vše, co jste chtěli o Animefestu 2012 vědět,
Promítání
Dogura Magura
film // 66 minut
japonsky s českými/anglickými titulky
T.O Entertainment, 2010, evropská premiéra
Lidstvo úspěšně zabydlelo vesmír a kolonizovalo
mnoho planet v blízkých hvězdných systémech.
V době vesmírných cest si jistý vědec založí
výzkumnou stanici, která má sloužit jako léčebna
pro pacienty s nevyléčitelnými psychickými
poruchami. Na stanici ovšem dojde
k neskutečnému masakru, který musel spáchat
někdo naprosto šílený a zlovolný... Dokáže Ičiro
Kure, trpící ztrátou paměti, přervat nekonečný
cyklus šílenství a tragédií? Inspirováno
stejnojmennou knihou, která stála u zrodu
moderní japonské science fiction.
Děti, které následují hvězdy / Children Who
Chase Lost Voices From Deep Below
film // 116 minut
japonsky s českými/ anglickými titulky
CoMix Wave Films, 2011, česká premiéra
Příběh dívky Asuny, která nejraději tráví volný
čas o samotě a pomocí krystalky naslouchá
tajemné, nadpozemsky nádherné hudbě. Jednoho
dne se vypraví na dobrodružnou cestu, aby se
znovu setkala s podivným chlapcem. Na své
výpravě se dozví mnohé o krásách a krutostech
našeho i jiných světů.
Fate/stay night: Unlimited Blade Works
film // 105 minut, japonsky s českými titulky
Studio DEEN, 2010, česká premiéra
Jednou za deset let osud zvolí sedm mágů, již se
stanou Pány. Tito pak svedou s pomoci Služebníků
z různých řádů bitvu o Svatý grál. Ten splní
vítěznému Pánovi i jeho Služebníkovi jakékoliv
přání. Služebníci jsou padlí hrdinové, kteří se po
smrti stanou hrdinskými duchy. Širó Emija, jenž
před deseti přežil lety velký požár, byl adoptován
Kiricugu Emijou, který ho při požáru zachránil.
A právě Širó se nevědomky stane jedním z Pánů
tím, že si vyvolá Služebníka z řádu Saber. Jeho
spolužačka Rin Tósaková, jež si vyvolala
Služebníka z řádu Archer a jež se připravovala na
roli Pána celých deset let, nevidí v Širóovi soupeře.
Zavede jej však do kostela, kde Širó přijme roli
Pána a všechno, co to obnáší. Jeho soupeřem se tak
stane i Rin…
Film představuje alternativní děj k seriálu
Fate/stay night.
Hanasaku Iroha
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
P.A. Works, 2011, česká premiéra
Ohana má v životě docela pech. Je sice jako
normální dospívající dívky, ale protože má mámu
pošuka, co má za milence ještě většího magora než
je sama, musí se v podstatě starat o celou
domácnost. A když se její matka konečně vypaří
i s přítelem, musí se navíc přestěhovat na venkov
k babičce, která si v přísnosti nezadá s Igorem
Hnízdem. Místo sladkého dospívání se tak může
těšit na tvrdou dřinu v penzionu zařízeném ve
stylu dvacátých let.
Hlasy z hvězd / Voices of a Distant Star
film // 25 minut
japonsky s českými/anglickými titulky
CoMix Wave Films, 2002
Studenti Mikako Nagamine a Noboru Terao jsou
blízcí přátelé. Jenže v létě roku 2046 se Mikako

ale báli jste se organizátorů zeptat

jednotky Vesmírné armády OSN. O rok později
Mikako odlétá ze Země a Noboru pokračuje se
střední školou. Rozděluje je vesmír, ale snaží se
zůstat v kontaktu pomocí e-mailu. Jenže jak
Mikako na palubě lodi Lysithea odlétá dále do
vesmíru, její zprávy a Noboruovy odpovědi musejí
putovat stále delší a delší čas. Vesmírná flotila se
chystá k časovému skoku a Mikako i Noboru si
bolestně uvědomují své odloučení.
Oslavte s námi desáté výročí vzniku tohoto
krátkého filmu.
Knihomolka / Book Girl
film // 105 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2010, česká premiéra
Krátce po začátku střední školy se nový student
Konoha Inoue setká s dívkou, která si poklidně čte
pod rozkvetlým stromem. Více ho ovšem zarazí, že
dívky vytrhne stránku z knihy a... sní ji. Neuplyne
ani rok a Konoha oné dívce každý den píše
„svačinku“. Všechno se ovšem zkomplikuje
a Konoha je vtažen do záhadného dramatu
s nepředvídatelnými následky!
Návrat Sépijky! / Squid Girl Season 2
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
2011, česká premiéra
Sépijka je zpět! Mohlo by se zdát, že původní plán
porobit si lidstvo a pomstít se za zločiny páchané
na životním prostředí dávno odvál čas, ale opak je
pravdou! Sice už si zvykla na život na souši
i komfort, jaký jí nabízejí vymoženosti civilizace,
ale to v žádném případě neznamená, že hodlá
likvidaci lidstva nechat na někom jiném! Jen musí
vykoumat, jak se vyvázat z práce v hospůdce na
pláži.
Ostrov zapomnění / Oblivion Island
film // 99 minut
japonsky s českými/anglickými titulky
Production I.G, 2009, česká premiéra
Kam zmizí vaše dětské poklady, když dospějete?
Když byla Haruka malá, zemřela jí matka a od té
doby o ni pečuje otec. Nyní už má 16 let, s neustále
pracujícím otcem příliš nevychází a „domov“
představuje spíš osamělé místo. Jednoho dne
zahlédne u svatyně podivné stvoření, které kamsi
odnáší model letadla. Když se za tím srandovním
zvířetem vydá, ocitne se... na Ostrově zapomnění!
Je to podivný svět, stvořený ze zapomenutých,
odhozených nebo ignorovaných věcí. A právě tady
potkává vzpomínky na své dětství. Jenže lidé na
Ostrov nesmí vkročit a opovážlivého vetřelce si
všiml Baron, místní vládce... Události se řítí
nečekanými směry jako neřízená střela...
Film získal ocenění na několika festivalech, např.
Nippon Connection Film Festival, Fantasia Film
Festival nebo SICAF.
Phi Brain
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, 2011, evropská premiéra
Kaito Daimo je na první pohled obyčejný kluk,
který nemá moc kamarádů a škola ho nebaví. Jeho
jediným zájmem jsou hádanky a hlavolamy. Je
jimi doslova posedlý, o hádankách tvrdí, že každá
má svou „duši“ a prosí ho o vyřešení. Naštěstí má
kamarádku z dětství, Nonohu, která ho drží při
zemi a dohlíží, aby vedl alespoň trochu „normální“
život. Vše se změní ve chvíli, kdy se Kaito
a Nonoha připletou k řešení velkého hlavolamu
ukrytého v lese za školou. Jedná se o rozsáhlé
bludiště plné smrtelných nástrah, ale o to větší je
odměna pro toho, kdo ho úspěšně vyřeší...

