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Vítejte na Animefestu 2012
Ještě loni jsme o podobné možnosti jen
žertovali, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné a dovedly nás až na Výstaviště. Doufám, že se vám nové prostory zalíbí stejně
jako nám. Obzvlášť postavit se doprostřed Rotundy je úžasný pocit, kromě blízkého kontaktu s diváky na vás zapůsobí
i dějiny vepsané do celého areálu. Během
víkendu nabitého programem se na pár
minut zastavte u panelů, které zachycují
historii Výstaviště, zavřete oči a zkuste si
představit ruch, jaký vládl při slavnostním
otevření Výstaviště v květnu 1928. První
rozsáhlá výstava tehdy oslavovala 10. výročí vzniku Československé republiky.
Přesun na nové místo pro všechny organizátory znamenal spoustu nových starostí, které jsme dříve nemuseli řešit nebo
jsme je zajišťovali naprosto jinak. Častokrát jsem se od podzimu ptal, jak jsem
se vlastně dostal do čela takové obří akce,
v jakou se Animefest za ty roky proměnil,
a proč s tím neseknu. Největší odměnou
pro mne i ostatní organizátory bude váš

úsměv, nadšení či pochvala, pokud na vás
Animefest zapůsobí alespoň zčásti tak,
jako na návštěvníky oné první výstavy.
Po mnoha měsících usilov né práce
se všichni těšíme, až se naše dítko Animefest dostane na svět. Stejně jako u skutečného porodu se může pokazit obrovská
spousta věcí, ale stejně tak pevně věříme,
že v celkovém pohledu všechno dobře
dopadne a výsledkem bude nejen úžasná
akce letos, ale ještě nádhernější jubilejní
Animefest příští rok.
Nové starosti vyvažují zajímavé nové
možnosti, které nám areál v ýstaviště
nabízí. Letos jsme přidali několik novinek,
ale máme plnou hlavu dalších nápadů, jak
Animefest ještě rozšířit a připravit vám
skvělé zážitky.
Přeji vám, abyste si užili skvělý víkend
ve společnosti stejně smýšlejících fanoušků,
poznali spoustu nových přátel, možná našli
novou lásku (přeci jen, 1. máj od data Animefestu tak daleko není) a aby vám zůstaly
samé dobré vzpomínky. Těším se na setkání opět za rok, na desátém Animefestu.
Adam „Christof“ Rambousek
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Prokletí modré kačenky
Před měsícem jsem se potkal s režisérem animace z jedné dobře známé společnosti a při té příležitosti mě naučil jeden
malý trik. Už ho štvaly nekonečné schůze
s distributory a inzerenty, na kterých
úřednické krysy jen na malou chvíli zvednou oči od svých Blackberry a prohodí
libovolný blábol, jen aby se zdálo, že dávají pozor.
Ve velké ﬁrmě to chodí jako v politice.
Všichni chtějí, aby si šéf zapamatoval, že
byli na schůzi a něčím přispěli. To ovšem
nevyhnutelně vede k tomu, že vypíchnou
něco v návrhu nebo storyboardech a prohlásí, že se jim to nelíbí. Úkol splněn!

Jenže když se někdo snaží na vašem díle
hledat chyby, jen aby zapůsobil na šéfa,
nepřijdete s tím nejlepším návrhem hned
napoprvé. Místo toho navrhnete něco, co
naprosto očividně potřebuje opravit, aby
na to mohli poskoci upozornit, a vy potom
nemusíte překreslovat prostředí, měnit
hlavní hrdiny nebo něco podobně zbytečného.
A tak do všech nových děl pro ﬁremní
klienty toto animační studio přidává
vyčnívající modrou kačenku. Je naprosto
jedno, jestli točí reklamu pohřební služby
nebo zpravodaj politické strany, prostě
tam vrazí modrou kačenku. Čeká tam,
neurvale zamává na kameru nebo třeba
na pozadí uklouzne na banánové slupce.
A vypadá až podezřele hloupě.
Poskok v obleku pak může v klidu prohlásit: „Ten návrh se mi celkově líbí, ale
můžeme vyhodit tu modrou kachnu? “.
Takový je plán.
Když se ovšem podíváme na některé
anime, začneme přemýšlet, jestli se ten
vtípek hrozivě nepomstil. Kolik anime
maskotů začalo jako modrá kačenka
a management je nečekaně odsouhlasil?
Opravdu někdo s vážnou tváří prohlásil,
že chce v Ulysses 31 otravného robota?
Vážně Tekken: Blood Vengeance potřebuje
komickou pandu?
Ovšem některým ﬁlmům by možná modrá
kačenka prospěla. Třeba trocha kvákavého
nadhledu v Legend of the Overﬁend. Nebo
je libo trochu rozveselení v Hrobě světlušek? Mohlo by to fungovat…
Jonathan Clements

Jonathan Clements je autor knihy Schoolgirl Milky Crisis: Adventures in the Anime and Manga Trade
(Schoolgirl Milky Crisis: Dobrodružství ze zákulisí anime a mangy) a spoluautor The Anime Encyclopedia:
A Guide to Japanese Animation Since 1917 (Encyklopedie anime: Průvodce japonskou animací od roku
1917). Jako překladatel, režisér dabingu nebo dabér pracoval na více než 70 anime titulech, v poslední době
např. Musaši: Sen o posledním samuraji. Napsal desítky knih o asijských tématech, dvě z nich vyšly i v češtině: Wu — čínská císařovna a První čínský císař. Nyní píše pro Britský ﬁlmový institut knihu o historii japonhttp://schoolgirlmilkycrisis.com/
ské animace, která by měla vyjít v roce 2013.
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Ao no exorcist; © studio A-1 Pictu-

Čemu se fandilo v roce 2011?

co právě letí, podle televize, případně časopisů typu Skvěle: girl. Ovšem pokud jste
Návštěvník anime conu nepotřebuje otaku na Animefestu, stačí se rozhlédnout
vědět, co se vysílalo v minulé sezóně, aby okolo sebe.
zjistil, čemu se nejvíc fandí. Ve světě civi- „Aha, takže loni vyšlo Deadman Wonderlistů, normálních lidí, nebo, pokud chceme land, Ao no Exorcist, NO. 6, Puella Magi
být hodně husto-cool, ippandžinů poznáte, Madoka Magica…“. A absence některých
cosplayových skupin napovídá, že jejich
doba už skončila. Ale vezměme to od počátku.
Na počátku byla Nuda. Opravdu neuvěřitelná, do nebe volající nuda, která uspala
i ty největší maniaky, kteří běžně chodí
spát až po zhlédnutí celé řady náhodného
seriálu. Částečně to bylo způsobeno různými ranami osudu, Kišimotem na komerční vlně, faktem, že všechny fandomy
byly vyčerpány jako americké ropné vrty
a technika roku 2010 „personiﬁkuj vše,
na co narazíš“ taky nemohla fungovat
věčně. A tak poté, co jsme měli možnost
vidět lidské verze stanic metra, znamení
zvěrokruhu, dopravních značek a kdo ví,
čeho ještě, museli scénáristé vytáhnout
něco nového.

Ao no exorcist; © nakladatelství Šueiša

V roce 2011 vyšlo velké množství anime,
ale celkově šlo o velký ﬁller vyplňující
časoprostor mezi lety 2010 a 2012. Tedy
Anime 7

Wonderland. Tyhle série byly, co se počtu
fanoušků týče, hodně nadějné a zaplnily
všechna zákoutí internetu, od těch přístupných, až po ty temné, podobné slonímu hřbitovu. Jenže z nepochopitelných
důvodů si na ně retrospektivně nikdo
nevzpomíná. Měly velký fandom, dobře
se cosplayují, ale jinak žádný větší kultovní
dopad neměly. Byly to sezónní anime.

Mahó šódžo Madoka Magica; © studio Shaft

ne, že by nevyšlo nic kvalitního. Do světa
byly vypuštěny kousky jako Usagi Drop,
Tiger&Bunny, Steins;Gate nebo Level E.
Jenže tyhle příběhy nejsou pro každého
a osud opět prokázal smysl pro ironii. Největší humbuk nastal kolem jednoduchých
a nenáročných kousků pro masy. Výše zmíněných Ao no Exorcist, NO.6, Deadman

Nejvíce zájmu vzbudila u diváků Mahó
Šódžo Madoka Magica. Od studia Shaft
to musel být velmi riskantní tah, protože
magic girl příběhy už jsou prakticky mrtvé,
a navíc šlo o scénář bez manga předlohy.
Ale výsledek je zatraceně dobrý. Nakonec
jde asi o jediný počin roku 2011, který má
předpoklady zůstat v povědomí diváků
déle než jednu etapu.
Ve zkratce jde o příběh pěti školaček
s mentalitou trubky jazzové, které zneužije
chlupatá bílá potvora, a aby si nestěžovaly,
dá jim kouzelnou moc. To vše v poetickém
světě divadelních kulis, krajkových koláží
a papírků LSD. Bohužel úspěch přináší
komerci, a tak už byla vydána i manga,
počítačová hra a chystá se i seriál. To
vše v podřadné kvalitě. Mimo to, každá
dívčí cosplayerka má teď zálusk na Ho-

NO. 6; © studio Bones
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NO. 6; © studio Bones

muru, ne-li přímo na Madoku. Je to taková
známka prestiže pro střední proud. „Máš
Madoku? Ne? Nejsi cosplayer.“ Ale aspoň
to vrátilo lidské samice zpátky do sukní.
Dalším na žebříčku popularity bylo
šónen Ao no Exorcist. Tohle anime plně
využilo situace, kdy nebylo co dělat. Jde
o příběh sekaný podle osvědčených forem
a má prostě všechno. Dvojčata s ostrými
zuby, retardovaného hlavního hrdinu,
zlého otce, bloncku s hrudníkem neúměrným jejímu věku, smutného lůzra, ředitele továrny na čokoládu s charismatem,
které ve tmě svítí… a přesto se zdá, že jde
o něco nového. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že manga předlohu vymyslela
žena. Bohužel, televizní zpracování nezklamalo pesimistická očekávání a jeho scénář
je srovnatelný s posledními díly Saw, nebo
ﬁllery v Narutovi.
Cílovou skupinou diváků byli chlapci,
ale jak už to u nových šónen sérií bývá,
největší pozornost příběh získal ze strany
třetího pohlaví. Pokud někdo může za rozmach fandomu AnE, tak dívky v kategorii asi 13—21 let s místem výskytu 4chan.
O prázdninách jste nemohli vlézt na Deviantart nebo servery podobného rázu, aniž

byste nenarazili na inkriminující obrázky
démonických dvojčat. Vzhledem k povaze
příběhu vymítání ďábla z yaoistek nepomáhalo, vlastně vše jen zhoršovalo. Tohle
šílenství pochopitelně nejhůř nesl křeček,
který byl natřen temperou na zeleno.
Všudypřítomnosti yaoi fanynek využila
i třetí série. Jde o typického zástupce anime, které je populární bez jakéhokoliv
zjevného důvodu. Přišlo jako vlna cunami
a smetlo sebou všechny bytosti, které
zrovna procházely hormonální krizí. Nejde
o nic jiného než NO. 6. Kdo ještě neměl tu
čest, je šťastný člověk. Jedná se o šódžo
anime v duchu levné bromance o klukovi,
co neumí do pěti napočítat, a jeho badass
příteli, oblečeném v poslední kolekci Terranovy. Parodie na zápletku se točí kolem
postapokalyptického světa a ve chvíli, kdy
se ztratí, je to divačce úplně jedno. Má
v té chvíli krev úplně jinde než v mozku.
Jinak se o ději nedá nic slušného říct.
Pokud „NO. 6“ napíšete v binárním kódu,
dostanete „01001110 01001111 00101110
00110110“ a tak získáte jednoduše celý scénář tohoto příběhu, kde „0“ znamená „nic
se neděje“ a „1“ pak „líbají se“. Pochopitelně si všechny nákazou postižené otakyně
Anime 9

v tomto období koupily svetr/šátek/jinou Ačkoliv lidé a jejich variace zase nejvíce
zbytečnost, svého ubohého zeleného křečka šli po anime klišé bez hlubšího poselství,
duchaplně pojmenovaly Krysa a za tři stále tu bylo dostatečné množství kvalitměsíce vehementně tvrdily, že se to nikdy ních sérií, o které začíná být zájem až teď.
nestalo, nebo si to alespoň nepomatují. A také, pořád je pochopitelnější šílenství
Tohle anime je primárně určeno pro dívky kolem příběhu, který je sice o ničem, ale
s PMS a včelaře, a jeho popularita se dá způsobuje nadměrné vyplavování endorvysvětlit jen podprahovým signálem, protože ﬁnu, než ty fandomy, které se koncem
i Freud by nad tím nevěřícně kroutil hlavou. roku 2011 vysemenily mimo anime sféru
a snaží se k nám, západu, inﬁltrovat. I‘m
Ale i přes to všechno by se dopad loň- sorry, but… where did you… Stuck? And Friského roku dal klasiﬁkovat jako kladný. endship is… What?!
Lucie „Nagat“ Bryndová

Rozhovor s Akio Nišizawou
Proč jste si pro svůj třetí ﬁlm vybral
právě autobiograﬁi Ai Kawašimy Poslední
slova?
Během výroby druhého ﬁlmu jsem uvažoval, že třetí ﬁlm natočím podle knihy
jednoho britského spisovatele. Jednal jsem
s agenturou o právech na zﬁlmování, ale
za celých pět měsíců jsme se nedokázali
dohodnout, tak jsem ten projekt opustil.
Poté jsem s producentem Murakamim
a jeho pomocníky ze studia WAO World

Akio Nishizawa

Ai Kawashima
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začal hledat jinou původní knihu. Přečetl jsem nějakých dvacet knih, až jsem
konečně narazil na Poslední slova.
Ai, hrdinka knihy, vytrvale hrála na ulici,
aby splnila sen svůj a své matky, že se navzdory těžkostem života stane profesionální zpěvačkou. Její zpěv okouzlil Akibu,
mladého prezidenta marketingové společnosti, a několik vysokoškoláků. Rozhodli
se společně Ai splnit její sen. Je to pří-

běh nabitý emocemi a kniha na mě velice
zapůsobila. Když jsem zjistil, že autorka je
zpěvačkou, hned jsem běžel do obchodu
a koupil si její CD „Rojo-shu 1“ (První
výběr — na ulici). Moc se mi její hudba
líbila.
Okamžitě jsem kontaktoval její hudební
agenturu a domluvil se s nimi na natočení
ﬁlmu. Pouhou náhodou se Ai v tokijském
nákupním centru setkala s několika mladíky a pouhou náhodou jsem se já setkal
s touto knihou. Kdyby dopadlo jednání
o britské knize úspěšně, nikdy bych nepoznal Ai Kawašimu a její příběh.
Srpnová symfonie je váš třetí ﬁlm po Nitaboh a Japonsko, naše vlast. Mají tyto
ﬁlmy něco společného?
Podle mne všechny tři ﬁlmy spojují
témata „pozadí jedné epochy“ a „hudba“.
Velice mě zajímají historické změny. Lidé
se vždy snaží přežít navzdory vlnobití historie a během toho vznikne něco nového,
ovšem něco důležitého ztratíme. Motiv
hudby mi pomáhá přiblížit proměny doby.
Můj první ﬁlm vyprávěl o muži jménem Nitaboh, jenž založil hudební směr
cugaru-šamisen. A tehdy došlo k přechodu z období Edo na Meidži v 60. letech
19. století. Ve druhém ﬁlmu jsem se zaměřil na učitelku a její žáky, kteří se společně snažili budoucím generacím předat
Dojo (japonské tradiční dětské písně) jako
základ japonské kulturní identity. Tento
příběh se odehrával v 50. letech minulého
století, kdy se Japonsko začalo zotavovat
z následků 2. světové války a doufalo
v rozvoj ekonomiky.
A ve třetím ﬁlmu prožíváme s dívkou
a několika mladíky přechod z 20. do 21.
století. Dívka vystupuje na ulici v Šibuje
v Tokiu, aby se stala profesionální zpěvačkou. Samotné Tokio odráží změny celého
Japonska. Také jsem chtěl zachytit nezištnou snahu mladíků, kteří Ai pomáhali
splnit její sen.

Ai; © studio WAO world

Nemám ovšem pocit, že by ﬁlm byl jen
„životopisem Ai Kawašimy“. O jejím životě
již vyšla manga a hraný dokument. S Ai
osobně jsem o podrobnostech nemluvil,
ale vyptával jsem se jejích přátel a spolupracovníků.
Při psaní scénáře jsem popsal mnoho
smyšlených scén a ﬁlm je nezávislým
příběhem. Doufám, že nadchne všechny,
kteří Ai a její autobiograﬁi ještě neznají.
Samozřejmě také věřím, že všichni, kdo již
knihu četli, jsou zvědaví, jak jsem její příběh pozměnil pro svůj animovaný ﬁlm.
Tvorba třetího ﬁlmu prý byla náročnější
než u předchozích dvou. Co bylo při natáčení nejtěžší?
Mým nejdůležitějším záměrem je vytvořit
„animovaný ﬁlm co nejvíce podobný hranému ﬁlmu“. Proto jsem návrháře žádal,
aby kreslili postavy, které vypadají jako
skuteční lidé a ne jako obvyklé zdeformované anime postavy. V tomto ﬁlmu je velice
mnoho postav, jež navíc hodně mluví. Vím,
že kreslíři měli s každou postavou spoustu
práce. Pro scény s dlouhými rozhovory
jsem natočil reálné záběry s profesionálními divadelními herci a s jejich pomocí
jsme vytvářeli animace. Velice složité byly
Anime 11

také scény z Aina koncertu. Uspořádal
jsem v Shibuya Music Hall koncert a pomocí jeřábu natočil záběry z všemožných
úhlů. Na základě těchto záběrů jsme pak
vytvořili kreslenou animaci a počítačově
generované záběry a všechno spojili.
Celý štáb všechno v ýbor ně z vládl,
a proto věřím, že výsledný ﬁlm opravdu
stojí za zhlédnutí.
Někteří členové štábu se údajně divili,
proč musí být ﬁlm animovaný a nestačí
hraný ﬁlm. Proč tak trváte na animaci?
Nejprve bych rád zdůraznil, že „hraný
ﬁlm“ a „animovaný ﬁlm co nejvíce podobný
hranému ﬁlmu“ jsou naprosto odlišné záležitosti. Hraný ﬁlm natočíte se skutečnými
herci na skutečném pozadí. Herci samozřejmě stárnou a pozadí se postupem času
mění. Natáčená „současnost“ se postupně
změní v „minulost“, protože herci a předměty ve ﬁlmu stárnou.

Naproti tomu kreslená animace nestárne.
Zachycuje jakousi „věčnou současnost“.
Když mluvím o „animovaném ﬁlmu“,
nemyslím kreslené pohádky nebo ztřeštěné anime. Chci vyrábět skutečně vypadající animované ﬁlmy, které dojmou diváky
každého věku.
V posledních letech už nemusíme sledovat ﬁlmy jen v kině, ale také doma s rodinou na DVD nebo přes Internet. Doufám,
že si dospělí i děti rádi popovídají o tom,
jak na ně ﬁlm zapůsobil.
A právě proto je důležitá kvalita obsahu.
Film musí zachytit duši lidí i celé společnosti. Takové ﬁlmy podle mě nelze pochopit jasně hned napoprvé. Teprve, až mé
ﬁlmy zhlédnete vícekrát, uvědomíte si,
jaké poselství jsem chtěl předat. Čím vícekrát ﬁlm uvidíte, tím více úhlů pohledu
v něm objevíte. Proto chci točit animované ﬁlmy.

Symphony in August: Shibuya 2002–2003; © studio WAO world
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Rozhovor s Naojošim Šiotanim

vice. Moc se mi líbily ﬁlmy studia Ghibli,
třeba My Neighbour Totoro nebo Porco
Začneme běžnou otázkou. Proč jste Rosso, ale také The Secret of Blue Water
se rozhodl pro toto povolání?
a Patlabor. Miloval jsem také animované
Nejspíš mě ovlivnil můj otec, který byl ﬁlmy od studia Disney, třeba Pinocchio,
amatérským malířem. Zemřel, když mi Alenka nebo Sněhurka.
Jako teenager jsem viděl jeden ﬁlm,
byl sotva jeden rok, tak si na něj sotva
pamatuji, ale vyrůstal jsem v domě plném po němž jsem začal uvažovat, že se stanu
obrazů, které po něm zůstaly. Celé dětství animátorem — Wings of Honneamise. Jedinečný svět stvořený v každém detailu,
mne ty obrazy fascinovaly.
Určitě mě také ovlivnily všechny holly- úchvatná pozadí, bojová sekvence na konci
woodské ﬁlmy a animované seriály, které a dramatické odpálení rakety. Ohromila
jsem sledoval v televizi. V nějakém oka- mě dokonalá kombinace mezi obrazem
mžiku mi začalo vadit, že zastávám jen a příběhem. Tento ﬁlm mě inspiruje dodnes.
pasivní roli jako pouhý divák a nejsem
Jak jste se dostal k Production I.G?
na tvůrčí straně toho úžasného světa.
Na střední škole jsem hodně maloval,
Chtěl jsem malovat a měl jsem rád ﬁlmy,
práce animátora z toho tak přirozeně ale ne v anime stylu. Chtěl jsem se stát
umělcem, ale nemířil jsem přímo k anivyplynula.
maci. Ovšem když jsem se měl rozhodJaké anime jste sledoval? Inspiroval vás nout, kam půjdu po střední škole, podal
nějaký konkrétní titul?
jsem přihlášku na školu animace. Spíš ale
Vyrůstal jsem na venkově, kde v televizi proto, že jsem tam mohl studovat různé
moc anime nedávali. Ale když jsem začal techniky kresby. Tam jsem objevil Divochodit na střední, postupně se objevovaly kou planetu od Reného Lalouxe. Mnoho
videopřehrávače, takže jsem měl víc příle- mých spolužáků ten ﬁlm nechápalo, ale já
žitostí seriály a ﬁlmy sledovat.
ho prostě miloval.
Když jsem byl na základní škole, máma
*poznámka bokem: Divoká planeta (1973),
mě vzala do kina na Kiki’s Delivery Ser- francouzsko-československý sci-ﬁ ﬁlm, byl
natočem ve studiu J. Trnky.
V druhém ročníku jsem se doslechl,
že Production I.G pravidelně pořádá náborové zkoušky. Tehdy jsem zbožňoval historické ﬁlmy, zvláště s Toširó Mifunem,
takže jsem s sebou přinesl spoustu kreseb
samurajů a bojovníků. Kazučika Kise si
zřejmě všiml mého samurajského portfolia,
snad protože právě pracoval na Blood: The
Last Vampire, a než jsem se nadál, dostal
jsem stůl vedle něj!

