
vše, co jste chtěli o Animefestu 2011 vědět,    ale báli jste se organizátorů zeptat 
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Kino Scala Sál B. Bakaly, velký

Hotel Continental, 
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Hotel Continental, 
salónek

Zahájení
Zahájení
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Nurarihjonův vnuk

5 centimetrů za sekundu 

Zlomený meč 
Vyhlášení webových soutěží 

+ dobročinná aukce

Loups=Garous

Po čem ženy touží
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Křest nové mangy

technická pauza

Cenzúra

Pět důvodů, proč japonské 
hry nejsou jen pro Japonce 

Princezna Medúza

Crossdressing
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Pestrobarevný

filmový večer:
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program na neděli na následující straně � �

soutěžfilm / seriál

přednáška / workshop

Legenda

Sál B. Bakaly, malý: pátek – neděle

Kino Scala, Sál B. Bakaly: pátek – neděle

volné hraní, konzole, DDR

stánky autorů a vydavatelství

Haircut workshop

 prodejní stánky

Hotel Continental, předsálí: sobota

Tělocvična SOKOL: pátek – neděle

konkrétní časy závisí na jednotlivých obchodnících 

Doprovodný program:
festovní anotace najdete uvnitř zpravodaje �



Japan Media Arts Festival, hlavní cena za 
animovaný film. 
Oscar za nejlepší krátký animovaný film.

Hetalia Mocnosti Osy - Vymalujte, Bělásci! 
/ Hetalia: Axis Powers - Paint it, White!
film // 89 minut, japonsky s českými titulky
Studio DEEN, 2010, evropská premiéra
Jak poznáte, že jste ve správné vojenské jednotce? 
Velitel je Brit, o techniku se stará Němec, kuchař 
je Ital a sestřička je Švédka. Jak poznáte, že jste ve 
špatné vojenské jednotce? Velitel je Francouz, 
o techniku se stará Ital, kuchař je Brit a sestřicka 
je Rumun jménem Ivan... I když je to jenom vtip, 
určité zažité rysy národu lze vysledovat. A teď si 
představte, že na základě těchto rysů vytvoříte 
jednu postavu za každý národ a necháte je 
přehrávat historické události. V tomto filmu 
hrdinové známí z mangy a seriálu společně čelí 
mimozemské invazi.
Ostatně většině návstěvníků ji asi nemusíme 
nějak zvlášť představovat - mangu Hetalia u nás 
vydává Zoner Press, tak můžete zajít do 
knihkupectví a připravit se na film z roku 2010, 
který pro vás máme připravený na Animefest.

Hvězdný erb / Crest of the Stars
seriál // 12×24 minut + 40 minut, 
japonsky se slovenskými titulky
Sunrise, 1999, česká premiéra
Jinto je mladý princ na planetě Martine. Jednoho 
dne se objeví nejmocnější impérium v galaxii - Abh 
- a Jintův otec s nimi uzavře dohodu: Martine se 
bez boje vzdá a výměnou za to si zachovají svoje 
společenské pozice. A tak je Jinto poslán do 
impériální školy, aby získal vzdělání, které náleží 
princi Abhu (hodilo by se, aby uměl alespoň 
mluvit). Zde se také setkává s princeznou impéria 
Abh - Lafiel. Věci dostávají poněkud spád, když je 
impérium uvrženo do války a Jinto s Lafiel tím 
pádem také.
Seriál vychází z románové sci-fi trilogie napsané 
Hirojukim Moriokou. Na Animefestu máte 
možnost zhlédnout celou první sérii.

Křídla Honnêamise / The Wings of Honnêamise
film // 120 minut, japonsky s českými titulky
Gainax, 1987, česká premiéra
Dvě smyšlené země ve střetu velmi podobném 
studené válce. A do toho všeho jedna ze zemí 
chystá svůj první vesmírný let. Dokáže kadet 
Shiro Lhadatt a skupina stárnoucích vědců 
dokončit projekt a úspěšně se vydat do vesmíru 
předtím, než bude jejich start použit armádou jako 
důvod pro zahájení války?
Kritiky velmi dobře přijatý film z roku 1987 od 
společnosti Gainax se nedočkal stejného úspěchu 
u diváků. Jak se bude líbit divákům na 
Animefestu, kteří už studenou válku převážně 
nepamatují?

Beelzebub je adaptací populární mangy 
nakladatelství Shueisha. A jak už to u šónen sérií 
bývá, souboje se spolužáky a demolice betonových 
budov jsou pouze jemným uvedením do děje. Na 
pozadí se totiž rozjíždí boj o to, kdo nahradí 
současného pána démonů na jeho trůnu.

Bezvadná dvojka / Lovely Complex 
seriál // 4×26 minut, český dabing
Toei Animation, 2007
Love«Com vypráví příběh neobvyklé dvojice – 
dívka Risa Koizumi je vysoká 172 cm (mnohem 
více než průměr) a chlapec Acuši Ótani měří 156 
cm (výrazně pod průměrem). Risa má kvůli své 
výšce špatné zkušenosti s kluky, a když se během 
letní školy potká s velmi vysokým Rjodžim, 
okamžitě se do něj zamiluje. Ve stejné době se 
objeví i dívka, do které se zamiluje Acuši. Risa s 
Acušim se rozhodnou odložit spory a navzájem si 
pomoci se získáním svých vysněných partnerů. 
Jenže se postupně poznávají lépe a milostné 
vztahy se jim začínají komplikovat...

Black Jack 21
seriál // 3×25 minut, japonsky s českými titulky
Tezuka Productions, YTV, 2006, česká premiéra
I když by tomu název napovídal, toto anime není 
o hazardu. Black Jack je jméno hlavního hrdiny, 
geniálního doktora, který léčí s maximální péčí 
a páchá při tom různé další dobré skutky. A to vše 
jenom proto, že jako malý měl nehodu a jeden 
doktor to odmítl vzdát a operoval, operoval, až 
hlavního hrdinu odoperoval zpátky do života.
Pokud vám obrázky něco připomínají, tak vězte, 
že autorem mangy, ze které anime vychází, je sám 
Osamu Tezuka – autor Astroboye. Je už méně 
známý fakt, že Osamu Tezuka vystudoval 
medicínu a ač ji sám nikdy neprovozoval, je 
zřejmé, proč zrovna takové téma pro mangu.

