deváté • samostatně neprodejné
Animefest 2013
2012 • číslo desáté

Obsah
3
4
5
8
14
18
21
23
27
28
30
37
38
43
45
46
52
54
60
79
80

Úvod — vítejte na Animefestu 2013
Sexy přehrada
Berserk
Trilogie Berserk: Zlatý věk (ze zákulisí)
Co jsme hltali před deseti lety?
Japonci v západních komiksech
NeCONvenčně
Comiket: fronty, fronty a zase fronty!
Korejská kuchyně
Fenomén BJD panenek
Šógun
NeCONvenčně
Tváře Animefestu
Vystřiženo z kontextu
Jak se mi z bratra otaku stal
Otakumise
Anime News Nina
Otaku horoskop
Mít svého prince
Partneři a sponzoři
Poděkování

Legenda: Anime Japonsko Komunita Komiks

Tiráž, aneb kdo za to může
šéfredaktorka: Taylor
korektura: Alexej
koncepce: hintzu
obálka: Kobylka v pyžamu
sazba a předtisková příprava: Viktor
tisk: Uniprint

1

Vítejte na Animefestu 2013
Vítejte na desátém ročníku Animefestu!
Zní to skoro neuvěřitelně, Animefest
letos opravdu slaví kulaté výročí. V roce
2004 nikoho z nás nenapadlo, že zájem o anime v Česku může být tak velký
a tak mohutně se rozšíří. Díky úsilí, potu
a krvi všech pořadatelů od prvního ročníku a dalších let se Animefest zařadil mezi cony evropské úrovně a dobře
se zapsal také u japonských společností.
Postupné budování dobrých vztahů a dokazování kvality Animefestu se projevilo
například tím, že letos můžete zhlédnout
poslední díl trilogie Berserk jen pár týdnů
po premiéře v Japonsku, jako první promítání mimo Japonsko, a navíc Animefest
navštíví režisér celé trilogie.
Často jsou naši japonští partneři překvapeni, že dokážeme tak velkou akci
stále pořádat jen jako neziskové sdru-

žení ve svém volném čase, jako neprofesionálové. Ovšem jak praví stará moudrost,
profesionálové postavili Titanic, amatéři
postavili archu. Zveme vás na palubu,
na celý víkend odrazíme od břehu. Na Výstavišti už jsme se více zabydleli a snažili jsme se odstranit potíže, které nám
i vám minule ztrpčovaly život. Opět jsme
se pokusili rozšířit program o nové pořady
a experimenty, které vás vtáhnou přímo
do akce. Neustále sledujeme vaše reakce
i přání, důležitá je pro nás kritika i pochvala. První nám pomáhá Animefest neustále vylepšovat, druhé nám dává energii
pro přípravu dalšího ročníku.
Magickým číslem Brna je jedenáctka,
vzpomeňte si na to, až v jedenáct hodin
uslyšíte odbíjet poledne. Těším se na setkání opět za rok při čarovném Animefestu.
Adam „Christof“ Rambousek
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Sexy přehrada
V roce 2009 se čínská vláda rozhodla,
že nastal čas chránit lid před nástrahami
internetu. Nejlépe tak, že se ke všem
novým počítačům přibalí speciální software. Green Dam Youth Escort (zelená
přehrada pro ochranu mládeže) byl navržen, aby mládeži zajistil harmonický (a „zelený“) život tím, že odﬁltruje obrázky
s příliš mnoha růžovými pixely a zablokuje nevhodné weby. Jenže byl plný chyb
a dost otravný.
Čínská internetová komunita bleskově
spustila protesty podivně kreativního rázu.
Vymysleli hrdinku v manga stylu, jménem
Lu Ba Niang (v překladu — dívka od Zelené přehrady). Lu Ba Niang si oblékla kvazi-vojenskou uniformu s ironicky krátkou
sukní a hlídkovala na interwebech s pohotově připraveným cenzorským štětcem
a rudou páskou s nápisem „disciplína“.
Na čepici občas má malý znak kraba, protože slovo pro „říčního kraba“ je v čínštině homonymem pro „harmonizaci“.
Na protestech spojených s Lu Ba Niang
je zajímavé, že odhalují, jak je v Číně oblíbená japonská popkultura. Amatérští kreslíři a vtipálci snadno přejali japonský styl
kresby. Nejde jen o moe vzhled Lu Ba Niang,
ale spoustu drobných detailů, např. Vocaloidí cenzorskou hymnu nebo hentai varianty, kdy podrobně zkoumá červenající
se anime děvčata. Obsah a styl protestů
vypadá velmi ovlivněn hentai fandomem,
některé obrázky dokonce imitují erotické
visual novely s texty v japonštině. V jednom případě se postava dokonce jmenuje
Lubako, jako by byla Japonka.

Statistiky stahování a stížnosti na pirátství naznačují, že japonské tituly
jsou v Číně „neoﬁciálně“ oblíbené. Rozsah a velikost protestů proti Green Dam
naznačují, že existuje dostatečně početná
komunita čínských otaku. Dokonce i dnes,
když jsou japonské materiály v nemilosti
kvůli roztržce o ostrovy Senkaku. Green
Dam se ani nedočkal pořádného startu.
Po odhalení, že obsahuje kód ukradený
od americké softwarové společnosti, přišel
o vládní ﬁnancování a změnil se na „dobrovolný“. Hups…
Jonathan Clemens

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/blog/2013/03/hot-dam/
ské animace, která by měla vyjít v roce 2013.
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Berserk
Pod slovem berserk si většina lidí představí strašlivého severského válečníka,
který se v záchvatu bojového šílenství řítí
do nejlítější zteče. Zde na Animefestu však
máme úplně jiného Berserka, toho s velkým „B“. A máme ho tu hned několikrát.
Nejenže se bude promítat nová ﬁlmová trilogie Berserk Golden Age Arc, ale navíc
nás svou návštěvou poctí samotní tvůrci
těchto ﬁlmů, režisér Tošijuki Kubóka
a producent Eidži Macuo. A co to tedy
ten Berserk vlastně je?
Seinen manga s názvem Berserk z pera
Kentaro Miury vznikla poprvé v roce 1988
a vydává se nepřetržitě od roku 1990, třebaže posledních sedm let vychází nepravidelně. V roce 1997 se navíc část příběhu
dočkala zpracování do podoby pětadvacetidílného anime, a později přibyly ještě
tematické videohry. Posledním přírůstkem je pak série ﬁlmů, z nichž první část,
trilogie Berserk Golden Age Arc, vychází
postupně od února loňského roku.

Příběh je dějově zasazen do pseudoevropského, středověkého fantasy světa
a sleduje životy žoldnéře Gutse a velitele žoldácké Družiny Jestřába (Band of
the Hawk), Grifﬁtha. Přestože se Berserk žánrově řadí do temné akční fantasy,
pod hektolitry krve a horami beznaděje
se skrývají mnohem složitější myšlenky,
než je u tohoto žánru zvykem. Autor se nebojí ukázat skutečnou povahu lidí a realitu života naprosto bez skrupulí. Dnes
se sice s tímto postojem setkáváme častěji než dříve, je ovšem dobré si uvědomit, že právě tímto Berserk předběhl svou
dobu.
Trilogie Berserk Golden Age Arc, nazvaná
podle stejnojmenné pasáže mangy, nahlíží
na minulost Gutse, a především na jeho
Zlatý věk, kdy byl nájemným žoldnéřským
kapitánem. Guts, muž který vyrostl na bitevním poli mezi vojáky a žoldnéři, nezná
v životě nic než boj a jeho hodnoty, život
a smrt. Teprve poté, když se stane členem
Družiny Jestřába, pozná i přátelství a později také lásku. To první najde u jejího
vůdce Grifﬁtha, to druhé u Cascy, jediné
bojovnice v Družině Jestřába. Díky Griffithově intelektu a Gutsově odvaze a síle
se o jejich skupině šíří zvěsti jako o neporazitelné. Příběh vrcholí a zdá se, že cestu
za naplněním Grifﬁthova přání stát se králem už nemůže nic překazit. Škobrtnout
však může každý, a čím výše člověk šplhá,
tím hlubší propast se pod ním otevírá.
Někdy i hlubší a temnější, než by se dalo
čekat, ale o tom se více dozvíte sami.
První z ﬁlmů, Berserk Golden Age Arc I:
The Egg of the King, dějově překlene stejnou
Anime 5

část příběhu jako deset epizod anime.
Původních přibližně dvě stě minut se tedy
tvůrci snaží vtěsnat do pouhých sedmdesáti, kvůli čemuž musely být vypuštěny
či zkráceny některé scény. Bohužel se tím
vedlejší postavy stahují do pozadí, neboť
na jejich detailní prokreslení není v díle
čas. Divák, který nezná původní anime či
mangu, tak zůstává ochuzen o část příběhu, avšak duch celého díla naštěstí
zůstává zachován.
Druhá část trilogie s názvem Berserk
Golden Age Arc II: The Battle for Doldrey diváka vhodí rovnou do víru dalších
událostí. Film obsáhne podobně velkou
část příběhu jako první díl, tentokrát už
však na devadesátiminutové stopáži. Děj
je plný silných momentů a především pak
závěr této části mi vždy zaručeně vezme
dech. Konec druhého ﬁlmu jsem se naučil
nenávidět a zároveň milovat. Nenávidím
tu beznaděj, miluji odvahu autora a realističnost.