Naoyoshi Shiotani

Jaký byl váš první projekt v I.G?
In-between animátor pro úvodní ﬁlm
hry Sakura Wars. Potom jsem si vyzkoušel
snad všechny kroky v procesu: in-between
kontrolor, key animátor, key animation
supervisor, návrhář postav. Jenže animáAnime 13

Oblivion Island: Haruka and the Magic Mirror

toři obvykle pracují na každé scéně samostatně. Chtěl jsem se naučit víc o spojování
scén do plynulého ﬁlmu. Potřeboval jsem
získat zkušenosti s režií a storyboardy, tak
jsem v I.G hledal podobnou práci. Dostal
jsem skvělou příležitost režírovat třetí
opening k Blood+ — Colors of the Heart,
a později jsem režíroval jednu episodu Le
Chevalier D’Eon.
A potom přišlo Tokyo Marble Chocolate.
Ten projekt byl pro mě výzva. Dostal
jsem nabídku na první práci režiséra
a měli jsme velmi napjatý harmonogram,
takže jsem měl velké obavy. Vzpomínám,
že jsem několik měsíců neúnavně pracoval celé dny a další členové týmu museli
až příliš často přespávat ve studiu, ale
úžasně jsme spolupracovali a celý projekt
nás velice stmelil. To byl nejdůležitější
výsledek. Myslím, že v daném rozpočtu
a čase jsem dokázal to nejlepší, nemám
čeho litovat.

val na Oblivion Island, takže jsem nemohl
přijet na závěrečný ceremoniál. Je to
zvláštní, ale když se vám dostane uznání
v zahraničí, cítíte se šťastnější. Je to pak
mnohem větší pocta.
Jak jste se dostal k Oblivion Island?
Když jsem dokončoval Tokyo Marble
Chocolate, zavolal mi producent. Potom mě
seznámil s režisérem, Šinsukem Satoem,
který mi prozradil, že chce natočit ﬁlm,
na který děti nikdy nezapomenou. Jeho
slova mě dojala a jeho vize se mi líbila, tak
jsem souhlasil, že se přidám. Když jsem
poprvé četl scénář, prostředí ﬁlmu i celkové téma mě okamžitě pohltilo. Všechny
ty malé poklady, které lidé nedbale nechávají povalovat, se dostávají do jiného světa,
kde z nich roste celé město. Byl to čarovný
nápad s nekonečnými možnostmi.

Jakou roli má ve ﬁlmu „režisér animace“?
Šinsuke Sato má zkušenosti s natáčením hraných ﬁlmů, mým úkolem tedy bylo
Také získal hlavní cenu na SICAF 2008… přebrat a rozšířit jeho nápady pro médium
Vzpomínám si, že mi brzy ráno volal pro- animace a dohlížet na animační tým, producent. Byl nadšením bez sebe. „Dokázali tože režisér ﬁlmu nemusí být pořád ve stujsme to! Máme hlavní cenu!“ křičel do te- diu. Do výroby jsem vstoupil ve chvíli,
lefonu. Bylo to úžasné! Tehdy jsem praco- kdy byl scénář již téměř hotový, nejprve
14 Anime

jsme tedy museli se Satoem sjednotit
své vize. Diskutovali jsme nad konceptem dlouhé hodiny, abychom se oba ujistili, že se budu držet jeho představ a že on
souhlasí s nápady, které jsem chtěl vložit
do ﬁlmu. Debatovali jsme o každé maličkosti. Jak udělat příběh poutavější a působivější? Jak by měly vypadat postavy?
Jaký by měl být ostrov?
Například jsem přidal většinu akčních
scén, které uvidíte v druhé polovině ﬁlmu,
a dal jsem více prostoru Vlníkovi, Haručinu plyšákovi, kterého jsem sám navrhl.
Hlavně jsem ale Satoa přesvědčil, aby přidal scénu, jak Haruka a Teo pozorují vzpomínky v zrcátku. Když jsem viděl výsledek,
děkoval jsem za svou vytrvalost.
Po všech úpravách jsem nakreslil storyboardy, jakýsi plán ﬁlmu. Poté jsem
se sešel s každým oddělením produkčního týmu. Rozhodovali jsme o osvětlení
a úhlech kamery pro jednotlivé scény, jak
se mají postavy pohybovat, vizuálních
efektech, barvách a podobně.
Takže jste se podílel jak na příběhu, tak
na uměleckém ztvárnění ﬁlmu?
Dá se to tak říct. Také jsem nakreslil
hrubé návrhy ostrova, protože jsem chtěl,
aby správně odpovídal koncepci příběhu.
Prostudoval jsem stovky obrázků různých

budov a hradů z celého světa a velice mě
inspiroval japonský umělec Šusaku Arakawa. Navštívil jsem jeho Místo obratitelného osudu — Park Joro v prefektuře Gifu.
Je to úžasné místo, kde jsou naprosto obyčejné předměty využity naprosto neobyčejným způsobem v prostředí, které postrádá
přímé linky a rovné povrchy. Představoval jsem si, že obyvatelé ostrova používají předměty z lidského světa k tvorbě
věcí podle vlastních představ. Jelikož byl
návrh koncepce ostrova pro ﬁlm velice
důležitý, chtěl jsem udržet stejný styl a atmosféru v každé scéně. Nakonec jsem tak
nakreslil návrhy pozadí pro přibližně tisíc
scén. Návrhy pozadí používají jako podklady malíři a animátoři při tvorbě pozadí
scén. Když všichni ve studiu odešli domů,
já pořád seděl u stolu a kreslil. Občas
až do dalšího rána…
Ostrov je úžasná mozaika předmětů
všeho druhu. Pomáhal jste rozhodovat, co
všechno by se tam mělo objevit?
Chtěl jsem, aby při pohledu na ostrov
pocítili nostalgii lidé všech generací, proto
jsme použili spoustu předmětů z různých
období. Nejprve jsme poprosili zaměstnance,
aby dali dohromady všechny staré hračky,
přístroje, auta, plechovky, láhve, letáky,
knihy a časopisy. Potom jsme sestavili ost-

Tokyo Marble Chocolate
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Hottarake no Shima

rov z těch, které podle nás mohou zapůso- nají „jsem stále s tebou“, což je jasné spobit. V každém pozadí je spousta předmětů, jení s postavou Haručiny matky. Shodou
jejich hledáním můžete strávit týdny! náhod jsem použil obraz slunečnic i v Tokyo Marble Chocolate. Zajímalo by mě,
Zmínil jste, že jste navrhl Vlníka, který je kolik lidí si toho všimlo…
poměrně důležitou postavou ﬁlmu. Co vás
A co Haruka? Jak jste se ji snažil navrhinspirovalo při tvorbě této roztomilé ovečky?
Vlník je plyšák, kterého měl jako dítě nout a měl jste nějaké potíže?
snad každý. Chtěl jsem, aby si každý v hleVytvořit Haruku byl asi nejsložitější úkol
dišti připomněl své dětské vzpomínky hned celého projektu. Chtěli jsme přesvědčivou
v okamžiku, kdy se Vlník poprvé objeví moderní japonskou středoškolačku, ale
na plátně. Jeho účelem ve ﬁlmu je odpověď potřebovali jsme správně vyvážit realitu
na otázku, co by nám řekly hračky, kdyby a anime styl. Chtěli jsme, aby byla roztomilá, ale ne oslnivě krásná. Chtěli jsme rozdostaly příležitost chodit a mluvit.
Vlník je zapomenutý dětský poklad, který tomilost typické japonské 2D animace, ale
dostal příležitost znovu se setkat se svou museli jsme ji uzpůsobit pro 3DCGI ﬁlm.
majitelkou, právě tou osobou, která ho Nechal jsem návrháře připravit stovky
kamsi založila a nakonec na něj zapo- nápadů a vybírat mezi nimi bylo skoro
mněla. Tím velmi dobře vystihuje hlavní jako konkurz na roli. Nesmím zapomenout,
myšlenku ﬁlmu.
že ke konečnému návrhu Haruky přispěl
také Kazučika Kise, jeden z nejstarších
Režisér animace, storyboardy, návrhář animátorů I.G, který také byl mým učipostav, návrhář prostředí… ještě něco?
telem. Prostě i když pracujete ve 3D, jsou
No, když se ptáte… přispěl jsem několika zkušenosti 2D animátorů neocenitelné.
detaily k návrhům některých předmětů
ve ﬁlmu, ale jeden předmět jsem navrhoJedním z ústředních motivů ﬁlmu je vztah
val úplně od počátku, Haručino zrcátko. mezi Harukou a jejím otcem…
Jako napovídá název (Hottarake no Shima),
Všimněte si dvou slunečnic, které zdobí
zrcátko. V řeči květin slunečnice zname- celý ﬁlm se točí kolem konceptu hottarake,
16 Anime

to můžete přeložit různě, od zanedbání
přes opuštění po zapomenutí, ovšem ne
se zlým úmyslem, ale bezděčnou lehkovážností. Nemusí přitom jít o nic hmatatelného. Jak zazní ve ﬁlmu, opouštíme i své
vzpomínky, aniž si to uvědomujeme. Náš
ﬁlm vypráví o tom, že bychom měli věnovat víc pozornosti pocitům. Nikdy bychom
neměli zapomenout, co je pro nás důležité
a na lidi okolo nás. A to je něco, co nedokážete uchopit.
Film nevypráví, co se stalo malé Haruce
poté, co jí zemřela matka, ale snadno si
spoustu věcí domyslíme, když vidíme, jak
si 16letá Haruka v nekonečných hádkách
o čemkoli vybíjí svou frustraci z workoholického otce.
Nemám přímou zkušenost s jinými
zeměmi, ale mnoho japonských rodin ani
nenajde čas na pořádnou komunikaci mezi
rodiči a dětmi, protože všichni pořád máme
plné ruce práce. Členové jedné rodiny si
navzájem nerozumí, protože opomíjíme
komunikaci, nebo čas pro ni potřebný.
Potěšilo by mě, kdyby se po zhlédnutí
ﬁlmu lidé na chvíli zastavili a pomysleli
na své rodiče. A potom šli domů a u večeře si začali povídat.
Režisér Šinsuke Sato točí hrané ﬁlmy.
Zaujalo vás něco na jeho přístupu k režii
ﬁlmu, v porovnání s animovanou tvorbou?
Uvědomil jsem si, že velký rozdíl mezi hraným a animovaným ﬁlmem leží ve střihu.
Tentokrát jsme ﬁlm střihali „v hraném
stylu“, takže jsme v této fázi strávili mnohem více času než obvykle. Pro mne to byla
velice cenná zkušenost. U hraných ﬁlmů
obvykle máte spoustu záběrů, ze kterých
můžete vybírat, takže během fáze střihu

můžete vybírat z mnoha kombinací. V animovaném ﬁlmu si takový luxus nemůžete
dovolit, protože nestačí jen nechat kameru
běžet, ale každý snímek ﬁlmu musíte
vytvořit. Ovšem pro tento ﬁlm jsme nejprve dokončili storyboard a poté jsme
různě experimentovali s různými scénami.
Když se během pokusů objevil lepší nápad,
upravil jsem podle toho storyboard. Byla
to pro mne nová zkušenost a myslím, že ji
využiji v budoucích projektech.
Jste 2D animátor. Narazil jste na nějaké
potíže s 3DCG ﬁlmem?
U 3DCG animace jsem nenarazil na žádné
zvláštní potíže. Samozřejmě jsem nerozuměl spoustě technických detailů, ale při
této práci je nejdůležitější mít jasnou představu, čeho chcete dosáhnout, a postarat
se, aby to pochopili i vaši podřízení. To
platí bez ohledu na animační techniku.
Rozhodně jsem se během práce hodně
naučil. Teď bude určitě producent vykládat,
že jsem nejzkušenější režisér 3D animace
v Japonsku… To určitě není pravda!
Jaká byla vaše nejlepší vzpomínka na Oblivion Island?
Na den, kdy jsme s celým týmem zkontrolovali poslední verzi ﬁlmu a já zavolal:
„OK!“ V tu chvíli jsme všichni začali plakat a objímat se. Takové štěstí nedokážete
slovy popsat. Na ten den budu vzpomínat
do konce života!
Největší odměnou pro mě bylo, když
jsem sledoval nadšené děti na premiéře
v Tokiu.
Adam „Christof“ Rambousek

Naojoši Šiotani se narodil v roce 1977 a patří mezi nejslibnější mladé animátory v Japonsku. Na začátku kariéry pracoval např. na seriálech Windy Tales (2004) a Blood+ (2005). Pro Blood+ také režíroval kaleidoskopický třetí opening, Colors of the Heart, který byl vybrán do soutěže na 11th Holland Animation Film Festival.
Jeho režijní debut, Tokyo Marble Chocolate (2007), získal hlavní cenu v sekci celovečerních ﬁlmů na SICAF
2008. Do týmu prvního 3DCG ﬁlmu studia Production I.G se přidal jako režisér animace, ale také se podílel
na návrhu ostrova a navrhnul plyšáka, který patří hlavní hrdince.
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Rozhovor s Makoto Šinkaiem
Od natočení Hlasů z hvězd (Voices of
a Distant Star) uplynulo deset let, jak je
vnímáte teď s odstupem?
Když se teď podívám na tento ﬁlm, který
jsem před deseti lety spontánně vytvořil,
musím přiznat, že se trochu stydím, jak
amatérsky vytvořený je. Ale cítím, že je plný
mladické energie. Také si myslím, že něco
podobného už se mi nikdy vytvořit nepodaří. Je to pro mne vzpomínka na mládí.
Změnil se od té doby váš styl práce?
Vzhledem k tomu, že tehdy jsem pracoval
sám a nyní pracuji ve skupině, změnilo se téměř vše. Například před deseti lety jsem pracoval doma a nezáleželo na tom, jestli je noc
či den. Pracoval jsem, dokud mi nedošly síly.
Nyní dojíždím do studia a tvořím společně
s ostatními během dohodnuté pracovní doby.
Nezměnil se však proces utváření prvotní
vize, myšlenky ﬁlmu. Tu vymýšlím já sám,
během tohoto procesu do studia nejezdím a stále jen intenzivně dumám, dokud
nepřijde nějaká dobrá myšlenka.
Když už jsem unavený z pohledu na pracovní stůl, jdu na procházku, čtu knihu,
trošku popiji, ale neustále přemýšlím
nad příštím dílem.
Toto období, než se vize „usadí“, trvá
i několik měsíců. Poté začnou práce ve skupině a opět dojíždím do studia.
Dáváte přednost malým projektům jako
Hlasy z hvězd nebo velkým jako Děti,
které následují hvězdy?
Mám rád oba přístupy. Když vytvářím
kratší příběh, dostanu chuť vytvořit delší.
A naopak během vytváření delšího mě
zase začne lákat kratší.
Strávil jste rok v Londýně, navštívil jste
během té doby i jiné evropské země?
Během svého pobytu v Londýně jsem
navštívil ještě Island a Řecko. Nyní je mi
18 Anime

Makoto Shinkai

líto, že jsem nenavštívil ještě mnoho dalších. Letos v červenci jedu na Japan Expo
do Paříže a při této příležitosti se plánuji
vydat i do několika dalších států.
Lákalo by vás některý příští ﬁlm zasadit
do evropského prostředí?
Myslím, že všechna místa v Evropě jsou
velmi fotogenická, a proto se na umístění
děje nějakého anime hodí. Budu rád, když
mi nějaká místa doporučíte (smích). Rád
bych na nějakém takovém místě chvíli žil
a během toho zkusil vymyslel příběh.
Znáte ﬁlmy nějakých českých animátorů?
Příliš toho o české animaci nevím, ale
několik děl jsem měl příležitost zhlédnout.
Japonská animace je v jistém smyslu vyjadřování se „homogenní“, ale v české animaci
se oproti tomu styl jednotlivých autorů
hodně liší. To mi přijde velmi zajímavé.
Téma a technika zpracování jsou podle
mě v české animaci velmi těsně spjaté.
V japonské animaci je naproti tomu vyjadřovací technika (prezentace) celkem pevně
daná (technika pozadí a postav) a myslím, že tvůrci témata svých děl již podvě-

Kumo no Muko, Yakusoku no Basho;
© Makoto Shinkai, CoMix Wave

5 Centimeters Per Second; © Makoto Shinkai, CoMix Wave

domě vybírají tak, aby do této techniky
seděly. Má to svoje klady i zápory. Myslím,
že česká animace je ohromují právě díky
své rozmanitosti ve vyjadřování.

příroda, krajina. Baví mě přemýšlet o tom,
jak co nejlépe převést do anime místo,
které mě upoutá (ať už je to panenská příroda či rušná třída).

Kde hledáte inspiraci?
Manga komiksy, knihy, hrané ﬁlmy,
anime ﬁlmy – inspiraci čerpám z mnoha
míst. Největší vliv na mou tvorbu mají ale
místa, která na vlastní oči vidím – města,

Chcete něco vzkázat svým fanouškům v ČR?
Velmi mě zajímá, jak pohlížíte na moje
díla v Česku, které se svojí přírodou i kulturou tak liší od Japonska. Doufám,
že se vám budou líbit!
Lenka „Rinoa“ Vlková

Hoshi wo ou kodomo; © Makoto Shinkai, CMMMY
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Steampunk
Zubatá kolečka, syčící pára a lázeňské oplatky, které vyplivla měděná mašinka? Jak je libo. Stejně tak
ale pod tento divný pojem, který stále nedospěl v Čechách a na Moravě k takové známosti, jakou si
zaslouží, spadá i klasik Jules Verne. Deﬁnicí je spousta, stačí si jen vybrat. Dávná představa o budoucnosti, která se nesplnila, nebo současné romantické přesvědčení o tom, jaká mohla být minulost, anebo
paralelní součást vesmíru a času, která se na Zemi zapomněla v 19. století odehrát.

Pojem jako takový se ale objevil až v poslední čtvrtině 20. století, aneb jak praví
urban dictionary: „…bývalý gothik, který
objevil hnědou barvu…“. Jako samostatný
subžánr zabral steampunk zatím málo
místa, ale pokud jde o výskyt steampunkových prvků, to je jiná a hojnější záležitost.
První vlny se nesly z per spisovatelů,
jakými jsou například Tim Powers nebo
Philip Pullman (Verne a Wells se z nějakého důvodu nepočítají, za jejich časů
se ještě spoléhalo na to, že to věda skutečně dotáhne tak daleko). Dnes se pozvolna dostává do širšího povědomí díky
autorům alternativních historických
románů s nádechem fantasy či sci-ﬁ. Největší pálkou posledních vydaných knih
se stal Scott Westerfeld, jehož Leviathan
a Behemót odhalují zažraným maniakům
jednotlivé druhy „čistého steampunku“,

Steamboy; © studio Sunrise
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Porco Rosso; © Studio Ghibli

včetně biopunku. A že se steampunk dá
překvapivě rozdělit i do jiných sfér než
té viktoriánské, s níž je neodmyslitelně
spjat…
Obv ykle se ale nepohybuje dál než
o jedno století od toho devatenáctého.
Móda se už tehdy měnila překvapivě
rychle a právě na ní také steampunk
z velké části stojí. Ze sklonku 18. století
inspiruje Napoleon, ve 20. století jsou to
kupodivu opět války: steampunku, kde
se vyskytuje spousta odznaků, uniformnosti a horda strojů, zbraní a vzducholodí,
se říká industriální dieselpunk. Zkrátka
a dobře, steampunk se zvládá prolínat
se všemi možnými jinými subžánry, které
spadají k retrofuturistickému cyberpunku:
teslapunk, clockpunk, decopunk… Právě

Slovníček pojmů
Steampunk — doslova parní punk, subžánr obecně chápaný jako vylepšená esence parních technologií z 19.
století; promítá se do literatury, ﬁlmů, módy a doplňků; v hudbě už najdeme odnože jen vzácně (Abney Park).
Biopunk — živočišný steampunk, který má poměrně blízko k cyberpunku (představte si mechanické broučky
ze Zlatého kompasu P. Pullmana).
Dieselpunk — postmoderní steampunk ve stylu první nebo druhé světové války s odpovídajícími technologiemi (Svět zítřka z roku 2004).
Clockpunk — typ steampunku, který zasahuje až do renesance; libuje si v hodinkách a hodinových strojcích,
krásně do něj spadají i marionetky a jiné mechanické hračky.
Teslapunk — de facto steampunk obrácený naruby, protože tu páru nahradila elektřina (mnohem víc se přiblížil pravdě).
Decopunk — přelom 19. a 20. století ověnčil nádherný sloh, u nás známý jako secese, jinde jako art noveau nebo art deco. (To by tak hrálo, aby si to vyžrala jen architektura a malířství, pane Mucho!)

podle jednotlivých maličkostí a ﬁktivních
v ynálezů pak lze steampunk rozřadit
k těmto méně známým pojmům.
(viz modrý rámeček se slovníčkem pojmů)
Už jste se zamotali? Všeobecně je dnes
považováno za štěstí narazit na někoho,
komu je povědomý alespoň pojem steampunk, takže vítejte v řadách o něco
více informovaných šťastlivců! Opusťme
letecký prostor plný horkovzdušných
balonů a ﬁligránu, přesouváme se ke vznětlivým ﬁlmovým cívkám a výtiskům beletrie. Než steampunk dorazil na východ
mezi tamní loli komunitu a tvůrce mangy
a ﬁlmů, v Evropě i Americe se — byť ne
ještě pod názvem steampunk — rozmáhal
už na začátku 20. století, ba i dřív. Strašidelné, jak někdo dokáže předběhnout svou
dobu. Vedle Wellse a Verna najdeme při
troše námahy prvky steampunku i v dílech, jako je Frankenstein Mary Shelleyové, u Lovecrafta, Dickense a dokonce
u A. C. Doyla. Právě od literatury se totiž odvíjejí hojné ﬁlmové adaptace. 20 000
mil pod mořem, Kapitán Nemo, Stroj času?
To je přece steampunk jak z výlohy. Pokud
nejste zrovna nadšencem do starých ﬁlmů,
možná si raději pusťte novější remakované
verze. Ne každý utáhne například tříapůlhodinový Metropolis z roku 1927, ač nutno
přiznat, se tímto se pozvolna dostáváme
ke kýžené východní tvorbě a tomu, co má
se steampunkem vlastně společného.

Inspirovanou mangu Metropolis totiž
stvořil v roce 1949 samotný Tezuka
Osamu (Astro Boy, Black Jack) — v roce
2001 vyšla její stejnojmenná zﬁlmovaná
verze. Po našem Karlu Zemanovi fušuje
neklamně do leteckého steampunku také
Hajao Mijazaki. Laputa i Howlův zámek
toho nesou neklamné známky — vždyť právě
chodící dům seskládaný ze starých krámů,
ze kterého čouhají trubky jako ze staré
továrny na papír, jsou jedna z nejsteampunkovatějších věcí, na které lze narazit.

Steamboy; © studio Sunrise
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Ačkoli to některé překvapí, po Mumíncích je dokonce i oblí bený seriál dětských let Willy Fog a jeho cesta kolem
světa dílem Japonců, stejně jako Sherlock
Hound (i když v obou případech držela
opratě produkce jiná země). V jisté době
zkrátka letěli antropomorfní pejsci a kočičky. Přehoupneme-li se do posledních
let, nepřehlédnutelně mezi anime vybočuje
Steamboy (2004) a Last Exile (2003), který
se mimochodem brzy dočká pokračování.
Nějaké ty znaky objevíme i u Fullmetal Alchemist nebo D.Gray-man, ale tady
se už skutečně objevujeme na staré známé
hraně žánrů — to je častý zádrhel a důvod, proč se jen o málokterých dílech dá
říct, že by šlo skutečně o steampunk. Jeho
milovníci ho totiž vidí všude kolem sebe
(ale steampunk opravdu není totéž, co
žánr mecha), mnohem častěji jsou však
jednoduše přebírány jen žádané prvky.
Alchymie se steampunkem hraničí jen
tence, protože spoléhá na hmatatelnější
vědu, nikoli koncept magie, a ve druhém případě jde spíš o temnou gotickou fantasy. Už jen proto, že tu máme
příliš mnoho černobílé a málo hnědé.
Je to přesně ta deﬁnice, která steampunk zařazuje (až odsuzuje) k mechaniko-

Last Exile; © studio Gonzo

vým montérkám a viktoriánským kabátům
se dvěma řadami knoﬂíků. Módou se může
úplně míjet. Co jsou tedy ty neustále zmiňované prvky? Případ od případu, nicméně vedle módy (monokly, cylindry,
bonety, vázanky) jsou to drobná zařízení,
obvykle fungující na principu mechaniky
ozubených koleček. Kapesní hodinky,

Howls moving castle (Zámek v oblacích); © studio Ghibli
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kompasy, průzkumnické helmy a pumpky,
paraplíčka, náčrtky Leonarda da Vinciho, ochranné brýle, motiv klíčů a křídel,
uměle zkonstruovaná chybějící končetina,
je-li libo… cokoli z barevných kovů (bronz
a měď), tmavého dřeva a hnědé kůže. Čím
víc viktoriánské a anglické to je, tím více
se to blíží tomu správnému dojmu, ale
pozor, nevylučuje to oblasti tehdejších
britských kolonií, což je malá zvláštnost
a lahůdka. Takový indický steampunk je
sice velice ojedinělý, ale řekněme, že kulturní podklad každé země tomu dodává
jinou šťávu. Japonci obvykle přebírají nejtradičnější britský či americký steam.