4.-6. května
Polibek v temnotách / Kiss in the Dark
film // 50 minut, japonsky s českými titulky
TNK, 2005, česká premiéra
Patnáctiletý student střední školy Mira
Munakata je zamilovaný do svého otce. Jeho otec,
Kjósuke Munakata, jeho city opětuje, ale jelikož je
známým hollywoodským hercem, veřejnost
o jejich mileneckém vztahu neví. První problém,
kterému Mira musí čelit, je jeho kamarád
z dětství, který je do něj tajně zamilovaný. Dále
zjišťuje, že Kjósuke pravděpodobně není jeho
biologický otec. A jako kdyby toho nebylo málo,
objeví se na scéně herečka Micuki Ucunomija, se
kterou Kjósuke Miru pravděpodobně podvádí!
Již klasické yaoi, které musí vidět každá fanynka
tohoto temného žánru.
Ponyo z útesu nad mořem
/ Ponyo on the Cliff by the Sea
film // 97 minut, japonsky s českými titulky
Studio Ghibli, 2008
Neobyčejná animovaná pohádka se odehrává
v malém městečku u moře, kde syn námořníka,
pětiletý Sosuke, žije poklidný život v domě na
útesu se svou matkou Lisou. Jednoho osudného
dne objeví Sosuke na pláži krásnou zlatou rybku
jménem Ponyo uvězněnou v láhvi. Jak se však
ukáže, Ponyo není obyčejná zlatá rybka, ale dcera
mocného podmořského čaroděje. Ponyo využije
kouzel jejího otce a promění se v mladou dívku,
aby mohla být se Sosukem. Mořské hladiny se
začnou vinou kouzel nebezpečně zvyšovat
a Ponyin otec vyšle mocné mořské vlny, aby našli
jeho dceru. Ponyo a Sosuke musí podniknout velké
dobrodružství, aby zachránili svět a splnili Ponyin
sen stát se skutečným člověkem.
Princezna a pilot / The Princess and the Pilot
film // 100 minut
japonsky s českými/anglickými titulky
Madhouse, 2011, evropská premiéra
Fana, překrásná dcera šlechtické rodiny del
Moral, byla zaslíbena princi Carlovi, budoucímu
vládci císařství Levamme. Jenže císařství válčí
s Amatsuvií, a tak musí svatba počkat. Charles
jako člen nejnižší kasty v Levamme zažíval již od
dětství ústrky, ale přesto si splnil svůj sen a stal se
skvělým pilotem. Po útoku Amatsuvianů na sídlo
rodu del Moral dostává Charles přísně tajný úkol dopravit princeznu za princem přes 12 000
kilometrů nepřátelského území.
Rinne no Lagrange
/ Lagrange -The Flower of Rin-ne
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2012, evropská premiéra
Příběh se odehrává v městečku Kamogawa na
pobřeží nádherně modrého moře. Madoka je
energická dívka, která ochotně pomůže komukoli
v nouzi. Jednoho dne se jí život obrátí naruby,
když se jí záhadná dívka Ran zeptá: „zvládneš
pilotovat robota?“ Madoka se rozhodne zasvětit
život ochraně Kamogawy proti útočníkům
z vesmíru. Proti invazi stojí jen tři dívky se svými
roboty.
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Srpnová symfonie / Symphony in August
film // 120 minut
japonsky s českými/anglickými titulky
Wao World, 2009, česká premiéra
Třetí film režiséra Akio Nišizawy (Nitaboh,
Japonsko, naše vlast) vypráví příběh zpěvačky Ai
Kawašimy a inspiruje se její autobiografií
„Poslední slova“ (Saigo no Kotoba).
Šestnáctiletá Ai sama přijíždí do Tokia, aby si
splnila svůj sen a stala se zpěvačkou. I přes
nepřízeň osudu a nezájem se vytrvale snaží
a zpívá na ulici. Vše se změní při osudovém
setkání jednoho jarního dne roku 2002, kdy potká
nové přátele, kteří jí chtějí pomoci. Podaří se jim
společně splnit sen a uspořádat velký koncert?
Ai Kawašima nazpívala mimo jiné titulní písně
k několika anime filmům, např. One Piece nebo
Beyond the Clouds.
Tiger & Bunny
seriál // 3×25 minut, japonsky
s českými/anglickými titulky
Sunrise, 2011, česká premiéra
Sternbild City je domovem lidí nadaných
zvláštními schopnostmi, kteří ochraňují obyčejné
lidi. Tito hrdinové řeší případy a zachraňují
životy, aby mohli nosit loga sponzorů a získávat
„hrdinské body“. Jejich činnost dokumentuje
oblíbený pořad Hero TV, který každý rok
vyhlašuje Krále hrdinů. Zkušený hrdina Wild
Tiger vždy raději pracoval sám, ale nyní byl
k němu přidělen nováček Barnaby Brooks Jr.,
který má na život superhrdiny tak trochu jiný
pohled.
To je Bašta! / Heart&Yummie
film // 90 minut
japonsky s českými/anglickými titulky
Poplar Publishing, 2010, evropská premiéra
Srďa by mohl být docela normální mládě
tyranosaura. Drobné pracky, protáhlé tělo
a zubatá tlamička, prostě masožravec se vším
všudy. Jenže... to by se nesměl vylíhnout v hnízdě
maiasaury! Ta ho odmala krmila bobulemi, ale
když Srďa zjistil, co je vlastně zač, raději od své
adoptivní rodiny utekl ze strachu, aby je nesežral.
Jako samostatnému masožravému lovci se mu
daří skvěle. Tedy do doby, než náhodou narazí na
čerstvě vylíhlé mládě ankylosaura, které ho začne
považovat za svého tátu. Jak se s tím chudák T-rex
vyrovná?
Towa a Quon / Towa no Quon
seriál // 6×45 minut, japonsky s českými titulky
BONES, 2011, česká premiéra
Pravděpodobně každá země má vlastní městské
legendy o tvorech, kteří nejsou tak docela lidmi.
O tvorech, jejichž genetická výbava o nějaké to
procento překonává tu naši. Jenže… co když to
nejsou jen legendy? V Tokiu blízké budoucnosti se
podobných bytostí objevuje čím dál víc. Žili mezi
námi i dřív a až moderní technika je dokáže
odhalit, nebo dochází k evoluci lidské rasy? Co je
zač tajemná organizace Custos, která se snaží tyto
tvory likvidovat? Kdo, nebo co je Insania, záhadný
mutant, který se snaží chránit ostatní probuzené
před kyborgy Custosu?
Ze života středoškoláků
/ Daily Lives of High School Boys
seriál // 4×25 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, 2012, evropská premiéra
Chodit na čistě chlapeckou střední školu není
vůbec jednoduché. O tom nás přesvědčí skupinka
kluků, kteří jednu takovou navštěvují.
Každodenně se potýkají s handicapem, že neumí
jednat s dívkami. Problém je to vždy a je jedno,
jestli se jedná o mladší nebo starší sestry,
sousedky nebo studentky ze spřátelené dívčí
školy. No a pokud kluci neřeší tohle, vymýšlí, jak
se ve volném čase zabavit – od šermování
s klacíkem až po zkoumání sestřina šatníku.
Danshi Koukousei no Nichijou je zkrátka sled
vtipných scének z jejich každodenního života.