Třetí ﬁlm, který vyšel letos v únoru,
se jmenuje Berserk Golden Age Arc III:
Descent. V osmdesáti minutách nám zde
tvůrci ukáží to, co jsme mohli vidět v posledních šesti dílech anime. Tedy, mohli
a nemohli. Jak všichni praví znalci tohoto
díla vědí, prvotní anime bylo ukončeno
vlastní dějovou tečkou, protože manga
stále pokračuje. A vzhledem k tomu,
že původní záměr bylo postupně zﬁlmovat celou mangu, v tomto díle se dozvíme,
jak to všechno bylo doopravdy.
Je nezbytné zmínit, že celá trilogie
byla vytvořena za pomoci technologie
CGI (Computer-generated imagery), která
značně ovlivňuje podobu kresby. Narozdíl od původního anime se tak nedočkáme statických záběrů a předpotopní
animace, ale počítačem upravené pastvy pro oči, která v prvním ﬁlmu skvěle
zobrazuje bojové scény, ovšem ve větším
měřítku, například bitvách, působí nepatřičně a podivně. V druhém ﬁlmu animace

© Kentaro Miura
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doznala dalšího výrazného zlepšení, takže
už neruší téměř v žádné scéně.
Soundtrack ﬁlmy skvěle podkresluje a je
bez nadsázky srovnatelný s často vyzdvihovaný m soundtrackem z pr votní ho
anime. Vždyť také ústřední píseň trilogie
složil Susumu Hirasawa, autor písní nejen
k animované tvorbě, ale i k většině berserkovských videoher.
Celá trilogie je strhujícím dílem, které
učaruje každému fanouškovi fantasy
a anime. Vtěsnat pětadvacet dílů anime
a devět volume mangy do tří ﬁlmů je
nadlidský úkol, který však tvůrci zvládli
na jedničku. Ti, kdo toto dílo znali již
dříve, si znovu připomenou jeho strhující příběh a navíc se můžou těšit na další
pokračování. A pokud jste ve světě Berserka nováčci, rozhodně si nenechte tuto
žánrovou klasiku, které propadly miliony
lidí po celém světě, ujít.
Vojtěch Korecký

© Kentaro Miura

Trilogie Berserk: Zlatý věk
ze zákulisí

Jak celý projekt začal?

Dveře pro novou animovanou verzi
ságy Berserk otevřel pilotní ﬁlm v květnu
2008. Po uvedení televizního seriálu přicházely různé nabídky na novou animovanou verzi. Když ale Kentaró Miura, autor
mangy, a Akira Šimada, redaktor vydavatelství Hakusenša, viděli 70vteřinový
pilotní ﬁlm od Lucent Pictures a Studio 4 °C, režírovaný Tošiukim Kubookou
s návrhy postav od Naojukiho Ondy, byli
uchváceni. Dopad 3D počítačové graﬁky
ve spojení s detailní 2D kresbou skvěle
vyjadřoval epický rozsah válečné vřavy.

Proč právě Zlatý věk?

Která část by byla nejlepší pro začátek proto padaly návrhy zﬁlmovat jinou část.
tak působivé a dlouhé dark fantasy ságy? K rozhodnutí výrazně přispěl Ičiro Ókóči,
Televizní seriál také popisoval Zlatý věk, kterého jsme požádali o scénář.
8 Anime

„Prostě to musí být Zlatý věk,“ řekl. „Je
to nejúžasnější část ságy Berserk, vypráví
o osudovém setkání Gutse a Grifﬁtha,
vzestupu Družiny Jestřába, Grifﬁthově

zoufalství a soumraku, který změní celý
svět. Podrobně ukazuje, jak se mísí erotika
a násilí a utváří osud hrdiny.“

Anime 9

Ve zbraních a zbroji se odráží realita
středověku

proto bylo potřeba navrhnout zvlášť každou zbraň a zbroj. O to se postarali Kenči
Svět Berserka je založen na evrop - Iwao („Dohled nad zobrazením světa“)
ském středověku a s využitím historic- a Micušiko Arita („Návrh světa“). Díky
kého pozadí získává výraznější hloubku, jejich práci ožívají stará bojiště, kde se žol10 Anime

dáci vybavili vším, co mohli vzít mrtvým
vojákům. „Zjišťovali jsme všechny možné
informace, od stavby opevnění po stravu
obyčejných vojáků. U zbroje musíte neustále myslet na to, jak se v ní voják bude
pohybovat, všechny části k sobě musí
zapadnout,“ říká Iwao.
Grifﬁthova družina s šermířem Gutsem jdou od vítězství k vítězství, zaujmou
samotného krále a stanou se součástí
běžné armády. S tím, jak se zlepšuje
jejich postavení, mění se i jejich vybavení.
Například když vstoupí do armády, dostanou nové, ozdobnější zbroje. Všímejte si,
jak se v průběhu celé trilogie mění jejich
výbava.

Evropské meče ve středověku

Jay Noyes působí jako učitel evropského
šermu. Je členem America’s Society for
Creative Anachronism (SCA) a po příchodu do Japonska založil klub Avalon
pro milovníky západního středověku. Nyní
vyučuje západní styl šermu. Do tvorby fantasy světa Berserka se zapojil svým šermířským uměním. Pomocí motion-capture
analýzy se nasnímaly postoje a boj s mečem evropského stylu, které poté Satoši
Iwataki rozkreslil na podrobné storyboardy.

Jedinečná 3D graﬁka Studio 4°C

Kentaró Miura, autor mangy Berserk

„Snažím se dostáhnout co nejvyšší úrovně
dokonalosti. Jako začínající kreslíř v době,
kdy byl internet v plenkách, jsem takřka
nemohl získat informace o zbraních a Evropě ve středověku. Neustále jsem prohlížel brožurku o Excaliburu, až se rozpadla
na kousky. Nyní žijeme ve věku informací
a máme také technologii pro 3D počítačovou graﬁku. Ve ﬁlmu určitě uvidíme
obrazy, které jsem původně zamýšlel a nedokázal vytvořit. Studio 4 °C je věhlasné
svou pečlivostí a schopnostmi. Mnohokrát jsem studio navštívil a viděl naprostý zápal režiséra Kubooky i celého týmu,
díky tomu se prohloubila moje důvěra a zároveň pocit, že jsou určitě šílení. Doufám,
že ﬁlm dokončí dříve, než někdo z nich
padne přepracováním.“

Tošiuki Kubooka, režisér trilogie Berserk
„Zapojil jsem se do známé série, a tím
jsem na sebe vzal odvážnou výzvu, abych
se pokusil oprášit Golden Age Arc a dodal vyprávění více realističnosti, ke které
se celá původní manga v posledních letech
posouvá. Snažím se přistupovat k materiálu opatrně, abych neztratil kouzlo originálu, ale také usiluji o ještě skutečnější
přístup a fungování nového světa. Doufám, že se všem bude nový Berserk líbit.“
Adam „Christof“ Rambousek

Většina studií si 3D graﬁku objednává
jinde, ale Studio 4°C vše vyrábí vlastními
silami. Při výrobě 3D graﬁky pro Tekkon Kinkreet se používal Softimage XSI,
ale pro výrobu a efekty v trilogii Berserk
byl zvolen Autodesk Maya. Spoustu času
zabral vývoj rozšiřujících pluginů. Nejlepší
způsoby, jak spojit 2D a 3D obrazy, jsme
hledali dlouhou řadou pokusů a omylů.
Producent Eiko Tanaka po natáčení
řekl: „Dříve jsem si myslel, že pro animované ﬁlmy je nejdůležitější kresba, ale
nyní mám pocit, že bez 3D graﬁky se neobejdete. Dříve nenatočitelné vyvrchoPlakáty: © KENTAROU MIURA (STUDIO
lení části Zlatý věk jsme dokázali přenést GAGA) & HAKUSENSHA/BERSERK FILM
na plátno.“
PARTNERS
Anime 11