City Hunter: Tajná služba 
/ City Hunter: The Secret Service
film // 84 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, YTV, 1995, česká premiéra
Rjo Saeba je čistič. Zbavuje ulice Tokia 
kriminality. Spolu se svou kolegyní Makimurou 
Kaori tvoří City Hunter tým, který řeší všechny 
vaše problémy. V tomto případě má problémy 
presidentský kandidát James Macgyer, který 
přijel do Japonska vyřešit osobní problém se svou 
dcerou, kterou neviděl 18 let. Ale co si počít, když 
nepříjemní lidé z vaší minulosti ohrožují vás 
a potažmo i vaši dceru a její kariéru v tajné službě?

Dům z malých kostek 
/ La Maison en Petits Cubes
film // 12 minut, japonsky s českými titulky
ROBOT COMMUNICATIONS INC., 2008, česká premiéra
Stařík stále přistavuje patra svého domu, aby 
unikl stoupající vodě. Jednoho dne se ovšem musí 
ponořit do spodních pater i ztracených vzpomínek.

Promítání

07-Ghost
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Studio DEEN, YTV, 2009, česká premiéra
Teito Klein nikdy na vojenské akademii 
Barsburského císařství příliš nezapadal. Ne, že by 
někoho hrozně žralo, že byl skvělý student, který 
s nevšední př irozeností  ovládá Zaifon,  
nadpřirozenou sílu ne nepodobnou magii. 
Schopnosti vem čert, ale aby studenty z „lepších 
rodin“ porážela taková špína? Teito je totiž bývalý 
otrok, který si toho navíc z minulosti zrovna moc 
nepamatuje. Útržky vzpomínek ho děsí ve snech 
a zdá se, že se pomalu vracejí. Ve chvíli, kdy mu 
začíná docházet, že vlastně vůbec není otrokem, 
ale následníkem trůnu Barsburky porobeného 
národa, rozhodne se vzít nohy na ramena a utíkat, 
kam až to půjde.

5 centimetrů za sekundu / 5cm Per Second
film // 62 minut, japonsky s českými titulky
CoMix Wave Films, 2007
V letošním roce bude mít premiéru nový film 
Makoto Šinkaie, připomeňte si jeho předchozí 
dílo. Makoto Šinkai nám dává nahlédnout do 
strastí dospívání. Překoná první dětská láska 
zdánlivě nekonečnou propast, kterou mezi chlapce 
a dívku vkládá neustálé stěhování? Najdou k sobě 
cestu, až dospějí? Nebo jejich srdce mezitím 
okouzlí někdo jiný, někdo bližší?
Ve třech emocemi nabitých příbězích najdete vše, 
co od Makoto Šinkaie čekáte - úžasnou kresbu, 
vlaky, nádhernou hudbu, dvě koťátka...

Beelzebub
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Studio Pierrot, YTV, 2011, evropská premiéra
Oga patřil odjakživa mezi studenty, kteří pro ránu 
nejdou daleko, klejí jak dlaždič a na ostatních 
oceňují hlavně fyzickou sílu. Poté, co je donucen 
starat se o mimino vládce démonů, se jeho návyky 
rozhodně nelepší. Ve snaze zbavit se nechtěného 
úkolu začíná konflikty přímo vyhledávat a pomalu 
ale jistě mění školní budovu v ruiny.

Trigun: Rachot 
v Badlands 
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Evropský šerm v anime

5 centimetrů za sekundu 

Loups=Garous
film // 100 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2010, evropská premiéra
Vítejte ve skvělém světě budoucnosti. Světě, který musí mnohým 
dospívajícím připadat jako ráj. Všude je čisto, jídla co hrdlo ráčí a celé 
dny nemusíte vylézt z domu, výuku i kamarády můžete pořešit přes 
futuristickou verzi fejsbůku. Že vás na každém kroku sledují kamery, 
musíte s sebou nosit monitorovací zařízení a systém o vás ví první 
poslední? No a, to je přece malá daň za mír a pohodlí, nebo ne? Hazuki 
a její skupina přidělených reálných kamarádek o tom začínají 
pochybovat. V jejich sektoru začínají umírat lidé a systém nedokáže 
odhalit pachatele. Nebo snad nechce? Přežije parta děvčat pod 
dohledem Velkého bratra, když kolem obchází Šelma?
Film podle knihy Nacuhiko Kjógoku (autor např. Mórjó no Hako nebo 
Requiem from the Darkness) režíroval Džuniči Fudžisaku, který 
s anime začal spoluprácí na filmu Blood: The Last Vampire a později 
mimo jiné napsal scénář ke čtvrtině epizod seriálu Ghost in the Shell: 
Stand Alone Complex nebo režíroval seriál Blood+. Napsal také 
několik knih z prostředí Blood a Stand Alone Complex. Hudbu má 
Na svědomí skupina Scandal, která je ve filmu také animovaná. 2



Zlomený meč / Broken Blade
seriál // 50 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2010, evropská premiéra
Všichni lidé kontinentu Cruzon mají od narození 
schopnost ovládat křemenné krystaly. Tato 
magická schopnost se využívá pro mnoho účelů, 
mimo jiné také ovládání obřích robotů (Golemů). 
Hlavní hrdina Rygart Arrow má tu smůlu, že je 
černou ovcí, která nemá ani špetku magického 
nadání. Klidný život na statku mu přeruší dopis 
od starého přítele, současného krále. Od něj se 
dozví, že hrozí válka se sousedním roztahovačným 
královstvím. Zničení země by snad mohl zabránit 
nedávno nalezený pradávný druh Golema, 
kterého ovšem nikdo nedokáže ovládat. Poslední 
nadějí království je nápad, že nemagického 
Golema rozpohybuje právě nemagický Rygart...

