
 

 

 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,  

 

dovolte, abychom Vám představili projekt, se kterým do Brna přichází Avion 

Shopping Park. Jedná se o velkou interaktivní výstavu s názvem: VIRTUALITY.  

Výstava přináší celkem 10 unikátních exponátů, které se mohou stát netradiční 

pomůckou zpestřující výuku informatiky a fyziky pro žáky z Vaší školy. Seznamte 

Vaše žáky se světem Virtuální reality a s nejmodernější IT technikou.  

Virtuální realita na celkem 4 stanovištích s brýlemi HTC Vive a Oculus Rift. Leap 

Motion – jeden z prvních senzorů přenášejících pohyby rukou do virtuálního 

světa. Dva nejmodernější plně hydraulické automobilové simulátory, ve kterých 

zažijete téměř skutečné pocity z rychlé jízdy. Letecký hydraulický simulátor 

včetně virtuálních brýlí vás realisticky přenese do kokpitu více než 20 různých 

letadel.  

Budoucnost nakupování! Česká premiéra virtuální reality společnosti IKEA 

názorně ukáže, že navrhnout si a zařídit kuchyň může být i legrace. Stačí k tomu 

správné vybavení a chuť si hrát. Zajímavostí je možnost snížit si svou výšku a 

podívat se na novou kuchyni z pohledu dítěte. Rychle tak odhalíte případné 

nedostatky a hrozby v návrhu. Odladění toho správného dekoru je ve virtuální 



realitě neskutečně snadné. Je to ukázka, jak může v budoucnosti vypadat 

nakupování – a vy si jej můžete vyzkoušet již dnes, stejně jako chytré zrcadlo 

sloužící jako virtuální převlékárna. 

 

Výstava se uskuteční v Avion Shopping park Brno od 21. 4. do 16. 5. 2017 vždy 

od 11:00 do 19:00. Vstup na výstavu je pro všechny zdarma! 

Rádi bychom Vás požádali o předání informací o výstavě Vašim učitelům a 

žákům. Mohou se přijít podívat jednotlivě se svými rodiči, nebo je po předchozí 

domluvě možné uspořádat exkurzi celé třídy. 

Žáci se rovněž mohou zapojit do soutěže o nejrychlejší jízdu na automobilovém 

simulátoru. Nejrychlejší závodníky odmění obchodní centrum dárkovými 

poukazy v hodnotě 1000, 600 a 400 Kč. 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

 

S pozdravem, 

Za Obchodní centrum Avion Shopping Park     

 

David Bačovský 

Marketing Manager 