Co jsme hltali před deseti lety?
Milé děti, pohodlně se usaďte, budu vám
vyprávět příběhy z dávných časů… Bylo
nebylo, za devatero lesy, jedním mořem
a jedním Uralem nacházela se malá
zemička jménem Česká republika. Lidé
zde byli milí, byť trochu zaostalí, a netoužili poznávat nic jiného než náš nejskvělejší vývozní artikl — anime. A tak jsme
jim ho dodávali. Psal se rok 2003 a na dalekém Západě žrali vše, co se k nim od nás
dostalo. A co to bylo, ptáte se? Nuže děti
poslouchejte.
Chcete-li pátrat po tom, jaké anime sledovali čeští diváci v roce 2003, budeme
se muset vrátit zpátky v čase. Jakkoliv
to dnes může vypadat divně, v tehdejších dobách byla dostupnost anime titulů
velmi omezená. V televizi jste až na Pokémony nic vidět nemohli, DVD se neprodávala a dostupnost toho žánru byla u nás
minimální. Lidé si podpultově vyměňovali
legendární tituly jako Evangelion, Ghost
in the shell, Berserk, Hellsing či Azumanga
(postavička z ní byla mimochodem na plakátu hned prvního ročníku Animefestu)
a o žhavých novinkách se dozvídali pouze
z úst lokálních odborníků. Sice by bylo
snadné se v tomto článku vrhnout pouze
na díla vzniklá v roce 2003, ale mnohem
zajímavější bude opravdu zmapovat, jak
anime svět vnímal tehdejší český fanda.
Ať už jste byli pravidelný návštěvník otaku
srazů nebo člen zapáleného kroužku na vysoké škole, povídat si o anime či něco sledo-

Wolfs Rain; © studio Bones
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vat bylo, jako kdyby jste se dnes pokoušeli
sledovat kinematograﬁi Ugandy. Měli jste
takový ten zvláštně vzrušující pocit, že víte
něco víc než ostatní a že se bavíte o něčem, co zbytek vašich vrstevníků nechápe
(a upozorňuji že se bavíme o časech, kdy
tu u nás existovalo minimum akcí, kde
se mohli fanoušci podobného žánru potkávat). Následek byl zřejmý — když už jste
potkali někoho, kdo se na vás nekoukal
hned jako na blázna, dokázali jste se o daném tématu bavit hodiny. Každé anime
jste rozebrali do nejmenších šroubků,
dějové linky a postavy jste znali nazpaměť
jako své boty. A mohlo se jednat o cokoliv,
včetně výše zmíněných Pokémonů. Nejdůležitější byla zapálenost pro věc.
Často docházelo k situaci, kdy sebevětší
ptákovina byla vynášena do nebes, jen
protože byla jediným zástupcem daného
žánru, který bylo možno vidět. A přestože
si dnes dovoluji vynášet takto kruté soudy
a označovat některé tituly za ptákoviny,
druhým dechem musím dodat, že každý
z těchto titulů jsme milovali a dodnes
na něj nedáme dopustit.

Výše jsem uvedl pár anime, která byly
běžným diskusním tématem, a která měli
lidé v oblibě. Zvláštním prvkem té doby,
který dnes pomalu mizí, bylo sledování
seriálů komplet. Sledování aktuálních
titulů s tím, jak vychází díl po dílu, tehdy
moc rozšířené nebylo. Mnoho fanoušků si
také hýčkalo svá starší, oblíbená anime,
na která nedali dopustit a do sledování
novějších se ani nepouštělo. Na tom se ale
samozřejmě nic nezměnilo ani dnes.
Osvětu do otaku komunity tehdy začali
vnášet Skullman a Dolfa se svou sérií přednášek Nová anime v roce XYZ. Sestava
přednášejících se pak v průběhu let sice
měnila, ale přednáška samotná se na různých akcích opakovala rok co rok, pochopitelně vždy s novými tituly. Návštěvníci
českých conů se tak seznámili s nejžhavějšími novinkami, které zrovna běžely v Japonsku a mnohé z nich ještě ani nebyly
u konce. Byl to takový první závan aktuálnosti.
A tím se pomalu dostávám k samotnému roku 2003 a seriálům, které tehdy
spatřily světlo světa a byly těmi nejžhavějšími novinkami v době, kdy se u nás
konal první Animefest. Už při zpětném
pohledu na díla, která v tom roce vyšla,
překvapí, na kolik zajímavých kousků zde
narazíme.
Začneme zlehka, tedy humornými seriály. Zde se nám v roce 2003 objevuje
opravdová legenda komediálního žánru.
Volné pokračování mecha seriálu Full
metal panic s názvem Full metal panic
Fumoffu. Pro mnoho z nás jistě jedno

© Kyoto Animation

© studio Sunrise

z nejvtipnějších anime vůbec, jehož třináct dílů prosvištělo jako raketa. Krátké
příběhy profesionálního vojáka, vrženého
do prostředí střední školy, nabízely hromadu materiálu k humorným situacím,
a tak toto volné pokračování získalo takovou oblibu, (minimálně v ČR) že překonalo samotný původní seriál.
Při výčtu seriálů z roku 2003, které
se k nám tehdá pomaloučku dostávaly,
nelze nezmínit jedno z nejslavnějších anime
vůbec — Fullmetal Alchemist. Příběh dvou
bratrů — alchymistů získal po svém odvysílání množství ocenění a v nejrůznějších
žebříčcích ho často můžete vidět na předním místě. I kdyby v roce 2003 nevyšlo
jiné anime, už jen díky tomuto nelze rok
2003 zapomenout. Seriál se později dočkal
i nového přepracování, ale to už je mimo
rozsah tohoto článku.
Roku 2003 také končila nejnovější série
světoznámé značky, která k ní přivedla
hordy nových fanoušků a také poprvé
ve větší míře dívky. Jednalo se o Gundam SEED, seriál z legendárního universa
v modernějším podání, kde na prvním
místě už nebyla jen detailní technická
data, ale také propracované vztahy mezi
postavami. A také seriál, který jen tak
mimochodem vyhrál Tokyo Anime Award
za nejlepší anime roku 2003.
Dá se říct, že při dnešním pohledu zpět
do historie na seriály vysílané roku 2003,
najdeme jeden významný a z dnešního
pohledu legendární seriál vedle druhého:
Anime 15

Vyšel Last exile, skvělý seriál ze světa
v oblacích, které brázdí obří koráby, dále
Scrapped Princess, dnes trochu pozapomenutá, ale stále skvělá fantasy nebo třeba
Narutaru, seriál podle stejnojmené mangy,
který se z příběhu pro děti zvrhne ve zvrácenou noční můru.
Roku 2003 se také objevuje seriál Tsukihime. Zajímavá na něm je především
skutečnost, že vychází ze hry od dnes
v e l m i z n á mé ho s t ud i a Ty p e - mo on,
autorů u nás známějších především díky
herní sérii Fate a pro fandy anime pak nejspíš díky anime adaptaci Fate/stay night.
Pokud jste fandové co nejrealističtějších
anime a zajímá vás technika nebo prozkoumávání vesmíru, pak lze jistě doporučit seriál Planetes. Máte-li naopak rádi
malé holčičky s velkými zbraněmi, mrkněte se na Gunslinger girl. I tato anime
vznikla roku 2003. Máme tu také melodramatický slaďák Kimi ga nozomu eien, který
svého času dokázal rozplakat i chlapy jak
ze žuly.
I při následujících titulech si jistě řeknete, že jste jejich jméno už minimálně
jednou slyšeli — Chrono Crusade, Wolfs
Rain, Air Master, Gunparade March, Mermaid melody pitchy pitchy pitch, R.O.D. tv,
Stellvia, Stratos 4.
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Kimi ga nozomu eien; © Studio Fantasia

A nemohu zapomenout ani na dětskou
legendu, která se sice nevyrovnala slávě
Pokémonu, ale určitě většina z vás aspoň
nějaký díl viděla — Beyblade.
Jak sami vidíte, rok 2003 byl až podezřele bohatý na vynikající, zapamatování hodné tituly. A je proto příznačné,
že v jednom z nejbohatších roků na anime
v Japonsku, byl tento rok také nejbohatší
na vznik nových anime akcí v ČR. Až budete přemýšlet na co kouknout, když vám
dnešní anime nevoní, chcete zkusit něco
jiného nebo si rozšířit obzory o léty prověřené kousky, určitě některý z výše zmíněných zkuste. Neprohloupíte a vyzkoušíte
si, jaké to bylo být fanouškem Anime v našich krajích roku 2003.
Radim „Trpaslík“ Vítek
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Anime