Přednášky
Cosfight
// Robert Waschka
Cosplay je úžasná zábava, ale co si tak
v kostýmech zařádit o něco více? Takže hrajeme
třeba divadlo, super ale… většina příběhů je
kořeněna akcí, tedy bojem. Ukázat bojovou scénu
tak, aby byla dostatečně věrohodná a současně
bezpečná, to je výzva. Základní pravidla
scénického boje, příklady a techniky v ukázkách,
nejdůležitější hrozby a jak se jich zbavit.
Delicious Flat Chests
// Luděk „Nya-chan“ Rájecký
Ne každý, kdo holduje japonským kresleným
dílům má rád přehnaně velké vnady. I Japonci si
to uvědomili a po mnoha a mnoha letech nadvlády
fenoménu velkých prsou vznikl mezi fanoušky
směr vyznávající DFC – Delicious Flat Chests.
Dozvíte se jak to všechno začalo, v jakých mezích
se to dnes pohybuje a zda byste se měli těchto lidí
bát.
Duševní obtíže kreslených hrdinů
// Honza „hintzu“ Horgoš
Myslíte si, že jsou problémy ducha vyhrazené
pouze obyčejným lidem a vašim kresleným
oblíbencům se zdaleka vyhýbají? Doufám, že
nikoliv. Každého z vás jistě občas napadne, že
některá z postav nejspíš nebude po psychické
stránce úplně v pořádku. Většinou vám to ale
bleskne hlavou jen u těch nejvyšinutějších, kteří
masakrují své okolí s šíleným úsměvem na rtech.
Ale co ti ostatní? Máte pocit, že jsou naprosto
duševně zdraví, když na nich není na první pohled
nic vidět? Možná jsou, možná nikoliv. Ukážeme si,
co všechno se může schovávat za nablýskanou
fasádou kreslených celebrit.
Fanfikce
// Kieran Phoenix
Nikdy jste žádnou fanfikci nečetli a chtěli byste
vědět, co na nich vlastně všichni vidí? A nebo je
naopak čtete, ale toužíte se dozvědět víc
zajímavostí? Kdo to vlastně je Mary Sue? Proč
v Americe žije tolik šílených, ale úžasně
všemocných příbuzných? Co jsou to whump a bash
povídky a co znamenají další obskurní zkratky.
Kdy a kde se vlastně psaní povídek vzalo? Proč se
tak hojně množí na netu?Jak rozeznat zlato od
kalu a najít si ideální (a kvalitní) povídku? A jak je
možné, že některým tak slušně vynáší? Odpovědi
na tyhle otázky a spoustu dalších věcí se dozvíte
na mé přednášce o fanfikcích.
Fantasy pre dievčatá
// Martina „Miyu“ Beláková
Fantasy je žáner, ktorý v posledných dvoch
desaťročiach prežíva najväčší boom svojej histórie.
Ale dosť bolo mužských hrdinov, svalovcov,
dievčat v núdzi a neľútostných bojov! Svet sa
mení, prispôsobuje a rozhodol sa, že venuje
dievčatám fantasy podľa ich gusta. Dievčatá
v inom svete, silné ženské hrdinky, nadprirodzené
bytosti a reálno/nereálny svet. To všetko a viac
nájdeme vo fantasy pre dievčatá, pretože aj my
chceme snívať o tom, že zachránime svet.
Fenomén Hentai, aneb Proč jsem to jen sakra četl
// Ondřej „Alexej“ Kolařík
S tímto žánrem se setkal snad každý, kdo někdy
byť jen na chvíli zabrousil do tajemných zákoutí
japonské animované tvorby. Dokonce i lidé, kteří
jinak o manze či anime nemají ani ponětí, po
zaslechnutí slovíčka „hentai“ moudře pokývají
hlavami a prohodí cosi o japonských prasečinkách.
V této přednášce se podíváme kousek do historie
a probereme se množstvím výrazů, které vám
mohou napovědět, co od kterého hentai díla čekat,
abyste se tak mohli uchránit šoků, jenž by vašemu
zdraví rozhodně neprospěly.

Fenomén: Cosplay
// Alfred a Myra
Ucelená přednáška o cosplayi, na které se
seznámíte s jeho historií, současností a formami.
Také si řekneme něco o cosplay v kompetetivní
formě. Pokud chcete vidět fotku prvního cosplay,
zjistit krutou pravdu o jeho původu a vidět mnoho
archivních fotek, navštivte nás. A nebojte,
dotkneme se lehce i české scény.
Gyaru – „Svět načančaných holčiček“
// Shirahime
Jejich styl ovlivnil nejen Japonsko, ale i celou Asii.
Keywords: Amuraa, Shibuya, Enjo ko-sai (?) Jaký
je život těchto krásných holek s heslem „Nemohu
žít bez mužů“? Špatný, zajímavý, smutný, žoviální
či nijaký? Přednáška na tento poněkud
kontroverzní styl je určena i pro pravé muže. :)
Hetalia v zemi za zrcadlem
// Lenka „Kalisto“ Pazdírková
Hetalia si za dobu své existence vytvořila
neskutečně velikou fanouškovskou základnu. Ale
jak to tradičně s fanoušky bývá, těžce drží svou
fantazii na uzdě. Díky tomu vznikají různé
šílenosti, které se mnohým vryjí do paměti
a stanou se populárním tématem. Spousta
fanynek se doteď snaží změřit 5 metrů a spočítat
všechny možné barvy policejních uniforem.
A většina stále jestě hledá, kde je na mapě to
zatracené Wy. Ale ve chvíli, kdy to vše objeví,
naleznou také neskutečné možnosti a potenciál
tohoto fandomu. Hetalia je totiž jedním z těch
fandomů, který si vytvořil svůj vlastní svět za tím
původním tvořeným mangou.
Jak nevysvětlovat anime ostatním
// Tomáš „Wizardy“ Volný
Ačkoliv se anime a manga pomalu propracovávají
do „mainstreamu“ a povědomí širší veřejnosti,
stále jde o jeden z těch koníčků, na které se lidé
dívají s nedůvěrou. Mnoho z vás se už určitě
nejednou dostalo do situace, kdy jste se marně
pokoušeli vysvětlit mamince, proč trávíte tolik
času sledováním „Těch Pokemonů“. A můj
původní záměr byl vám právě s tímto problémem
pomoci. Bohužel, ani dvěma k prasknutí
nacpaným besedám se nepodařilo objevit způsob,
jak našemu okolí Anime správně vysvětlit. Proto
jsem se letos rozhodl pojmout celou věc z trochu
jiného úhlu a ukázat vám alespoň pár věcí,
kterých byste se měli v takových situacích
vyvarovat.
Japonská kuchyně
// Děda Shinigami
Pojďme se podívat do tajů japonské gastronomie.
Děda Shinigami Vás provede přípravou
jednoduchých japonských jídel, jež se dají
připravit v našich podmínkách. Podíváme se na
dostupnost exotických surovin a popřípadě jejich
náhrady z domácích zdrojů. Nezůstaneme tedy jen
u sushi a polévky miso. Nakonec se podíváme na
rozdíly japonského stravování a toho našeho.
Japonské umění až po současnost
// Barbora Žižková
Zajímá vás výtvarné umění a chtěli byste vědět
i něco o tom japonském? Přijďte si rozšířit
povědomí o umění v Japonsku a celé Asii. Projděte
s námi historií umění od 18. století až po
současnost. Uvidíte, jak se vyvíjelo a co jej
ovlivnilo. A také jak japonské umění ovlivnilo to
evropské. Stručný pohled na umělecké techniky
jak v umění, tak v manze, významní umělci
i kreslíři a k tomu spousta ukázek. Počátky
mangy a anime, jeho vývoj a pohled dnešního
světa. Dá se řadit mezi umění, nebo je to pouhá
zábava? Názorů je mnoho a vy budete mít při této
příležitosti možnost projevit ten svůj.
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Japonský vesmírný program
// Petr „Prasátko“ Pauš
Japonsko se od 50. let minulého století významně
angažuje v průzkumu a dobývání vesmíru.
Dozvíme se něco z historie japonského vesmírného
programu, shrneme si důležité úspěchy, ale i větší
či menší nezdary, a také se zamyslíme nad
budoucností této velmi nákladné oblasti
výzkumu. Můžete se těšit na fotografie
japonských družic, raket a dalších vesmírných
zařízení.
Kráska s vějířem a mečem
// Františka Vrbenská
Odlišné podoby japonské ženy v příbězích
z minulosti: vládkyně, bojovnice – dokonce i slepé
šermířky, konkubíny, věrné manželky... Dostane
se i na diskusi o skutečné mentalitě Japonek!
Mothy
// Kateřina „Hoples“ Štěrbová
Už jste si někdy říkali, že příběh Dcery ďábla není
dokončený? Chtěli byste znát podrobnosti? Nebo
vás jen zajímá, co má Hrabě Venomania, Švadlena
z Ebinzaka a Dcera ďábla společného? Kdo je Pán
Nebeského soudu jménem Mothy? Co se stalo
s nenasytnou dívkou Conchitou? A o čem je
Hodinová ukolébavka? Kdo jsou dívky v z West to
North příběhu? Pokud jste si někdy položili tyto
otázky a nemohli jste najít odpovědi, mile ráda vás
uvítám na své přednášce, kde se dozvíte odpovědi
a mnohem víc.
Motorismus v anime
// Martin „Skullman“Minář
Občas, ač ne příliš často, se stane, že fanoušek
anime má i jiného koníčka. Dokonce občas sleduje
i pořady, které nejsou kreslené! Někteří dokonce
i chodí ven, fakt! No a někteří z těchto skoro
„anomálních“ otaku mají jako koníček
motorismus. Poznáte je snadno. Když mluví o
anime, pak se v jejich mluvě často objevují slovní
spojení jako „Inyšl dý“ nebo „Hačiroku“. Jakmile
mluví o něčem jiném, tak je jejich mluva často
plná podivných kódových označení jako „vé
osmička“, „koně“, „ráfky sedmnáctky“ nebo třeba
mluví o posledním „Top Gýru“. Pro nás na
Animefestu je důležité podporovat i minority
(tedy ty, co nesledují yaoi). Proto jsme vyhradili
jednu malou místnost. Na jednu hodinu. A udělali
z ní zónu pro lidi, kteří nepovažují V8 za poslední
model německé balistické střely, koně si nespojují
s Velkou Pardubickou a pod pojmem ráfky
sedmnáctky si nepředstaví bujné poprsí nějaké
středoškolačky... Téma je jednoduché. Jaké další
anime o motorismu a závodění mám sledovat,
když už jsem dokoukal Initial D?
Národnostní archetypy v anime
// Grek
Němci jsou pracovití, Francouzi zas žijí pro lásku,
Italům je vlastní přímočarost a emotivnost,
a takto bychom mohli pokračovat v obvyklých
přídomcích jednotlivých národností ještě dlouho.
Není proto divu, že se tyto typizované popisy
dostaly i do knih, filmů i comicsů. Jak to ale
vnímají Japonci? Přebírají nám známé popisy
nebo pracují s vlastními?
Oblivion Dust
// Pavel „Vavča“ Vaverka
Japonská rocková hudební scéna má mnohé věci
společné s evropskou, potažmo celosvětovou.
Stává se, čím dal těžší, vyznat se kdo hraje s kým
a v jaké kapele, natož kdy to bylo! Příkladů
můžeme najít více, Například Ken Lloyd jeden ze
zakládajících členů Oblivion Dust. Na Japonce
poněkud neobvyklé příjmení že? Ostatně tato
rocková kapela (těžko žánrově zařaditelná) má
celou řadu zvláštností, úspěchů, podivností, na
které stojí za to se zaměřit. 11. dubna vydají šesté
album - 9 Gates For Biopolar. Šest alb za šestnáct
let činnosti není vůbec špatné skóre. Podívejme se,
proto blíže na historii kapely.