Pokud si opravdu chcete přečíst steampunkový komiks, je tudíž mnohem lepší
zalovit v západních vodách: Grandville
Bryana Talbota, Liga výjimečných a neopomeňme ani Lady Mechaniku z roku 2010.
Přece jen, v tomhle za námi východ pořád
zaostává. Disneyovská Planeta pokladů
jakožto předělávka klasického Stevensona není vůbec špatná, za klasiku se už
pomalu považuje i Sonnenfeldův Wild
Wild West (Američané do steampunku
vůbec rádi stylizují divoký západ a kolty
proklatě nízko). A po třech pseudomušketýrech z loňského roku si můžete spravit
chuť na Hugovi Martina Scorseseho.
Monika D. Kocinová

© DC comics, © Masaši Kišimoto

MANGA versus US KOMIKS
Komiks je médium známé víceméně všem. A já dám klidně ruku i jiné orgány do ohně za to, že ho skoro
zcela ovládly dvě mocnosti. Spojené státy americké a nikolivěk Rusko, nýbrž Japonsko! Masivní produkce obou států zaplavuje svět. Dva extrémy stojí proti sobě. Západ a Východ. Pojďme se společně
podívat, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Lekce z historie

V Japonsku existuje pro co nejpřesnější
dataci vzniku komiksu několik variant.
První dřevořezby jsou datovány daleko
do minulosti, kamsi mezi 12. a 13. století.
Ovšem to bychom se vraceli až k prapodivným výtvorům, kde ﬁgurovala hromada
odhalených poprsí a kdovíčeho ještě, a to
přece nechceme, že ne? Mnohem objektivnější je pokládat za tento počátek přelom

18. a 19. století, kdy bylo dokonce poprvé
použito slovo MANGA! Bylo to roku 1813
v díle Hokusai Manga. Moderní manga
pak začala vycházet po druhé světové
válce, kdy se celkem překvapivě nechala
inspirovat americkým tvůrcem Waltem
Disneym. Jmenovitě to byl pan Tezuka,
kterému se také přezdívá „Otec moderní
mangy“.
Anime 23

nejen že měl pěkně hloupé jméno, ale ještě
ke všemu pochází z Evropy a tak s historií amerického komiksu de facto nesouvisí. První letopočet, kdy už se opravdu dá
hovořit o amerických komiksových počátcích, je rok 1896, což je skoro o sto let později než v Japonsku! Na druhou stranu,
tehdy už to byly opravdové komiksy, konkrétně stripy pro plátek New York World.
Moderní komiks oproti tomu nad mangou
získal pár let náskok, protože začal vycházet roku 1936 a koncem třicátých let mluvíme také o začátku zlatého věku komiksu
v Americe aka vzniku superhrdinů!
Zajímavé jsou také rozdílné důvody vzniku.
Zatímco v Japonsku šlo o klasickou evoluci výtvarného umění, v Americe tomu bylo jinak.
Američané trpěli velkou národní depresí
způsobenou krizí. Všude byla bída a beznaděj, lepší zítřky nikde, až do roku 1938,
© DC comics
kdy se objevil první superhrdina — SuperS americkým komiksem to bylo složitější. man. Právě on přinesl to, co národ potřeNěkteří zlí jazykové se totiž, podobně jako boval, a po něm už přibývali další a další,
v Japonsku, snaží datovat jeho základy co kteří patří dnes k těm nejznámějším
nejdál do minulosti a hovoří o 15. století a kteří tvořili morální a společenské hoda knihtiscích Utrpení sv. Esmara, který noty společnosti a někdy tak působí dodnes.

Hokusai – Katsushika Hokusai
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budu povídat. Všichni to známe z anime.
To nás v Americe rozhodně nepotká. V zásadě máme v US komiksu pouze dvojí
dělení. První je na Superhrdinské a Superhrdinské, což si myslím, že už podle názvu
hovoří samo za sebe (pokud ne, ozvěte
se mi, doporučím vám výborného psychiatra). Druhé dělení je pak to, na které je
evropský divák naprosto čehokoliv zvyklý.
Horor, detektivka, komedie, romance a podobně. Pozor! Nemyslete si, že tohle v Japonsku nemají! Samozřejmě, že ano, ale
přidávají k tomu ještě spousty dalších slovíček, která nejenže neznám, ale mám
z nich i strach!
Další rozdíly jsem čekal ve vydávání titulů
a přiznám se, že když jsem kdysi dávno začal
tuto problematiku blíže zkoumat, byla právě
tahle kategorie můj černý kůň! Tady musí
být rozdílů! Hubení a pracovití Japonci
Berserk; © Kentaro Mijura
a naproti nim tlustí a líní Amíci trpící těžRozdíly — cílové publikum, žánry, kým obžerstvím. Možná vás zklamu, možná
tituly a kresba
ne, ale opak je pravdou. V této oblasti se téS ohledem na rozdílné cílové publikum je měř žádné rozdíly nenacházejí. Vypíchmožno vnímat nuance, které někdy bývají
vskutku nemalé. Zatímco japonská manga
se vcelku brzy začala proﬁlovat na dívčí,
chlapeckou a určenou pro dospělé, americký komiks nikoliv. Ve Spojených státech
velice dlouho platil komiks za univerzální,
co se týče věku i toho, co máme schovaného ve spodním prádle (rozumíme
pohlaví, ne životní úspory). Navzdory
tomu později došlo k rozdělení na dospělácký a dětský komis, a hlavně vyčlenění
toho dětského je velice razantní.
Mluvíme-li o cílovém publiku, pak je
záhodno zmínit také rozdíly v žánrech. Jak
je to v Japonsku? Uf. Nu, mangu dělíme
na šódžó, šónen, rabukome, seinen, hentai
a dál a dál a dál a dál. Zkrátka! Je toho
vážně hodně! Máme tu chlapeckou i holčičí. Můžeme si vybrat mezi komediemi
bůhvíkolika subžánrů. Hentai, tu zvrhlou
libůstku, která potěší každého, jakbysmet
dělíme na tolik větví, že amazonský praPreacher; © Vertigo
les bledne závistí. Ale co vám koneckonců
Anime 25

něme ovšem dva největší rozdíly, když už
máme v názvu to přitažlivé slůvko versus.
Prvním je to, jak vůbec daný komiks
vychází. V Japonsku vychází manga nejčastěji v magazínech a týdně. Tyto magazíny bychom mohli přirovnat například
k anglickému 200 A.D. nebo českému
časopisu Crew. Obsahují totiž více titulů
daného vydavatelství. V Americe je nejčastější forma vycházení po sešitech, jednou měsíčně a v naprosté většině případů
po jednom titulu. (rejpalové zmlknou a nevypustí z úst slovo výjimka)
Druhým rozdílem jsou pak jednotlivé
řady největších vydavatelů. V Americe je
naprosto běžné, že skoro všechny tituly,
které já jako vydavatel vydám, se odehrávají v jednom a tom samém universu,
na té samé planetě a zatímco tady si to
nad New Yorkem hasí Spider-Man támhle,
někde po obloze kdekoliv jinde sviští
třeba taková Storm. Toho se v Japonsku
nedočkáte. Nečekejte, že zatímco Light si
škrábe milostná psaníčko do deníčku, vrazí
mu do zad Ičigo a zdvořile se omluví, kdepak. V Japonsku jede každý sám za sebe.
Nu, a posledním tématem, co se rozdílů
týká, je kresba. Rozdíly jsou patrné všem
už na první pohled. Manga má spousty
speciﬁk a tím nemyslím pouze klasické oči.
Dále je tu například naprosto čistá a ostrá
linka a šrafura. Proč? Jde o to, že v manze
je primární forma černobílá. A tím myslím
opravdu černobílá, žádné tóny šedé. Oproti
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tomu v americkém komiksu se s černobílým vydáním skoro nepočítá a na černobílé
kresbě to opravdu je vidět. U Američanů
se také nesetkáme s takovými těmi vtipnými prvky, jako je kapička u čela, naběhlá
žíla a podobně. Manga je celkem jednotná
ve stylu a liší se spíše v detailech. Kreslíř se během série nemění, hlavně proto,
že většinou to bývá sám autor. Jó, to v Americe to je chlív! Tam nejen, že se mění
kresby v jednotlivých příbězích série, oni
jsou schopní vyměnit ilustrátora i během
něj a můžeme tak mít v jedné knize o šesti
sešitech klidně dva tři styly kresby.

Vážně jsou to nebe a dudy?

Podle toho co jsem zatím napsal, by se
mohlo jevit, že rozhodně ano! Ale opak je
pravdou. Manga se od amerického komiksu
rozhodně v mnohém liší, ale v ještě více
věcech jsou si podobné a skoro i stejné.
Už historicky vidíme, že moderní počátky
tohoto umění jsou v rozmezí ±100 let. Oba
národy využívají klasický hrdinský patos,
a to nezřídka! Vzájemně se historicky inspirovaly a ovlivňovaly! SFX efekty a bubliny!
Názvy řad podle hlavních hrdinů. Čuňačiny a další a další. Já osobně mám rád
jak mangu, tak americký komiks, bez rozdílů žánrů. A čím déle se komiksu věnuji,
tím víc vnímám podobnost obou světů,
ale i jejich rozdíly. Stejné nejsou a nikdy
nebudou a díky Bohu i všem kami za to!
Vojta „Thunair“ Rabyniuk
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Manhwa – trochu jiná romantika
Japonský komiks je fenomén, který si
na západě získal popularitu hlavně v posledních patnácti letech a zažívá velký
boom — spousta mang je licencovaných
a ještě větší množství je překládáno fanouškovskými skupinami. Navzdory široce rozšířené představě, že vše co je kreslené
a asijské, je nutně Pokémon, má manga
opravdu nepřeberné množství žánrů zaměřených takřka na všechny věkové skupiny.
Čtecí základnu už dávno také netvoří jen
mladí muži, ale stejnou měrou se na ní
podílejí i dívky.
Právě mezi nimi se velké popularitě
těší žánr šódžo se všemi svými podžánry.
Jedná se o romantickou mangu zaměřenou hlavně na dívky mezi deseti až osmnácti lety, na základě čehož taky dostal
název: šódžo = dívka.
Přestože je manga z asijských komiksů
nejrozšířenější a nejznámější, neznamená
to, že by ostatní východní země byly komiksem nepoznamenané. Zejména na korej-

Cutie boy, manhwa; © Mi-Ri Hwang

Snow Drop, manhwa; © Kyung-Ah Choi

skou manhwu, respektive její romantickou
odnož, sunjeong (sunjung) manhwu, by
bylo vhodné se zaměřit. Korejci jsou totiž
národ poměrně romanticky založený a tomuto žánru velice fandí, což je více než
patrné z toho každoročně odvysílaného
kvanta televizních seriálů, kde se to milostným melodramatem jen hemží. Logicky
se tak nabízí otázka — číst raději šódžo
mangu nebo sunjeong manhwu?
Jistých rozdílů si všimneme už na první
pohled, a to v kresbě. Hlavní hrdinky
šódžo zpravidla příliš krásy nepobraly.
Bývají většinou okaté, oči přes půl hlavy
nejsou jev ojedinělý, s nikterak výraznými
rysy a působí značně průměrně a hlavně
nevinně. Naproti tomu jejich korejské protějšky docela drsně zamávají s naším sebevědomím, protože v drtivé většině případů
se jedná o dívky nádherné, s krásnýma
výraznýma očima, plnými rty a dokonaAnime 27

japonská hrdinka se většinou nechá šikanovat a agresora udolá svou naivitou, nulovým pudem sebezáchovy a jistou pochybnou houževnatostí, korejská hrdinka mu
spíš vymáchá hlavu v záchodě nebo se mu
kreativně pomstí.
Přestože jsou Korejky poněkud temperamentnější, ve své podstatě to jsou dobračky. Na druhé straně ale mají i nějaké ty
negativní vlastnosti, takže působí značně
reálněji než hlavní představitelky v šódžo,
které si nezadají ani se světicemi.
Dalších zajímavých rozdílů mezi japonskou a korejskou verzí si můžeme povšimnout na hlavních mužských postavách.
V šódžo bývá takovýto hrdina bezedná
díra všech ctností a úžasných vlastností.
Perfektní vzhled a prvotřídní vyhlídky
do budoucnosti jsou samozřejmostí. (Jeho
jedinou vadou je očividně špatný vkus
na ženy.) Oproti tomu korejské dívky asi
Goong, manhwa; © So-Hee Park
dávají přednost před Panem Dokonalým
lými vlasy. Člověk má trochu pocit, že au- Panu Drsňákovi. Hlavní mužské postavy
torky mangy své čtenářky šetří a snaží v sunjeong manhwě nebývají tak povase jim ukázat, že na vzhledu až tak nezá- hově dokonalé jako jejich japonské proleží, zatímco korejské autorky podobnými
ohledy moc neplýtvají.
Obdobně to pokračuje i s rozumovými
schopnostmi. Japonská hrdinka jimi totiž
jemně řečeno příliš neoplývá. Jejím hlavním úkolem je tvářit se nevinně, sladce
a šířit dobrotu na všechny světové strany
a svou bezmeznou laskavostí vhánět slzy
dojetí do očí i těm nejzatvrzelejším tvrďákům, případně mrchám, v okolí. Dalším
zajímavým fenoménem je chronická porucha motoriky. To neustálé zakopávání
o vlastní nohy má asi působit roztomile
a sympaticky, ale v méně rozněžnělých čtenářkách to spíš vzbuzuje tik v oku a touhu
hlavní hrdinku řádně proplesknout (případně ji odvléci k neurologovi).
Zcela nečekaně jsou tak na tom jejich
korejské kolegyně opět lépe. Bývají totiž
vyloženě chytré nebo aspoň dostatečně
rozumné a vnímavé. Často jsou také
Cantarella, manga; © Ju Higuri
nad věcí a nenechají sebou orat. Zatímco
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tějšky, jsou to hrdinové žárliví, vznětliví,
majetničtí a velice cílevědomí. Pro dosažené svého cíle neváhají překročit nejeden
etický kodex a kašlou na mínění ostatních.
Sečteno podtrženo, z této bilance vychází vítězně korejská verze. Nicméně
by bylo vhodné dodat, že takhle černobíle se to brát nedá, protože existuje
velké množství výjimek na obou stranách.
Krom výborných sunjeong manhw jako
jsou 100% Perfect Girl, Snow Drop, Saver,
Full House, Cutie Boy, Goong nebo The
Tarot Café existuje jistě i spousta špatných, stejně tak jako se setkáme se spoustou dobr ých šódžo, namátkou t řeba
Hana Yori Dango, Hanazakari no Kimitachi e, Ouran Host Club, Anatolia Story
(Red river), Basara, Seimaden, Skip Beat,
Lovely Complex, Yamato Nadeshiko Shichi
Henge (The Wallﬂower) apod. Navíc v po- Pet Shop of horrors, manga; © Akino Macuri
slední době vychází stále více a více šódžo
Proto to nakonec bude spíš o autorovi
titulů se sympatickými hrdinkami, které
se značně vzdalují starým stereotypům, a našem vkusu, než o původu komiksu.
Veronika „Gladness“ Hošková
které jsem tak zapáleně zkritizovala, například Kimi ni Todoke, Tonari no Kaibutsu-kun, Dengeki Daisy a další.

Yamato Nadeshiko Shichi Henge, manga; © Nippon Animation
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Japonské rande
To, co je u nás normální — jít s kamarádem ven, je japonskými středoškoláky
za všech okolností rande a „chození spolu“
je spíše pojem, nežli činnost.
Možná, že se v různých částech Japonská kultura středoškoláků liší a možná
by mě jiný, v Japonsku studující našinec
za následující odstavce ukamenoval, ale já
to vidím prostě takhle:
Co jsem tak zpozorovala, vztah v Japonsku by se dal rozdělit do tří fází.
První fází je změna statusu na Mixi, Facebooku nebo jiné sociální síti, aneb tím to
tady začíná. Tyto „facebookové vztahy“ jsou
k vidění i na nižší střední (vyšší stupeň
základní školy v ČR). V reálu se však jedná
spíš o počínající lepší kamarádství kluka
a holky, možná sem tam hovořících o samotě.
V druhé fázi už můžete občas zpozorovat
i letmý dotek nebo chycení rukou a protějšky na sebe často čekají před a po škole,
obědvají společně a jednou za čas spolu
někam vyrazí.
Třetí fáze, která by se i v českých podmínkách dala považovat za regulerní vztah,
se týka studentů asi od 2. ročníku střední
školy. Páry v této fázi čeká spousta „úskalí“,
protože fyzický kontakt na veřejnosti je
v Japonsku ne úplně běžná záležitost — ošahávání se a líbání na veřejnosti, které je
nám tak blízké, je tu nepřípustné. Japonci
si tyhle věci prostě nechávají do soukromí,
i když někdy využijí situace, např. v ranním přecpaném vlaku, aby mohli strávit cestu do školy v něčem, co by se dalo
nazvat objetím. Ale to je vážně vrchol
všeho. Co je v Japonsku mnohem častěji
k vidění, je stud a odmítání.
Nejlíp to pochopíte asi z popisu situace. V restauraci sedí u stolu, kam není

moc vidět, pár naproti sobě, ruku v ruce,
vesele cukrující, všechno vypadá strašně
idylicky.
V tom si milý hoch přesedne na stejnou
stranu stolu, kde sedí slečna, a dá jí ruku
kolem pasu. Úsměv slečny rázem zmizí,
vypískne: „Yamete! Kazukašiijo!“ („Nech
toho, stydím se!“) a chlapec se musí stáhnout. Co se hovoru týče, je to přesně
naopak. Holky se musí potýkat s neuvěřitelnou pasivitou a udržovat hovor, přestože se jim málokdy dostane jiné odpovědi
než „Ehm… “ nebo „Aha“.
Z vyprávění mých přátel by se dalo vydedukovat, že na vysoké se tyhle věci převrací do „normálních rovin“, jistí se tu ale
nemůžete být ničím.
Randění středoškoláků v Japonsku?
Žádná sranda. A hlavně, příjde mi, že je to
spíše o tom, že máte na čele (a facebooku)
nápis zadaná(ý), jde víc o image než o nějakou skutečnou náklonnost. Každo pádně rande na japonský způsob je hodně
zvláštní a má i hodně stinných stránek
(např. ve zdejší televizi hodně diskutované
„Date DV“). Ale na druhou stranu, máme
u nás nějaký zvláštní důvod k posouvání
hranic fyzického kontaktu na veřejnosti
a potřebu ujistit okolí, že ať se hneme
kamkoliv, často se nám naskytne pohled
i na to, co vážně vidět nepotřebujeme?
Anna Kremláčková

© Kara Dvorníková

Anna Kremláčková — průměrná studentka Gyrecu, vychutnávající život. Slovo „nejde“ nemá většinou ve slovníku. Stepuje, poslouchá hudbu, kterou v rádiu nahrají, čte těžko pochopitelné knihy a hodně svého volného času
(o který má celkem nouzi) věnuje studiu japonštiny. Je nadšená do všeho nového a odlišného, takže teď chytla
příležitost za pačesy a ocitla na druhé straně světa, kde užívá života na japonské střední škole.
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První dojmy čerstvého studenta japonštiny
aneb jak to vidí ztrhaný prvák — japanolog po prvním semestru na vysněné škole

Mnozí z vás jistě nejednou uvažovali
o studiu japonštiny a přemýšleli, jaké by
to asi bylo vzdělávat se v oboru, o nějž má
člověk upřímný zájem a o který by se zajímal i ve volném čase. Četba mangy, sledování anime či poslech japonské hudby, to
vše by se najednou dalo ospravedlnit jako
doplňkové samostudium. Je ale opravdu
vše tak růžové, jak se na první pohled zdá?
Většina národa bilancuje v přiopilém
stavu se sklenicí bublinek v ruce a datem 31. 12. v kalendáři. Leč vysokoškoláci
naproti tomu své dosavadní úspěchy i prohry hodnotí na konci semestru. Zvláště
pak prváci po svých prvních prodřených
měsících. Vybral jsem si dobrou školu?
Mám vůbec šanci ji dodělat? Zatímco studenti mnoha oborů tráví své večery degustací piva, jsou tu i tací, kteří musejí chtě
nechtě ležet hodiny v knihách a nejsou si
jistí, jak dlouho ještě takový režim vydrží.
Až překvapivě častá je obava studenta,
zda neskončí uklízením v Kauﬂandu.
A až překvapivě často si ji pokládají právě
studenti japonské ﬁlologie.
Mně, jakožto studentce japonštiny, přichází na mysl hlavně otázka — co mi
vlastně ta vysoká škola zatím dala? Své
dosavadní dojmy bych shrnula do několika poznatků:
1) Žák, poprvé slyše vtip, jenž se šíří
po katedře asijských umění („Ptá se jeden student japonštiny druhého: Co děláš
večer?“), těžce nechápe. Už během prvních nocí nad znakov ými skripty mu
však pomalu, ale jistě dochází, co je asi
jeho pointou. Studium japonštiny mi tedy
zbystřilo smysl pro humor.
2) Během studia žák objevuje, jak jsou
pro nás Japonci vzdálený a nepochopitelný národ. Svou teorii o odlišnosti si
může ověřit i v praxi, pozorováním vyuču32 Japonsko

jícího. Častý pobyt na katedře mi proto dal
naplno poznat kulturním rozdílům.
3) Vyjadřovací prostředky japonštiny
a češtiny jsou velmi rozdílné, což student mnohdy pocítí ve chví lích, kdy
se mu zrovna nedaří zplodit požadovanou větu pro překlad. Nebo — studujete-li
v Olomouci — když vás vyučující požádá,
v rámci svého pokusu o pozměnění pravidel češtiny, abyste se spolu s ním snažili
o prosazení fráze „je mi tma“. Díky japonštině jsem se naučila ocenit krásy jazyka
i lidské mysli.
4) Studium jazyka na vysoké škole je
rychlé. Slovní zásoba se z původního
„konničiwa“, „hai“ a „kimoči“ rychle rozšíří na několik set slovíček. V prvním
semestru se našimi favority staly například „nosní a ušní oddělení“, „rektor“,
„gratinovaný“ nebo „dynamika. A již nyní
nám senpaiové škodolibě slibují, že se budeme učit další, v praxi jistě hojně využitelné lahůdky typu „kontrarevoluce“.
Ve znacích. Studium mi tedy dalo jistotu,
že vždy může být hůř.
5) Z hlediska podvádění při testech
nepatří japonština k nejsnazším. Překreslit znak, který má před sebou spolužák
sedící metr od vás, vyžaduje jistý um. I nejzdařilejší plagiátoři se ovšem občas utnou,
jak nás poučil náš sensei, když líčil příhodu, kdy mu jedna žačka od druhé opsala
omylem i její jméno. Holt čárky jako čárky.
Japonština mě proto naučila, že i opisování může být povýšeno na formu umění
a že lidská blbost nezná mezí.
6) Student japonštiny nemá od svého
oboru pokoj ani doma, natož o prázdninách. Jakmile se setká se svými známými,
jež delší dobu neviděl, lze obvykle během
třetí až páté minuty konverzace očekávat
zvědavou žádost: „Řekni mi něco japonsky!“. Osobně stále uvažuju nad vhod-

nou kousavou odpovědí, mrzí mě ale to,
že by jí tazatel stejně neporozuměl. Řekla
bych tedy, že mě škola naučila jisté zlomyslnosti.
7) Na dni otevřených dveří nám kladli
na srdce, ať si obory vybíráme opatrně
a přihlížíme ke svým schopnostem. Jako
extrémní případ uvedli, že například nemá
žádný význam pokoušet se studovat japonštinu s čínštinou, leda bychom se pokoušeli ovládnout Východočínské moře z obou
stran. Leč překvapivě mnoho mých spolužáků zvolilo za druhý obor právě čínštinu.
Díky tomu jsem poznala, že nadlidé existují.
8) Unavený Japonec po práci zajde s kolegy na jedno či dvě. Studenti japonštiny
ve své snaze sblížit se s východní kulturou
přijali tento zvyk za svůj. Jakákoli párty
či posezení se nese vždy hlavně v duchu
alkoholu. Díky svému oboru jsem proto
pochopila, jak snadno se z čisté duše

stane alkoholik a proč je ostravský MAniFest mezi příznivci všeho japonského tak
oblíbenou akcí.
9) Výuka člověka naučí lecčemu, například
jak správně zformulovat větu „Udělala jsem
si jídlo ze svých třech kamarádů.“ Uvědomila jsem si proto, že nejsnadněji si člověk
zapamatuje naprosté kraviny, které mu jsou
v životě asi tolik platné jako sáňky v létě.
Studium japonštiny mi ale hlavně přineslo důkaz o tom, že žádný cíl není příliš
velký ani hloupý, a že „nic není nemožné“
není jen prázdná fráze vkládaná do úst
naivním ﬁlmovým postavám. Jak jsem
totiž nedávno zjistila — náš sensei se svým
pokusem o prosazení fráze „je mi tma“
dostal i do Olomouckého deníku a jeho
snahy o pozměnění češtiny tak zřejmě
nevyjdou vniveč.
Takže, milí zlatí — je vám tma?
Eliška „Ely“ Vítová