Cenzúra
// Martina „Miyu“ Beláková
Čo je a čo nie je pre deti vhodné v kreslených prí-
behoch. Situácie pri ktorých sa pousmejeme alebo 
skôr zaplačeme. Príďte sa pozrieť, čo všetko sa dá 
vymazať, zmeniť, prekresliť alebo predabovať.

Crossdressing
// Lucie „Lusi“ Taublerová
Příběhy, ve kterých se hlavní hrdina nebo hrdinka 
převléká (ať už dobrovolně nebo ne) za osobu 
opačného pohlaví, jsou mezi českými i japonskými 
diváky stále oblíbenější. V přednášce s názvem 
„Crossdressing“ se tomuto fenoménu podíváme na 
zoubek. Budeme pátrat po důvodech, proč se takto 
převlékají a co se na tom divákům líbí. Přiblížíme 
si hlavní principy tohoto svérázného žánru, před-
stavíme si jeho nejzajímavější zástupce na poli 
anime a možná dojde i na konfrontaci s realitou.

Drobné zvrhlosti
// Nikol „Misa“ Koudelková
Každý se rád podívá na zajímavé anime 
a v každém zajímavém anime se najdou drobné 
zvrhlosti, které se již považují za samozřejmost, 
ale pořád vás dokáží nadchnout a spravit vám 
náladu. A my se na tyhle drobné zvrhlosti 
podíváme blíže. Přijďte a užijte si slet spousty 
obrázků, videí a snad i pár živých exponátů. 
Projdeme druhy pantsu a punčošek, různé 
oblečky, výstřihy, nebudou chybět nečekané 
situace nebo všem známý nosebleed.

Evropský šerm v anime
// Robert Waschka
Ten dělá to a Japonci zas tohle… evropský šerm 
v anime. Pár scének z filmů  a rozbor 
proveditelnosti ve skutečném světě. S reálnými 
ocelovými zbraněmi a omezením daným lidskou 
přirozeností se pokusíme rekonstruovat některé 
šermířské techniky z anime. Zaměříme se 
především na ty, kde používají evropské, nebo jim 
podobné zbraně, i když nějaké té kataně se asi 
nevyhneme. Asistent z publika možná odejde po 
vlastních končetinách, ovšem negarantuji, že jich 
bude stejný počet jako na začátku přednášky.

Hanafuda
// Thes & Morx
Tato přednáška dá každému prostor poznat 
tajemství 48 karet zdobených květinami, které 
jsou nedílnou součástí japonské kultury už od 
16. století. Seznámíme vás s historií hanafudy 
a hrami, které se s těmito kartami hrají, dozvíte 
se, ve kterých anime se s ní můžete setkat, naučíte 
se poznávat 12 různých druhů květin na obrázcích 
a několik zvířat k tomu... 
A hlavně si budete moct sami zkusit zahrát 
nejoblíbenější z těchto her – koi-koi.

Přednášky

počítačem generovanému snímku. Při výrobě 
filmu Planzet pokročila technika ještě dále, 
nenechejte si ujít úžasnou vizuální podívanou.

Princezna Medúza / Princess Jellyfish
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Brain's Base, 2010, evropská premiéra
Některé dívky nikdy nebudou krásné. Cukimi se 
už s tím tak nějak smířila a po přestěhování se do 
Tokia si našla svoje – bandu podobně založených 
asociálních otakyň, které mají jinačí zájmy než 
módu a šminky, a všechny k světu vypadající 
osoby považují za úhlavní nepřátele. Jejich dům je 
pro jakoukoliv krásku nebo nedejbože chlapa 
Karlštejn, ovšem jen do chvíle, než přichází osoba, 
které jsou všechna jejich pravidla srdečně 
ukradená. Slečna Kuranosuke představuje 
všechno, co sesterstvo otakyň z duše nenávidí: je 
krásná, sebevědomá, pohádkově bohatá, nosí 
božské hadry a hlavně, jak Cukimi brzy uvidí 
detailněji, než by se jí líbilo, je chlap. Kuranosuke 
na nějaké více či méně agresivní náznaky, že není 
v domě vítán, nereaguje a u nových kamarádek 
oxiduje den co den. A co se nestane – dámy se pod 
jeho vlivem začínají měnit.

Sépijka / Squid Girl
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Diomedea, 2010, evropská premiéra
Životní prostředí dostává jednu ránu za druhou 
a brzy přeteče pohár trpělivosti těch, kteří trpí 
nejvíce. Lidstvo již brzy stihne odplata, protože 
z moře povstane stvůra, která se chystá vyhladit 
všechny lidi do jednoho. Musí jednat rychle, než 
její druh zmizí z povrchu zemského... tedy 
přesněji, ze dna mořského. Jenže na své pouti za 
spravedlivou pomstou naráží na překážky. Přeci 
jen, na souši je jako ryba na suchu... 
Krátké komediální příhody o Chobotničce, která 
svou cestu za vyhlazením lidstva dočasně 
přerušila v hospůdce na pláži. Ale i tam si hodlá 
na lidi došlápnout.

Šinko a kouzelná šošolka / Mai Mai Miracle
film // 95 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse, 2009, česká premiéra
Japonsko se pomalu vzpamatovává z války a život 
se vrátil do starých kolejí. V malém městečku, 
nebo už spíše větší vesnici, žije Šinko, dívka 
s neposlušnými vlasy a dědečkem snílkem. 
Protože je celá po dědovi, má hlavu plnou jeho 
příběhů o mocném městě, které na tomto místě 
vyrůstalo před tisíci lety. V jejích představách 
domy znovu povstávají z prachu času, opuštěné 
polní cesty se mění v rušné ulice a polovyschlý 
potůček se mění v důležitou říčku. Když se do 
městečka přistěhuje nový doktor se svojí dcerkou, 
malou Kiiko, Šinko záhy získává pro své fantazie 
nového spojence. Kiiko je sice zpočátku velmi tichá 
a uzavřená, pod záplavou živelné energie, která 
z Šinko tryská, se ale pozvolna otrkává a začíná se 
zapojovat do kolektivu. Z vyšňořené tokijské 
dívenky se tak postupně stává zablácená a bosá 
vesnická cácorka.