Japonci v západních komiksech

dem jeho týmová kolegyně, a též Japonka,
si říká Shiny Happy Aquazon. Scénárista
Jak Japonci zobrazují Evropu a Ameriku patrně jede v nějakých drogách).
v manze, to víme. Dokonce i víme, jak zobVím, že se mezi návštěvníky conů pohyrazují oni sami sebe. Takový Ičigo Kurosaki buje spousta fanoušků západního komiksu.
je Japonec jako poleno. Dál třeba Setsuna Těm se omlouvám, protože se nedozví nic
Mudo a Juki Eiri. Než se začne ozývat dav, nového. Tento text je koncipován jako
že to nejsou čistokrevní Japonci a že je- (extrémně) rychlý úvod pro ty, kdož by
jich babička byla Angličanka, prastrýček se eventuálně chtěli seznámit se Západem,
Němec a bratranec z druhého kolena zlatý ale přes nějaké známější prostředí.
retrívr, tak bych jen ráda připomněla fake,
kde si spousta nepozorných čtenářů (= já) Meče a jehly
Asie a speciálně Japonsko fascinuje
myslela, že japonský detektiv je ten, co
není japonský detektiv. Nebudeme hnido- západní komiksová vydavatelství už hodně
pichové, baví nás to i tak, a tohle nemá dlouho. Pro americké scénáristy je to země
být antropologická vědecká studie, ale kontrastu mezi samurajskou tradicí a jedspíš rychlé seznámení s druhou stranou ním velkým WTF. Můžeme natvrdo říct,
barikády — jak Amíci zobrazují ve svých že bráno čistě podle komiksového obrazu,
je Japonsko výhradně zemí pyšných samukomiksech zemi vycházejícího slunce.
Fajnšmekři odpustí, že nebudu detailně rajských rodů, nindža klanů, rozkošných
rozebírat Big Atomic Lantern Boye (jo, lolitek a geniálních puberťáků, kteří si
někdo takový opravdu existuje. Asi při ve volném čase staví na zahradě mecha
volbě super-jména volil nechvalně zná- tentacle-monster. Což se v podstatě ani
mou metodu Geralta z Rivie. Mimocho- moc neliší od toho, jak je Japonsko zobrazeno v anime a manze.
Existuje ovšem jedno docela realistické
a úžasné dílko, které bych chtěla vypíchnout. Jde o devatenácti dílnou sérii Mika
Careyho (v ČR známý jako scénárista sandmanovské spin-off série Lucifer) jménem
Crossing Midnight. Sám Carey to popisuje jako pohádku o Sněhové královně
zasazenou do Nagasaki. Příběh je celkem
jednoduchý — dvojčata Kai a Toši jsou rozdělena vlivem toho, že je jejich otec trouba
a při narození složil oběť někomu, komu
neměl. Toši je unesena bohem mečů Aracuem, a Kai se snaží dostat svou sestru
zpět za pomoci Nidoru, Paní jehel. Jedná
se o příjemný pohádkový příběh, ve kterém se prolíná realita současného Japonska s jeho mýty a pověstmi. Rozhodně je
to hezký oslí můstek mezi mangou a komiksy a jedná se o asi nejrealističtěji
nakreslené Japonce, které jsem měla tu
možnost vidět.
Crossing Midnight; © Vertigo
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Anime

Samurajové, nindžové a ti druzí

Dalších samostatných ne-manga příběhů
z Japonska moc není, spíš se tam při svém
putování dostávají nejrůznější superhrdinové, jako je třeba Wolverine, který tam
dokonce i vyvedl s jednou místní kráskou mladé, a jeho potěr se ho pak, jak
už to bývá, několikrát pokusil zabít, ale
to se dělo v Americe, takže to sem nepatří. Wolverine má Asii a Japonsko hodně
rád. Nejen, že když se tam vypraví, kam
šlápne, sto let po něm tráva neroste, ale
dokonce i žvaní řečí místních domorodců
a je už neodmyslitelně spojen se zmiňovaným samurajstvím, které je samozřejmě
pozměněné tak, aby se to hodilo do akčního komiksu západního typu.
Kdo si potrpí na přesně zobrazené tradice, ať se raději koukne na Kurosawu,
protože bude hůř, jelikož samuraje Wolverina střídají nindžové. S těmi se roztrhl pytel. Každý, kdo se alespoň trochu
Sunfire; © Marvel
zabývá bojovým uměním, musel nutně
projít nindža výcvikem, ideálně u sta- rého seschlého mistra, vedle kterého ta
želva z Kung-fu pandy vypadala jako šavlozubá veverka z Doby ledové. Po výcviku
u takového mistra jsou žáci schopni strčit
do kapsy všechny borce z Naruta a většinou jsou vybaveni ještě nějakou strašně
cool čičuřinkou, která nemá daleko ke kamehameze. Ono se jim bez ní totiž špatně
mstí ten mistr, který obvykle někdy ve třetím sešitu jejich originu (originy se většinou odehrávají v Asii) tragicky zahyne
rukou Nepřítele. Anebo se mistr obrátí
proti nim a oni ho musí sejmout. Všichni
jsme viděli Batman začíná, a ne, že ne.
Je to až čítanková situace. Bohužel tím
zájem o tradice Japonska tak nějak pohasíná, pokud nepočítám, že se sem tam
někdo přidá k Yakuze (japonské maﬁi).
Záznamy třeba o superhrdince s gejšovským výcvikem nebyly nikdy dohledány,
ale jen si to představte. Policista jde brzy
ráno na směnu a najde před stanicí svázané padouchy, z nichž má jeden v nose
Wolverine; © Marvel
zaraženou čajovou konvici a druhému trčí
Anime 19

Surge; © Marvel

krásně malovaný slunečník z míst, kde
záda ztrácí dobré jméno. A to všechno sleduje ze střechy dokonale upravená mladá
žena, které boj s padouchy ani v nejmenším nerozmazal make-up.

Domácí liga

Japonsko má své superhrdiny. A rozhodně to nejsou žádní amatéři nebo
pra le sn í l iga. K dy ž se řek ne japonský superhrdina, tak mě osobně se jako
první vybaví Sunﬁre aka Širó Jošida
ze stáje Marvel. Je to mutant a lehce arogantní hajzlík, jeho schopnosti jsou spojené se sluncem a radiací a spolupráce mu
moc nejde, takže ho logicky cpali do všech
možných týmovek. Jelikož je Japonsko
prťavé, tak i další známí asijští marveláčtí
hrdinové jsou jeho příbuzní. Sestra Leju
Jošida si říká Sunpyre, jejich sestřenice je
Mariko Jošida aka Umřela, protože spala
s Wolverinem (který je tak trochu Sam
Winchester komiksového vesmíru. Tumblr znalí pochopí), která je zase nevlastní
sestra další velké legendy Silver Samuraie. Jak vidíte, japonští superhrdinové,
co se jmen týče, jsou skoro stejně vyna20 Anime

lézaví jako jejich západní kolegové. Umění
Pojmenování dotáhli k mistrovství borci
z nakladatelství DC a to díky: Kunoičii,
Bušidovi a Kataně. Za to by měli dostat
nějaký ceny.
Z těch mladších stojí za to zmínit Surge
(pěkný alias, ale vlastním jménem je
Noriko Ašida. Někteří scénáristi vybírají
jména pro svoje postavy patrně stejným
způsobem jako některé autorky fanﬁction). Tahle puberťácká mutantka s modrými vlasy a špatně kontrolovatelnými
schopnostmi je představitelkou té mladší
generace, která si na zahradě sestrojuje
mecha-roboty. I když paradoxně Surge by
nesestavila ani autíčko ze stavebnice Merkur. Co se však týče nakopávání zadků,
mladistvého angstu a rebélie, tak je to
jasně lídr jak mezi asijskou menšinou, tak
mezi svými vrstevníky, kde jí v sebelítosti
a kravinách konkuruje jen hodně málo
jejích kolegů.
Samozřejmě by se o tématu dalo hovořit mnohem déle (a tím pádem by hrozilo,
že by článek měl minimální informativní
hodnotu), ale když to celkově shrneme,
tak by západní zobrazení našeho drahého
Japonska neurazilo ani toho nejzarytějšího otaku. Američtí scénáristé jsou králové nadsázky a rádi používají popkulturní
humor, narážky na anime a vůbec, když
už dostanou tohle téma do pracek, tak si
s tím dovedou hezky vyhrát bez nějakého
manga-like přehánění.
Michaela „Nightie“ Drnovcová

Crossing Midnight; © Vertigo
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Comiket: fronty, fronty a zase fronty!
Jistě jste už všichni minimálně jednou slyšeli nebo alespoň zahlédli něco o japonské akci zvané Comic Market, zkráceně
Comiket. V následujícím článku se vám
tuto kulturní událost pokusíme představit.
Aneb Comiket: fronty, fronty a zase
fronty!
© archiv autora

Astrak

Prvního dne jsem se rozhodl vyrazit
na místo činu až v brzkých odpoledních
hodinách. Jednoduše proto, že co se prodávajících okruhů týkalo, nebyly pro mě
zrovna dvakrát bohaté. Tudíž se moje
comiketová premiéra nesla převážně v duchu cosplaye.
Vstal jsem v rozumnou pozdně ranní
hodinu, sbalil nutnou výstroj a vydal
se na krátké dobrodružství, které skýtala
tokijská hromadná doprava. Nakonec jsem
pak stanul před těmi tak notoricky známými prostory. Tentokrát však konečně
ve 3D a v kompletní HD kvalitě.
První, co mě jakožto vyjukaného gaidžina
napadlo, bylo okamžitě zapnout foťák
a zvěčnit ten pohled zvenčí. Tolik lidí
na jednom místě jsem ještě nikdy neviděl.