Fenomén maido
Maid Café je fenomén, který se u nás
těší čím dál větší oblíbenosti. Vinu na tom
může mít nový podnik v Brně nebo například novější anime Kaičó Wa Maid Sama.
Ve světě fungují maid café teprve chvilku
a u nás je tato chvilka ještě o deset let
kratší.
A co že to vlastně takové maid café je?
Jde o typ cosplay kavárny, kde vás obsluhuje (obvykle) pěkná slečna ve viktoriánském oblečku s více či méně kratší sukní,
s čepečkem či oušky rozličných druhů
na hlavě. Tato zmiňovaná vás má na starost, věnuje se vám a stará se o vás a vaše
pohodlí. Na požádání vám může něco přečíst, zazpívat, zahrát si s vámi hru nebo
vám udělat čajový či jiný obřad. Připraví
kouzelnou omeletu omurice, načmárá
na ni obrázek kečupem a u všeho je
neskonale roztomilá, kawaii a adorable,

Kaičó wa maid-sama; © Hiro Fudžiwara

natolik, že si ji chcete vzít domů. Kavárna
tohoto typu slouží (ač to tak původně
nevypadá) hlavně k odpočinku a relaxaci.
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Pokud jste naštvaní z práce, můžete
Jak si mnozí domyslíte, maid café
je poměrně mladá záležitost. Tehdy navštívit speciální podnik, ve kterém
se psal březen 2001 a v japonské Akiha- vás usadí naproti stěně, k ruce vám dají
baře se otevřela historicky první maid komín talířů, které můžete hlava nekavárna — Cure Café. Do té doby byly hlava začít rozbíjet o zeď. Korunu tomu
kavárny tohoto typu známy jen z počíta- nasazuje maidka, jež se o vás stará. Ta vás
čových her a pár nadšenců si řeklo, že by totiž musí povzbuzovat a chválit za to, jak
nebylo špatné prožít si luxus maid kavárny dotyčné talíře nádherně rozbíjíte.
naživo. A tak vznikl první podnik s roztoV roce 2008, sedm let po vzniku prvmilými dívenkami, které vás při příchodu ních maid kaváren v znikají i but ler
zdraví kouzelnou větičkou „Vítejte doma, kavárny, kde je všechno přesně obráceně.
pane!“. Tyto maidky mají dlouhé sukně, Cílovou klientelou jsou zde totiž hlavně
poněkud klidnější chování a mohou vám ženy. Místo roztomilé dívenky na vás
nabídnout mnohem soﬁstikovanější druhy u vchodu čeká šarmantní japonský bišózábavy — zahrají vám na hudební nástroj, nen, který vás oslovuje „má princezno“,
popovídají si s vámi o tom, co jste dělali stará se o vás a je neuvěřitelně pozorný.
celý den a celou dobu jsou hodné, klidné Snaží se působit velice západně, nejlépe
a tiché.
Během několika let se ale na maid kavárnách
začal podepisovat fakt, že většina otaku jsou přeci
jen zvrhlíci od kosti. Sukýnky nebohých služtiček
se zkrátily (někde i víc, než je záhodno) a na seznamu služeb přibyly věci jako třeba roztomilý taneček, „moe moe kyun kyun“ a všudypřítomná sladká,
až dětská roztomilost. Z vychovaných mladých dam v dlouhých sukních
se staly uječené přesladké
malé holčičky, u kterých
v á s bol í z uby u ž jen
z toho, že se na ně díváte.
Začaly vznikat i specializovanější kavárny — například takové, ve kterých
jsou mladé holky převlečené za králíčky nebo snad
kavárny, kde je každá maidka
vaše mladší sest ř ička, k terá
k vám vzhlíží a obdivuje vás tolik,
jak jen dokážou malé Japonky obdivovat starší sourozence.
Pro ty, kterým chybí pevná ženská ruka, jsou zde kavárny maminek
a babiček, kde neobsluhují mladé
adolescentní dívčiny, nýbrž dámy
v nejlepších letech, které se o vás
postarají jako o vlastního.
Maidka z Kurošicudži; © Yana Toboso
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jako anglický gentleman. Většinu dam to
okouzlí a hlavně — byla by to pořádná diskriminace, kdyby měla mužská část populace o jeden druh povyražení navíc.
Japoncům už většinou dochází inspirace
a fantazie. Je složité vymyslet kavárnu,
která by se nějak odlišovala od stovek dalších, co už existují. Proto například vznikají podniky s růžovými osrdíčkovanými
samuraji a podobnými zvěrstvy.
Klasický Evropan není na podobné „děsivosti“ zvyklý a proto se může vylekat, když
na něj hned u vchodu naběhne ospodničkovaná, milounkým úsměvem vybavená dívenka
a uvítá ho „doma“. Klasický evropský otaku
je na tom s lekavostí o něco líp, a proto
je také odolnější. Z japonské Akihabary
odjíždí uspokojen a šťasten, že viděl a byl
oslovován opravdovou japonskou maidkou.
Mnozí si ovšem nev ystačí s tím, že
cesta do průměrného maid café by je
stála letecky několik tisíc korun, a proto
začaly vznikat stylizované podniky i v jiných zemích světa. Například v Americe, Austrálii, Anglii, Číně, Koreji nebo
u nás, v České republice. Drobný podnik
se nachází v Brně a existuje zde už přes
rok, přesněji řečeno od 17. prosince 2010.

http://offtangentpodcast.wordpress.com/
AniMaid Café; ©/2011/03/21/maid-cafes-coming-to-am2/

maido před kavárnou na ulici

Za tu dobu se v něm stihlo vystřídat víc
než patnáct maidek, tři šéfové a dvě série
uniforem. Koncept je upravený pro českého konzumenta, a proto se zde budete
cítit spíše jako v nějaké divnější kavárně,
než v regulérním japonském maid café.
Maid kavárny jsou ovšem čím dál tím
více vyhledávanější zábavou. A co vy?
Chtěli byste se podívat do pravé japonské
kavárny? Být obslouženi maidkou? Butlerem? Sníst omurice? Rozbít si talíř o zeď?
Nebo vám stačí zajet si jednou za čas
do českého maid café? Možností je totiž
spousta, stejně jako kaváren.
Eliška „Arashi“ Lysoňková
Na Animefestu můžete navštívit maid café na galerii sálu Rotunda, v pátek 17,30—22,00 a v sobotu 9,00—22,00. Můžete se těšit na obsluhu milých
maidek a usměvavých butlerů. Budeme vás rozmazlovat kávou z pražírny výběrové kávy Doubleshot, kterou připraví zkušený barista. Mlsné jazýčky jistě nadchne pestrý výběr čerstvých zákusků z brněnské
cukrárny Pusinka.
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Japonská literatura u nás
Literatura je nedílnou součástí kulturního dědictví každého státu a nejinak je
tomu i v Japonsku, zemi, kterou mnozí
z nás milují a adorují. Není tedy divu,
že se japonská literatura, hned vedle ostatních složek kultury — ať již populární či
klasické — dostává do středu zájmu našich
„japanoﬁlů.“ Jak je na tom ale český knižní
trh? Je pro něj japonská literatura zajímavá a věnuje se jí tedy dostatečný prostor? Pojďme si udělat malý přehled, jak to
u nás vlastně je s japonskými autory.
V České republice je tak trochu zvykem
neustále nadávat na malou vybavenost
a pestrost trhu. Možná právě proto máme
zažité, že cokoliv je jakkoliv exotického,
musí se shánět s vervou a převážně v zahraničí. Mám pro vás však dobrou zprávu!
Japonské literatury se to netýká. Překlady
u nás vycházejí hojně a český čtenář se tak
může těšit nejen z velkého množství knih,
ale také z bohatosti jejich témat. Najdete
tak u nás vše od klasických děl až po současné autory.
Na svědomí to má poměrně dlouhá tradice vydávání japonských autorů u nás. Je
to možná překvapivé, ale v našich luzích
a hájích totiž není zájem o Japonsko ničím
novým. První překlady se zde začaly objevovat již ve 40. letech minulého století
a půdu pro ně krom všeobecného zájmu
o asijské země v tehdejší Evropě připravily
nejspíš i japonérie pana Josefa Hlouchy,
které české čtenáře seznamovaly s touto
podivuhodnou zemí na Dálném východě.
Od té doby se u nás vydávalo téměř neustále, byť frekvence vydávaných knih kolísala. Vyskytla se období silnější, vyskytla
se období slabší.
K těm silnějším rozhodně patřila 80. léta,
kdy počet titulů vystoupal i na několik
ročně. Zvýšený zájem o Japonsko navíc
také vedl k publikaci několika nesmírně
zajímavých cestopisů, které nám přinesly
bližší informace o historii, umění a životě

Japonců a pomohly tak českému čtenáři
lépe pochopit i japonskou beletrii. Byť jsou
tyto knihy již staršího data, rozhodně jsou
mnohé z nich zajímavé doposud. Jako příklad si uveďme třeba 99 zajímavostí z Japonska od pana Jiřího Janoše.
Dr u hý m t a kov ý m období m je pa k
poslední desetiletí. Po roce 2000 se zájem
o tuto tajuplnou zemi začal zvedat v dosud nevídané míře a nezdá se, že by měl
tento trend v nejbližší době ustat. Samozřejmě, že nosnou složkou byla populární
kultura, ale japonská literatura si dokázala na českém trhu dobýt své místo
a zaujmout i běžné čtenáře, kteří o Japonsko jako takové nikdy nezajímali. Mimo
jiné posilovala i pozice české japanologie, takže se vedle současných úspěšných
autorů začaly na pultech obchodů objevovat i klasická díla a svazky určené spíše
pro odbornější veřejnost.
Ať už ale knihy vycházely v jakékoliv
době, vždy se mezi nimi dalo najít mnoho
pokladů, které stojí za pozornost. Udělejme
si tedy teď malý průřez tím, co může český
čtenář v našich knihkupectvích a (hlavně)
antikvariátech vlastně najít.
Chcete-li japonskou literaturu začít
poznávat od jejích pramenů, můžete
našim vydavatelům zatleskat. Lze se totiž
díky nim seznámit například s počátky
japonské poezie v podobě čtyřsvazkové
sbírky Manjóšú s podtitulem Deset tisíc
listů ze starého Japonska (Brody, 2001–
2008), která obsahuje více jak 4500 básní
od více jak 550 autorů z období 4. až 8.
století. Většina básní zde má formu tanka,
což znamená, že jde o pětiverší o 31 slabikách. Básně jsou seřazeny podle témat,
mezi nimiž najdete například milostnou
i přírodní poezii, básně zabývající se běžným životem, přátelstvím nebo rodinou.
A vzhledem k tomu, že sbírek japonské
poezie u nás nevyšlo tolik, ještě chvilku
u nich zůstaneme. Pokud je na vás Manjóšú příliš obsáhlá, anebo naprosto nesehnatelná, je zde možnost si přečíst alespoň
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malou ochutnávku v podobě sbírky Verše
psané na vodu (Rudolf Kmoch, 1943),
v níž naleznete výběr básní z výše zmiňované Manjóšú.
Básnické sbírky Měsíce a květy (Mladá
fronta, 1999) a Úzká stezka do vnitrozemí
(DharmaGaia, 2006) jsou pak o něco současnějším počinem. Má je na svědomí
nejspíš nejznámější japonský básník vůbec — Macuo Bašó — a všechny jeho
básně jsou psané ve stylu haiku, což je
zvukomalebné trojverší o 5, 7 a 5 slabikách. Na jeho poezii pak můžete narazit
například i ve sbírce Pár much a já (DharmaGaia, 1996). Tam už mu ovšem společnost dělají další tři básníci — Josa Buson,
Kobajaši Issa a Ihara Saikaku.
V beletrii je však nabídka o něco pestřejší.
Mezi lety 2002 až 2008 u nás například
v překladu Karla Fialy vyšel kompletní
Příběh prince Gendžiho (Paseka), román
z 11. století z pera Murasaki Šikibu. Tato
tetralogie (dle českého vydání) se točí
kolem krásného a v mnoha ohledech nadaného šlechtice z doby Heian, který prožívá život plný milostných pletek. Příběh
prince Gendžiho, často označován za vůbec první román na světě, nám tak dává
skvělou příležitost nahlédnout do života
heianské dvorské šlechty, která významně
ovlivnila kulturu Japonska.
O dvě století později pak v Japonsku
vyšel Příběh rodu Taira (Mladá fronta,
1993), středověký historický epos, popisující boje mezi dvěma rody — rodem Taira
a rodem Minamoto — které spolu soupeřily o nadvládu nad Japonskem.
Pokud nejste fanoušky historických
románů a raději se bojíte, mohu vám doporučit Uedu Akinariho a nebo Rjúnosukeho
Akutagawu. Oběma autorům u nás totiž
vyšly sbírky strašidelných historek, v nichž
se seznámíte s japonskými démony, strašidly a jinými nadpřirozenými bytostmi.
Akinariho povídky najdete pod názvem
Vyprávění za měsíce a deště (Odeon, 1971)
a Akutagawovy pak ve sbírce Obraz pekla
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a jiné povídky (SNKLHU, 1960). Stejně
tak by se vám mohla líbit i Pivoňková
lucerna (Odeon, 1984), tentokráte již celý
román, který vznikl na základě příběhu
známého japonského profesionálního
vypravěče Sanjúteie Enčóa. Rozhodně jde
o skvělé čtení na podzimní večery!
Řada spisovatelů se dá však jen těžko
zařadit do nějaké určité skupiny a byla
by škoda je kvůli tomu vynechat. Hlavně
pak protože jsou to spisovatelé významní.
Jedním z nich je například Ihara Saikaku
od něhož se u nás dá sehnat kniha Největší rozkošnice (Odeon, 1967). Krom stejnojmenné novely, v níž bývalá konkubína
vypravuje dvěma mladíkům o svém životě,
zde najdete také soubor povídek Pět rozkošnic, v nichž vás autor v komických historkách seznámí s obyvateli a návštěvníky
zábavních čtvrtí.
Dalším známým jménem je Nacume
Sóseki, od něhož u nás vyšlo několik
knih. Na ukázku si uveďme dvě. Tou první
z nich je Sanširó (Brody, 1996), jehož
hlavní postavou je mladík z venkova, který
se kvůli vysoké škole odstěhuje do Tokia.

Příběh prince Gendžiho; © Paseka

Vše je pro něj zprvu nové a zvláštní, ale
postupně pro něj město začíná ztrácet
svůj lesk. Tou druhou je pak zcela odlišný
Polštář z trávy (SNKLHU, 1958) v němž
se autor skrze postavu malíře cestujícího
po venkově zaobírá úvahami o umění
a přírodě.
Nadšence do druhé světové války by pak
mohlo potěšit, že se u nás vyskytuje i celá
řada knih zabývající se válečnou a poválečnou literaturou. Toto období pro Japonsko znamenalo celou řadu za sebou rychle
jdoucích radikálních změn, které nezasáhly jen život jednotlivce, ale i celé společnosti. Japonské hodnoty, kultura i tradice
byly vystaveny jak vnitřním, tak vnějším
vlivům, které je vytvarovaly do současné
podoby. Válečná literatura, která této době
nastavuje zrcadlo, tak přináší dech beroucí
příběhy nejen z bojiště, ale i ze života civilistů.
Jmenujme si třeba Šóheie Óoku a jeho
Ohně na planinách (Vyšehrad, 1976),
v nichž se seznámíme se svobodníkem
Tamurou v době, kdy je již porážka japonského vojska nev yhnutelná. Po celé
armádě se šíří fyzický i morální rozklad
a nikdo nemá nejmenší chuť řešit případ jednoho jediného nemocného vojáka.
Tamura se tak ocitá v izolaci a jen s velmi
malou nadějí na přežití.
Šóhei Óoka měl za sebou, stejně jako
většina autorů poválečné literatury, literární vzdělání a psaním se živil. Jeho styl
psaní je proto na vysoké úrovni a obsahuje
mnoho uměleckých prvků. Pokud však
chcete něco autentičtějšího a bezprostřednějšího, podívejte se po knize Moje třicetiletá válka (Naše vojsko, 1984) od Hiróa
Onody. Myslím, že každý, kdo se kdy alespoň trochu zajímal o japonské dějiny,
zaznamenal velmi zvláštní ukázku oddanosti a zatvrzelosti japonských vojáků.
Ano, mluvím o případech, kdy někteří
vojáci pokračovali v boji i dávno poté, co
válka skončila a bylo vyhlášeno příměří.
Hiró Onoda je právě jedním z těchto

Moje třicetiletá válka; © Naše vojsko

vojáků. Schovával se a útočil na ﬁlipínské
obyvatelstvo celých třicet let, než ho jeho
bývalí nadřízení konečně dokázali přesvědčit, že boje již dávno skončily. Díky tomu,
že autor není spisovatel, je jeho vyprávění
stručné, živé a o to děsivější.
Lidé z rodu Nire (Svoboda, 1988) nám
naopak ukazují, jak se situace kolem
války měnila pro obyčejné lidi. Román
se točí kolem několika generací relativně
významné rodiny Nireů. Život všech členů
rodiny podléhá jen jedinému — psychiatrické klinice, v níž téměř všichni pracují a které zasvětili celý svůj život. Díky
životním příběhům jednotlivých členů
této excentrické rodiny, můžeme sledovat,
jak se japonská společnost od začátku
20. století do konce druhé světové války
postupně měnila.
Pokročme ale k tomu, co u nás probudilo
zatím ten největší zájem o japonská literární díla — k současným autorům. Myslím, že nemá cenu představovat Harukiho
Murakamiho. Na pultech našich obchodů
můžete najít celou řadu jeho knih a díky
neopadajícímu zájmu jeho fanoušků se jich
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V polévce miso; © Argo

nejspíš ještě pár objeví. Podařilo se mu tak
vyšlapat cestu i jeho dalším soukmenovcům, z nichž bych se zde ráda věnovala
jeho jmenovci Rjúovi Murakamimu a Jasutakovi Cucuiovi.
Dalo by se říci, že oba autoři mají v určitém ohledu velmi podobnou tvorbu — ani
jeden z nich není pro slabé povahy.
Setkáte se u nich s násilím, sexem, s veškerým hnusem a pokrytectvím, které lze
v lidské společnosti najít. Ani jeden z nich
se nesnaží nic přikrášlit, ba právě naopak.
Cílem jejich knih je vás znechutit a tím
snad i dovést k zamyšlení, jestli opravdu
chcete, aby to takhle mezi lidmi fungovalo.
První kniha, která u nás od Rjúa Murakamiho vyšla, se jmenuje V polévce miso
(Argo, 2008) a zavede nás do vykřičených
čtvrtí Tokia, kde dělá hlavní hrdina jménem Kendži průvodce. Jeho novým klientem je americký turista Frank, který
se neštítí vůbec ničeho a tak je Kendži
postaven před dilema, zdali Franka udat
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na policii a riskovat tak život, nebo prostě pokračovat v práci a nečinně sledovat
vše, co dělá. Čáry (Argo, 2009) jsou již
o něco mírnější a podané v odlišné, zato
originální formě. Obsahují totiž několik
kapitol a každá z nich se točí kolem jiné
postavy. Autor nás tak seznamuje s celou řadou osobností a osudů, které se náhodně setkávají v nočních ulicích Tokia.
Jasutaka Cucui je ve své tvorbě o něco
mírnější a ﬁlozoﬁčtější, což ovšem rozhodně neznamená, že se v jeho knihách
nesetkáte s krví a oplzlostmi. Konec stříbrného věku (Odeon, 2011) je satirou
na problém stárnoucí populace a s tím
související důchodové krize. Co se stane,
když je důchodců prostě moc a není jak je
uživit? Cucui to ve své takřka antiutopii
vyřešil po vzoru Battle Royale nebo Hunger Games. Vytvoří se uzavřené oblasti
a každý důchodce, který se v nich nalézá
a chce přežít, musí zabít všechny ostatní.
Zůstat může jen jeden. Ze zdánlivě komických situací, v nichž po sobě střílejí

Kafka na pobřeží; © Odeon

a vzájemně se stíhají osmdesátiletí staříci,
opravdu běhá mráz po zádech.
Netroufáte-li si na něco takového a přesto byste od tohoto autora rádi něco okusili, doporučuji zkusit Peklo (Odeon,
2009), v němž se opět setkáme s větším
počtem hlavních postav a kde proti sobě
autor staví dvě roviny. Tou první je život.
Nehezký, hektický, plný problémů a starostí. Osudy jeho hrdinů jsou různé, avšak
žádný z nich není šťastný. Proti této kruté
a nezadržitelné realitě pak stojí rovina jakéhosi posmrtného života, v němž hrdinové
získávají občas až cynický nadhled na svůj
život a na vše, co je potkalo, tak mohou
nahlížet ze zcela jiného úhlu. Posmrtný
život je snový, pomalý a nic v něm vlastně
nemá skutečný v ýznam. Tomuto rozporu v pojetí obou světů odpovídá i autorův vyprávěcí styl a tak tuto knihu mohu
doporučit nejen obsahově, ale i formálně.
Tento výčet vybraných děl bych ukončila
Konec stříbrného věku; © Odeon
mangou, japonským komiksem, který je
posledním avšak nejvítanějším přírůstkem do knihoven českých japanoﬁlů. Po několika kratších a nesmělých pokusech jako
bylo například Temné metro (Zoner Press,
2008–09) jsme se nakonec dočkali i delších a známějších prací. V letech 2009
až 2010 u nás vyšla oblíbená šónen-ai
manga Přitažlivost (Gravitation, Zoner
Press) a v současné době díky nakladatelství Crew vychází Zápisník smrti (Death
Note) a velmi oblíbený Naruto.
Jak sami vidíte, je toho mnoho a vybere si opravdu každý. Jedinou nevýhodou snad může být stáří některých titulů,
avšak prohledávání antikvariátů se rozhodně vyplatí a kdo ví, jaké poklady v nich
vlastně nakonec ještě objevíte? Takže čtěte
a děkujte našim nakladatelům za tu štědrou nabídku, kterou se naše země může
pochlubit!
Pavla „T‘Sal“ Červená

Zápisník smrti; © Crew
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PRVNÍ OFICIÁLNÍ ELEKTRONICKÉ ČÍSLO

UKÁZKOVÉ ČÍSLO ZDARMA

EXKLUZIVNÍ FILMOVÉ A HERNÍ TRAILERY • FOTOGALERIE • HUDBA
UKÁZKY Z RECENZOVANÝCH TITULŮ • MOŽNOST OKAMŽITÉHO NÁKUPU ELEKTRONICKÝCH
ČI TIŠTĚNÝCH KNIH A MNOHO DALŠÍHO…

NA VIDĚNOU V KYBERPROSTORU ZA POUHÝCH 49 KČ (1,59 EUR)*
*CENA JE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE JEŠTĚ ZMĚNIT

Nindžové – původ, vznik a dějiny stínových válečníků
Nindžové jsou téma, které v momentě,
kdy se začnete zajímat o mangu a anime,
v podstatě nelze minout. S Japonskem jsou
spjati stejně neoddělitelně jako úplatky
s politikou. Asi nejznámějším představitelem tohoto živočišného druhu je jeden
blonďatý, natvrdlý a přihlouplý kluk ze stejnojmenného anime. Ale opravdu nosili
nindžové oblečení alá vietnamská tržnice,
při každém útoku řvali jak na lesy a tyto
lesy většinou smetli v rámci nějakého
souboje (zabij nindžu, zachráníš hvozd)?
Popisovat veškeré okolnosti a celou historii tohoto bezesporu zajímavého fenoménu
by bohužel zabralo více prostoru a času,
než máme na těchto stránkách k dispozici, a proto musíme být co nejstručnější.

