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Press Start to begin adventure [Vol.1] v Bio Oko!
Nebaví vás jen hrát hry? Nemáte čas sledovat co se ve videoherním světě děje? Ideální příležitost navštívit
kino Bio Oko a ve dvou hodinovém bloku nahlédnout do dramaturgicky ucelených bloků mapující vždy jen z
mnoha herních žánrů
Bohdan Heblík a Pavel Dobrovský připravují v kině Bio Oko pravidelný cyklus nazvaný: Press Start. Další díl
s podtitulem ...to begin IDDQD odstartuje ve čtvrtek 12. ledna v 21 hodin.
Na programu bude rozhovor s Jaromírem Plachým, šéfem českého projektu Botanicula z produkce Amanita
design doplněný o 20ti minutovou ucelenou ukázku ze hry, přednáška novináře Petra Ticháčka mapující
historii jednoho z nejstarších herního žánru až do současnosti a v neposlední řadě také nahlédneme pod
pokličku chystaných her z největšího veletrhu E3, o kterém budou vyprávět novináři serveru Games.cz.
Po prezentaci a přednášce bude možnost rozhovoru jak s Jaroslavem Plachým, tak s Petrem Ticháček.
Vstupné: 80,- Kč Partnerem cyklu Press Start je herní web Games.cz a 25fps.cz.
Více informací naleznete na www.pressstart.cz
Facebookové stránce: http://www.facebook.com/pages/Press-Start/286637964685814
S dalšími dotazy se obracejte na pavel.dobrovsky@gmail.com

Ohlédnutí za Press Start to begin adventure [Vol.1]
Minulý díl Press Start zaměřený na příběhové a kombinační adventury se dočkal příznivé odezvy. Návštěvnost překonala sto dvacet lidí z řad hráčů, laiků, ale též profesionálních vývojářů. Po úvodní přednášce
novináře Petra Ticháčka následoval rozhovor s vývojářem Jaromírem Plachým a v Česku premiérové
promítání ukázek z očekávaných her pod taktovkou serveru Games.cz.
Reakce
Pokud si někdo z příchozích myslel, že o adventurách, jejich historii, vývoji a současnosti, něco ví, tak díky
skvělé přednášce Petra Ticháčka zjistil, že má ve vědomostech díru, kterou musí zaplnit. -Petr Poláček,
šéfredaktor Games.cz
Organizátoři Pavel Dobrovský a Bohdan Heblík dovedli složit program, který oslovil jak kované hráče, tak
úplné laiky - a nečekaně vysoká návštěvnost tomu odpovídala. -novinář Miloš Bohoněk
Rozhodně povedená akce, těšim se na další! -Lukáš Bašta, šéfredaktor časopisu Score
Výbornej nápad i celkový provedení. Díky že jste se toho ujmuli, což je super! -Adam Korman, Facebook
Díky za skvělý večer! Moc doufám, že se uskuteční i ty další. -Jaroslav Meloun, Facebook
Rozhovor s Bohdanem Heblíkem a Pavlem Dobrovským v pořadu Re-Play:
http://re-play.cz/2011/06/re-play-v-sobotu-ve-1355/

O organizátorech
Bohdah Heblík je grafický designér, v posledních letech převážně tvůrce vizuálních identit filmových festivalů. Je duchovním otcem projektu Press Start. “Interaktivní zábava mě baví, je pro mě inspirativní a chci
ukázat návštěvníkům, že to byla, je a bude umělecká disciplína nejen vizuálně.” Více o Bohdanovi na
www.kofila.com.
Pavel Dobrovský se v oblasti herní publicistiky pohybuje přes deset let a spolupracuje s časopisem Level. Je
duchovní matkou projektu Press Start. “Považuji spojení filmové projekce s hrami za výborný způsob, jak
prezentovat laikům i zkušeným hráčům současný herní svět v netradičním podání a zajímavém prostoru.”
Bio Oko je nejlepší kino na Praze 7. http://www.biooko.net
O partnerech
Games.cz je online magazín informující o událostech v herním světě. Jeho autoři jsou složení ze zkušených
recenzentů a odborníků, kteří se v herní publicistice pohybují řadu let. Více informací naleznete na
www.games.cz. “Prezentace her v prostoru, který je dominantou filmů ukáže, jak mnoho společného obě
média sdílí a pomůže laikům v překonání zábran a objevení úžasného světa interaktivní zábavy,” říká šéfredaktor serveru Petr Poláček.
25fps je internetový filmový magazín, který vychází již čtvrtým rokem. Svým čtenářům kromě pravidelně
přináší profily tvůrců, rozhovory, reportáže z festivalů, analýzy a recenze snímků jak českých, tak světových,
přičemž usiluje zejména o reflexi přehlížených či zapomenutých filmů. Více na stránkách
http://www.25fps.cz.