© archiv autora

Záhy mě ovšem čekala dvě zásadní odhalení. První se týkalo zákazu focení jinde
než na vyznačených místech. A zadruhé,
fronta, v níž jsme stáli, byla jen velice
drobným pozůstatkem toho, co by se dalo
přirovnat k hemžení uvnitř opravdu velké
mravenčí kolonie. Kam se na ni ty naše
banánové hrabaly. A to jsem ještě netušil,
co mě čeká uvnitř.
Prohlídku jsme s kamarádem započali
ve dvou ohromných sálech, kde se odehrává ta největší část programu. Tedy prodej dódžinši. Pokud tento pojem neznáte,
mohu ho přiblížit termíny jako pornograﬁe
kreslená, pornograﬁe hraná (v podobě všemožných cosplay videí a galerií), fanouškovská literární a graﬁcká tvorba nebo
pornograﬁe vlaková. Za poslední položku
bych ruku do ohně nedal, ale všichni víme,
že v Japonsku vznikají i mnohem bizarnější věci, tak proč bychom měli diskriminovat mašinky Tomáše a Eduarda.
Hlavní náplní dne se stala takzvaná
cosplay náměstíčka, prostory vyhrazené
čistě pro cosplay. Jedná se o velice praktický vynález. Cosplayeři se totiž musí
pohybovat jen na těchto místech. Což
ve výsledku řeší hned dva velké problémy
podobných akcí. Lidé, ověšení tunou věcí,
nikomu nikde nezaclání a nepřekáží, a zároveň je má člověk všechny shromážděné
na několika místech. Kouzelný je také
tamní styl „hodnocení“. Buď můžete skončit obletováni desítkami fotografů, anebo
tam celý den stát jako tvrdé „Y“, aniž by
po vás pes štěkl. A povím vám, v tom
Japonsko 23

© archiv autora

extrémním vedru či extrémní zimě nic moc.
Dalším a nejspíš i posledním fenoménem
se pro mě stalo něco, bez čeho by Comiket ani nebyl Comiketem, a tím byly
tamní fronty. Protože fronty se v Japonsku stojí na všechno. Většinou také stojíte frontu na další část fronty, kde se čeká
na jiný úsek fronty, co čeká na zařazení
do hlavní fronty. A pak také můžete zjistit,
že po všech těch frontách třeba už vyprodali
to, na co jste čekali. Což třeba ovšem vůbec
nevzrušuje lidi, co v takových frontách
čekají jen tak. A proč? Protože Japonsko.
Na úplný konec je nutno ještě poznamenat, že se tenhle svátek tuze špatně popisuje. Ta atmosféra se prostě musí zažít.

Matteas

První den C82 jsem stejně jako před rokem, kdy jsem zažil své první comiketové dobrodružství, vyrazil s cílem dostat
se na první vlak jedoucí k Tokyo Big Sight,
kde se Comiket již od roku 1996 pravidelně
koná, a zařadit se co nejdříve do fronty.
Na místo jsem přijel asi v šest hodin
a čekalo mě tradiční čtyřhodinové čekání
na zahájení prvního dne. Tento rok bylo
naštěstí mírně zataženo a člověk se alespoň při čekání na slunci, v teplotách přes
30°C, tolik nepražil. Čekání trávili lidé různými způsoby, jedni si hráli na kapesních
konzolích, jiní si četli, další se bavili a někteří napůl spali. Do západní haly, kde
jsou komerční stánky známých společností
(např. SHAFT, Kyoto Animation, Aniplex),
jsem se kvůli horšímu místu ve frontě
na vstup dostal asi až 40 minut po zahájení.
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Když se dostanete do haly, tak vás čekají
další fronty. Každý stánek má vlastní
frontu a fronty na ty nejpopulárnější
stánky mají dlouhou externí frontu, která
se táhne po terase, neboť v hale není moc
místa na tvoření front. Pokud si půjdete
stoupnout na terasu, máte tak minimálně
na hodinu o zábavu postaráno. Neobvyklé
není ani to, že si vystojíte frontu a kousek před vámi si někdo koupí poslední kus
věci, kterou chcete. Pak máte holt smůlu
a můžete zkusit štěstí další den, kdy už ale
zásoby bývají menší. Proto je lepší pokusit
se získat vámi chtěný produkt již první den.
Já strávil ve frontách celý první den.
Vystál jsem si dvě, asi hodinu a půl a hodinu a čtvrt, na populární stánky a pak
ještě jednu kratší. Ve frontě musíte být
neustále připraveni na pravidelné malé
posuny, jak se lidé v čele přesunují do ﬁnální fronty v hale. Nezbývá vám tedy nic
než stát a čekat, a proto je vhodné mít s sebou něco na zabavení. Ovšem pokud máte
komplice a oba chcete něco ze stejného
stánku, bývá běžnou strategií, že se zařadí
jen jeden a koupí i to, co chce jeho parťák, který zatím stojí frontu na jiný stánek.
Co se jídla týče, snídani do sebe člověk
nasouká ve frontě na zahájení a v dalších
frontách pak občas polkne něco dalšího
(na normální jídlo zkrátka není čas). Rozhodně není dobré podceňovat výdaje energie vašeho těla, a proto je záhodno vzít si
nějaký energetický nápoj.
Pokud už vám front y lezou krkem
a chcete vidět nějaký ten cosplay, musíte
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navštívit jeden z prostorů pro ně vyhrazených, kde jich uvidíte opravdu spousty,
a to ve skvělém provedení. Pro focení ale
existují pravidla a rozhodně byste neměli
jen tak chodit a mačkat spoušť. Pokud
cosplayera zrovna nikdo nefotí, zeptejte
se ho (nebo jí, někdy je to kumšt poznat),
jestli si můžete udělat foto. Ale i když je
okolo něj spousta fotografů, dejte o sobě
vědět hlasitým “onegaišimasu” a pokud
možno počkejte, až vám pohledem potvrdí,
že o vás ví. Pak můžete fotit. Osobně to
považuji za dobrý systém, který pomáhá
jak cosplayerům, které nikdo nefotí, když
si to nepřejí, tak fotografům, kteří vědí,
kde a jak si mohou někoho vyfotit.
Doufáme, že se nám alespoň minimálně
© archiv autora
podařilo splnit to, co jsme na začátku slíbili, totiž přiblížení svátku zvaného Comi- již bylo řečeno, tuto událost je třeba si proket. Nevíme samozřejmě, jestli úspěšně, žít na vlastní kůži.
Astrak a Matteas
ale s tím se už nedá nic dělat. Protože, jak
Comiket je největší veletrh s dódžinši na světě. První se konal již v roce 1975 a od té doby se pořádá dvakrát
ročně v Tokiu. Pravidelně se ho účastní přes půl milionu návštěvníků.
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Korejská kuchyně
Jste otaku a rádi vaříte? Jestli ano,
pohodlně se usaďte, protože tento článek
je přímo pro vás. Většina z vás si kromě
sledování Naruta nebo Bleache také sem
tam něco dobrého připraví, a co by to bylo
za fanouška anime a mangy, kdyby to jídlo
nebylo japonské?
Suši, rámen nebo onigiri, tohle vše velmi
dobře známé a nejméně jednou jsme se to
pokusili doma připravit všichni, ale dnes
si trochu zahrajeme na hipstery a mrkneme se k sousedům.
Jak většina (aspoň v to doufám) správně
uhodla — jedná se o Koreu. Korejská
kuchyně se od japonské zase tak neliší,
používá stejné suroviny, stejné úpravy jídel,
a přesto chutná úplně jinak.
Hlavní složkou v korejské kuchyni je
rýže, což zřejmě nikoho nepřekvapí, dále
pak zelenina, která může být čerstvá nebo
nakládaná, maso — většinou se jedná o hovězí, sója a výrobky z ní (pasta, omáčka,
tofu), a mořské plody a řasy. Protože
Korejci milují ostrá a pálivá jídla, kladou
velký důraz na výběr koření. Nejpoužívanějšími jsou chilli, česnek, sůl, pepř, zázvor
nebo sojová pasta.

