzelní skřítkové nechtějí pracovat a děti nedostávají své dárky. Vezměte si
na pomoc Santova nejlepšího soba a spěchejte vzkřísit první vánoční stromu!
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HOUSE OF FEAR

Je noc. Nacházíte se v opuštěné a zchátralé lesní chatě. V rozích vidíte pavučiny,
na podlaze vrstvu prachu, nábytek na rozpadnutí a... nikde ani živáčka. Na
první pohled do tohoto obydlí již dlouho nikdo nezavítal, ale je tomu opravdu
tak? Snažíte se celé situaci přijít na kloub, ale jasné je vám pouze jedno,
dostat se ven nebude tak snadné, jak se může zdát. Když se porozhlédnete,
vidíte, že všechny dveře a okna jsou zamčené, není tu elektřina a skomírající
plamínek jediné svíčky jen sotva prostupuje temnotou v místnosti. K vašemu
zděšení si uvědomujete, že jste lapeni v pasti. Mdlým světlem svíčky se mihne
něčí postava... nebo snad jen světlo klame vaše smysly? Jste připraveni čelit
svému strachu a nechat se pohltit tajemstvími toho temného místa?
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HOROROVÁ

CHERNOBYL

Kdybychom jen mohli změnit minulost nebo být svědky událostí, které
změnily svět... Je možné změnit osud? Cestujte zpět v čase, abyste zjistili,
zda můžete změnit situaci, ze které zdánlivě nebylo východisko. Co se stalo v
noci, kdy došlo k nehodě? Co se stalo poté? Najděte odpovědi na otázky, které
dosud nebyly zodpovězeny. Město duchů Černobyl vám může vyprávět svůj
příběh... Příběh, který stál životy. Katastrofa, která nás dnes stále ovlivňuje...
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MISSION SIGMA

Tajným službám se podařilo lokalizovat a zneškodnit známého teroristu, který
se posledních deset let skrýval v chudinské čtvrti města. Tím veškeré dobré
zprávy končí. Ukázalo se, že ten maniak nainstaloval na střechu jednoho
opuštěného věžáku jadernou hlavici s časovým spínačem. Z celé budovy se
stala věž plná spletitých nástrah a překážek. Na doporučení vás tajná služba
vybrala jakožto odborníka na tento druh rébusů a pomohla vám proniknout
do prostorů v okolí budovy. Zbytek už je na vás. Dokážete překonat všechny
nástrahy a předejít jaderné explozi?
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CYBERPUNK

Píše se záčátek 22. století. Novodobá společnost se zhroutila pod náporem
rychlého technologického pokroku. Lidé pomocí technologií značně upravují
svá těla. Mezi korporacemi zuří válka o současně nejcennější komoditu na
trhu, data. Váš tým sestává z kyborgů vybavených zvláštními schopnostmi a
rozhodl se ukrást cenná data z archivů vlivné společnosti. Je potřeba, abyste
nepozorovaně pronikli do jejího sídla a v archivech stáhli část paměti. Úkol to
nebude nijak snadný.
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SURVIVAL

Plánovali jste s přáteli nezapomenutelnou dovolenou. Nečekali jste však, že
se z toho stane zápas o přežití. Letoun zasáhl blesk a ten spadl u malého
neobývaného ostrova v Tichém oceánu. Vysílačka v kokpitu nefunguje
správně a neumožňuje naladit frekvenci, kterou potřebujete k záchraně. Kdo
ví, jak dlouho budete muset počkat, než vás záchranný tým najde... Mezitím
jste v šoku, vystrašení a trpíte hladem. Ve vašem okolí nejsou žádné zásoby a
všude kolem není nic jiného než divoká příroda. Počasí se zhoršuje a musíte
se ukrýt. K přežití použijte své kritické myšlení. Prozkoumejte, co se na ostrově
nachází a jak vám to může pomoci zůstat naživu.
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