Omyly o anime / Wrong About Anime
// Jonathan Clements
Bude tlumočeno do češtiny
Prozkoumáme historii vztahů Západu s japonskou
animací, se zvláštním důrazem na detaily, které
vás rozesmějí – od bláznivých novinářů po šílené
producenty, bláhové politiky a papežův zájem
o Pokemony.
Pokemanz on teh Internetz
// Filip Opálený
Myslíte si že Pokémon je len pre deti? No, v tom sa
mýlite. Existuje široká základňa dospelého
Fandomu tohto seriálu, hry a mangy,
zdržiavajúceho sa na neslávne známych
internetoch. A občas sa odvážia niečo vypustiť do
sveta v podobe doujinshi, cosplayu alebo aj
konšpirácie a iných veciach, o ktorých sa dozviete
na prednáške.
Představení komiksu Bleach!
// Nakladatelství Crew
Do našich knihkupectví se chystá další legendární
manga. Pokud ji neznáte, přijďte se dozvědět víc,
pokud ji znáte, přijďte zjistit, co s vaším oblíbeným
komiksem nakladatelství Crew provedlo.
O Bleachi... a možná i Narutovi, Death Note,
Crying Freemanovi a dalších tajných plánech
bude vyprávět Ľudovít Plata.
Smrt – srovnání kultury smrti v Čechách
a v Japonsku
// Jiří „Neny“ Nenutil
Několik filosoficko esejistikých poznámek,
k mrtvým i nemrtvým. Duchové a duše, dušičky
a podobné folklórní skopičiny. Hroby a hrobky.
Dokonce dojde i na ukázky z praktického výzkumu
(české části), které budou vhodně motivovat
diváky ke kariéře kulturologa japanisty, případně
k vynechání svačiny.
Stvořitelé mang
// Jakub „Toshirou“ Svoboda
Většina jistě zná to malé slovíčko Manga. Znají ho
i prostí lidé, kteří o Anime nemají ani ponětí. Ale
kdo jsou vlastně ony úžasné osoby, kterým patří
naše obrovské DÍKY? Nazývají se Mangakové
(autoři mang), díky nim vznikají ony úžasné
výtvory, které člověka dokáži naprosto pohltit.
V této přednášce se podíváme do světa lidí, kterým
v hlavě proudí neuvěřitelná fantazie a schopnost
psát příběhy. Podíváme se na několik velmi
známých Mangaků, probereme jejich život
a nejlepší díla. A pokud nám vyjde čas, dáme si
nakonec malý kvíz.
Světový cosplay / World Cosplay
// Licorne (Susan), NadiaSK & Shookie
Chcete se dozvědět, jak to vypadá s cosplay scénou
v zahraničí? Jak se dostat na mezinárodní cosplay
soutěže? Co zajímá porotce? Jak vnímají fanoušci
cosplay v různých zemích? Kolik sušenek se dá
sníst za con? Samozřejmě bude dostatek prostoru
pro vaše dotazy. Debatovat můžete s našimi
zahraničními hosty, kteří také zasednou v porotě
soutěže kostýmů: Licorne (Susan) z Maďarska,
NadiaSK z Itálie a Shookie z Norska.
Touhou fandom
// Eliška „Elda“ Wernerová
& Tereza „Ikahodo“ Hrdličková
Když se řekne „svíčková“, záhy se před očima zjeví
lahodný pokrm sestávající z masa, omáčky
a knedlíků. I když ale svíčková může být i flák
masa samotného, bez svého knedlíku a omáčky už
by správná svíčková těžko byla, za co ji všichni
máme. A co teprve se šlehačkou a brusinkami.
Stejně tak je to s legendární hrou jménem Touhou.
Původně ne nutně tak převratné střílečky prošly
proměnou více než dokonalou: zejména díky svým
neherním prvkům, jako jsou postavičky, jejich
příběhy, hudba a mnoho dalšího, se tak z Touhou
stalo něco mnohem víc, což potvrzuje i to, že ho
mohou znát i lidé, kteří hru v životě nehráli.