Stejně jako v Japonsku, se i v Ko reji k hlavním chodům podává nesčetné
množství příloh. Jedná se především
o kimchi — což je ostré nakládané fermentované zelí, dále zeleninové saláty, různé
druhy mořských plodů nebo tofu. Přílohy
jsou pestrobarevné a vyvážené chuti.
Když už jsem zde zmínila tu fermentaci — jedná se o proces kvašení a je to
velmi oblíbená a běžná metoda přípravy
korejských pokrmů.
Dalším bodem jsou polévky. Polévky
zde plní většinou funkci hlavního chodu.
Jsou pálivějšího charakteru a zahušťují
se bramborami, zeleninou a masem. Naopak polévky, které se podávají jako příloha,
jsou lehké a jemné chuti. K polévkám
se vždy podává miska rýže.
A co takhle nějaký street food? Ne,
nejedná se o McDonald nebo KFC, i když
těch se tu najdou tisíce. Ne, mám na mysli
tradiční stánky s korejskými pochoutkami
na každém rohu. Mnoho Korejců tenhle
ﬁnger food, kde si jídlo mohou sníst hned
na místě, nebo si jej nechají zabalit domů,
rádo využívá. Jedná se například o párky
na špejli, a ač to zní nevábně, věřte mi,
když to jednou ochutnáte, není cesty
zpět.

© koreancuisinerecipes.com
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Těchto párků existuje mnoho druhů,
například párky plněné sýrem, rýží, obalené ve slanině nebo plátkem mořských
řas. Dalším oblíbeným pokrmem jsou
olihně na másle — mají sladkou vůni, slanou chuť a jsou velmi křupavé.
A co vlastně Korejci jedí, když mají chuť
na sladké? No, nikoho z vás jistě nepřekvapím, když zmíním, že i v této oblasti
se Korejci vyžívají v rýži. Tteok je termín používaný pro všechny druhy rýžových koláčků. Vyrábí se z lepkavé rýžové
mouky. Existují stovky různých druhů
tteok. Mohou být plněny například mungo
fazolemi, červenými fazolemi, sušeným
ovocem, piniovými oříšky nebo želatinou.
Naproti tomu tradiční korejské cukrovinky se nazývají hangwa. Vyrábějí se pře-

devším z pšeničné mouky, medu, ovoce
a většinou se přidává sezamový olej. Smaží
se, nebo připravují v páře.
Avšak nejtradičnější sladkostí či dezertem je ovoce. Melouny, hrozny, jablka,
pomeranče, hrušky a jiné, to vše konzumují Korejci denně.
A když už máme všechno snězené, chtělo
by to něco na zapití. Nealkoholických
nápojů je hned několik, např. čaje, ovocné
punče nebo tradiční nápoj z rýže — sikhye.
A ač se to nezdá, disponuje Korea širokou
paletou alkoholických nápojů. Většina
z nich je přírodního charakteru jako například z bylin, rýže, ženšenu nebo hroznů.
Stejně jako Japonsko má své světoznámé
saké, tak i Korea má svůj tradiční nápoj,
který se nazývá soju. Soju se vyrábí z obilí
nebo sladkých brambor. Je to čirý a bezbarvý nápoj, který se často přirovnává
k vodce. Množství alkoholu se pohybuje
od šestnácti do pětačtyřiceti procent.
Celkově sečteno podtrženo, korejská a japonská kuchyně jsou považovány za jedny
z nejzdravějších kuchyní vůbec. Teď alespoň víme, proč všechny Korejky a Japonky
vypadají tak mladě a štíhle. Není se čemu
divit, když dají přednost rybě před hamburgerem.
Patricie „Nime“ Dvorníková

Fenomén BJD panenek
Ball jointed dolls aneb BJD (česky kloubové panenky) jsou v Asii vyráběné sběratelské panenky s velmi realistickým vzhledem
a systémem kulových kloubů, které jim
umožňují velmi dobře pózovat. V tomto
článku se vám tyto zajímavé umělecké
panenky pokusím přiblížit.

Na začátek trocha historie
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BJD začala vyrábět Japonská společnost První série byla pojmenována Super dollﬁe.
VOLKS v roce 1999. Jak vidíte, není to tak Tento název se natolik uchytil, že si mnoho
dávno, co se objevily a neustále se vyvíjejí. lidí myslí, že se jedná o obecný název
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pro všechny tyto panenky, což ale není
pravda. První ﬁrmy byly velmi ovlivněny
graﬁckým stylem anime, což je viditelné
na mnohých současných panenkách (podobají se postavám z anime v mnoha rysech,
jakými jsou například velké oči), ale některé
z nich jsou až neuvěřitelně realistické.
Další společnosti, které začaly s výrobou BJD, byly například korejská LUTS
a také japonská Alchemic Labo se sérií
Unoa od umělce Gentara Arakiho.
V dnešní době jsou VOLKS stále jednou
z nejznámějších společností, ale už zdaleka ne nejpopulárnější.

Čím se BJD od ostatních panenek liší?

BJD jsou vyrobeny z resinu, což je speciální druh pryskyřice, který připomíná
porcelán, ale je lehčí a víc vydrží. Jsou
spojeny kulovými klouby a jednotlivé
části drží pohromadě kulatá guma, která
je velmi pevně natažená. Chtěla bych zdůraznit, že jsou BJD velmi anatomicky
přesné. Každá panenka má vyměnitelné
oči a vlasy.
BJD jsou umělecké panenky. Dětem
byste je nepořídili, zvláště kvůli jejich
ceně. Každý kousek je vyrobený s největší
péčí, nejsou masově vyráběné a jejich další
osud je v rukou majitele, který se na nich
může vyřádit, co srdce ráčí. Pokud si neobjednáte fullset (čili panenku sestavenou
se vším všudy) dorazí k vám panenka,
která nemá face up (malování na obličeji), oči, vlasy, oblečení, prostě je jako
čisté plátno, se kterým si můžete dělat, co
se vám zlíbí. Většina lidí si nechává face
up profesionálně namalovat od společnosti, u které si panenku objednala, nebo
od umělců na zakázku.

© archiv autorky
Takhle vypadala má BJD, když ke mně „přišla“. Na ostatních
fotograﬁích je již po vlastních úpravách, tzv. „customizaci“.

nebo jim vymysleli zcela nový charakter.
Ne náhodou jsou panenky pro mnoho lidí
děsivé a často tak bývají námětem pro hororové ﬁlmy. Jsou to nádoby, které velmi
připomínají člověka, nádoby, které jen
čekají, až se do nich nastěhuje duše. Tu
duši jim majitel vdechne tím, že jim dá
jméno a příběh. Díky jejich jedinečnému
charakteru o nich můžete vytvářet příběhy,
tvořit foto–seriály nebo videa a podobně.

Pořizování

Existuje více něž sto různých společností, které BJD vyrábějí. Jejich kvalita,
Charakter
vzhled, konstrukce panenek i cena je
Panenky nejsou jen drahá ozdoba pokoje. u každé společnosti trochu jiná. Panenky
Kromě toho, že se na nich můžete vyjádřit se liší velikostně od asi deseti do devadeumělecky, kreslit jejich obličeje, šít pro ně sáti centimetrů. Nejpopulárnější jsou tzv.
a fotit je, hodně lidí si je kupuje, aby jimi SD (asi 60 cm), MSD (asi 40 cm) a YoSD
oživili postavy ze svých příběhů a RP, (asi 20 cm).
Japonsko 29
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Vybrat si správný model panenky a správnou společnost je ten hlavní úkol každého
nastávajícího BJD majitele. Ceny se pohybují přibližně od patnácti set korun za ty
nejmenší do deseti tisíců korun za některé
vzácné, limitované panenky. Průměrná
cena je tak okolo osmi tisíc (záleží samozřejmě na velikosti, tím se cena rapidně
mění). K tomu ale musíte připočítat face
up (tisícovka), který se platí zvlášť, poštovné, které je skutečně vysoké (také
okolo tisíce korun), oblečení, oči, paruky…
zkrátka se smiřte s tím, že vás lepší BJD

vyjde se vším všudy na nejméně deset tisíc
korun. Cena se dá samozřejmě hodně srazit,
pokud nemáte vysoké nároky, nebo si pořídíte jen nějakou menší BJD. Proč je cena
tak vysoká? Především, jak jsem už zmínila, nejsou masově vyráběné, a na každé
panence se pracuje s největší péčí. U některých společností ve skutečnosti tvoří
a vyrábí panenky jediný umělec, protože ho
to prostě baví, a všechny společnosti mají
ke svým BJD téměř mateřský vztah.
Pokud si objednáte panenku přímo od společnosti, trvá to obvykle měsíc až dva, někdy ale
až půl roku, než je vyrobena a poslána k vám.
Pokud se vám BJD zalíbí a rozhodnete
se pro koupi, rozhodně si předtím zjistěte
veškeré potřebné informace. Péče o tyto
panenky může být složitější a určitě by
vás nepotěšilo, kdybyste si tak drahou věc
zničili. Pro více informací můžete navštívit můj blog, který okolo sebe shromažďuje
komunitu BJD majitelů v ČR: BJD Kingdom, na adrese: http://bjdkingdom.blog.cz,
kde se dozvíte všechno potřebné, a rádi
vám s čímkoli poradíme.
Miyabi