Etymologie slova nindža

Výraz nindža vznikl ve starém Japonsku
a psaný s užitím znaků (kandži) se vyslovuje sinojaponsky (sinojaponský typ čtení
je vlastně jen čínské čtení znaku zkomolené tak, aby se Japoncům lépe vyslovovalo) a je tvořena dvěma odlišnými znaky:
nin (v japonštině s přidáním slabiky bi
se čte jako šinobi) a ša (v japonštině mono,
znamenající osoba). První znak nin může
mít různé významy, ale všechny nějak souvisí se skrýváním a utajováním. Když je
nindža psáno s vložením slabiky bi, čte
se v japonštině jako šinobimono. Nejčastěji se však, hlavně ve staré literatuře,
užívá zkráceného výrazu šinobi. Nejedná
se ale o pevné pravidlo, protože mnoho
záznamů o aktivitách těchto lidí nepoužívá ani termín šinobi či nindža. Namísto
toho existuje mnoho synonymních výrazů
jako kančó (špioni) nebo teisacu (průzkumníci). Výraz nindžucu značí komplexní termín pro souhrn nindžovských
znalostí a dovedností, kde slovo džucu
znamená „technika“.
Dalo by se říci, že slovo nindža lze použít
pro libovolného jedince (prostí vojáci, ves-
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ničané na průzkumu terénu) provádějícího
tajné operace, avšak v japonštině jeho užití
zároveň určuje příslušnost takto označeného člověka k elitní bojové skupině nebo
tajnému zasvěcenému bratrstvu.

Původ stínových válečníků

Myšlenka nindži coby skrytého záškodníka nevznikla přímo v Japonsku, ale
její základy byly položeny už mnohem
dříve, a to ve starověké Číně díky Mistru
Sunovi (544–496 př. n. l.) a jeho knize
O umění válečném. Zde se nachází důležitá poznámka o tom, že armáda má útočit na nepřítele pouze poté, co byl nepřítel
oslaben zevnitř (vyvolání zmatků, intriky,
sabotáže, úkladné vraždy velitelů). Pojednání o využití zvědů tvoří třináctou kapitolu. Podle teorie Mistra Suna se moudrý
generál odlišuje od obyčejných mužů předvídáním, kterého nelze dosáhnout úlitbou
bohům nebo pochybným věštěním, ale
pochází výhradně ze svědectví mužů, kteří
se s těmi informacemi sami seznámili.
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Záznamy starých věcí, údajně první japonská kniha, předložená dvoru roku 714. Zde
je popsán příběh prince Jamata, který
v převleku za ženu zabil vůdce vzbouřenců
na ostrově Kjúšú. Další legenda vypráví
o generálu Raikóovi (historický Jorimicu
Minamoto, 944–1021) který společně
se svými čtyřmi druhy v převleku za jamabuši, potulné horské mnichy, přelstil
a zabil lidožravého obra Óejamu.
Když v roce 900 padla v Číně dynastie
Tchang (618–907), vypovězení čínští generálové přivezli do exilu na japonské ostrovy
i své bojové umění. Roku 1024 se odebrali do lesů poloostrova Kii provincie Iga
(legendární území neoddělitelně spjato
s nindži) také čínští mystikové a zde jejich
učení převzali bojovní mniši, kteří v této
divočině žili, aby jej společně se svými
dovednostmi skloubili dohromady do prapůvodních technik pozdějších nindžucu.
V roce 1162 se vazal klanu Gendži
(Minamoto) jménem Daisuke Nišina z vesnice Togakure v provincii Šinano vzbouřil
proti represím, které vládnoucí klan Heike
(Taira) uplatňoval proti lidem klanu Gendži. Jeho vzpoura byla nakonec poražena,
Daisuke ztratil status samuraje a aby
zachránil svoji rodinu, uprchl do hustých
lesů poloostrova Kii. Tam se setkal s čínským bojovným mnichem Kainem Dóšiem,
od kterého se naučil čínské a tibetské způsoby a styl boje. Daisuke nakonec odložil
svou samurajskou výchovu a tyto způsoby
Trocha historie
přijal za své. Jeho rodina následně po tři
Knihu O umění válečném (Sun Tzu byl generace rozvíjela tyto myšlenky a styly
v Japonsku známý jako Sonši) společně
a založila školu Togakure-rjú. Tak se údajně
s dalšími klasickými texty přivezl do Japonska vyslanec, učitel a cestovatel Kibi
zrodily první opravdové techniky ninMakibi (693–775, mimochodem také jako
džucu.
první představil Japoncům čínskou hru
D a l š í r jú ( š koly)
Go). Kronika Šoku Nihongi, sepsaná roku
byly postupně
747, obsahuje několik citací právě ze Sonšiho díla.
zakládány v ho rách ostrova
Vůbec pr v ní knihou, ve které byly
Honšú. Každá
popsány způsoby, které by se daly přisuzovat nindžům, je spis Kodžiki neboli
z nich se speci44 Japonsko

Jinými slovy, od tajných agentů. Sun Tzu
využívá pro označení těchto zvědů znaku
kan (doslova „nesoulad“, neboť měli zapříčinit rozdělení spojenců). Autor pokračuje
dále rozdělením těchto kan na pět odlišných typů a tato kapitola je rovněž citována v japonské kronice Bujó benrjaku
z roku 1684, kde jsou nindžové hned na začátku přesně deﬁnováni: „Nindžové byli ti,
kteří se skrývali ve vlastních i dalších provinciích. Někteří z nich znali tajné učení
a nepozorováni pronikali do střežených
nepřátelských hradů…“ V této kronice byla
rovněž srovnána tehdejší působnost nindžů s pěti typy kan mistra Suna: Inkan
(místní agenti — termín pro využití místních vesničanů převážně kvůli průzkumu
terénu a zjištění velikosti nepřátelské
armády), Naikan (vnitřní agenti — podplacení, či z nějakého důvodu vůči svému
pánovi nevraživí, vypočítaví a nepřátelští úředníci), Júkan (dvojití agenti, přistižení a obrácení proti svému původnímu
pánovi), Šikan (agenti smrti — vlastní
„odepsaní“ agenti na jedno použití, určení
především pro předání falešných informací, o čemž oni sami většinou nevědí,
kdy se automaticky počítá s jejich ztrátou) a Šókan (živí agenti — klasičtí špioni
typu nindžů, většinou v převleku vnikající
na území nepřítele a vracející se se získanými informacemi. Mistr Sun si těchto
agentů nejvíce považoval).

alizovala na jinou techniku boje. Kotó-rjú
vyučovala techniky lámání kostí jménem
koppodžucu, které se později rozvinuly
do umění džiu džicu a karate. Fudó-rjú
se specializovala na vrhací zbraně, Kukišin-rjú používala tradiční zbraně netradičním způsobem. Kusunoki-rjú vytvořila
obrovskou síť špionů, Gjokkó-rjú vytvořila
košidžucu, metodu útoku na nervová centra tlakem či bodnutím prstů a již výše
zmíněná Togakure-rjú užívala šuko, ostnatou pásku omotanou kolem ruky, která
dokázala odrazit i meč, a dalo se s ní
výborně šplhat po zdech a stromech.
Nindžovské klany se řídily stejnou hierarchií. Na vrcholu stál džónin, neboli
„Mudrc“, jehož totožnost zůstávala v tajnosti. Jeho přímí podřízení byli čuninové,
kterým předával rozkazy, jejichž plněním
byli pověřování geninové. Pokud nebyli
právě v akci, žili geninové v odlehlých horských oblastech jako obyčejní zemědělci
a svůj volný čas trávili cvičením a meditacemi, a stejně tak i jejich děti, které
byly v tomto směru cvičeny už od narození. Prostí lidé tyto vesnice velmi často
vyhledávali, aniž většinou tušili, kdo tam
doopravdy žije, protože se jejich obyvatelé
dobře vyznali v léčivých bylinách a předpovědi počasí. Nejvíc, coby sídla nindžů,
prosluly údolí Iga a Koga z jižní části tehdejší provincie Ómi.
Když vypukla válka Genpei (1180–1185)
mezi rody Gendži (Minamoto) a Heike
(Taira), stalo se uplatňování metod nindžů
a samotné jejich najímání velmi častou a podstatnou záležitostí. V bitvě u Jokotagahary
v roce 1182 byla použita taktika, která
přesně pasuje do nindžovských manuálů: „…Gendži ze Šinana použil válečnou
lest Inoue no kuro Micumoriho a rozdělil
své dva tisíce mužů na sedm částí, z nichž
každá nesla rudou standartu, barvu Heike,
a když je válečníci z Ečiga viděli vynořovat
se mezi skalami, vyrazili radostný výkřik,
neboť si mysleli, že se mnozí bojovníci
z této provincie připojili na jejich stranu.

Jakmile se však rozdílné skupiny přiblížily,
na daný signál se všech sedm spojilo v jedinou. Odhodili své rudé standarty, nahradili je bílými a postupovali k západu. Když
muži z Ečiga uviděli tento manévr, zachvátila je panika a křičeli: »Ach! Byli jsme
podvedeni!«“ (Heike monogatari, 5 v. 6,
Kap. 13). Ukázkovou nindžovskou operací
byla bitva u Ičinotani (1184), kdy se několik elitních bojovníků dostalo do této pevnosti v držení Heike pod rouškou tmy. Při
této akci si kvůli tichosti obuli slaměné
sandály a s pomocí lan s kotvami se dostali přes hradby do pevnosti. Uvnitř zabili
několik strážných, oblékli si jejich zbroj
a vyčkávali na příhodný okamžik. Když
jejich spolubojovníci následujícího rána
zaútočili, vyvolali uvnitř pevnosti zmatek
a silně tak napomohli k jejímu dobytí klanem Gendži.

Zlaté období nindžů

V období Sengoku džidai (domácích
válek, asi 1478–1605, přesné rozmezí není
určeno) měli nindžové práce přímo nadbytek a toto období by se dalo označit doslova
za jejich zlatou éru. Autorita šógunátu upadala, císař byl příliš slabý a skutečná moc
se přesouvala do rukou daimjó — feudálních vládců. Všichni daimjó ve svých vzájemných půtkách využívali služeb jednotlivých nindžovských klanů proti sobě
navzájem a postupem času začali někteří
z nich být silní natolik, aby se mohli
pokusit zmocnit titulu šóguna. Roku
1562 měl budoucí šógun Tokugawa Iejasu
demonstrovat svou věrnost muži jménem
Nobunaga Oda, se kterým uzavřel tajnou
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alianci. Rod Imagawa, kterému Iejasu
sloužil, ale držel jako rukojmí členy jeho
rodiny, aby si tak zachoval jeho věrnost.
Iejasu se proto rozhodl dobýt pevnost
Kaminodžó a využil přitom služeb nindžů z Kogy, kteří se společně s dalšími
muži vplížili v přestrojení za spřátelené
vojáky do pevnosti, zapálili ji a posádku
pobili. Iejasu při tom získal jako rukojmí
dva syny pána hradu Udona Nagamočiho, důležitého vazala rodu Imagawa,
které následně vyměnil za svou rodinu
a získal tak volnost v rozhodování, s kým
se spojit. Za brilantně provedený útok
Iejasu zaslal Tomo Sukesadovi, nindžovi
z Kogy, kandžó (doporučující dopis), který
je dodnes dochovávaný v archivu rodu
Iwane, významném rodu z Kogy. Bitva
o Kaminodžó ale měla ještě závěr. Iejasu
dobytou pevnost nakonec přidal k výměně Nagamočiho synů za své příbuzné.
Ti byli obratem pověřeni rodem Imagawa,
aby pevnosti znovu veleli. Svými nepříliš
moudrými akcemi se jim ale podařilo Iejasua rozlítit natolik, že přikázal pevnost
znovu dobít a opět touto akcí pověřil nindži z Kogy. Ti svůj úkol opět dokonale splnili a oba Nagamočiho syny zabili. Takový
byl konec bratrů Udonových, kteří si své
místo v historii zasloužili pouze proto,
že byli, jako jediní samurajové, poraženi
stejnými nindži dvakrát.
V roce 1579 se Nobunaga Oda rozhodl vyslat svého syna Katsujoriho proti
nindžům z Igy. Jeho armáda ale byla
ve stejném roce poražena vůdcem nindžů Momoči Sandžúem v bitvě Tenšo
Iga no Ran. Oda proto přitáhnul osobně
s úmyslem vyhladit všechny nindži z provincie Iga. Jeho armáda je početně desetinásobně převyšovala, přesto čtyřtisícová
armáda nindžů z Igy držela linie asi měsíc.
Teprve když seznali, že nemají šanci zvítězit, rozptýlili se nindžové v horách, aby
se později opět spojili dohromady. Roku
1582 Nobunagu zavraždil Micuhide Akeči
a Tokugawové se začali připravovat na boj
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o titul šóguna. V této době Iejasu s oblibou využíval služeb nindžů z Kogy, kteří
si získali jeho náklonost v bitvě o Kaminodži a pověřoval je mnoha úkoly. Když
Iejasu zvítězil v bitvě u Sekigahary (1600)
a nastolil v zemi mír, byli nindžové z Igy
a Kogy vybráni coby šógunova osobní
stráž. S koncem domácích válek ale zároveň přišlo období, kdy už skrytých válečníků nebylo třeba. Mnozí odešli do armády
nebo k policii, anebo se dali na dráhu zločinu. Poslední zaznamenaná akce, které
se nindžové aktivně zúčastnili, se udála
roku 1853, když k japonským břehům připluly „černé lodě“ komodora Matthewa
Calbraitha Perryho. Po donucení Japonců
k otevření svých přístavů pro zahraniční
obchodníky byl vyslán nindža Yasusuke
Sawamura, aby na lodích pátral po informacích. Vrátil se s dvěma dopisy od nizozemského námořníka, ve kterých byly
oslavovány „přednosti“ britských žen
v kuchyni a francouzských v ložnici.
Ondřej „Alexej“ Kolařík
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 kalibrace monitorů (změření jejich charakteristiky, LUT korekce a následné vytvoření ICC/ICM proﬁlu), kalibrace skenerů
 kalibrace tiskáren (řízených jak standardním RGB ovladačem, tak i přes RIP: CMYK + light varianty, Hexachrome, vícebarvové systémy a pod.)
 vytvoření korekčních denzitických křivek a ICC/ICM proﬁlů i pro nestandardní tiskové systémy
 kalibrace nejrůznějších tiskových technologií (Laser, WaterBased, Solvent, Textile, UV, Flexo, …)
 certiﬁkace ofsetového tisku v souladu s normou ISO 12647
 odborné poradenství a konzultace, školení a semináře, odborné posudky a asistence u reklamačních procesů
 neplacená poradna na http://forum.graﬁka.cz/list.php?112 (Color Management — poradna Viktora Navrátila)

ať je barva jak má být!

velkoformátový tisk - solvent, pigment a sublimace
plakáty, bannery, samolepky, tapety, vlajky
umělecký tisk, plátna, tisk na baryt (papír imitující klasické

stříbro-halogenidové papíry)

maloformátový laserový tisk, laminace (do 160 cm šíře)
UV-led ﬂatbed tiskárna - bílý ink (30×42 cm)
laserové řezání a gravírování (max. formát 96×61cm)
realizace výstav, rámování (hliníkové a dřevěné rámy, napínání
pláten)

graﬁcké práce, výroba reklamy, řezaná graﬁka,
instalace…

SIGNPEK s.r.o.
Podbabská 17, 160 00 Praha 6
www.signpek.cz, info@signpek.cz

Japonské recepty
Buta no kakuni – Bůček po japonsku
Na čtyři porce potřebujete:
1 polévkovou lžíci rostliného oleje
½ kg libového bůčku
1 čajovou lžičku mletého zázvoru
¼ hrnku nakrájeného pórku
3 polévkové lžíce krystalového cukru
¼ hrnku sojové omáčky
¼ hrnku saké (nemusí být, ale je to lepší)
1 až 2 ks badyánu
4 vejce
1) V hrnci nebo hlubší pánvi nechejte
rozehřát olej. Bůček si nakrájejte na kostky
asi 5 cm silné a na oleji lehce osmažte, ne
však déle než 4 minuty. Potom přisypte pórek
a mletý zázvor a dalších 20 sekund smažte.
2) Bůček zasypte cukrem a otočte. Cukr
začne klesat ke dnu a karamelizovat.
Bůček v něm ze všech stran okoupejte
a dávejte pozor, aby se vám zkaramelizovaný cukr nepřipálil.
3) Vše zalijte vodou tak, aby bylo maso
ponořené. Přidejte sójovou omáčku, badyán
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a pokud máte, tak saké. Přiveďte k varu,
poté ztlumte a nechte 90 minut lehce
probublávat. Běžte si číst, pověsit prádlo, napsat úkoly. Váš domov začne pěkně
vonět. ^_^
4) Až bude maso skoro hotové, uvařte
vejce natvrdo. Oloupejte ho, rozkrojte
napůl a přidejte na 5 až 10 minut do hrnce
k masu, aby nasáklo šťávu. Pokud maso
změklo tak akorát podle vaší chuti, můžete
servírovat. Buď jenom s rýží nebo s rámenem.

Melonpan
Na 5 kusů budete potřebovat:
Základové těsto:
140 g hladké mouky
25 g cukru krystalu
⅓ lžičky soli
1 lžičku (5g) kvasnic v prášku (lze použít
i klasickou kostičku čerstvých kvasnic)
1 lžíci rozšlehaného vejce
70 ml teplé vody
15 g másla
hladkou mouku na posypání
Obalovací těsto:
25 g másla
35 g cukru krystalu
25 g rozšlehaného vejce
80 g hladké mouky
¼ lžičky prášku do pečiva
hladkou mouku na posypání
Začneme obalovacím těstem. Máslo i vejce
vyndáme z lednice a necháme dojít pokojové teploty. Změklé máslo dáme do mísy
a metličkou jemně šleháme. Po malých
částech přisypáváme cukr a nepřestáváme
šlehat, až je směs téměř bílá. Z rozšlehaného vejce si oddělíme přibližně jednu
lžíci na základní těsto a zbytek (asi 25 g)
pomalu přimícháme k rozšlehanému máslu
s cukrem.
Prášek do pečiva přimíchejte do hladké
mouky, dvakrát ji přesijte, aby byla nadýchaná. Pokud nemáte síto na mouku,
můžete použít třeba hustý cedník. Po třetinách přidávejte mouku do směsi a gu-

movou špachtlí pořádně promíchávejte.
Až bude mouka zcela vstřebaná, přendejte
těsto na kus potravinové fólie, omoučete
si ruce a vytvarujte z těsta váleček. Zamotejte ho do fólie a dejte do lednice aspoň
na hodinu chladit (odpočinout).
Teď se vrhneme na základové těsto.
V míse smíchejte mouku, cukr, kvasnice a sůl. Rozšlehané vejce rozmíchejte
ve vodě a přilijte k mouce. Gumovou
špachtlí míchejte tak dlouho, než se vejce
vstřebá. Pak přesuňte těsto na vál a vypracovávejte rukama. Až začne těsto lepit,
zpracujte ho do kuličky, seškrábněte
z válu, a několikrát s ním o vál uhoďte.
Poté těsto trošku prohněťte a rukama
z něj na válu udělejte placku asi centimetr
vysokou. Vezměte na kousíčky nakrájené
změklé máslo a rozprostřete ho po celé
placce. Prsty ho lehce zatlačte do povrchu
a pak placku poskládejte dovnitř, vždy
od kraje a z každé strany. Těsto opět prohněťte a uhoďte s ním o vál. Pokračujte
ve zpracovávání těsta, dokud nebude
krásně hladké. Může to trvat i 10 minut
a asi se u toho pěkně zapotíte, ale je to
důležité. Až je vaše těsto krásně hladké
a lesklé, udělejte z něj kuličku a položte
ho do mísy. Tu překryjte potravinovou fólií
a uložte na 40 minut na teplé místo.
Těsto nakyne a zvětší se asi o polovinu.
Správně nakynuté zjistíte tak, že si omoučíte prst a do těsta ho zapíchnete. Pokud
díra po prstu rychle zmizí, nechte těsto
ještě kynout. Pomoučete si vál a rozhněťte
těsto prsty do placky, zbavíte se tak přebytečného vzduchu. Pak těsto srolujte a vyválejte do válečku. Ten rozkrájejte na pět
stejných kousků. Z každého kousku udělejte kuličku a položte v dostatečných
rozestupech na moukou vysypaný plech.
Přikryjte potravinovou fólií a nechte 20
minut odpočívat při pokojové teplotě.
Než bude základové těsto řádně odpočaté, připravíme si těsto obalovací. Z lednice vyndáme náš váleček a rozdělíme ho,
stejně jako těsto základové, na pět stejJaponsko 49

ných kousků. Pomoučete si trošku ruce
a z každého kousku udělejte kuličku. Tu
pak rozválejte do placky asi 10 centimetrů v průměru. Jde to velmi jednoduše tak,
že si na papír uděláte kružnici, papír překryjete potravinovou fólií, do středu kružnice umístíte kuličku, tu taky překryjete
potravinovou fólií a seshora stlačíte něčím
plochým, třeba malým prkýnkem. Placky
naskládejte na druhý pomoučený plech
a dejte schladnout do ledničky. Bude
se vám s ním pak lépe pracovat.
Je už základové těsto odpočaté? Pak
si vyndejte oba plechy a jdeme tvarovat
melonpan. Každou kuličku základového
těsta trochu poválejte v dlaních a položte
na vál. Vezměte placku z obalovacího těsta,
překryjte s ní kuličku a lehoučce přimáčkněte. Pak otočte kuličku vzhůru nohama
a konce placky opatrně natáhněte směrem
do středu a velmi zlehka vmáčkněte do ku50 Japonsko

ličky, aby na ní obalovací těsto drželo.
Vrchní stranu okoupejte v misce naplněné
krystalovým cukrem, položte si téměř
hotový melonpan do dlaně ocukrovanou
stranou vzhůru a tupou stranou příborového nože do něj vytlačte mřížku 3×3 jako
na piškovrky. Opakujte se všemi kousky,
úhly mřížky můžete různě měnit. Všechny
pak položte na plech potažený pečícím
papírem a dejte ještě na 40 minut do tepla
kynout. Každý z bochánků pak bude ještě
dvakrát větší. Dejte péct do trouby předehřáté na 170 °C a vyčkejte 12 minut.
Až budou nahoře lehce hnědé, jsou melonpany hotové. Vyndejte je z trouby, nechte
zchladnout a dejte mamince ochutnat,
aby vám odpustila, že jste si na celé odpoledne zabrali kuchyni. Určitě se na vás pak
nebude tolik zlobit. ^_^
Tereza „Elien“ Čtvrtníčková