Budeme tedy přednášet tak trochu „o omáčce“.
Samozřejmě se vším všudy a nebude chybět ani
ochutnávka.
Vliv fandomu na otaku mysl
// Lenka „Kalisto“ Pazdírková
Kdysi jsme byli malí, roztomilí a nevinní. Jenže
pak jsme objevili anime, a pak fandom, a nějakým
zvláštním způsobem se náš pohled na svět změnil.
Do jaké míry má fandom vliv na náš mozek?
Fandom určitě ovlivňuje naše vnímání a možná
i styl kterým se prezentujeme. Poznáte od pohledu
ecchi fanouška? A co takhle yaoi fanynku? A jsou
někdy excesy, které nám přijdou normální,
přijatelné běžnou společností? Přednáška je
věnovaná otaku a celkově fandom kultuře a tomu
jak obohacuje své okolí a to jak svýmy názory, tak
i většími činnostmi jako organizace conů.
Vzestupy a pády japonského videoherního krále
// Karel „Alucard“ Kališ
Kdo že je ten japonský videoherní král? Přeci
společnost Nintendo, kdo jiný! V tento okamžik
požádám fanoušky Sony, Konami, Square Enixu,
Capcomu a dalších japonských herních
společností, aby si lynč naplánovali až po skončení
přednášky. Děkuji. Nintendo je považováno za
nejvlivnější společnost v herním byznysu, má na
svědomí vznik nejslavnějšího herního maskota
(Mario), nejprodávanější herní handheld
(Nintendo DS) a v zásobě celou řádku úspěšných
herních značek. Ovšem cesta od malé společnosti,
která začala v roce 1889 s výrobou karet
Hanafuda, k videohernímu molochovi s tržní
hodnotou přes 85 miliard dolarů byla dlážděna
úspěchy, stejně jako brázděna šílenými nápady
i kardinálními omyly. Věděli jste například, že
Nintendo svého času provozovalo síť hodinových
hotelů? Víte, co je to Virtual Boy? A znáte jména
Gunpei Yokoi, Hiroshi Yamauchi, či Shigeru
Miyamoto? Pokud ne, tak si nesmíte nechat ujít
přednášku, která bude plná sexy instalatérů,
vesmírných lišáků, zelených tunik a možná
i smysluplných informací.
Výzdoba pokoje v „Harajuku stylu“
// Petra Éliarosa Zlámalová
Základní pravidla, návody i nápady na výzdobu
pokoje a uspořádání šatníku. Ať máte rádi
přeslazenou Decoru, krásnou Lolitu nebo temný
Gothic styl – na své si přijde každý. Když sami
chodíte v krásném netradičním oblečení, proč
byste nemohli mít do stejného stylu i zařízený byt?
Yaoi očima akademiků
// Angie
Nebudete tomu věřit, ale o yaoi a slashi se píše
akademická literatura, a to už od osmdesátých let!
Díky ní si tyto fenomény můžeme ukázat v úplně
novém světle – kulturně srovnávacím,
genderovém a nebo třeba sexuologickém. Jsou
mužské postavy v yaoi skutečně homosexuálové,
a když už jsme u toho, skutečně muži? Co ženy
a dívky přivádí k yaoi a slashi? A hlavně, dokážou
nám antropologové vysvětlit yaoistky a jejich
závislost? To vše probereme v přednášce, kde se
budeme o prasečinkách ve vší slušnosti pouze
bavit, nikoli je ukazovat. Vítáni jsou jak přátelé
yaoi žánru, tak jeho zavilí odpůrci i osoby yaoi
dosud nedotknuté. Ano, pánové, to platí i pro vás!
Zájmové aktivity na školní půdě
// Lucie „Lusi“ Taublerová
Kdo nějakou chvíli sleduje anime, musel nabýt
dojmu, že se to na japonských školách hemží
desítkami zájmových klubů a kroužků. Od
sportovních, přes kulturní, až po naprosto bizarní.
V přednášce se podíváme na to, jak je to
doopravdy, jaké nejrůznější školní kluby bychom
mohli najít v reálném Japonsku a jaké v anime.
Samozřejmě nebude chybět přehlídka těch
nejšílenějších aktivit, u kterých se školáci
v anime schází po vyučování.
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Legenda

neděle

sobota

pátek

Rotunda
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

Zahájení
+ AMV
+ křest Vějíře

Sál A
technická pauza

Princezna a pilot

Sál B

Sál C

technická pauza

technická pauza

Soutěžní AMV

Soutěžní AMV

technická pauza

Tiger & Bunny

technická pauza

Mlsné jazýčky

(EN sub)

Knihomolka

Phi Brain

technická pauza

Hlasy z hvězd

technická pauza

Zájmové aktivity
na školní půdě
technická pauza

Dogura Magura

technická pauza

Duševní obtíže
kreslených hrdinů

Hanasaku Iroha

Motorismus v anime
Hlasy z hvězd (EN sub)

Dogura Magura
(EN sub)

Delicious Flat Chests

Rinne no Lagrange

technická pauza

technická pauza

Ostrov zapomnění
zavřeno

Towa a Quon

Crossdressing

zavřeno

Japonské válečnictví
Proč se praotec
Japonec spletl

technická pauza

AMV budíček

Ze života středoškoláků

technická pauza

AMV budíček
technická pauza

Návrat Sépijky!

To je Bašta!
Srpnová symfonie
technická pauza

Soutěž
kostýmů

Mothy

Srpnová symfonie

„Svět načančaných holčiček“
technická pauza

(EN sub)
technická pauza

Streaming Rotunda
Japonské umění
až po současnost
Představení komiksu

technická pauza

technická pauza

Fantasy pre dievčatá

Japonský
vesmírný program

Streaming Rotunda

Ze života středoškoláků

Omyly o anime

technická pauza

Animekvíz

technická pauza

Děti, které
následují hvězdy
Fate/stay night:
Unlimited Blade
Works

Ze života středoškoláků
technická pauza

Streaming Rotunda

technická pauza

Výzdoba pokoje
v „Harajuku stylu“

Ze života středoškoláků

technická pauza

Vliv fandomu
na otaku mysl

Kráska s vějířem
a mečem

technická pauza

Vyhlášení soutěží

Thinking
Like an Anime
Writer

Bleach!

technická pauza

technická pauza

Soutěžní AMV

Gyaru

technická pauza

Národnostní
archetypy v anime Ostrov zapomnění
Cosplay
divadlo

Fanfikce

technická pauza

Světový cosplay

Touhou fandom
Fenomén: Cosplay
Stvořitelé mang
technická pauza

Otaku kabaret

Jak nevysvětlovat
anime ostatním

technická pauza

technická pauza

Fenomén Hentai,

Princezna a pilot

Princezna a pilot
(EN sub)

aneb Proč jsem to jen sakra četl

technická pauza

Yaoi očima akademiků

Polibek v temnotách

Oblivion Dust
technická pauza

Rinne no Lagrange
Knihomolka

Hanasaku Iroha
Vliv Druhé světové na anime
tvorbu aneb z iluze do kaluže

zavřeno

zavřeno

Srpnová symfonie Evropský šerm v anime
Fate/stay night:
Unlimited Blade
Works
Ponyo z útesu
nad mořem
technická pauza