Šógun
Ti z vás, kdož četli mangu Basilisk: Koga
Nimpou chou, kterou stvořil Segawa Masaki,
si v prvním díle mohli povšimnout poněkud obtloustlejší osoby notně připomínající
ropuchu. Osoby označené jako šógun Iejasu
Tokugawa. Co přesně znamenalo ono slovo
šógun? Hodně rádobyznalců japonské historie s učeným výrazem prohlásí, že to byl přece
„ten, co vládl v Japonsku“. Jiní s poněkud
hloubavějším duchem možná začnou vzpomínat na ﬁlm Poslední samuraj z produkce
amerikánskej, kde se objevil ještě nějaký
ten císař a bůh ví, jak to tam vlastně bylo…
Výraz šógun (将軍) je zkráceninou titulu
Sei-i Taišógun, značící „vojevůdce, který
bojuje proti barbarům“. Jednalo se o starý
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titul, udělovaný už v období Jamato
(250–710 po Kr.). Lidé obdaření tímto titulem byli zplnomocněni vést válku s lidem
Ainu (původní obyvatelé ostrova Hokkaidó),
a okamžitě poté, co takové tažení skončilo,
se museli titulu vzdát. To vše se ale změnilo
v roce 1192, když byl doslova nad mrtvým
tělem excísaře Goširakawy jmenován šógunem Minamoto no Joritomo. Ten Joritomo,
který vedl rod Minamoto ve válce Gempei
proti rodu Taira. Ten, jehož bratr Jošicune
porazil Tairy v námořní bitvě v úžině Shimonoseki (r. 1184) a kterého pak nechal
Joritomo pronásledovat a popravit i s celou jeho rodinou, neboť Jošicune podle
něj „ohrožoval soudržnost rodu Minamoto“.

Abychom si mohli lépe vysvětlit, co
vlastně Joritomo provedl s titulem šóguna,
musíme se ponořit ještě trochu hlouběji
do kalných vod japonské historie. V druhé
polovině 12. století vstupovalo Japonsko
do období feudalismu (podobného, jako
jej známe od nás z Evropy). Do této doby
byli nejmocnějším rodem Fudžiwarové,
kteří měli monopol na provdávání svých
dcer za japonské císaře. Vtip byl v tom,
že v momentě, kdy tato císařova manželka porodila jeho následníka, byl císař
samotný přinucen klanem Fudžiwara
abdikovat ve prospěch svého nezletilého potomka a zemi potom vládla jako
regentka jeho matka (která samozřejmě
brala velký ohled na zájmy svého klanu,
rodina je rodina). Japonsko té doby procházelo poměrně dlouhým obdobím vnitřního míru a znuděná aristokracie tak,
krom skládání básní a malování obrazů,
především intrikovala na císařském dvoře
v Kjótu a začala postupně zanedbávat starost o vzdálenější provincie a vrchnostenské statky šóen. Tím se započal pomalý,
ale neodvratný posun v rovnováze moci
uvnitř země a Japonsko vstoupilo do období feudalismu.
Japonsk ý feudalismus, stejně jako
evropský, rozeznával léna, vazalskou poddanost a v kultuře i v politice oslavoval
vojenský étos. Oni vazalové byli většinou muži z provincií, často s vynikajícím
rodokmenem, kteří vyhovovali potřebě
zajistit pořádek i bezpečnost. Tvořili
účinnou vojenskou sílu ústřední vlády
a jako místní správci většinou v provinciích zajišťovali ozbrojenou ochranu. Tak
byla postupně vytvořena rozsáhlá třída
bojovníků, jejichž služeb často v yužívala centrální vláda při potlačování větších nepokojů. Nebyl to ale císař, sedící
v Kjótu, pod kterým oni válečníci bojovali.
Byli to právě oni vojenští vůdcové, kteří je
vedli a kteří je taky následně odměňovali.
A válečník, ten půjde spíše za rozhodným
a vítězným vůdcem, než za nějakou vzdá-

Minamoto Jorimoto

lenou autoritou, kterou ani v životě neviděl. Válečníci poskytli své meče, vojenský
vůdce zase odměny. Tak se z bojovníků
stali vazalové.
V jedenáctém století se poprvé objevují
na scéně ve vážnější roli příslušníci klanu
Minamoto. Na příkaz dvora se účastnili
tažení v nejsevernější části země proti
rodině Abe, která obsadila provincii Mucu
a odmítala autoritu císařského dvora. Loajalita byla v té době první povinností ideálního vazala, ovšem sama o sobě by
neudržela trvalý vztah mezi válečníkem
a vůdcem. Hmatatelné odměny na druhou
stranu ano. Toho si byli vůdci rodu Minamoto vědomi, a proto neváhali díky svému
postavení (vítězných) vojenských vůdců
potvrzovat a přerozdělovat získanou kořist
(a pojišťovat si své vazaly a spojence).
V roce 1156 se v Kjótu odehrály nepokoje Hógen, kdy skupina válečníků rozpoutala spor o následnictví na císařském
trůně. Této chvíle využily klany Taira
a Minamoto, které se st řet ly v souboji o moc nad císařstvím. Fudžiwarové
a s nimi veškerá civilní šlechta se tak deﬁnitivně stáhli ze scény. Nadešel čas vojenských vůdců.
Historie rodu Taira je zajímavá, nicméně krátká. Na vrchol je vynesla snaha
jejich vůdce, Tairy Kijimoriho, který při
nepokojích Hógen podpořil správnou straJaponsko 31
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nu a v zimě na přelomu let 1159 a 1160
porazil své konkurenty z rodu Minamoto.
Tairové si ale udělali velkou řadu nepřátel, a ačkoliv nesli mnohé zásluhy, především na uklidnění situace po nepokojích,
byli nakonec rodem Minamoto poraženi
ve válce Gempei (1180–1184). Jejich rodu
je věnováno skvostné dílo Heike monogatari (příběh rodu Taira).
K moci se prodral klan Minamoto
a v jeho čele Joritomo, který byl nakonec
roku 1192 prohlášen šógunem, tentokrát
ale natrvalo, nikoliv jen do konce nějakého
tažení. Rovněž se vědělo, že bude chtít
přenést tento titul také na své potomky.
V Kamakuře (odtud název tohoto období)
u roviny Kantó (dnes zde stojí Tokio) zřídil své administrativní centrum. Z „vojevůdce bojujícího proti barbarům“ se tak
stal císařský regent — vojevůdce vládnoucí
jménem císaře.
Joritomo nechtěl budovat svou moc
na destrukci stávajícího systému, ale rozhodnul se jej doplnit. Například v roce
1185, když se Joritomo snažil ovládnout západní Japonsko, což byly tradičně
državy rodu Taira, dal na radu jednoho
ze svých vazalů a „požádal“ dvůr o svolení zřídit v každé provincii úřad šugo
(vojenský hejtman) a na všech vrchnostenských statcích šóen úřad džitó (vojenský
správce). Oba dva úřady se navíc zodpo32 Japonsko

vídaly administrativnímu centru v Kamakuře. Joritomo tak zachoval strukturu
vrchnostenských statků šóen a příjmy
šlechticů u dvora, a zároveň prostřednictvím těchto úřadů udržoval trvalý pořádek v celé zemi. Jelikož Joritomo v mládí
vyrůstal na kjótském dvoře a zachoval si
určitou míru porozumění pro zdejší prostředí, podařilo se mu vybalancovat systém
dvojvládí, kde proti sobě stály ambice vzestupující třídy provinčních vazalů a snahy
zavedené dvorské aristokracie. Nastolil tak
vojenskou vládu bakufu („stanová vláda“,
pojem původně označoval velitelský stan
při tažení proti barbarům), který s několika výjimkami přetrval až do pádu feudálního zřízení v roce 1868.
Jak čas plynul, rod Minamoto byl v regentství vystřídán rodem Hódžó, v jejichž
době došlo ke vzpouře Džókjú. Říká se,
že kam čert nemůže, nastrčí ženu, a tak
trochu tomu bylo i v tomto případě. Tehdy
se císař Gotoba (1180–1239) rozhodl věnovat jedné tanečnici pozemky, které shodou
náhod předtím přiřkl šógun Joritomo
svému vazalu Jošitokimu z rodu Hódžó.
Císař tak zasáhnul základy systému bakufu,
který stál na udělování pozemků a z toho
plynoucí loajality. Mezi císařem a regentem tak vznikla prudká pře, kterou se Gotoba rozhodl využít pro obnovení autority
svého úřadu, čímž se ale dopustil osudové chyby. Většina válečnických rodin
totiž zachovala loajalitu Kamakuře a císařova vojska byla rozdrcena. Císař (nyní
spíše excísař) byl nakonec i se svou rodinou potrestán vyhnanstvím na ostrově
Oki. Jak nakonec dopadla ona tanečnice,
o tom už dějiny mlčí. Rod Hódžó za své
vlády ještě odrazil mongolské invazní
armády (1274 a 1281) při čemž mu pomohl
Kamikadze (boží vítr) — bouře, která rozmetala mongolskou invazní ﬂotilu, a nakonec byl poražen císařem Godaigem při
dalším pokusu o restauraci císařské moci.
Takto bychom mohli pokračovat od jednoho rodu k dalšímu, kolik jich jen v his-