Trigun: Rachot v Badlands 
/ Trigun: Badlands Rumble
film // 90 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse, 2010, česká premiéra
Ve městě Macca se šíří fámy o tom, že legendární 
zloděj Gasback se chystá udeřit na město. 
Starosta proto pozve lovce odměn ze všech koutů 
země, aby ho polapili. Aby toho nebylo dost, ve 
městě se objeví i Vash the Stampede, Meryl Stryfe 
a Milly Thomson přijíždí posoudit jednu pojistku 
a ano, Nicholas D. Wolfwood je tu také...
Film z roku 2010 od společnosti Madhouse přivádí 
zpět všechny populární protagonisty seriálu 
Trigun a jistě potěší mnohé jeho fanoušky .

Negadon: Stvůra z Marsu
film // 26 minut, japonsky s českými titulky
CoMix Wave Films, 2005, česká premiéra
V roce 2025 je Země přelidněna a lidstvo se 
s nadějí obrací k Marsu, kde probíhá výzkum 
terraformace. Z rudé planety se právě vrací loď 
s nalezenými vzorky. Mezi nimi ovšem čeká 
i nezničitelná stvůra Negadon. V zoufalé situaci 
nabízí řešení vědec Rjúiči Narasaki. Jak dopadne 
střetnutí mimozemské stvůry a experimentálního 
robota? 
Pro tvorbu svého prvního filmu založil Džun 
Awazu nezávislé studio Magara. Film natočil jako 
poctu klasickým japonským filmům o příšerách 
z 50. a 60. let.

Nurarihjonův vnuk / Nura: Rise of the Yokai Clan
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Studio DEEN, 2010, česká premiéra
Chcete si zábavnou formou rozšířit znalosti 
o   japonském fo lk loru?  Máte  možnost !  
Nurarihjonův vnuk Rikuo totiž není nikým jiným 
než budoucím vůdcem jednoho z nejstarších klanů 
nadpřirozených bytostí. Jeho přátelé se tak 
povětšinou rekrutují z řad větších či menších 
příšerek a démonů. Bohužel ho nečeká žádné 
klidné mládí, strávené hrou s kamarády, a tak 
Rikuoovi nezbývá než zatnout zuby a začít 
trénovat, aby měl šanci v nadcházejícím konfliktu 
vůbec přežít. Okolní klany a všemožní nepřátelé 
totiž věří, že není schopen dostát své předurčené 
roli vůdce Reje nadpřirozené hordy.

O dívce, která proskočila časem 
/ The Girl Who Leapt Through Time
film // 100 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse, 2006
Makoro Konno je školačka, která získá schopnost 
skákat zpět časem. Poté, co schopnost neuváženě 
používá jak na běžícím pásu, zjistí, že počet skoků 
je omezen. Stihne napravit vše, co svým jednáním 
napáchala? Zvládne zabránit tragedii, která se 
blíží? A hlavně, dokáže získat zpět lásku, které se 
jedním skokem úmyslně vyhla? 
Po loňském promítání filmu Letní válka (Summer 
Wars) se vracíme k předchozímu filmu režiséra 
Mamoru Hosody. Film z roku 2006 z dílny studia 
Madhouse získal řadu ocenění – včetně ceny 
Japonské filmové akademie za nejlepší ani-
movaný film roku.

Pestrobarevný / Colorful
film // 127 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, 2010, evropská premiéra
Nešťastná duše se po smrti dozví, že dostane šanci 
napravit svůj hřích. Probere se v těle 14letého 
chlapce Makota Kobajašiho, který se pokusil 
o sebevraždu. Než uplyne čas, který takto získal, 
musí převtělený duch zjistit, jaký těžký hřích 
spáchal v předchozím životě, a napravit ho. Snad 
mu pomůže, když odhalí, co dovedlo Makota 
k sebevraždě. Jak naloží se svou druhou šancí? 
Vždyť každý život může být pestrobarevný.
Cena japonské filmové akademie za nejlepší 
animovaný film. Mainichi Film Awards, nejlepší 
animovaný film. Režisér Keiiči Hara se proslavil 
při práci na úspěšných filmech ze série Kureyon 
Shin-chan a v roce 2007 filmem Summer Days 
with Coo (Léto s kappou Kú).

Planzet
film // 53 minut, japonsky s českými titulky
CoMix Wave Films, Media Factory, 2010, 
evropská premiéra
V roce 2047 vyhladil mimozemský útok velkou 
část zemské populace. O šest let později se zbytky 
lidstva rozhodnou postavit na odpor. Japonská 
vojenská základna Fudži připraví poslední 
operaci Planzet. Pokud zoufalý pokus o záchranu 
neuspěje, lidstvo je odsouzeno k záhubě.
Džun Awazu je známý díky svému prvnímu 
krátkému filmu Negadon, revolučnímu 3D 3



Hetalia
// Soňa „Wayka“ Olejárová, 
Marie „Haru“ Pyrdeková
Hetalia, o tom už každý musel slyšet. Anime, které 
vystoupalo do výšin jako raketa a rozdělilo otaku 
na tři skupiny – na skalní fanoušky, na skalní 
odpůrce a na ty, kteří stále nechápou, čemu 
Hetalia vděčí za svou popularitu.
My jsme se rozhodly vnést do tohoto 
fanouškovského chumlu trochu světla, seznámit 
se základy fandomu, upozornit na jeho nedostatky 
a odpovědět na některé otázky.