Cosfight
Hetalia v zemi
za zrcadlem
technická pauza

Malé divadlo kjógenu

AMV budíček
technická pauza

Phi Brain
Japonská kuchyně
Smrt – srovnání kultury smrti
v Čechách a v Japonsku
technická pauza

Pět důvodů, proč japonské
hry nejsou jen pro Japonce

Hlasy z hvězd
AMV budíček

Návrat Sépijky!
Pokemanz
on teh Internetz

Ze života středoškoláků
Vše, co jste chtěli
vědět o cosplayi
a báli jste se zeptat

technická pauza

technická pauza

technická pauza

Děti, které
následují hvězdy

Vzestupy a pády japonského
videoherního krále

technická pauza

technická pauza

Dogura Magura

Zakončení conu

Ze života středoškoláků

Děti, které
následují hvězdy
(EN sub)
technická pauza

To je Bašta!
(EN sub)
technická pauza

workshop
přednáška
film / seriál
soutěž
doprovodný program

Herna
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

volné hraní

Zóna oddechu

zavřeno

Japonské šachy Shogi

Sbal si svého ukeho

Riichi Mahjong
volné hraní

Beseda
a autogramiáda
s autory Vějíře
Fest*Pokec

Hanafuda

zavřeno

zavřeno

volné hraní
Fest*Pokec
Hanafuda
volné hraní

Go
Japonské šachy Shogi

Kaligrafie
+ Hanafuda
Hanafuda

Festovní
konoha.cz
minisraz
Diskuse o Harajuku módě
+ StreetPass sraz
Tvorba originálních
doplňků

volné hraní
Japonské šachy Shogi
volné hraní

Riichi Mahjong
volné hraní

Fest*Pokec
Go
volné hraní

zavřeno

zavřeno

volné hraní
Kaligrafie
Riichi Mahjong

Fest*Pokec

Cosfight
– jdeme do toho

Go
Japonské šachy Shogi

Pokud máte potíže nebo potřebujete poradit, je tu pro vás infolinka: 776 200 465

Workshopy
Cosfight – jdeme do toho
// Robert Waschka
Workshop navazuje na předchozí přednášku.
Trochu se rozhýbeme a dáme dohromady nějaký
ten boj. Padne facka na sále, kopneme si pár
podpásových a nakonec dojde i na nože, meče, kosy
a jiná zařízení.
Kaligrafie
// Light Point
Láká vás japonské umění krasopisu? Chcete se
dozvědět více o kaligrafii a také si ji vyzkoušet?
Připravili jsme si pro vás zajímavý workshop na
toto téma. Nechte se naší lektorkou Yuko pomocí
lehkých tahů štetce zavést do světa umění,
uvolnění a seberealizace.
Kimono Henšin Studio
// Elien&Nienna
Fascinuje vás svět gejš a samurajů? Chtěli byste si
vyzkoušet jak se (ne)dá dýchat po stažení do
kimona? A co teprv ty divné trepky na nohách!
Elien s Niennou vám letos dají po vzoru
japonských Henšin Studií možnost vyzkoušet si
na vlastní kůži, jak se kimono obléká, jak se v něm
dá i nedá hýbat, a vůbec jaké to je. Samozřejmě
budete mít možnost se v něm vyfotit a vytištěnou
fotku si odnést domů jako suvenýr.
Sbal si svého ukeho
// Petra Éliarosa Zlámalová
Představení nové yaoistické karetní hry. Je
vtipná, ba přímo šílená! Jak získá Chladný Seme
srdce Naivního Ukeho? Komplimenty a lízátky?
Zákeřnou lstí? Naivní Uke je sice strašně blbý
a?všemu věří, ale nebude to tak snadné – plány
jim totiž kazí zlý a proradný Kazišuk!
StreetPass sraz
// ninty.cz
Pokud máte Nintendo 3DS, určitě si ho na
AnimeFest vezměte s sebou. Proběhne zde
StreetPass setkání majitelů tohoto herního
handheldu – získáte tedy StreetPass hity, nové
dílky do puzzlíků, můžete si zahrát s ostatními
multiplayerové hry (Mario Kart 7, Kid Icarus:
Uprising, Resident Evil: Revelations a další),
povyměňovat si Pokémony do Pokédexu 3D
a podobně.
Thinking Like an Anime Writer
// Jonathan Clements
In this acclaimed workshop, delegates will be put
through a real-life brainstorming process to create
the outline of a new animated TV show for
a fictional corporation. They will experience the
joy of new ideas and the misery of unwelcome
truths from company accountants. Their storyline
will be subjected to due diligence from many
real-world perspectives – as well as standard craft
concerns, they will be made to consider the effects
of design, packaging, advertising, budgets,
spin-offs, legal issues, broadcast paradigms, the
foreign markets, audience reception and earlier
precedents. The process will be an exercise, but
the directives will be all genuine decisions made
by real-world companies. Aspiring writers,
designers, managers and animators are all
welcome – as in the real world, the workshop will
comprise group efforts to reach saleable solutions.
Let's write a story! And then let's watch head office
screw it up. And then let’s write another story, so
we can all keep our jobs. Described by previous
participants at Screen Academy Wales, the Irish
Film Institute, Swansea Metropolitan University
and the private sector as “instructive”,
“illuminating”, "terrifying”, “life-changing” and
“better than the guy we had last week”.
Prerequisites: You will need a pen, some paper and
a brain. Some knowledge of Japanese animation is
helpful but certainly not essential.
Time: 3.5 hours, Numbers: maximum 12 people