Animefest, aneb jak to všechno začalo
Když se poprvé v myšlenkách brněnských otaku zrodil nápad na uspořádání
akce či conu zaměřeného pouze na anime,
psal se rok 2003, bylo úterý v jedné z brněnských hospůdek, místnost žila vzrušeným hovorem, připíjelo se s jedním
půllitrem piva za druhým a okolní svět byl
již dávno ponořen do tmy. Tak se v několika moudrých hlavinkách zrodil Animefest.
Animefest měl být akcí, na které by
anime linie nebyla pouhou malou součástí, jak bývalo do té doby zvykem. Jistě,
o anime se tehdy už několik let přednášelo,
soutěžilo se v něm a koukalo na něj, existoval Pragocon, proběhl Eurocon a další
události, ale všechny tyto akce byly zaměřeny především na jiné spektrum zábavy,
jako třeba fantastiku nebo počítačové či
deskové hry. Fandů anime bývala menšina
a na ty takzvané otaku (anime nadšence)
té doby se ostatní dívali jako na malé, milé
zpestření. Nicméně počet těchto otaku tou
dobou velmi rychle narůstal a anime linie
ostatních conů začínaly pomalu, ale jistě
praskat ve švech. Uzrál čas pro samostatnou akci.
Těžko říct, jak se nakonec podařilo Brnu
stanout v čele pomyslného závodu ve zbrojení a předběhnout tak všechny ostatní
otaku komunity po republice. Nejspíš
proto, že brněnská komunita byla nejživější a nejaktivnější a měla ve svém středu
výrazné jedince, schopné konečně prokopnout dveře do téhle Rajské zahrady. Byli to
především Skullman a Dolfa, kteří vztyčili prapor, postavili se do čela nažhavených Brňáků a jako praví lodivodi s nimi
vyrazili brázdit bouřící vody otaku komunity u nás.
První Animefest byl naplánován na 8.
a 9. květen 2004. Důležitá byla tehdy
především dostatečná časová vzdále52 Komunita

nost od ostatních conů, nějak se v yhnout prázdninám a ještě to treﬁt tak,
aby neměli úplně všichni zkouškové, přijímačky na školu nebo maturity. Úkol věru
nelehký. Jako prostory pro první ročník
mělo posloužit kino Art, což bylo v té době
pro potřeby podobné akce místo přímo
ideální. Art se svými dvěma sály a kapacitou kolem 200 míst k sezení, měl spolknout těch pár otaku jako malinu a ještě
děsit svými prázdnými, temnými kouty.
Na přelomu roku 2003 a 2004 se začalo pracovat na programu, ale ne zase
moc aktivně. Nejlépe se přeci vše dělá
až na poslední chvíli. Jasné tou dobou už
bylo, že do programu poprvé u nás zařadíme soutěž v tvorbě AMV (animovaných
na hudbu sestříhaných videí). Podobné
soutěže probíhaly i jinde ve světě, tak proč
zůstávat pozadu? Další tradiční soutěží
se měl stát Animekvíz. Obě pak provázely Animefest celou jeho historií, s výjimkou roku 2010, kdy si Animekvíz dal

Když v neděli kolem poledne Animepro jednou pauzu. Další podobnou tradicí,
leč z trochu jiného soudku, se měly v dal- fest skončil, nastal čas pro bilancování —
ších letech stát animefestí přívěšky rozdá- před akcí jsme počítali, že přijede zhruba
vané při vstupu.
sto návštěvníků. Nakonec jich přišly
asi dvě stovky, čímž se v podstatě zaplAkce, kterou jsme tehdy chystali, měla nila kapacita kina. Díky kinu Art jsme
být na dnešní poměry malá, a tak ani mohli poprvé uskutečnit akci zaměřenou
nebylo potřeba nějakého velkého množ- na anime v důstojných prostorách a z davu
st v í organizátor ů nebo lidí podí lejí- lidí tleskajících vítězům soutěží přebících se na přípravě. Bohatě stačilo pár hal mráz po zádech. Získali jsme pocit,
přednášejících, provizorní pořádková že vzniklo něco velkolepého. Návštěvníci
služba, nějaký ten člověk ochotný pro- byli spokojení, organizátoři unavení, ale
mítat, a tím to haslo. Den D pomalu kle- ještě spokojenější, a bylo jasné, že Animepal na dveře a spousta věcí stále nebyla fest neproběhl naposledy.
hotová. Poslední úkoly se dodělávaly den
Následující rok se mnohé změnilo, začaly
před akcí nebo dokonce přímo během ní
(například některé přednášky). Organizá- se objevovat další akce zaměřené pouze
toři ochotní vypomoct se sháněli doslova na anime (například Akicon) a anime
na poslední chvíli — v pátek večer, při komunita rostla a rostla. Příprava Animesetkání v hospodě s prvními návštěvníky, festu však probíhala se stále stejným ležérkteří aktivně dorazili den předem. A jeli- ním přístupem a na poslední chvíli. Ale
kož otaku se tehdá většinou znali, nejed- taková byla tehdá prostě doba. Říkali jsme
nalo se o nějaké anonymní návštěvníky, si, že jestliže loni přijelo 200 lidí, letos to
ale především o kamarády. Z některých bude maximálně 250 a to se do kina Art
se stali organizátoři dokonce až v sobotu ještě celkem pohodlně narve (byť už první
ráno pouze díky jejich časnému příchodu ročník si někteří stěžovali na nedostatek
a velké touze vypomoci.
prostoru, obzvláště v malém sále, kam
se na některé přednášky nešlo přes dav
V sobotu ráno 8. května to celé vypuklo. lidí vůbec dostat). Prostory jsme nechali
Nejdříve nás vyděsilo množství návštěv- stejné a ročník 2005 naplánovali na 7.
níků. Absolutně jsme to nečekali, ale a 8. květen. V programu se nově objevilo
už první den se u vchodu občas tvořily pár šílených nápadů, jako například soufronty. Samozřejmě ne takové, jaké známe těž v rychlodabingu (soutěž tak náročná
dnes, ale dost velké na to aby to klábosící na technické zázemí, že se opakovala jen
skupinky organizátorů vylekalo. V prů- jednou a i dnes je s jejím znovuzavedením
běhu soboty si na Animefestu zapřed- problém).
nášel legendární Lišák, jehož přednášky
Animefest 2005 proběhl podobně jako
se staly na mnoho dalších let jedním ten předešlý s jediným zásadním rozdíz animefestích zlatých hřebů programu, lem — návštěvníků nakonec dorazilo skoro
Jarník vítězstvím v AMV soutěži získal 400 a kino Art doslova praskalo ve švech.
svého prvního plyšového Totora, vzniklo Při některých bodech programu si lidé
mnoho nových přátelství a sály se zapl- pomalu stáli na hlavách a mnoho dalších
nily k prasknutí. Pokračovalo se i přes se do sálů ani nevešlo. Dobrá atmosféra
noc za vzrušených hovorů a pár nadšenců ale přetrvala a nadšení se zvyšovalo. Opět
v sálech se pokoušelo usnout na sedač- jsme měli důvod ke spokojenosti.
kách nebo naopak neusnout a sledovat
Těžko říct, proč se i přes rostoucí proprogram.
blémy s kapacitou kina Art další ročník
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naplánoval zase tam, naprosto beze změn.
Asi jsme byli naivní, možná jsme si mysleli, že minulý rok byla jen náhoda, která
se nebude opakovat. Den konání měl být
6. a 7. květen a my si přichystali jednu velkou novinku, která je dnes snad nejočekávanější atrakcí každého ročníku. Ano,
tipujete správně — na Animefestu 2006
se poprvé objevila i cosplay soutěž.
Okostýmovaní návštěvníci se už nějakou dobu pohybovali i na jiných akcích,
ale bylo jich zatím jen pomálu. Například na ročníku 2006 se jich vyskytlo asi
deset. Cosplay soutěž se sestávala z krátkého představení soutěžících na konci
přednášky o cosplayi a následného držení
se role až do vyhlášení výsledků. A zrovna
okolo cosplay soutěže se točí i jedna z oblíbených historek, které můžete od animefestích veteránů vyslechnout. Mezi
soutěžícími se tot i ž v ysk y t la dívka
s cosplayem nazvaný m Hentai-chan.
Dotyčná se při představování odskočila
převléknout a vrátila se oděna v rouše
Evině, tedy úplně nahá. V sále cvaklo
pár foťáků, lidé zalapali po dechu a pak
se rozhostilo hrobové ticho. Organizátoři naštěstí zareagovali pohotově a dívčinu okamžitě vyvedli ze sálu, přítomným
se ale každopádně zážitek vryl nesmazatelně do paměti. A jestli myslíte, že bylo
oč stát, tak na to rychle zapomeňte. Každý
z oněch přítomných by celý zážitek jistě
z paměti nejraději vymazal.
Jinak Animefest probíhal v zajetých
kolejích. Orgů byla opět postupně v průběhu akce narůstající troška, všude panovala přátelská atmosféra a lidé si byli blízcí.
Tentokrát doslova. Návštěvníků totiž přišlo kolem 500 a to jste se prostě lidem
nemohli vyhnout nikde. Nejenže praskal
ve švech malý sál, ale problém byl dostat
se i do toho velkého. Jak jsme byli naivní
a mysleli si že k něčemu takovému nikdy
nemůže dojít… Bylo jasné že do budoucna
nápor lidí kino Art nezvládne. Návštěv54 Komunita

níci byli spokojení, ale jedna výtka se stále
opakovala — málo místa, málo vzduchu.
Dělejte s tím něco!
I udělali jsme. Při plánování dalšího ročníku jsme usilovně hledali další prostory.
Ty se podařilo najít v kině Scala, které
také patřilo Brněnskému kulturnímu centru. Ovšem vzhledem k našim ﬁnančním
možnostem jsme si zatím Scalu dovolili jen
na pár nejvytíženějších hodin — v sobotu
mezi 12. a 22. hodinou. Byla to zkouška,
ve které kino Scala obstálo na výbornou.
Na Animefest 2007 došlo asi k největším technickým problémům ze všech ročníků. I díky nutnosti přesunu mezi dvěma
kiny a nedostatku času na řádné doladění
techniky ve Scale, docházelo na poslední
chvíli ke změnám v programu, přesouvání
programu do jiných sálů, časovým posunům a dalším nepříjemnostem. Také počet
organizátorů byl posílen spíše jen kosmeticky, a tak se prostě skoro nikde nestíhalo.
Přesto se diváci mohli těšit na tradiční
části programu jako stále rostoucí Cosplay
soutěž, AMV soutěž, Animekvíz či další
Lišákovu přednášku. Kromě nich se objevila nová soutěž Sedm Samurajů, pořádaná až do roku 2009.

Obří nápor návštěvníků nicméně udělal své a někteří organizátoři k večeru
již doslova mleli z posledního. A to byla
přede všemi ještě noc a kus neděle. Vyčerpání si vybíralo svou daň, ale naštěstí vše
dobře dopadlo a při zakončení byla opět
většina diváků spokojena. Sčítání ukázalo,
že jich dorazilo zhruba 800.

Ročník 2007 se dá považovat v mnoha
ohledech za přelomový. Našly se nové prostory pro pořádání akce a navíc všichni
organizátoři prošli takovou zatěžkávací
zkouškou, že dlouho visela ve vzduchu
otázka, jestli vůbec v akci pokračovat
a plánovat další ročníky. Ona totiž není
žádná sranda organizovat akci pro tak
velký dav v nějakých zhruba patnácti
lidech pro čím dál tím šílenější a bohužel
i čím dál tím oprsklejší fanoušky anime.
Navíc šlo o poslední ročník, kdy se Animefest konal v kině Art. Na příště se už
musely najít jiné prostory.
Pro Animefest 2008 se podařilo získat
kromě Scaly i sál Břetislava Bakaly, nabízející kapacitu pro zhruba 500 návštěvníků. Spolu se Scalou jsme tak očekávali
že poprvé budeme mít luxusní nadbytek
prostoru a na Animefestu bude po dlouhé
době čerstvý vzduch a spoustu místa.
Záchvaty naivity nás ale po předchozích
zkušenostech již dávno opustily, a tak
jsme zavedli předběžné registrace a ome-

zili kapacitu na tisíc lidí. Ta se taky naplnila do puntíku.
Výhodou byla i blízkost obou sálů, navíc
s luxusní procházkou přes Českou — což
je takové hlavní brněnské střetávací místo.
Animefest si dělal reklamu přímo v ulicích a běžní Brňané nechápavě koukali
na zástupy lidí v kostýmech. Ano, v roce
2008 to již skutečně byly zástupy. Ty tam
byly doby, kdy se na akcích mihlo pár cosplayerů. Anime komunita rostla, šikovných a odvážných lidí přibývalo a fenómen
cosplay se i u nás začal rozrůstat do nebývalých rozměrů.
Technické problémy asi budou vždy, ale
jinak se naplnily všechny naše představy
a celý Animefest 2008 proběhnul až nečekaně hladce. Poprvé se také v rámci
programu objevil bod, který na každém
Animefestu můžete vidět hned několikrát — větrání sálů. Může to znít šíleně, ale
je to skutečně tak, dříve se prostě nevětralo. Navíc se začala celá akce pomalu
profesionalizovat. Sice zlehka, ale přece.
I organizátorů bylo konečně dost a akci si
tak mohli užívat o poznání více i oni.
Z předchozích řádků si můžete všimnout patrné rostoucí křivky v počtu
návštěvníků. I my si toho všimli a dobře
jsme věděli, že ani kombinace Scala + Bakala nemusí do budoucna stačit. A tak
se v roce 2009 konal Animefest i v hotelu International a v letech 2010 a 2011
místo Internationalu v hotelu Continental.
Podařilo se nám získat záštitu Japonského
velvyslanectví i mnoho dalších sponzorů,
mluvilo se o nás v rádiu i v televizi, psaly
se články v novinách… Množství organizátorů se rozrostlo do dříve nebývalých
rozměrů a časy, kdy byl Animefest místem pro setkání pár nadšenců, deﬁnitivně
minuly. Stala se z něj davová akce a její
duchovní otcové ji pomalu začali opouštět.
Animefest 2009 se navíc poprvé konal
po celé tři dny a navštívilo jej zhruba 1200
návštěvníků. O rok později to bylo již 1400
návštěvníků, no a v roce 2011 téměř 1600.
Komunita 55

Od roku 2010 se navíc vítěz cosplay sou- o anime, dokonce víme, jak vypadají. A nátěže účastní i ﬁnále soutěže Eurocosplay. mět? Komu z nás po přečtení knížky nebo
dokoukání seriálu, nestraší v hlavě alesJak sami vidíte, Animefest ušel dlouhou poň jeden nápad na povídku? Tak vidíte.
cestu a má za sebou na poměry podobPřitom ale má fanﬁkce k onomu „žánru
ných akcí bohatou historii. Vznikl jako bez pravidel“ za který je často považována,
nápad malé skupinky nadšenců pro nad- velmi daleko. Je přeci potřeba dílo, které
šence a dnes se o něm mezi fanoušky jsme se rozhodli rozšířit o svůj vlastní příanime mluví všude. A nejen v České běh, co nejlépe znát. A co více, tato znalost
republice. Lidé, kteří se na této akci podí- musí zasahovat i do oblasti charakterů jedleli, jí často obětovali mnohé a vždy je notlivých postav. Jen málokterý fanoušek
hřála především spokojenost ostatních předlohy vám odpustí, že jste z jeho oblínávštěvníků. Doufejme tedy, že tato spo- beného statečného hrdiny udělali přecitlikojenost vydrží a že Animefest tu s námi vělého ufňukánka. Je tedy vlastně potřeba
bude ještě spoustu let a že se stále najdou dodržovat mnohem více pravidel než by
organizátoři ochotní mu kus svého života se zprvu mohlo zdát.
obětovat.
Jedním z nich je například originalita.
Radim „Trpaslík“ Vítek Pokud se váš příběh bude příliš podobat nějaké známé epizodě z předlohy, jen
těžko čtenáře zaujme. Když budu čtenáři
chtít vidět Alucarda jak s oběma rukama
svázanýma za zády nakope zadky přespříliš sebevědomé přesile protivníků, mohu
Fanﬁkce a já
si koneckonců rovnou pustit samotné
anime. Váš příběh tudíž musí být něčím
Když jsem se poprvé pokoušel napsat nový a neotřelý. Zrovna u tohoto příkladu
nějaký zajímavý článek na téma fanﬁc- se asi nějaké té přehnaně nevyrovnané
tion, vyšla mi z toho stránka poučování bitce nevyhneme, ale mohli bychom ji
o pravopisu a stylistice. Vzhledem k tomu, například z temného bytu v londýnském
že na cony se jezdíme bavit a ne si opako- centru přesunout do kláštera, který musí
vat středoškolskou češtinu, rozhodl jsem Alucard nejdříve inﬁltrovat v přestrojení
se celý článek zmačkat a začít znovu.
za kněze (nebo ještě lépe jeptišku). To už
Fanﬁkce jako taková je literárním žán- zní jako něco, co bych si rád přečetl.
rem, nad kterým mnoho autorů ohrnuje
Ale pozor. I tady platí, že všeho moc
nos. Vytýkají mu nedostatečnou origina- škodí. Často se stává, že autor v honbě
litu a vidí v něm něco, co píšou třináctileté za originalitou zasadí postavu do proholčičky, které se tím vypořádávají se svou středí, ve kterém se plácá jako ryba na subeznadějnou láskou k některému z hrdinů. chu. Ano, posílat Naruta na další misi
Myslím, že už jen pouhý fakt, že exis- do vedlejší vesnice možná nezní zrovna
tuje něco jako Festovní Fanﬁkce, ukazuje, nejoriginálněji, ale pořád je to lepší, než
že s nimi v tomto bodě nesouhlasíme. ho nutit, aby se zničehonic objevil uproFanﬁkce jsou skvělým žánrem pro začína- střed ubytovny plné fanynek.
jící autory, protože nám dovolují přeskoPoslední, o co bych se s vámi rád podělil,
čit tvorbu postav a prostředí a soustředit než vás propustím zpátky do conové vřavy,
se pouze na samotný příběh. Navíc se tento je drobná rada: Nebojte se neúspěchu!
příběh odehrává ve světě, který známe,
Každý trochu zkušenější autor vám
s postavami, které máme rádi a pokud jde potvrdí, že bez kritiky to nejde. Nadarmo
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se totiž neříká, že chybami se člověk učí
a jedna kvalitní konstruktivní kritika vám
dá mnohem více, než stovky pochvalných
komentářů. Dovolte mi, abych vám to ukázal na příkladu.
Nějaký ten rok zpátky jsem konečně
dokoukal Eden of the East (Higaši no
Eden), anime se skvělým příběhem, jehož
základní premisa mě naprosto uchvátila. Jedna série nemohla v žádném případě ukojit onu touhu, která se probudila
v mém nitru a já jsem si začal v hlavě spřádat plány na napsání fanﬁkce. A jelikož
se zrovna blížilo půlroční výročí, rozhodl
jsem se onu povídku darovat své drahé
polovičce. Jako téma jsem si zadal její oblíbené číslo 8 a nějaký lehce tragický konec.
A začal jsem psát. Výsledkem byla pěkná,
asi pětistránková povídka, jejíž napsání
mi zabralo nějaký den a půl a která slavila
velký úspěch. Dokonce takový, že když
jsem se v únoru rozhodoval, co před Animefestem dělat, zkusil jsem štěstí a přihlásil povídku do soutěže. A Festovní Fanﬁkci
jsem, ke svému velkému překvapení, vyhrál.
Tento příběh se šťastným koncem má
však jeden velký problém. Když vynechám
korektury, o které jsem před odesláním
dílka požádal své kamarády, nedostalo
se mi za celou tu dobu ani jediné kritiky. První anime fanﬁkce, kterou jsem
kdy napsal, vyhrála na první pokus cenu
poroty v prestižní soutěži. V čem je chyba?
Z celé této zkušenosti jsem si já, jakožto
autor, neodnesl nic nového! Co dělám
dobře a co špatně? Co bych měl na svém
psaní zlepšit a co radši vynechat? Nic
z toho jsem se nedozvěděl. Nebyly mi
poskytnuty žádné chyby, ze kterých bych
se mohl poučit. Takže konstruktivní kritiku u svých prací rozhodně berte s povděkem.
A to je ode mě vše. Doufám, že jsem vám
alespoň trochu pomohl a že jestli se někdy
rozhodnu znovu soutěžit, budu se moct
těšit na skvělou konkurenci.
Tomáš „Wizardy“ Volný