Interweb a 4chan
// Koki
Zhrnutie všetkých podstatných věci, čo ľudia na 
tej velkej sieti kábľov vytvorili. Ako meme 
vznikajú, ako sa používajú, prečo ich váš spolužiak 
nemá rád, a prečo sú ľudia, čo chodia na 4chan, 
považovaní za idiotov.

Japonské válečnictví
// Radim „Trpaslík“ Vítek
Jako většina národů má i Japonsko historii plnou 
válek. A jelikož rozebírat všemožné války od 
pradávné historie po současnost, by bylo velmi 
obšírné téma na mnoho hodin, pokusí se tato 
přednáška pojednat o válkách a japonském 
válečnictví toliko ve 20. století. Přednáška si 
neklade za cíl být detailním rozborem či analýzou, 
ale spíš popsat několik zajímavých a nepříliš 
známých historických událostí.
Bitva o Guadalcanal, vylodění na Iwojimě nebo 
svrhnutí atomové bomby jsou všeobecně známé 
události, ale věděli jste třeba o tom, jakým 
způsobem japonské císařství spolupracovalo 
s československými legiemi v Rusku? Nebo 
o japonských útocích na Aljašku? Případně kolik 
let po skončení druhé světové války se vzdal 
poslední Japonec? A právě toto a mnohem více se 
na přednášce dozvíte.

Kimono - nikdy, nebo navždy!
// Elien & Nienna
Člověk si řekne, kimono, to se určitě moc hezky 
nosí a obléct to nemůže dát takovou práci. Jenže 
pak vám vyběhne dlouhatánský seznam 
všemožných serepetiček a provázků, bez kterých 
to nejde, a ejhle, problém je na světe. No a co teď 
s tím?
Teď přichází na řadu Elien a Nienna, dvě vášnivé 
sběratelky a milovnice tradiční módy, které vás 
zasvětí do tajů hedvábných záhybů pestro-
barevných kimon. Ukážeme si, jak pravé japonské 
kimono vypadá, co k němu patří, a jak to správně 
na dámu či pána všechno nabalit. A to všechno na 
vlastní tlapky.
Každý kousek si budete moct zblízka prohlédnout, 
osahat, a ti nejodvážnější i na sobě vyzkoušet. 
Takže dámy i pánové, jestli jste kdy chtěli fotku 
v kimonu (máme samozřejmě i pánské) či jukatě, 
tohle je vaše šance! Času je málo, tak přijďte včas.

Křest nové mangy
// Zoner Press
Největší vydavatel japonské mangy v České 
Republice, Zoner Press, představí svoji horkou 
šódžo novinku.

Lolita blok
// Porcelain Doll
• Lolita v hudbě
přednáška a promítání
Představím vám několik hudebníků, kteří se 
oblékají právě do Lolita šatů, a i svou hudbu tvoří 
v tomto duchu. Uvidíte japonské i ne-japonské 
interprety, a spoustu krásných klipů.
• Módní úlet
přednáška
Japonská móda je dosti extravagantní již sama 
o sobě, a i přesto se najdou kusy oblečení, které 
jsou i na Japonce šílené! Přednáška bude hlavně 

o Lolitě a úletech prestižních značek... ale 
nebudeme se omezovat jen na ně! Připadal 
doposud svatební dort na hlavě naprosto šílený? 
Věřte nebo ne, existují i horší věci...

•Šití lolita šatů a doplňků
přednáška a workshop
Rádi byste si něco krásného ušili, ale nevíte, jak na 
to? Dozvíte se zde spoustu tipů a rad, jak začít, jak 
normální věci přetvořit na lolitkovské, na co si dát 
při šití pozor. A také podrobné postupy na výrobu 
několika typických lolita doplňků - mašle do vlasů, 
krajkové náramky „wristcuffs“, obojek a kruhovou 
ozdobu do vlasů.

Lolity v Česku
// Petra „Pet“ Zlámalová
Jak je to s Lolita módou v ČR? Kolik děvčat se 
takto obléká? Kde nakupují oblečení? Jaké jsou 
městské lolita komunity a jak probíhají lolita 
srazy? Na všechny tyto otázky, a i případné Vaše 
další, vám mileráda odpovím.
Na přednášku navazuje Lolita blok.

Mangy v nakladatelství Crew
// Jiří Pavlovský a Petr Litoš
Nakladatelství Crew bude mluvit o komiksu 
a odtajní tři slavné manga tituly, které vypustí na 
komiksový trh. Za redakci přijede Jiří Pavlovský 
a Petr Litoš.

Nindžové
// Dita „Didi“ Stehlíková
Nindžové jsou v souvislosti s japonskou kulturou 
zmiňováni poměrně často. Jen se přiznejte, kdo 
jste o nich ještě nikdy neslyšeli? Slyšeli jistě 
všichni, ale pojďme nahlédnout trochu pod 
povrch…
Co to vlastně bylo za lidi? Odkud se vzali a na jaké 
práce byli využíváni? Dozvíte se také, jakým 
tréninkem si musel Japonec projít, aby se z něj 
nindža mohl stát i jaké zbraně nindžové užívali. 
A že by vás zajímalo, jak jsou vnímáni v dnešním 
Japonsku a kdo se nechává nindžovskou 
tématikou inspirovat?

Od inšpirácie k vykrádaniu
// Martina „Miyu“ Beláková
Originalita je krásna, ale v reálnom svete 
zriedkavá. Kedy ale prechádzame od inšpirácie 
k vykrádaniu, čo sa patrí a čo nie? Od základných 
spoločných prvkov príbehov až k reálnym 
príkladom škandálov na poli mangy a anime.

Otevřené AMV setkání
Hodinové setkání pro všechny, kdo stříhají AMV, 
nebo by je alespoň stříhat chtěli. Povíme si o stavu 
české AMV scény, o připravovaných projektech 
jako AMV akademie či veřejný multiprojekt, 
vyměníme kontakty pro ty, kdo se chtějí zlepšit ve 
střihu či technice. Zároveň bude prostor pro 
připomínky či návrhy.
Jde o veřejné setkání, vstup bude umožněn všem 
bez rozdílu úrovně znalostí. Žádné promítání!