Tvorba originálních doplňků
// Petra Éliarosa Zlámalová
Pro všechny šikovné ruce, které se nebojí jehly
a nitě. Ušijeme si několik různých, nápaditých
šperků a doplňků! Těšte se na rozličné techniky
tvorby a zajímavé nápady! Vhodné též pro
švadlenky - začátečnice.
Vše, co jste chtěli vědět o cosplayi a báli jste se
zeptat
// Alfred a Myra
Rádi byste začali s cosplayem a nevíte jak na to?
Nebo už naopak postavu vybranou máte a nevíte
jak na doplňky, rekvizity, zbroje? Zajímá vás, jaké
možnosti čeští cosplayeři mají? A chcete vědět, jak
to dělají zahraniční profíci? Navštivte náš
diskuzní workshop, na kterém rozbijeme několik
mýtů, nahlédneme pod pokličku výroby cosplaye
a povíme si něco o průběhu cosplay soutěží.
Soutěže
Animekvíz
Temi a Akira vás opět zvou na test intuice
a znalostí Japonska, jeho kultury, anime a vlastně
všeho. Testem projde i vaše bránice a účastnit se
mohou všichni, kdo chtějí něco vyhrát a jsou
vlastníky tužky a kousku papíru.
Cosplay divadlo / Cosplay Theatre
Připravte se na smršť scének, které si pro vás
připravily soutěžní týmy. Soutěžící mají pouhých
pět minut na to, aby vás zaujali a získali tak vaše
hlasy. Zkusí to komedií? Nebo snad bude
vhodnější psychologické drama? Uvidíme Naruto
furianty nebo snad Fullmetal Hamleta?
Funny turnaj
Funny turnaj je tu pro všechny pokročilé hráče,
kteří se nebojí improvizací, módů a nezvyklých
situací při hraní hudebních her. Obtížnost se bude
pohybovat mezi levely 3 - 6, ale přihlásit se mohou
i začátečníci, protože občas reagují na nezvyklé
situace lépe, než zkušení hráči. Kostýmy sebou!
Mistrovství České Republiky v Tanečních hrách
& IDGC
Mistrovství České Republiky v tanečních hrách je
největší a nejdůležitější soutěží pro všechny
aktivní hráče už od roku 2005, kde se každoročně
sejde hrstka těch nejlepších, aby poměřili své síly
a ukázali všem přítomným divákům, že hudební
hry dokáží být zábavou i vážně míněným sportem.
IDGC je zkratka pro „International Dance Game
Championschip“ a jedná se o turnaj volně
navazující na MČR, ve kterém se utkají ti nejlepší
hráči tanečních her z České Republiky, Rakouska,
Slovenské Republiky, Polska a nebo Německa,
kteří dosahují kvalit světové úrovně.
Program dne bude rozdělený na dopolední
kvalifikaci, která je společná pro všechny
účastníky obou turnajů a odpolední play off,
rozdělené na kategorie 1. Muži, 2. Ženy a IDGC.
Pravidla, pokyny a aktuální informace najdete na
adrese czechddr.cz/mistrovstvi_cr_2012.php,
přihlásit do turnaje se můžete zdarma pomocí
aplikace Stats czechddr.cz/stats/. Pro všechny
účastníky soutěže je zajištěný vstup po dobu
turnaje zdarma.
Mlsné jazýčky
Animefestí laboratoře uvádějí:
Každý rok se snažíme vymyslet pro vás nové
soutěže nebo program. Někdy se nám to daří, jindy
končíme rozpačitě nebo rovnou fiaskem. Proto
jsme si řekli dost! Letos si prostě jednu ze
zvažovaných soutěží vyzkoušíme nanečisto přímo
na Animefestu. Ověříme si, jestli má smysl tento
typ soutěže dopracovávat, zjistíme, jak potměšilé
máme návštěvníky. V hlavní roli spousta
zvláštního jídla a pití, v roli moderátora oblíbená
osobnost! Pokud vás zajímá, jak takové hry
vznikají nebo co z toho může vzejít, stavte se za
námi. Nemusíte se bát, přímá účast vám nehrozí,

z bezpečnostních důvodů si tentokrát hlavní
soutěžící vybereme sami. Na vás čeká „pouze“ role
pomáhajícího či škodícího publika.
Otaku kabaret
Nevíte co s načatým sobotním večerem?
Zúčastněte se našeho otaku kabaretu, jediného
večerního představení, kde publikum nezůstává
stranou! Přijďte si zahrát a zasoutěžit
v pantomimě, slovních přestřelkách či
improvizaci s amatéry i profesionály nebo se jen
tak pobavit!
stranou! Přijďte si zahrát a zasoutěžit
v pantomimě, slovních přestřelkách či
improvizaci s amatéry i profesionály nebo se jen
tak pobavit!
První český Freestyle turnaj
Freestyle je zvláštní technika hraní 4 nebo 5ti
panelových her, při které jste většinu skladby
otočeni k obrazovce bokem nebo zády a potvrzujete
hudební značky z paměti nějakým vtipným nebo
netradičním způsobem. Originalitě se meze
opravdu nekladou – můžete hrát sami nebo si
připravit krátkou scénku s někým dalším, můžete
hrát na jedné podložce nebo na dvou, můžete
používat nejrůznější rekvizity nebo opouštět
platformu a znovu se vracet, ale vždy je nutné
zároveň dohrát skladbu, kterou jste si zvolili. Více
informací najdete na této adrese
czechddr.cz/freestyle, systém hodnocení je na
tomto linku czechddr.cz/freestyle_pravidla.php,
přihlásit do turnaje se můžete zdarma pomocí
aplikace Stats czechddr.cz/stats.
Soutěž kostýmů / Cosplay Contest
Hrbili jste se nad šicím strojem, pořezali se
o nůžky a rozpíchali si prsty jehlami? Obíhali jste
celé město, abyste sehnali tu správnou paruku,
látku či pentle? Předveďte výsledek svého snažení
divákům.
O vítězích soutěže rozhoduje hlasování diváků,
snažte se tedy na ně co nejlépe zapůsobit během
přehlídky i celého dne. Ovšem samozřejmě ve vší
počestnosti.
V porotě zasednou také zahraniční znalci cosplaye
z našich hostů.
Doprovodný program
Beseda a autogramiáda s autory Vějíře
Zajímá vás jak vypadají a co jsou zač autoři
českých „mang“? Jste zvědaví, kolik času zabere
vytvořit krátký příběh do Vějíře? Nebo si jen
chcete trochu pokecat, potřást rukou a říct si
o věnování? Máte jedinečnou možnost si v rámci
besedy a autogramiády autory letošních
příspěvků odchytit!
Diskuse o Harajuku módě
Zaujala Vás japonská móda a chcete se sejít
s lidmi, kteří se tak oblékají? Lolity, Decory,
Gyaru i Visual... Jaké to je, oblékat se odlišně? Kde
se v ČR dá sehnat takovéto oblečení? Jaká je naše
komunita? Tyto, i kterékoli další otázky, co Vás
napadnou, rádi zodpovíme! V diskusi jsou vítání
veteráni, nováčci i jen vzdálení pozorovatelé.
Fest*Pokec / Fest*Chat
Další časy doplníme, Fest*Pokec bude probíhat
v průběhu celého Animefestu.
Přijeli jste sami a hledáte možnost, jak se
seznámit s ostatními? Utekli vám kamarádi na
oběd a vy nemáte hlad, nebo jen potřebujete
vyplnit prázdný prostor v programu? Naši
moderátoři jsou tu pro vás! Prostě přijďte, posaďte
se a jdeme na to! Že vám témata jako kliková
hřídel nic neříkají a Poble Espanyol je pro vás
španělskou vesnicí? No a? Po pár minutách
našeho Fest*Pokecu zjistí i ti nejstydlivější z vás,
že se vlastně dokáží bavit prakticky o čemkoliv!
Testováno na lidech a to i na těch
zakřiknutých!
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Hanafuda
Tento wokshop dá každému prostor poznat
tajemství 48 karet zdobených květinami, které
jsou nedílnou součástí japonské kultury už od 16.
století. Navštivte nás a nechte se zatáhnout do
této úžasné hry. Naučíte se poznávat 12 různých
druhů květin na obrázcích a několik zvířat
k tomu... A hlavně si budete moct sami zkusit
hanafudu – variantu koi-koi. Karty pro hraní
Hanafudy jsou v Herně přístupné pro volné hraní
po celou dobu Animefestu.