Můj první con
Původně měl tento článek pojednávat
o mém prvním otaku sraze. Bohužel jsem
si poté, co jsem nabídku na jeho sepsání
s nadšením přijal a prohrabal svou paměť,
hledaje podklady, s hrůzou uvědomil dvě
věci. Primo, nikdy jsem vlastně žádný
otaku sraz, tedy tak jak tomuto pojmu
rozumí většina otaku, nenavštívil. Secundo,
ty akce, kterých jsem se zúčastnil, a jež
občas jako sraz otaku označovány byly,
by šlo připodobnit spíše k těžkým alkoholickým večírkům lidí „zasvěceně“ debatujících o anime (manifesťáci by mohli
vyprávět). Někdy lépe vůbec nevzpomínat. Ale teď, když už je mi téměř pětadvacet, cítím se o dost vyzrálejší. Už ani
nevím, kdy jsem Taylor naposledy zkoušel mučit nějakým yaoistickým vtípkem…
počkat, vlastně minulé úterý. Ale s touhle
jedinou výjimkou jsem už tak vyzrálý jako
Abraham Lincoln nebo Mojžíš, takže jsem
se rozhodl vzít to z jiného konce.
Namísto popisování opileckého hulákání
„…we are ﬁghting dreamers…“ jsem se prohrabal vzpomínkami a rozhodl se sepsat
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své pocity z mého prvního festu zaměřeného na anime. Musím říct, že jsem mezi
japanoﬁly patřil relativně dlouho k těm
nepolí beným, co se účasti na nějaké
takové akci týče. Mojí první zkušeností
se tak stal JA Fest v Otrokovicích, událost
to blahé paměti, jež se uskutečnila bohužel jen jednou, v roce 2008. Poprvé sám
za sebe, bez dozoru, bez keců a s rodičovským požehnáním (můžete se mi smát, ale
zkuste kousnout do ruky, která vás krmí)
natěšený jako o Štědrém dni na zajímavé
zážitky a nové lidi jsem vyrazil směr Otrokovice. Nevím, jak jste to měli vy ostatní
na své první samostatné cestě, ale v mém
nitru vířily pocity radosti, lehké nervozity
a velkého očekávání. První zážitek se měl
dostavit ještě dříve, než jsem se stačil zaregistrovat. Sotva jsem vystoupil z autobusu,
přichomýtla se ke mně neznámá osoba
s dlouhými kudrnatými vlasy a nejistým
hlasem se zeptala: „…hele, nejdeš taky
na JA Fest?“ Tak jsem se poprvé setkal
s jiným účastníkem, aniž bych vkročil
na místo konání. Jó, to jsem ještě netušil,
že se tenhle vcelku neškodně vypadající
kluk v poslední den celé akce převlékne
do lolita šatiček, bude vesele pózovat
pro fotografy a já budu jedním z nich a už
mi to ani nepřijde divné. Těch poprvé tam
bylo opravdu hodně. Blahá nevědomost.
Musím se přiznat, že v prvním měsíci
v období, kdy jsem se začal zajímat o anime
a zkouknul asi dvě stě dílů Naruta, jsem
považoval sám sebe za toho největšího ani-

mefandu na světě. Z omylu mě vyvedl můj
kamarád a mentor Shane, ale deﬁnitivně
doražen jsem byl teprve na JA Festu. Zjevilo se přede mnou tolik možností, že jsem
ani nevěděl, co dříve.
V pátek jsem tedy ještě krom přednášky
o magii v anime absolvoval ještě promítání Basilisk: Kóga Ninpó Čó, shlédl dva
díly velice zábavného anime Zombie-Loan
a poprvé v životě jsem spatřil AMV, což
mě naprosto okouzlilo. Do postele jsem
nakonec dobrovolně padl asi ve dvě hodiny,
protože už jen z pohledu do programu
jsem tušil, že ten spánek budu opravdu
pro příští tři dny potřebovat.
V sobotu jsem se vykopal z postele ještě
před osmou a zase letěl na přednášky.
Zúčastnil jsem se promítání School rumble (vím, že styl mého smíchu je poněkud
divný, ale nemohl jsem si pomoct) a pak
pro odlehčení a ze zájmu o exotiku vyrazil
na přednášku o pití čaje. Abych se přiznal,
moc si toho z ní po té době nepamatuju,
ale tehdy jsem se, ještě neznalý poměrů
v zemi vycházejícího slunce, docela divil,
jak si Japonci můžou zrovna tohle nějak
extra užívat. Inu, dneska už užívám taky,
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tehdy jsem ještě netušil, co je to pracovní
stres v zaměstnání. Po čaji jsem zamířil
na japonskou astrologii, následně se dozvěděl něco málo o hře Go a pak následovala (fakt netuším, jak jsem tam nakonec
skončil) přednáška o lolita módě. Tedy
do té doby jsem takový výraz používal
snad jen ve spojení s románem Vladimíra
Nabokova, ale že pod tím jde najít i tohle,
to jsem tehdy absolutně netušil. Abych
se trochu uklidnil, zapadl jsem na promítání a pak se zúčastnil otaku soutěže.
Hrálo se naštěstí v trojčlenných týmech
a nakonec jsem zjistil, že na tom nejsem
zas tak zle, i to první místo nám uniklo
jen o vlas. Nakonec jsem zbytek dne,
posléze i večera a v závěru i většinu noci
strávil vysedáváním na baru, obdivováním
lolitek, kradmým sledováním promítaných
anime a vykecáváním s novými známými
o všem možném, co nějak souviselo s Japonskem.
Nedělní ráno mě minulo a lehkým
pohlazením slunečních paprsků na oční
sítnici jsem se pozdravil až s dopolednem.
Pánbůh žehnej tehdejším organizátorům
na věky věků za ten skvělý bar, kde pro vás
měli vždy vlídného slova a horkého či studeného nápoje. Když jsem se probral, vydal
jsem se na přednášku o sudoku, spojenou
samozřejmě se soutěží. Tedy alespoň zde
jsem si byl trochu jistý v kramﬂecích, protože sudoku jsem praktikoval už od střední
školy. Taky se mi povedlo v soutěži vyhrát
povlečení na postel s motivem kandži,
které jako připomínka na tento krásný fest
zdobí moji postel dodnes (nenechte se mýlit, občas ho i vyperu). Následovala ještě
soutěž v Bleachi a nakonec ještě znalostní
test o Japonsku a anime (soutěžemi se to
tam opravdu jen hemžilo). Poprvé v životě jsem potkal cosplayery, a tím myslím
normální cosplayery, žádný crossdressing
jako potom večer. A nakonec jsem vyrazil na přednášku o Clampu. Den nabitý
událostmi jsem zakončil sledováním promítání a opětovným klábosením na baru.
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Plánovali jsme sedět tam, jak jen to půjde
a na závěr někdo složit hlavu (promítání jelo celou noc a orgové byli výměnou
za slušné chování velmi vstřícní) a dospat
rána. To jsme ještě netušili, že se u baru
bude osm hodin v kuse promítat yaoi
a příjemný večer se tak změní na noc
hrůzy. Tehdy asi padly moje poslední iluze
a tabu, které mi ještě po focení oné mužské lolitky zbyly. Jak jsem usnul, netuším,
protože toho jsem se bál ze všeho nejvíc,
a ty noční můry mě trápily ještě měsíc.
V pondělí ráno jsem už jen sbalil svých
pět švestek, srovnal účty, rozloučil se s novými známými a vyrazil směr domov, pln
zážitků, nových anime námětů na stahování a sledování a taky nových nočních
můr a vnitřních démonů, na jejichž překonání padlo opravdu nezměrné množství
alkoholu. To byl můj první fest, můj první
samostatný krok do světa otaku. Třeba
v příštích ročnících přispěje svým „poprvé“
zase někdo jiný.
Ondra „Alexej“ Kolařík
(fotograﬁe použité v článku jsou z archivu autora)

Reportáž z londýnského Eurocosplaye
Velké příprav y na podzimní odjezd
do Londýna na MCM Expo (28.–30. října
2011), jehož součástí je i Eurocosplay,
u nás začaly pár týdnů po Animefestu.
A lfred postoupil z národní ho kola
cosplay soutěže s kostýmem Welkina Gunthera, který se na londýnské kolo rozhodl
vyrobit celý znovu — takže až do poslední
chvíle šil, tvořil a barvil. Opravdu do poslední chvíle — noc před odletem do Anglie jsme ani jeden nespali a společně
pracovali na posledních detailech.
Brzké ranní čekání v odbavovací hale
nám zpestřil incident s policií kvůli pušce,
kterou si Alfred vezl. Byla to nefunkční
plastová replika — i s potvrzením od prodávající ﬁrmy — ale přihlížející policii se to
ani tak nezdálo. Alfreda i s kufrem proskenovali, nechali ho kufr otevřít a ještě
jednou vysvětlit, proč a na co repliku
veze. Ze zázemí ale po několika minutách
odcházel s úsměvem a pečetí na zámečku
kufru.
Zato Londýn nás po téměř dvouhodinovém letu úsměvem neuvítal. V anglicky
hlaholícím davu jsme si připadali ztracení,
vlaky nám přišly nezvykle malé a londýnské metro ještě menší.
Pomohlo nám nenápadné sledování dvou
slečen v Hetalia kostýmech, které měly
zcela jasně stejný směr jako my — výstavní
areál ExCeL London.
ExCeL na nás majestátně shlížel hned
od v ýstupu ze souprav y. Rychle jsme
se s kufry vmísili mezi proudící otaku dav.
A protože Alfredovi nikdo předem neřekl,
kde a u koho se má registrovat, šli jsme
hledat. Po chvilce zmatkování jsme byli
posláni k VIP vstupu a odtud ještě o kousek dál k nenápadným dveřím. U dveří
už čekali dva znavení kluci s obrovskou
krabicí s nápisy „breakable“ a my věděli,
že jsme tu správně.
62 Komunita

Samotná Expo hala nás ohromila rozlohou středně velkého hangáru pro malá
letadla. Byla obrovská. Naprosto největší
prostor pro con, jaký jsem kdy viděla.
A byla prázdná — Expo ještě oﬁciálně nezačalo, a tak se mezi vykládajícími stánky
pohybovali jenom prodejci, organizátoři
a pár zmatených eurocosplayerů.
Chvilku jsme po hale bloudili, ale u cedulí
s cosplayem nakonec Alfred nedůvěřivě
okoukl vytáhlého, brýlatého mladého muže,
který měl být hlavní organizátor soutěže.
A taky ten jediný, se kterým soutěžící celou

dobu po emailech komunikovali. Nakonec spousta angličtiny… a vlastně to vypase z něj opravdu vyklubal James, který dalo úplně stejně jako náš Animefest. Lidi
všechny přítomné soutěžící i s kufry odve- se pohybovali ve skupinkách, nadšeně
lel do malého zázemí stánku. Kufry jsme se vítali, objímali, jásali, óchali a áchali
tam nechali a dostali až do večera volno. nad stánky s anime věcmi, obdivovali
cosplaye a zbraně a fotili.
Někdy v tuto chvíli končil náš volný
program (kolem sedmé, asi) a začínal
raut a večírek soutěžících v Eurocosplayi,
doprovodu soutěžících a některých organizátorů.
Byli jsme uvedeni skrz zázemí do veliké
zasedačky plné alkoholického i nealkoholického pití, jídla a dobrot. Na začátku
se skupinky bavily víceméně jenom mezi
sebou, s postupujícím večerem a ubývajícím jídlem jsme se přestali ostýchat a začali se bavit všichni. Kolem desáté začínali
všichni být už viditelně utahaní — hovor
a zábava sice nevázly, ale vyčerpávající
cesta a náročný den byl na všech znát.
Proto jsme pod velením Jamese prošli
prázdnou halou k zadnímu východu výstaviště, kde nám jedno auto odvezlo kufry
a další odvezlo nás. Mám pocit, že jsme
usnuli pomalu dřív, než jsme si popřáli
Do příruční tašky jsme zabalili foťák, dobrou noc.
kameru, peněženky a zvědavě vyrazili
Sobota pro nás začala nechutně brzy.
na obhlídku haly a výstaviště. Celý zbytek odpoledne nám zabralo okukování Do areálu v ýstav iště nás vozili auty
stánků, nadšeného jásání nad všude visí- a v naší místnosti nad Expo halou (kde
cími plakáty, zkoušení nově uvedených her byl večer večírek) jsme se všichni sešli
na všudypřítomných konzolích, zvědavé až někdy na desátou hodinu. Okamžitě
obhlížení přicházejících cosplayerů a pře- tam nastalo peklo. Všichni začali otevírat
mýšlení, co všechno si musíme v neděli kufry, krabice, bedny a vytahovat velké či
ještě větší části kostýmů, více či méně opeza zbývající peníze koupit.
Co se týče stánků, dalo se narazit řené, oplechované a drsné. Uklizená místna opravdu všechno možné i nemožné spo- nost během deseti minut vypadala jako
jené s Japonskem, anime a módou. Pro- po výbuchu granátu a bez poskakování,
šli jsme si i centrální chodbu, na kterou přeskakování a permanentního omlouse napojovaly jednotlivé výstavní haly vání se nedalo projít. Někteří soutěžící
a která byla zaplněná fastfoody a kavár- vypadali ještě unaveněji než včera a mezi
nami s volně přístupným posezením.
zíváním vysvětlovali, že kostým dodělávali
během noci na pokoji v hotelu.
Po večerním oﬁciálním zahájení MCM
Ještě v pátek večer organizátoři vyvěsili
Expo už prostory tak obrovské nevypa- seznam, v jakém pořadí a kdy budou jeddaly. Najednou byla všude hromada lidí, notliví soutěžící předstupovat před hodKomunita 63

notící porotu. Časový plán se samozřejmě
nedodržel, takže jsme měli zhruba hodinku
volno.
Vyrazili jsme dolů do haly, kde byla
doslova hlava na hlavě. Nikdy jsem neviděla tolik lidí pohromadě na jedné anime
akci. A bylo na co koukat — objevovaly
se postavičky ze všech možných i nemožných anime a seriálů — šódžo hrdinky,
bišíci, postavy drsné, jemné, krásné, děsivé,
Strážci vesmíru, dvě opice z Planety opic,
anglická 501. legie stormtrooperů s Vaderem a Boba Fettem, Kočky, One Piece, Durarara!, Shrek, WoW elfky, desítky lolitek. To,
co u nás soutěží jako top kostýmy, se tady
pohybovalo jako „jdu se podívat na con“.
Volná hodinka velmi rychle utekla. Vrátili jsme se do našeho zázemí a čekali,
až Alfred přijde na řadu.

všechno. Byli ve vedlejší místnosti a soutěžící si postupně volali.
Když vešel Alfred, tři porotci se na něj
doslova sesypali a během odpočítávaných
šesti minut mu kostým osahávali, zkoumali, tahali za něj, otevírali sumky, brašničky a ptali se na materiály, postupy
a výrobu.
Možná vám ta jména něco řeknou — první
porotce byla Brazilka známá jako Pandy,
druhá porotkyně byla americká asiatka — Sushi Monster, a třetí Japonec — Goldy.
Když začal Eurocosplay uveřejňovat jména
porotců, trochu jsme se s Alfredem orosili
potem — tihle lidi jsou ve svém oboru špička…
Mimochodem, ty jednotlivě hodnocené
části kostýmu tvořily dohromady 80 % hodnocení a večerní vystoupení jenom 20 %.
Po hodnocení poroty bylo chvíli volno,
které ale uteklo jako voda. Najednou byl
čas pobrat všechny propriety a přesunout
se do zákulisí jeviště, kde mělo být večerní
ﬁnále a prezentace cosplayerů.

Zdržovalo se to, prodlužovalo a ﬁnále nakonec nabralo hodinové zpoždění. V zákulisí byla tma, horko a neskutečně jsem
litovala lidi s velkými, neforemnými kostýmy. Postupovalo se pomalu. Jeden soutěžící byl komentátory uveden na jeviště,
odprezentoval se a odešel. Jakmile se dostal na pódium, vyšel za závěs na jeviště
další soutěžící a čekal na svoje vystoupení. Samotná soutěž už pak docela odsýpala, celé se to odbylo během dvou hodin
(a kousku), ale ty přípravy a čekání v zákulisí byly dost úmorné.
Čekala jsem v zákulisí s Alfredem, takže
jsem většinu vystoupení neviděla. Ale co
můžu říct (a na čem jsme se shodli) je,
že čím pompéznější a oplechovanější kostým, tím menší show jde udělat. A tím větší
je pravděpodobnost, že se něco pokazí.
Porota byla složená ze tří lidí, cosplaDost mě překvapilo, že po posledním
yerů, a hodnotila provedení kostýmu, soutěžícím byla snad deset minut jakási
zpracování, látky, střih, materiál, věr- reklamní přestávka a hned se vyhlašovaly
nost předloze, souměrnost… prostě úplně výsledky.
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Po vyhlášení výsledků se všichni pomalu
posbírali a přesunuli zpátky nahoru
do cosplay místnosti. Nastalo druhé peklo,
kdy šly všechny kostýmy zase dolů a nepořádek byl dvakrát tak velký. Koberec
nebyl vidět, přes všechno visely části kostýmů a mezitím pobíhali utahaní cosplayeři, na které ta únava teprve teď začínala
naplno padat. Na to, jak dlouho trvalo
se připravit, bylo odstrojování a balení
kupodivu rychlé — během 45 minut jsme
byli všichni zabalení a místnost relativně
čistá.

hém patře, popadli kufry a v ymotali
se davem. Ještě jsme zkusili najít Jamese,
ale nikdo o něm od rána nevěděl, takže jsme
se ani nerozloučili a rovnou vyrazili ven.
Cesta zpátky na letiště byla úplně stejně
zmatečná jako cesta z letiště.
Po příletu do Prahy nás překvapil nás
teplotní rozdíl — v Anglii bylo chladno, ale
sucho, takže člověk vlastně nemrzl… zato
tady jsme se málem zalkli chladem a lehkou mlhou.
Náš návrat domů byl noční, utahaný
a plný stále čerstvých zážitků.

Na závěr večera se všichni soutěžící,
doprovody i organizátoři sešli na společné
večeři, po které nás usínající převezli
do hotelu. Ráno jsme byli opět dovezeni
až před Expo. A protože už nás netlačil
čas ani program, prošli jsme několikrát
celou halu, viděli každý stánek, okukovali
desítky věcí, vytahali ze stojanů hromady
plakátů a nakonec i nakoupili nějaké suvenýry.
Než jsme všechno prošli, čas se značně
posunul a byl čas si dojít pro kufry. Naposledy jsme vyjeli do naší místnosti ve dru-

A cosplay poznatky?

Když jedete jako soutěžící na Euro cosplay, z Londýna nic neuvidíte.
Úroveň pořádání conů je na daleko
vyšší úrovni než u nás. Na druhou stranu,
naprosto to postrádá tu přástelskou a ‚domácí‘ atmosféru, jakou mívá Animefest.
Existují určité prototypy organizátorů,
kteří jsou vždy a všude. Několik anglických bylo jako přes kopírák s těmi českými a ta podoba byla tak věrná, že jsme
se tomu smáli celý víkend.
Pokud člověk vyrábí kostým na soutěž
a soutěž s ním nevyhraje, není důvod si
myslet že je kostým špatný. V takovýchto
soutěžích jde totiž především o výrobu
kostýmu, ne o to jak skvěle vypadá. Ale
na efekt je cosplay pořád jenom kostým —
takže pokud z něj neodpadávají časti, není
opatlaný lepidlem a podobně, má velkou
šanci vizuálně zaujmout.
Kostým může být absolutně věrohodný
a na sto procent přesný, ale když je to
ve výsledku jenom slečna s obyčejnou larpovou zbraní, chrániči na holeních a předloktích, tak v žádné takovéhle větší soutěži
pravděpodobně nevyhraje.
Nejv íc šancí mají kost ý my propracované, složitější, technick y zdař ilé
a hlavně takové, které můžou ukázat co
nejvíc možností dané postavy. Krabice
nemohou ukázat a dokázat to, co jejich
předlohy, a to jim pravděpodobně brání
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v lepším umístění. Pak více dává smysl
letošní druhé a třetí místo.
Vítězný kostým tedy musí být podle nás
věrný, technicky náročný a zároveň technicky dobře provedený a dovoluje vám
dělat to, co dělá jeho předobraz.
Domněnka, že zahraniční cosplayeři používají materiály, které u nás nejsou k sehnání, je totální nesmysl. Plasty a pěny
na brnění, štíty a podobné věci se tu prodávají už od dob revoluce — jenom nikoho
nenapadlo je hledat a zkoušet tvarovat.
Cosplayově jsme teprve v začátcích.
Dlouhá cesta, pokud se chceme úrovní
přiblížit takhle velkým conům. Chtělo by
to odhodit tu velikou nevraživost a soupeření, kterého tu je zbytečně moc a aspoň
v těchto začátcích vzájemně spolupracovat.
Opravdu.
Kateřina „Myra“ Glattová
(fotograﬁe použité v článku jsou z archivu autorky)

vózně si prohlíží výrazy kolemjdoucích lidí.
A také většina začátečnických lolitek zjistí,
že skutečnost vlastně není tak strašná, jak
si představovaly.
Co vás tedy čeká, když v lolitě opustíte
bezpečí domova? Rozhodně se připravte
na to, že budete přitahovat pohledy. Jste
něco nového, zářivý puntík v šedi, něco,
co ostatní ještě neviděli. Pozorností to
ovšem nekončí. Někteří z civilistů prostě
chtějí váš outﬁt okomentovat. Z vlastní
zkušenosti rozdělím komentáře civilistů
do několika kategorií. Začněme pozitivně.
První kategorií jsou nadšené seniorky,
které vzpomínají na svá mladá léta, která
proskotačily právě v takových rozměrných
sukních, jako máte vy na sobě. Vzpomínají
nostalgicky s vámi a usmívají se při každé
vzpomínce na Jardu z Horní Dolní. Tato
kategorie bývá skoro vždy příjemná, akorát se musíte připravit na to, že jim obětujete trochu času.
Druhou kategorií jsou převážně ženy
v rozmezí třicet až padesát let, které jsou
z vaší přítomnosti nadšeny. Chválí vás
za sebemenší volánek, kytičku, mašličku,
kraječku, které na vás najdou. Jsou nadšené z toho, že vidí někoho, kdo vypadá

Lolita versus civilisté
Pokud nosíte lolitu či jiný extravagantní
styl, určitě jste někdy pocítili na vlastní
kůži, jaké to je, když rozvíříte vody v klidných českých ulicích. A to nemyslím jen
v negativním slova smyslu. Reakce jsou
rozdílné a rozhodně vždy originální (i když
některé verze slýchává člověk častěji).
Každá začínající lolitka určitě alespoň
chvíli řeší dilema, co poté, až si to vyřeší
s těmi doma, řeknou ti venku. V hlavě se jí
přehrávají katastroﬁcké scénáře, v nichž ji
lynčující dav žene napříč ulicemi. S nejistou chůzí vychází ven do neznáma a ner66 Komunita
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jinak, a stejně nadšeně o tom vypráví
kamarádkám u sklenky bílého.
Třetí kategorií jsou většinou dívky v adolescentním či pozdně adolescentním věku.
Ty jsou také nadšené, protože konečně vidí
naživo to, o čem četly v Bravu nebo na nějakém blogu. Lolita se jim líbí, ale určitě
vám řeknou, že by neměly odvahu ji nosit.
Poslední kategorií v pozitivním ladění
jsou malé děti, šťastné z toho, že spatřily
Popelku, Sněhurku, anebo alespoň vtipnou paní.
A teď se dostáváme k těm horším. Zpravidla musejí dát o svém názoru vědět a čím
hlasitěji, tím jsou spokojenější. Odlišnost
lolity jen dráždí, vadí jim levitující sukně,
chtějí být středem pozornosti nebo jen
na váš účet pobavit své přátele. Jsou to
muži, kteří se považují za mladíky, převážně ve věku kolem padesátky. Jsou vtipní,