Pět důvodů, 
proč japonské hry nejsou jen pro Japonce
// Karel „Alucard“ Kališ
Japonské videohry jsou…divné. Co například říct 
o Gal«Gun (hře, ve které střílíte feromony po 
školačkách) jiného, než že se jedná o velmi 
specifický titul pro úzký okruh hráčů (čti: 
úchylovinu pro bandu těch největších otaku)? 
Jenže taková rozhodně není veškerá japonská 
herní produkce. Existuje celá řádka legendárních 
titulů, které překročily hranice své domoviny, 
uhranuly miliony fanoušků po celém světě a staly 
se vzory pro mnoho vývojářů. Jména jako Final 
Fantasy, Pokémon, Metal Gear Solid, Resident 
Evil či The Legend of Zelda zná každý větší hráč 
a to nemusí být ani obdivovatel japonské kultury. 
Právě tomu, jaké hry uspěly a proč, se budeme 

snažit přijít na kloub v přednášce, jenž slibuje vše 
od největších mecha po nejmenší pantsu. A ještě 
daleko víc!

Po čem ženy touží 
– srovnání západních a japonských upírů
// Honza „hintzu“ Horgoš
Zaplevelují stránky knih, okupují internetová 
média, zahlcují fantazie dospívajících dívek, 
otravují na stříbrném plátně a sají. Krvesajové, 
jinak též upíři. Jako mor přivolaný úpadkem 
morálních hodnot se šíří světem a všude kazí vkus 
čtenářek, které by jinak kouzlo knihy ani 
nepoznaly. Ani tak odolná pevnost, jakou je Země 
vycházejícího slunce, nezůstala nedobyta. I zde, 
místo aby se rozněžňovaly nad vývojem vztahu 
Naruto – Sakura, čím dál více dívek propadá 
zubatému šílenství a v skrytu duše touží, aby se 
jejich kluk na slunci třpytil. Může za to vznik 
globální vesnice? Nebo snad globální oteplování? 
Nebo je všechno jinak a upíři jsou v Japonsku  
původní? Liší se nějak japonský zubatec od toho 
euroamerického? Máte možnost to zjistit, otázka 
zní, jestli chcete. Zvlášť, když hrozí, že zjistíte 
i věci, které jste nikdy vědět nechtěli.

Proč se praotec Japonec spletl
// Petr „Prasátko“ Pauš
Japonci jsou milí a snaživí lidé, ale Matka příroda 
se s nimi zrovna moc nemazlila. Jejich země je 
sužována častými zemětřeseními, tajfuny 
a cunami. Na přednášce si povíme, proč tomu tak 
je, jak tyto přírodní katastrofy vznikají, jak se 
tomu Japonci brání (a bránili), jak to ovlivnilo 
jejich způsob života a další věci s tím spojené. 
N e v y n e c h á m e  a n i  a k t u á l n í  p r o b l é m  
s fukušimskou elektrárnou.

Procházka světem mangy pro dívky
// Lenka „Rinoa“ Vlková
Pojďte se spolu se mnou projít světem mangy pro 
všechny ženy a dívky. Podíváme se nejen na 
bohatou historii jejího postupného vývoje, na 
rozdílné žánry, které vycházejí, ale i na vše 
ostatní, co do tohoto krásného světa patří. Zajímá 
vás, proč jsou komiksy pro dívky tak odlišné od 
těch pro muže? Kdy se začaly objevovat první 
komiksy zaměřené na dívky? Jak to bylo se 
vznikem shounen-ai? O čem se kreslilo kdysi 
a o čem se kreslí nyní? A co všechno si Japonky 
mohou ke svým oblíbeným mangám pořídit? 
Pokud ano, budu se na vás těšit.

Slash
// Lucie „Nagat“ Bryndová
Zdá se to k nevíře, ale yaoi fanynky neomezují své 
zájmy jen a pouze na yaoi. Taky třeba čtou slash.
Slash je fanouškovská literární fikce, povídka, 
psaná na motivy již existujícího díla. Takové slash 
povídky se šíří pomocí internetu a co je krásné, 
můžete si je číst zdarma! Tady teoreticky. Je totiž 
celkem možné, že si ze slashe odnesete celoživotní 
psychické následky. Obsahem takové slash-fiction 
je totiž homosexuální vztah dvou mužů.
Jste obyčejný chudák, co šel omylem okolo, 
a nevidíte rozdíl mezi slashem a yaoi? Chcete 
vědět, proč se vaše kamarádka divně tváří při 
zmínce o Alexandru Velikém? Nevíte jak slash 
vznikl, nebo kde se jeho faninky poprvé objevily? 
Jste občasná čtenářka a topíte se v pojmech, jako 
je například darkfic, sonfic a drabble? A co je sakra 
to NC-21?! Mám tu čest se zkušenou osobou a vy se 
chcete jen dozvědět, jaké hrůzy internet stvořil? 
O všech těchto krásách slashe se bude mluvit.
Upozornění: Pokud patříte mezi ty nezletilé rádoby 
povídkáře, je tu možnost, že si z vás budu dělat 
legraci. Takže nechejte shnilou zeleninu doma.
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Soutěže

Další akce

Animekvíz: Rebuild of Animekvíz
Vzkříšení Animekvízu, jak ho (ne)znáte. Temi 
a Akira vás zvou na test intuice a znalostí 
Japonska, jeho kultury, anime a vlastně všeho. 
Testem projde i vaše bránice a účastnit se můžou 
všichni, kdo chtějí něco vyhrát a jsou vlastníky 
tužky a kousku papíru.