Kavárna / Maid café
Kavárna se nachází v druhém podlaží Rotundy.
Jako vždy se můžete těšit na obsluhu milých
maidek a usměvavých butlerů pod vedením Hagu
a Temi. Kvůli zvýšenému zájmu návštěvníků jsme
pro kavárnu vyhradili větší prostory i možnost
vzít si občerstvení s sebou. Nemusíte se tedy bát,
že se na vás nedostane. Letos navíc probíhá
zajištění občerstvení plně v naší režii, takže vás
budeme rozmazlovat kávou z pražírny výběrové
kávy Doubleshot, která se stará i o nejlépe
hodnocenou českou kavárnu Můj šálek kávy.
Kávové nápoje vám připraví zkušený barista.
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Japonské šachy Shogi
Japonské šachy jsou hodně rozšířené a známé
hlavně v domácím Japonsku. Ve světě je to ale
o něco horší i přes to, že její tradice a historie je
velice pestrá. Hra se v západním světě neuchytila
hlavně kvůli složitosti japonských znaků
popisující jednotlivé kameny. Tuto hru tedy spíše
hrají jen nadšenci a profesionálové. My jsme pro
Vás ale tuto bariéru odstranili a ke klasickým
znakům jsme přidali i přepis do mezinárodních.
Teď si hru může vyzkoušet opravdu úplně každý!
Tak neváhejte a přijďte si s námi zahrát.
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Hudební hry / Dance Games
Máte rádi klasické taneční hry? Přiďte si k nám
vyzkoušet Dance Dance Revolution (DDR), In The
Groove (ITG), Everstep nebo Pump It Up na pravé
taneční arkádě! Chcete do tance zapojit celé své
tělo? Pak se Vám možná budou líbit hry Para Para
Paradise nebo Dance Evolution a The Black Eyed
Peas Experience pro pohybový senzor Kinect,
které Vás dokonce tančit naučí. Hledáte něco
méně náročného? Zastavte se u her Pop’n’Music
nebo DrumMania, které jsou naprostou
Japonskou klasikou a bez kterých by linie
hudebních her nikdy nebyla úplná.
Kromě volného hraní jsou pro Vás připravené
i soutěže – v sobotu se uvidíme u nejdůležitějšího
turnaje letošního roku – Mistrovství České
Republiky v tanečních hrách nebo u mezinárodní
exhibice hráčů tanečních her z celé Evropy a na
neděli je připravený Freestyle turnaj jednotlivců
i dvojic. Ať už přijdete hrát nebo fandit, těšíme se
na Vás!
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Go
GO (japonsky), Baduk (korejsky), Wei-qi (čínsky)
– je desková hra hraná černými a bílými kameny
na desce s vyznačenou čtvercovou sítí 19x19
průsečíků. Cílem je zabrat co nejvíc území. V Asii
jde nejen o sportovní, ale zejména kulturní
fenomén rozvíjený pět tisíc let aktuální i dnes.
Navštivte nás a nechte se našimi instruktory z řad
Go klubu Brno zatáhnout do této úžasné hry. Sady
pro hraní go jsou v Herně přístupné pro volné
hraní po celou dobu Animefestu.

Plánek: Rotunda – galerie
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Festovní konoha.cz minisraz
Jste fanoušci mangy a anime Naruto? Bojíte se, že
stejných nadšenců bude na Animefestu málo?
Znáte stránky konoha.cz? Pokud jste alespoň na
jednu z otázek odpověděli kladně, máme pro vás
řešení. Přijďte mezi nás, na Festovní konoha.cz
minisraz. Pokecáme nejen o Narutovi, zahrajeme
si hry, zasoutěžíme o zajímavé suvenýry... Ale
především poznáme osobně ty, kdo se jinak
skrývají za svými nicky.

hlavní vstup

Pokud káva nepatří mezi vaše oblíbené nápoje,
možná vás potěší šťáva z výborných sirupů Yo
nebo třeba hrnek čaje. Mlsné jazýčky jistě
nadchne pestrý výběr čerstvých zákusků
z brněnské cukrárny Pusinka.
Malé divadlo kjógenu
Busu (Lahodný jed)
Klasický kjógen, o němž se nám dochovaly první
zprávy z 12. století. Pán se musí vzdálit z domu,
aby zařídil velmi důležitou záležitost. Přikáže
svým sluhům dohlížet na dům a zejména na jeho
drahocennost – soudek busu (ve skutečnosti
lahodný cukr), který pán v obavě, že bude sluhy
v jeho nepřítomnosti spořádán, vydává za prudký
jed. Pán odchází a všeteční sluhové začnou
okamžitě kontemplovat nad povahou soudku
s jedem. Po počátečních obavách překonávají
ostych a rozhodnou se na busu podívat zblízka…
Honekawa (Mnich, kostra a její obal)
Starý mnich odchází do ústraní a klášter předává
svému žáku. Žák se horlivě snaží svůj nový úřad
zvládat, avšak hned při první příležitosti půjčí
poutníkovi klášterní deštník. Starým mnichem je
pokárán, neboť deštník je jediným majetkem,
který může mnich vlastnit, a proto jej půjčovat
nesmí. Starý mnich poradí žákovi výmluvu pro
příště a druhá návštěva na sebe nedá dlouho
čekat. Leč poutník nepřijde pro deštník,
nýbrž prosí o koně.

Riichi Mahjong
Mahjong. Asijská stolní hra o 136 obdélníkových
kamenech pokrytých nepřehlednou změtí
různobarevného rozsypaného čaje. Udělejte si v té
změti pořádek a seznamte se s důmyslnou hrou,
která si pro zasvěceného hráče i v době dokonalých
počítačových her dokázala uchovat své
nepřekonatelné kouzlo a podmanivost. Navštivte
náš workshop, ve kterém vás hru naučíme, a po
kterém této hře možná propadnete i vy. Sady pro
hraní Mahjong jsou v Herně přístupné pro volné
hraní po celou dobu Animefestu.
Přednášky z festovního archivu
V sále C budou během sobotní a nedělní noci
promítnuty následující přednášky z minulých
ročníků Animefestu:
• Crossdressing
• Japonské válečnictví
• Proč se praotec Japonec spletl
• Vliv Druhé světové na anime tvorbu aneb
z iluze do kaluže
• Evropský šerm v anime
• Pět důvodů, proč japonské hry nejsou jen
pro Japonce
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Ubytování – Tělocvična Sokol
Jelikož tušíme, že část lidí nevydrží dvě noci beze spánku, zřejmě bude dost lidí shánět přespání. Jak zmiňujeme mezi častými dotazy, pokud vydržíte
vzhůru přes noc, nemusíte mít žádné ubytování, program poběží non-stop.
Nelze ovšem přespat v prostorách Animefestu - ubytování si musí zájemci zajistit sami. Jedinou výjimkou je tělocvična, kterou se nám podařilo
domluvit.Pro ubytování v tělocvičně se nemusíte registrovat, může tam přespat kdokoliv z návštěvníků Animefestu.V tělocvičně jsou k dispozici sprchy.
Tělocvična TJ Sokol Brno je od místa konání vzdálena pět zastávek trolejbusem (cca 10 minut).
Doprava: od výstaviště ze zastávky Výstaviště - hlavní vstup pojedete trolejbusem 25 nebo 26 na zastávku Konečného náměstí (pátá zastávka,
potřebujete jízdenku za 20 Kč). Poté půjdete dále ve směru jízdy, přejdete přechod, dáte se doprava a po 350 metrech dojdete k tělocvičně.
Z provozních důvodů je bohužel počet ubytovaných omezen.

festovní mapa
čajovna „Inaris“ + Maid Café

zastávka Konečného náměstí

Hayashi

Tělocvična TJ Sokol

Sál B. Bakaly

Knihovna J. Mahena
Koishi Shop

Cesta čaje
AN Grand

Kavárna Trojka
zastávka Hlavní nádraží

zastávka Výstaviště – hlavní vstup

Hlavní nádraží

zastávka Autobusové nádraží

Rotunda

zastávka Křížkovského

Zvonařka
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