© archiv autorky

žoviální, mrkají na vás a mají se za štramáky. Jsou přesvědčeni, že po otázce, zda
jste se nezbláznila, že tak chodíte venku,
po nich budete šílet.
Dále jsou tu lidé, muži ženy, mezi třicítkou a padesátkou. Ti se také rádi pobaví
na váš účet, ať už chtějí třeba udělat
dojem na partnera, anebo vykompenzovat
svůj vlastní necit pro módu. Často jsou
ironické a jízlivé. Avšak další kategorie,
a to adolescenti ve stádu, jsou ještě horší.
Pořvávají na vás přes celou ulici, napodobují vás a vymýšlejí ty nejlepší cesty, jak
vám znepříjemnit vycházku. Rozhodně
se od nich nenechte znervóznit, lze se jim
bránit stejně jako proti ostatním. Mezi
lolitkami odjakživa probíhají bouřlivé diskuze na téma, jak nejefektivněji se bránit.
Jako při každé diskuzi se i zde setkáme
s různými názory. Jedná skupina tvrdí,
že je nejlepší se bránit skrze lolití příslušenství. Pod tím si můžeme představit například nabroušené ostří paraplíčka,
či vyleštěný boxer s ostrými mašličkami
na každém prstu. A ani se neptejte, na co
používají špičaté rohy kabelek. Další skupina spíše obhajuje soﬁstikované způsoby,
kdy se útočníkům snaží s nejistým úsměvem domluvit. Tato metoda bývá úspěšná
zřídkakdy, ale rozhodně si lolitka zachová
styl při každé příležitosti. Potom je skupinka ignorantek — tedy lolitek, které při
útoku našpulí nosánek a s hrdostí a bez
jediného slova odkráčejí středem ulice.
Která obrana je nejlepší? Jedno rčení
říká, že nejlepší obrana je útok, druhé,
že moudřejší ustoupí. Záleží tedy na charakteru jednotlivých lolitek a asi také
na jejich bojovém duchu.
Řekli jsme si, že civilistům vadí odlišnosti, ale já se konkrétně zaměřím na to,
jaké odlišnosti to přesně jsou. Když jsem
začala nosit lolitu, myslela jsem si, že to
budou hlavně široké sukně a krajky. Ale
chyba lávky. Věci, které přitahují pozornost, jsou zdánlivě nenápadné. Jedná
se například o obyčejné a prosté podkoKomunita 67

lenky. Nosily je naše maminky a babičky,
přitom jsou to právě ony, které na lolitě
přitahují nejvíce zraků. Možná to dělají
mašličky a jiné ozdůbky, nicméně jsou
často diskutovatelnou položkou v inventáři průměrné lolitky.
Na další místo bych umístila RHS (rocking horse shoes), které jsou také jasnými
favoritkami v našich ulicích. Vypadají sice,
jako obyčejné vyvýšené balerínky se zavazováním, které koupíte v každém druhém obchodě, ale přesto je lidé vnímají,
jakožto obuv ze vzdálené planety nošenou
tamními domorodci. Právě na RHS padá
nejvíce vtipných hlášek, které si připomeneme později v našem žebříčku.
Krásnou bronzovou medaili bych udělila slunečníkům. A hlavně, když máte tu
drzost a vezmete si je v létě, když slunce
paří. To pak uslyšíte asi třicetkrát otázku,
během desetiminutové procházky, zda má
pršet, anebo jestli jste novodobá Mary Poppins. Rozhodně se ale tyto narážky se vyplatí vydržet, pokud jste v lolitě a paří
a paří. Bramborová medaile patří pokrývkám hlavy. Od mašlí, po bonety až po headressy. Není se čemu divit, dnes už není
běžností pokrývky hlavy nosit. Vrcholem
je, když si dnešní puberťák nasadí tak
maximálně kšiltovku. Proto s kloboučky
a se stužkami ve vlasech přitahujeme více
pohledů, než je třeba.
Samozřejmě také záleží na tom, jaký
konkrétní styl máte na sobě. Pokud jste
růžovoučká sweet lolitka, lidé si vás spojí
s Barbie od Matella, nebo s Paris Hilton.
Jestli jste temná gothic lolita, tak ta často
evokuje nové vývojové stádium emařky či
roztomiloučkou Wednesday Addams. Classic lolitou si vypěstujete pozici staré panny,
která ráda zahradničí. A pokud se pokusíte
o nějaký vlastní styl, označí vás za Lady
Gagu. Zkrátka sečteno a potrženo, nevyberete si. Rozhodně se ale tohoto nebojte,
buďte sama sebou a nereagujte přehnaně
a impulsivně. Kolikrát za vámi přijde člověk se zeptat, co to máte vůbec na sobě,
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ale ne z důvodu, aby vás zesměšnili, ale
protože je to skutečně zajímá. V tomto případě je potřeba trochu trpělivosti a vysvětlit domorodčinou, o co se vlastně jedná.
Buďte sama sebou a s hlavou vzpřímenou
jděte do víru ulic.
Takovou třešničkou na závěr je hitparáda hlášek, kterou jsem sestavila z vlastní
zkušenosti a zkušenosti ostatních. Doufám, že se alespoň trochu pobavíte.
 ,,To jsou asi nějaké gynekologické boty.“ (reakce na RHS)
 ,,Proč má na hlavě vložku?“ (reakce na headress)
 ,,Se asi přehřála.“ (reakce na slunečník)
 ,,Takový boty nemá ani moje babička.“ (reakce na RHS)
 ,, Se jí nějak nafoukl zadek, ne?“ (reakce na spodničku)
 ,, Asi se zbláznily.“ (reakce na dvě lolity)
 ,, Hele, šéfka satanistek.“ (reakce na gothic lolitu)
 ,,Byl jsem pět let v Německu, ale tohle jsem ještě neviděl.“
(reakce na sweet lolitu)
 ,,Ta je asi věřící.“ (reakce na classic lolitu)
 ,,Jdete na psychiatrii, slečny?“ (reakce na dvě lolity)

Lucie „Kůzle“ Škrabalová

Otaku horoskop

na které jste se tři týdny těšili. Hlavně
v noci to moc nepřehánějte, jsou ještě
chladné, radši zalezte do sálu na nějaké
to noční promítání, nebo pakliže se honosíte občankou, přednášky — ty sobotní/nedělní o hentai a yaoi mívají tendence dotvářet lidskou osobnost a kdoví,
třeba i vy na nich dojdete k hlubšímu
poznání svého já.
Známé osobnosti: Orihara Izaya (Durarara!!), Kjója Hibari (Katekjó Hitman
Reborn)

BERAN (21. 3. — 19. 4.)
Fronta před registrací pro vás bude
zkouškou trpělivosti, ale nenechte se rozházet! Vydýchejte se, při večerním promítání Hanasaku Iroha se uklidníte,
pracovité bišinky jsou na páteční večer to
pravé! Při sobotní Soutěži kostýmů se necháte obloudit atmosférou a rozhodnete
se, že příští rok všem ukážete, jak se to
dělá. Nápadů máte najednou plnou hlavu,
tak si dejte pozor, aby vás ta chuť do neBLÍŽENCI (21. 5. — 21. 6.)
děle nepřešla.
Na letošním Animefestu chvilku nepoZnámé osobnosti: Chad Jasutora (Bleach), Aries (Fairy tail)
sedíte. Nevíte, jestli si vybrat mezi známými, přednáškami nebo workshopy,
nehledě na chillout zóny a maido café
a ještě to všechno nějak zařídit tak,
abyste všude byli středem pozornosti.
Škrty v programu se vám nevyhnou, rozhodně ale nevynechejte žhavou novinku
„festpokec“ — možnost pokecat si o zajímavých tématech s tolika zbrusu novými
lidmi je věc, která se v běžném životě
nestává moc často ani vám.
Známé osobnosti: K aor u a Hikar u
(Ouran), Kanda Jú (D. Gray-man)
BÝK (21. 4. — 21. 5.)
Vy se opravdu nenecháte ničím rozházet, ale opatrně, abyste kvůli klábosení se známými nepřišli o přednášky,
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dát do spacáku něco nehezkého. Radši
svůj talent vložte do společného vymýšlení vychytávek na příští rok, protože
nikdy není dost brzy. V programu budete
mít tendenci vybírat hlavně workshopy,
abyste se zase mohli blýsknout, ale nezapomeňte ani na přednášky — při nedělním cosﬁghtu se dozvíte pár detailů, které
se vám budou dobře hodit.
Známé osobnosti: Risa Koizumi (Lovely
complex), Júhi (Ajaši no Ceres)
RAK (22. 6. — 22. 7.)
Intuice vám říká, že se letos moc nevyspíte. Ano, tušíte správně, během tohoto
Animefestu bez kávy ani ránu. Budete ho
ale prožívat spíš samo pro sebe a místo
hlučné společnosti budete hledat útočiště
na promítání. Rozhodně si nenechte ujít
dinosauří epopej To je Bašta!, ať už v sobotu ráno nebo v neděli dopoledne — vlivem Venuše je docela dobře možné, že si
tam k vám někdo zajímav ý přisedne.
Hlavně se přitom nevyděste a netvařte se,
PANNA (23. 8. — 22. 9.)
že tam nejste.
Letos dáte přednost věcem poučným
Známé osobnosti: Nami (One Piece),
Sajoran (Card Captor Sakura)
před těmi zábavnými. Z přednášek u vás
zabodují kousky jako Japonské umění,
Japonský vesmírný program nebo Japonská kuchyně. Jen v touze po vědění nezapomínejte na zábav u! Rozhodně nic
nezkazíte tím, když se v pátek stavíte
do herny a sbalíte si tam svého ukeho,
protože takov ý uke má mnohé v yužití — obdivně se na vás kouká, za všechno
hezky poděkuje, bude vám nosit těžké
věci, neprotestuje proti králičím uším…
no, prostě užitečná výbavička pro každou
sebevědomou Pannu. A vy se navíc rádi
o někoho staráte, že?
Známé osobnosti: Rendži Abarai (BleLEV (23. 7. — 22. 8.)
ach), Nara Šikamaru (Naruto)
Sobota pro vás bude ve znamení absolutní ho úspěchu. Jen si po v ýhrách
v soutěžích dejte pozor a nechvástejte
se před kamarády příliš, mohli by vám
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VÁHY (23. 9. — 23. 10.)
Jako při jiných akcích i na zde bude
kamenem úrazu vaše nerozhodnost — a to
jste si mysleli, že se už znáte a připravili jste se předem. Jenže na Animefestu
na vás začne útočit tolik impulsů, že si
najednou připadáte jako Goro před Tokiem.
Vaše hvězdy se ale nacházejí v příhodné
konjunkci a snaží se vám rozhodování
ulehčit, proto zkuste: pátek — Zájmové
aktivity na školní půdě, sobota — Fanﬁkce,
neděle — Pokemanz on teh Internetz. Tyto
kousky rozhodně nesmíte minout, protože
se nacházíte na životní křižovatce a právě
zde se rozhodne, kterým směrem se vydáte.
Známé osobnosti: Tezuka Kunimicu
(Prince of tennis), Sakata Gintoki (Gintama)

ŠTÍR (24. 10. — 22. 11.)
S ponocováním to raději nepřehánějte
a aspoň na chvíli si schrupněte, i když

je to noční vysílání tak lákavé. Nechcete
přece prožít zbytek Animefestu jako chodící mrtvola, že ne? Nesmíte podcenit
hlavně nedělní dopoledne, con opravdu
ještě nekončí! Naopak, najde se tu pár
věcí, které jsou vám šité jako na míru:
například přednáška o Smrti nebo ﬁlm
Dogura Magura. A ještě poslední hvězdná
rada — před odjezdem domů stav peněženky raději nekontrolujte, nabídky animefestích krámků budou tentokrát obzvláště
vypečené.
Známé osobnosti: Tóma Seguči (Gravitation), (Death note)

STŘELEC (23. 11. — 21. 12.)
Držte své emoce na uzdě, berte tento
víkend s rezervou a přestaňte převracet
oči v sloup. Yaoistky prostě někdy nahlas
piští, tak jim to nemějte za zlé a raději
se stáhněte někam, kde to bude klidnější a nikdo vás nebude ohrožovat pádlem. Například na sobotní Národnostní
archetypy v anime — nejenže se pár věcí
dozvíte, ale po západu slunce s nově nabytými vědomostmi můžete na nějakou tu
yaoistku zapůsobit a kdo ví? Třeba nakonec zjistíte, že všechny nejsou tak špatné.
Známé osobnosti: Asuka Langley (Neon
Genesis Evangelion), Hiraga Saito (Zero
no cukaima)
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šových Mokon by se vám v pokojíčku skvěle
vyjímala, ale nechte jich pár i ostatním.
Místo toho nabalzamujte zjitřené nervy
v chillout zónách. Nejlépe se vám roztřesené
ruce uklidní na workshopu kaligraﬁe nebo
při skládání origami. To je ten pravý balzám
pro vaši uměleckou duši! Možná kaligraﬁi
dokonce propadnete, začnete se jí věnovat
i v soukromí a vyřešíte tím vánoční dárky
pro všechny tetičky na dva roky dopředu.
Známé osobnosti: Fudžioka Haruhi
(Ouran), Tósaka Rin (Fate/Stay night)

KOZOROH (22. 12. — 21. 1.)
Ničeho se nebojte! Ty další stovky lidí
kolem vás jsou taky jenom otaku. Místo
nesmělého okukování maido café si do ní
běžte sednout a oslaďte si nervy cukrovím.
Neseďte na lolita bloku v poslední řadě,
hvězdná konstelace se nachází v příznivém
postavení, takže klidně některou tu lolitku
oslovte, většinou vás parapletem neumlátí.
Nebo požádejte oblíbeného cosplayera
o fotku. S klidem si však najděte chvíli
i na oblíbené denní snění, slečny třeba na sobotních přednáškách Fantasy pre dievčatá
a Fanﬁce, kluci na Cosplay divadle — příště
RYBY (21. 2. — 20. 3.)
můžete být tím bišíkem na pódiu klidně i vy!
Pro nejlepší start Animefestu se nalaďte
Známé osobnosti: Ečizen Rjóma (Prince
of tennis), Lin Kódžo (Ghost hunt)
na fantasticky romantickou nótu u ﬁlmu
Princezna a pilot. Možná ukápne i slzička
a vězte, že bude líp. Na přednášce o duševních poruchách anime hrdinů navíc dospějete k poznání, že na tom proti nim ještě
nejste tak špatně. Hvězdy na vás budou
i v sobotu shlížet příznivě, a tak se vám bude
dařit všechno, na co sáhnete. Možná se v sobotu probijete i na cosplay divadlo, a to už je
úspěch hodný zápisu do kroniky! Přinejhorším zamiřte aspoň na streaming do sálu B,
kde si divadlo užijete skoro stejně jako naživo.
Poté si zajděte na čaj a pečlivě promyslete
další kroky. Vliv fandomu na mysl otaku
nebo Děti, které následují hvězdy? PřizpůVODNÁŘ (21. 1. — 20. 2.)
sobte se přátelům, rozhodně nebudete litovat.
Vy si raději držte peněženku pořádně blízko
Známé osobnosti: Severní Itálie (Hetau těla. Místní stánkaři pro vás představují lia), Šizuka Dómeki (xxxHOLic)
Neon Nostrade
přímo pekelné pokušení a celá rodinka ply72 Komunita
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Komiks

…a na závěr tradičně

Poděkování

 Všem autorům, kteří poslali své výtvory do soutěží.
 Všem, kteří se podíleli na graﬁcké podobě festivalu. Všem, kteří se zapojili do tvorby













překladů pro letošní ročník.
Všem, kteří přišli v kostýmech (ať už do soutěže nebo jen tak).
Všem organizátorům, kteří pracovali dlouho před akcí, nebo se o vás starali na místě.
Všem přednášejícím, kteří vám rozšířili obzory.
Pracovníkům BVV, kteří nám pomáhali s přípravami a řešili naše občas podivné
dotazy a požadavky.
Všem sponzorům, kteří Animefest podpořili.
Statutárnímu městu Brnu za ﬁnanční podporu.
Josefu Čadíkovi a ﬁrmě Expometal za pomoc na poslední chvíli.
Tiskárně Uniprint v Rychnově nad Kněžnou — dokázali nemožné a vytiskli nám FestZIN
rychle a velmi kvalitně, i když jsme jim data, stejně jako vloni, dodali se zpožděním.
Pracovníkům velvyslanectví Japonska v ČR za podporu a spolupráci.
Společnostem, které nám zapůjčily ﬁlmy a seriály: CoMiX Wave Films
Fuji Creative Corporation
Kazé, Production I.G
Showgate
Sunrise
TBS
TMS Entertainment
T.O Entertainment
TV Tokyo
Yomiuri TV
WAO World.
Největší poděkování samozřejmě patří vám všem za to, že jste Animefest navštívili.

Animefest ﬁnančně podpořilo statutární město Brno
Animefest se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, Romana Onderky

Animefest se koná pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR
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Sponzoři
Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří Animefest podporují. Velice si vážíme
jejich spolupráce.

Firmě Comfor a jejím partnerům děkujeme za zapůjčení techniky.
EIZO NANAO Corp. Již sám název společnosti — EIZO, který v japonštině
znamená „jasný obraz“, napovídá, že hlavním cílem je výroba vysoce spolehlivých monitorů s dlouhodobou stabilitou obrazových parametrů a ostrým obrazem. www.eizo.cz
Nakladatelství Zoner Press zařadilo v roce 2008 do své knižní nabídky oblíbené
komiksy, mangu a knihy zaměřené na kreslení mangy. Spolupracuje se známým vydavatelstvím Tokyopop a vydalo několik amerických mang. V nabídce nechybí ani řada originální
japonské mangy. Snahou vydavatelství je navázat kontakty s dalšími vydavateli mangy,
zejména té japonské. Kompletni nabidku a ukázky z knih najdete na www.zonerpress.cz.
MIDO Film Brno se snaží vydávat tituly všech žánrů, od dokumentů,
komedií, přes horory a sci-ﬁ, thrillery a dramata až po animované ﬁlmy pro děti. Z nabídky titulů si tak mohou vybrat diváci všech věkových kategorií. V edici levných DVD
vycházejí také anime ﬁlmy. Přehled vydaných i plánovaných titulů: www.midoﬁlm.cz.
Pokud požadujete tu nejvyšší kvalitu, vyhoví vám jedině ﬁrma
SIGNPEK s.r.o. A není toho málo, co vám může nabídnout. Malonákladový tisk dokumentů, brožur, pozvánek a vizitek. Velkoformátový tisk ve fotograﬁcké kvalitě až do šíře
2,5 m, fotograﬁcký tisk na malířské plátno (včetně jeho napnutí na rám). UV potisk
předmětů do formátu 30×42 cm, laserové gravírování, sublimační potisk textilu. Realizace výstav, graﬁcké práce, výroba reklamy a tak dále.
����������������������������������������������
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Máte problémy s dosažením kontroly nad barevností vašeho
monitoru či tiskárny? Nezbývá, než si to nechat pořádně a odborně zkalibrovat. Ať je
barva jak má být! navratil@cms-consulting.org

Společnost Papír a tisk nabízí výhodný malonákladový digitální tisk
pro jednotlivce i velké organizace, spolky či vydavatele. Více informací na www.papiratisk.cz.
Obchod Japamania se zabývá prodejem japonských a asijských potravin a doplňků do domácnosti. Nakupovat můžete buď v Olomouci nebo
na eshopu www.japamania.cz.
Naše jazyková škola LightPoint má velmi vřelý vztah
k Japonsku, japonštině a ke všemu co s tímto tématem souvisí. Kromě kurzů japonštiny
pro veřejnost, jako jedna z mála jazykových škol, nabízíme roční pomaturitní kurz japonštiny.
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Nakladatelství Hanami nabízí nejširší sortiment polsko-japonských kulturně ekonomických kontaktů, mezi jinými i bohatou nabídku školení, specializované poradenství
a překlady. V září 2007 jsme nabídku rozšířili o japonské komiksy. V průběhu necelých tří
let jsme získali na polském trhu pozici důležitého komiksového vydavatelství a to nejen
v segmentu japonských titulů. Podrobné informace najdete na www.nakladatelstvi.hanami.pl.
Koncept a fyzická podoba restaurantu KOISHI vznikaly
téměř dva roky, s myšlenkou otevřít vlastní sushi bar si ale Janko Martinkovič začal pohrávat už před deseti lety. KOISHI ale není pouze restaurant. Letní posezení ve dvoře snad
postupně expanduje hlouběji na úbočí Špilberku do podoby jakési „japonské zahrádky“,
v prodejně je možné sehnat ingredience pro přípravu sushi a specialit asijské kuchyně,
čerstvé chlazené ryby, víno nebo rýžovar a kimono. Více se dočtete na www.koishi.cz.
Talpress vydává knihy od roku 1991, výhradně ze zahraničí a zejména SF a fantasy.
První komiks Neuvěřitelná setkání dal na trh již v roce 1992, nyní se zaměřuje na japonskou mangu a její sestřenici — korejskou manhwu. Další informace na www.talpress.cz.
Každý den nové informace o hrách, hráčích a herní technice na www.doupe.cz.
BILLA, spol. s r.o. provozuje v České republice 174 prodejen a zaměstnává
více než 5000 pracovníků. www.billa.cz
Strategická karetní hra Pokémon rozšíří tvůj svět mnoha různými směry.
Po celé republice je síť lig, kde si můžeš zahrát pro legraci a nabrat nové zkušenosti.
Na turnajích už bojuješ o velkolepé ceny, např. účast na Mistrovství světa a proplacenou cestu do Ameriky. Cesta za titulem Nejlepšího trenéra Pokémonů je přímo před Tebou! Navštiv www.hraju-pokemon.cz a přesvědč se sám!

Mediální partneři:
RENGL se zabývá kompletní přípravou a realizací plakátovacích kampaní a výlepem
plakátů po celé České republice a Slovensku. V současnosti síť našich 2 500 plakátovacích
ploch pokrývá více než 70 měst České republiky a Slovenska. Více se dozvíte na www.rengl.cz.
MetropolisLive vám přináší magazín, který je zdarma průvodcem a společníkem
všech lidí, kteří se chtějí bavit. Také provozuje internetový portál s kulturním přehledem
a s množstvím témat z oblasti hudby, ﬁlmu, divadla, výtvarného umění, literatury a aktuálního dění ze života metropole. Informace o zábavě hledejte na www.metropolislive.cz.
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Partneři:

Symphony in August © WAO Corporation, „Symphony in August“ production committee
Fate/stay night: Unlimited Blade Works © TYPE-MOON / Fate-UBW Project
Children Who Chase Lost Voices From Deep Below © Makoto Shinkai / CMMMY
Oblivion Island © 2009 FUJI TELEVISION NETWORK / Production I.G / DENTSU / PONY CANYON
Dogura Magura © 2010 T.O Entertainment
Voices of a Distant Star © Makoto Shinkai / CoMix Wave
Ponyo on the Cliff by the Sea © 2008 Nibariki-GNDHDDT
Heart&Yummie © Tatsuya Miyanishi/POPLAR-UMASOU PROJECT, All Rights Reserved, „HEART
AND YUMMIE“ Produced by TMS ENTERTAINMENT, LTD.
Kiss in the Dark © 2005 KEN NANBARA / HAKUSENSHA • SOLBLADE • TNK
The Princess and the Pilot © 2011 Koroku Inumura, Shogakukan/Toaru Hikuushiheno Tsuioku Project, „THE PRINCESS AND THE PILOT“ Produced by TMS ENTERTAINMENT, LTD.
Squid Girl Season 2 © Masahiro Anbe(Akitashoten) / Shinryaku! Ika Musume 2 Partners
Hanasaku Iroha © Hanairo Committee
Rinne no Lagrange © Lagrange Project
Phi Brain © SUNRISE/NHK•NEP
Towa no Quon © BONES/TOWANOQUON Project
Daily Lives of High School Boys © Yasunobu Yamauchi/Square Enix, DKN Project
Animefest je registrovaná ochranná známka sdružení Brněnští otaku
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