Cosplay divadlo
Připravte se na smršť scének, které si pro vás 
připravily soutěžní týmy. Soutěžící mají pouhých 
pět minut na to, aby vás zaujali a získali tak vaše 
hlasy. Zkusí to komedií? Nebo snad bude 
vhodnější psychologické drama? Uvidíme Naruto 
furianty nebo snad Fullmetal Hamleta?

Nekketsu Koloseum
Věříte, že v množství je síla?
Máte partu kamarádů, s kterou byste se rádi 
zúčastnili  ně jaké soutěže,  ale nemáte 
divadelnické vlohy? Kolik výmluv, proč jste 
nedonesli, domácí úkol zvládnete vymyslet? 
A sežere vám to publikum? Nekketsu Koloseum 
je soutěž, ve které využijete všechny znalosti 
a dovednosti, které běžný otaku nasbírá při 
sledování svých oblíbených seriálů, a ani se při 
tom nezapotíte. Chcete se zúčastnit? Sestavte 
pětičlenný tým, buďte deset minut před začátkem 
soutěže (tj. v 17:50 hodin) v hotelu Continental 
a nahlaste se u infopanelu moderátorům. Nemáte 
chuť předvádět se na pódiu, ale zajímá vás, co se 
vlastně bude dít? Přijďte taky a staňte se součástí 
nelítostného davu, který rozhodne o bití a nebytí 
statečných soutěžících!

Soutěž kostýmů
Hrbili jste se nad šicím strojem, pořezali se 
o nůžky a rozpíchali si prsty jehlami? Obíhali jste 
celé město, abyste sehnali tu správnou paruku, 
látku či pentle? Předveďte výsledek svého snažení 
divákům. O vítězích soutěže rozhoduje hlasování 
diváků, snažte se tedy na ně co nejlépe zapůsobit 
během přehlídky i celého dne. Ovšem samozřejmě 
ve vší počestnosti.

Vyhlášení web soutěží
Několik měsíců před Animefestem jste se mohli 
zapojit do soutěží na našem webu. Krátce si 
zrekapitulujeme ukončené soutěže a vyhlásíme 
výsledky těch prozatím neuzavřených. Dozvíte se 
podrobnosti o festovních fanfikcích, vyhlásíme 
(a samozřejmě odměníme) vítěze - jak cen poroty, 
tak diváků. Také se dozvíte výsledky kalendářové 
soutěže. A kdo byl nejaktivnější ve všech 
soutěžích?

Vyhlášení soutěží 
Zajímá vás, jak dopadli vaši oblíbení soutěžící? 
Trnete strachem, jak zapůsobil váš kostým? Pak 
nesmíte minout vyhlášení výsledků (samozřejmě 
také předáme ceny a krásné diplomy vítězům). 
Dozvíte se výsledky cosplay soutěže i divadla 
a mistrovství AMV.

Benefiční koncert
Benefiční koncert na podporu oblastí postižených 
zemětřesením. Japonští hudebníci zahrají na tři 
tradiční japonské nástroje. 
Seizan Osako zahraje na japonskou flétnu 
šakuhači, Kenja Sato hraje na loutnu šamisen 
a Utaka Curuoka na japonskou harfu koto.
Vstup zdarma

Dobročinná aukce
Organizátoři Animefestu si vzali ponaučení 
z českých rčení „Peněz není nikdy dost.“ a „Každá 
koruna dobrá.“, a rozhodli se, s pomocí svých 
přátel, uspořádat v rámci zahájení letošního 

Spomienky – videopásmo o starých cartoonoch 
a anime vysielaných v Európe
// Michal „Saint“ Ďurfina
Prehľad minulosťou anime a cartoonov 
vysielaných v Nemecku a vďaka tomu pozeraných 
aj na Slovensku a v Čechách. Zaspomínajme spolu 
na klasiky pomocou zneliek rôznych seriálov ako 
Captain Future, Galaxy Rangers, Sailormoon... 
Prídťe a zistite, či ste skutočne kedysi videli všetko 
čo stálo za to...

Studio SHAFT
// Grek1
Někteří tvrdí, že autoři studia SHAFT berou 
povinně LSD, jiní v nich vidí vcelku normální 
a trochu osobitou sortu tvůrců. Pojďme si projít 
jejich tvorbu a možná dojdeme i k nějakému 
závěru. Jak můj tachometr věku nabírá další 
kilometry, začínám se v anime orientovat nejen 
podle délek sukní hrdinek nebo míry chladného 
šarmu bišíků. Zajímám se o režiséry, scénáristy a 
kreslíře, když se rozhoduji o tom, jestli dám 
danému titulu šanci. U některých jmen vysloveně 
čekám na každý jejich nový počin. V posledních 
letech se mi mezi tyto jednotlivé osobnosti anime 
průmyslu začalo vkrádat rovnou celé studio s 
názvem SHAFT. Jejich tituly jsou pro mě natolik 
zajímavé, že bych je spolu s perličkami ze zákulisí 
jejich tvorby rád představil širšímu publiku.

Touhou
// Luděk „Nya-chan“ Rájecký
Pojďte se mnou a vydáme se spolu do světa youkai, 
víl a úžasných dobrodružství! Projdeme svatyní 
Hakurei, zastavíme se na čaj ve Scarlet Mansion 
a možná si dopřejeme i cestu na vrchol hory 
youkai či do podsvětí. Na cestu nám popřeje miko 
Reimu, nakoupíme u obchodníka Rinnosukeho, 
aby nás vzápětí o vše okradla čarodějka Marisa, 
což naštěstí nezůstane bez trestu, protože místní 
novinářka ji stihne vyfotit. Ze všech stran se 
někdo dívá a za chvilku se už ocitáme v houfu 
projektilů a je jen na nás, abychom dokázali, že 
sem patříme! Vítejte v Gensokyu!

Utada Hikaru – Diva mnoha hudebních tváří
// Pavel „Vavča“ Vaverka
Utada Hikaru je považována za jednoho 
z nejvlivnějších umělců Japonska posledního 
desetiletí. Navzdory japonskému původu strávila 
většinu svého života v USA, v New Yorku. 
V Americe rovněž debutovala albem Precious 
v roce 1998, věnoval jí pozornost i časpois TIME. 
Od té doby šla její kariéra strmě nahoru. Snažila 
se rozšířit svoji působnost nejen v Japonsku 
a USA, ale celosvětově v mnoha různých zemích, 
kde její desky vycházejí. K tomu rozhodně přispěla 
její bezchybná znalost angličtiny a typický 
americký přízvuk. Ve své hudební tvorbě 
absorbovala množství stylů r&b, pop, rock,j-pop, 
hip-hop, funk, ambient a různé elektronické 
prvky. V písních převažuje japonština, ale 
kombinuje s angličtinou, mimo čistě anglicky 
zpívané songy, alba. Utada má 8 studiových 
desek, množství singlů. Její písně zdobí OST 
počítačových her, tv seriály, filmy. Pojďmě se tedy 
podrobněji podívat na její kariéru a hudební vývoj.

Vliv Druhé světové na anime tvorbu 
aneb z iluze do kaluže
// Jiří „Neny“ Nenutil
Psychologickopoetická sonda do pozadí války jako 
filosofického fenoménu v jeho filmovém 
zpracování, prokládaná šílenými true stories. 
Dvoumetrový filosof v uniformě podporučíka 16. 
obrněné divize US Army se pokusí mocí vtipných, 
nebo přinejmenším nečekaných bonmotů odhalit 
skutečnost, že mnohé z nejpodivnějších podivností 
jsou odrazem historických faktů. 
Budeme řešit otázky, proč mají největší bestie 
nejhezčí uniformy, co a proč vám ve škole 
neřeknou, nebo co odliší hrdinu od idiota.

Animefestu dobročinnou aukci, na které vydraží 
několik zajímavých věcí, spojujících je 
s Japonskem.

Haircut workshop
Můžete se nechat ostříhat na libovolný střih 
(pamatujte, že pracuji jenom s těmi vlasy, co 
máte). V případě specifických nebo složitějších 
střihů je lepší, když si donesete předlohu (může 
být i vlastní nákres). Také vám nabízím 
krátkodobou změnu barvy pomocí barevných 
sprejů. Ten však vlasy slepuje, proto se hodí spíš 
na polodlouhé a kratší vlasy, nebo barevné 
pramínky. Nemusíte se toho bát, spreje se dají 
snadno vymýt vodou. Závěrečný styling, 
vytvarování účesu, je samozřejmostí.

Malé divadlo kjógenu
Kučimane - Papouškování
Kučimane (Papouškování) je rovněž klasickou 
komedií žánru kjógen a její vznik je odhadován 
zhruba do první poloviny 16. století (autor je zde, 
jako u většiny kjógenů, neznámý). Pán – místní 
šlechtic - dostane soudek prvotřídního saké a pošle 
sluhu Tarókadžu, aby mu k pití přivedl společnost. 
Sluha však díky své neznalosti poměrů ve městě 
přivede proslulého výtržníka. Pán – v obavě, aby 
návštěvu náhodou ve svém domě nepohněval – 
přikáže přihlouplému, ale velice horlivému sluhovi, 
aby dělal „přesně, co mu řekne“. Sluha si však 
příkaz vyloží po svém, pána začne papouškovat do 
posledního slovíčka – a i když je pánem peskován – 
stejně činí i hostovi, kterého přivedl.
Susugigawa - Velké prádlo
Původně francouzská středověká fraška Le Cuvier 
(Fraška o kádi), která byla přeložena do 
japonštiny a následně realizována s využitím 
výrazových prostředků a hereckých technik formy 
kjógen. Muž pod pantoflem je neustále peskován 
manželkou a tchyní, které jej nutí vykonávat 
všemožné domácí práce. Jednoho dne mu dojde 
trpělivost, a když pere v řece špinavá kimona, 
nechá schválně jedno uplavat. Žena se pokouší 
kimono zachránit, leč strhne ji proud, čehož muž 
využije k tomu, aby se pokusil dosáhnout 
odpovídajícího postavení hlavy rodiny.

Přidej se k nám!
Přidej se k nám! aneb Hledáme ženu, která chce 
poznat svět a stát se mužem! Máte rádi cosplay? 
Máte rádi cosplay divadlo? A máte rádi nás? Jestli 
jste odpověděli třikrát „Ne“, máte smůlu, stejně 
vás zvědavost zavede k nám! Cosplay skupina 
AAA and girls si vás dovoluje pozvat na své první 
nesoutěžní představení. Zatím náš nejlepší cosplay 
a snad i naše nejvtipnější představení. Pokud se 
chcete zasmát a zaplakat nad výkony herců, pak 
právě pro vás je určeno naše divadlo. Alfred ve své 
životní roli poručíka Welkina Guntera z anime 
Valkyria Chronicles vám dokáže, že i v malé ženě 
se skrývá velký muž a že válka nemusí být 
doménou mužů, ale také žen. Tedy pokud uděláte 
tu chybu že je necháte bojovat po jejich…

Loni jsme poprvé otevřeli tzv. Artist Alley a nápad 
se osvědčil, letos tedy pokračujeme. Jde o prostor, 
kde si mohou autoři rozložit stánky a předvést či 
prodávat své výtvory. Pokud patříte mezi pasivní 
návštěvníky, můžete si zde pořídit nějakou tu 
drobnost, která vás nebo vaše blízké potěší. 
Budete mít možnost v průběhu celého dne 
zhlédnout, jak vzniká obrázek v manga stylu od 
začátku do konce. 
Artist Alley bude umístěna v předsálí v hotelu 
Continental po celou sobotu, takže ji při cestě na 
přednášky určitě neminete.
Kromě autorů budou různé anime zboží prodávat 
také komerční prodejci, ty najdete buď v kině 
Scala nebo v hotelu Continental. Všem 
prodejcům děkujeme za ceny do soutěží.

Prodejní stánky, Artist Alley
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