torii Japonska v čele šógunátu stálo, a ač
si to zcela jistě nezaslouží, budeme muset
mnohé z nich přeskočit. Zmiňme však alespoň v krátkosti rod Ašikaga, jehož éra
nakonec vedla k sengoku džidai (země
v období války) — což bylo období bezvládí
(1470–1600), kdy síla šógunátu povážlivě
klesala (titul šóguna byl až do tokugawské
éry pouze nominální), a k moci se draly
válečnické rodiny z provincií, jejichž moc
stála na hospodářských příjmech a vlastních armádách. Jednalo se de facto o období bezvládí, které ukončilo až opětovné
sjednocení země po bitvě u Sekigahary
v roce 1600 pod žezlem klanu Tokugawa.
Úpadek rodu Ašikaga byl dán úkladnou
vraždou šóguna Jošinoriho v roce 1441
na divadelním představení v Kjótu. Jošinoriho potomci už nebyli dostatečně
schopní, aby udrželi v zemi pořádek, a rod
Ašikaga se tak poroučel ze scény.
Nyní poskočíme více dopředu. Dne 21. října
roku 1600 se u Sekigahary střetlo více než
160 000 mužů. Proti sobě stáli Tokugawa
Iejasu a Micunari Išida. Iejasu byl posledním z pěti regentů, které jmenoval šógun
Tojotomi Hidejoši (kterému se podařilo
ke konci 16. století získat faktickou moc
v zemi), aby vládli na místo jeho nedospělého syna Hidejoriho. Išida naproti tomu
patřil mezi pět správců, kteří měli na regenty dohlížet. Tokugawové nakonec u Sekigahary zvítězili a v roce 1615 se Iejasu
vypořádal i s nešťastným Hidejorim, když
po dobytí hradu v Ósace zničil centrum
rodu Tojotomi.
Tokugawa Iejasu byl šógunem pouhé dva
roky (1603–1605), když se vzdal své funkce
ve prospěch svého syna Hidetady. Po následujících jedenáct let žil zdánlivě v ústraní,
ve skutečnosti ale stále dohlížel na státní
záležitosti i záležitosti vlastní rodiny
(založil nové hlavní město Edo — dnešní
Tokio). Stejně jako on, i jeho syn Hidetada
předal ještě za svého života úřad šóguna
na svého syna Iemicua a když zemřel,
Iemicu vládl podle práva do své smrti

v roce 1651, a jako nástupce zanechal
desetiletého Iecunu. Plán předávání titulu
šóguna na následníka ještě v plné síle jeho
předchůdce umožnil prvním dvěma šógunům zajistit kontinuální politiku a obecně
posílil správní systém během kritických
let jeho zakládání. To umožnilo, aby režim
v roce 1651 překonal bezprostřední problém, že má šóguna v dětském věku, a navíc zůstal zcela efektivní v době, kdy byl
Iecuna příliš nemocný na to, aby vládl.
Éra šógunátu a vojenských regentů
obecně byla nakonec ukončena tak, jak
sama začala — sociálními změnami ve společnosti. Když na konci 19. století i přes
silnou izolacionistickou snahu šógunátu
do Japonska nezadržitelně pronikal evropský vliv, zavětřil císař Mucuhito svou
příležitost a podporoval westernizaci společnosti. Tak se k moci dostali obchodní
vrstvy, které ukončily 700 let trvající nadvládu válečníků.
Ondřej „Alexej“ Kolařík

Tokugawa Jošinobu
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Japonské recepty
Jahodové daifuku

Na šest kousků daifuku potřebujete:

 6 větších jahod
 150 g anko (pasta ze sladkých červe




ných fazolí)
100 g širatamako (rýžová mouka)
20 g cukru
150 ml vody
kukuřičný škrob na posypání

Jahody očistěte a osušte papírovou utěrkou. Pastu anko rozdělte na šest stejně
velkých kuliček. Protože se anko dost lepí,
umyjte si a řádně osušte ruce po uhnětení
každé kuličky. Zabalte jahody do anka, ale
špičku nechejte odkrytou. Nezapomeňte si
oplachovat ruce!
Ve středně velké míse vhodné do mikrovlnky si následujícím způsobem připravte
těsto moči. Smíchejte metličkou širatamako a cukr. Pomalu přidávejte vodu, nejlépe ve třech dávkách, a promíchávejte
gumovou stěrkou, dokud těstíčko nezačne tuhnout. Poté mísu zakryjte potravinovou fólií.
Nastavte mikrovlnku na 1200 W, nebo
nejvyšší výkon co zvládne a nechte v ní
místu s těstíčkem minutu. Vyndejte a pořádně promíchejte mokrou stěrkou. Těstíčko je zatím pořád bělavé a moučné.
Napodr uhé tam mísu opět nechte
minutu a pak znova promíchejte. Těstíčko
už by pomalu mělo připomínat moči, ale
pořád v něm jsou zbytky mouky.

Ichigo Daifuku; © www.delectablehodgepodge.com

Napotřetí nechte mísu v mikrovlnce jen
30 vteřin. Z těstíčka by se měla stát matná,
neprůhledná hmota. Pokud ne, promíchejte a vraťte do mikrovlnky na dalších
30 vteřin.
Na plech posypaný kukuřičným škrobem si moči v yklopte. Pomocí stěrky
přeložte těsto napůl, ať se tak nelepí a rozdělte na 6 stejných dílů. Nasypte si trošku
kukuřičného škrobu na ruce a z každého
dílku uplácejte v dlaních placku o průměru přibližně 7,5 centimetrů. Vezměte
si placku do dlaně a položte na ni jahodu
špičkou dolů. Pak jahodu ze všech stran
těstem obalte, nahoře konce složte přes
sebe, jemně zatočte a palcem zamáčkněte,
aby se nerozlepilo. Potom v dlaních dotvarujte do kuličky, ale pozor aby se vám
těsto někde neprotrhlo. Stejně postupujte
se všemi zbývajícími kousky.
Podávejte za pokojové teploty a nezapomeňte je sníst do dvou dnů, i když si
nemyslím, že vám tak dlouho vydrží. ^_^

Daifuku; © cdn.justonecookbook.com
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Širaae

Na dvě porce potřebujete:
 150 g tvrdého tofu
 ½ lžíce sojové omáčky
 2 lžíce bílých sezamových semínek
 ½ lžíce cukru
 ¼ lžíce soli
 100 g čerstvého listového špenátu
nebo brokolice
 20 g mrkve
 30 g hub šimedži (jsou podobné václavkám) nebo hlívy
 4 lžíce vody
 ½ lžičky sojové omáčky
 misku s ledovou vodou

Do hrnce s vroucí vodou vložte tofu
rozlámané na 4 větší kusy a na mírném
plameni povařte asi minutu a půl. Poté
vyndejte, okapejte a zabalte do papírové
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utěrky, která pomůže odvést přebytečnou
vodu. Nechte vychladnout.
Do stejné vody, ve které jste vařili tofu,
přisypte sůl a dejte očištěné listy špenátu.
Ujistěte se, že jsou listy ponořené a vařte
asi minutu až dvě. Pak špenát vytáhněte,
okapejte a přendejte do misky s ledovou
vodou. Prudké zchlazení zabrání ztrátě
chuti. Po chvilce špenát opět vyndejte
a nakrájejte na třícentimetrové kousky.
Lehce pokapejte sojovou omáčkou a rukou z něj jemně vymačkejte vodu.
Do menšího hrnce si nachystejte 4 lžíce
vody s ½ lžičkou sojové omáčky. Přidejte
na nudličky nakrájenou mrkev a houby.
Přiveďte k varu a za občasného míchání
vařte, dokud se voda úplně nev y vaří.
Nechte vychladnout.
Na suché pánvi lehce orestujte sezam,
vysypte do hmoždíře a rozdrťte najemno.
Přidejte tofu, cukr, sůl a sojovou omáčku,
a míchejte, než se všechno řádně spojí.
Pak už jen stačí přidat připravený špenát,
mrkev a houby, promíchat a můžete servírovat.
Širaae je velmi zdravý a chutný pokrm,
který můžete udělat s jakoukoli sezónní
zeleninou. Hodí se jako předkrm, příloha
i lehká večeře.
Tereza „Elien“ Čtvrtníčková
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TVÁŘE ANIMEFESTU
Animefest milujete, jezdíte na něj, užíváte
si ho, ale uvažovali jste někdy, kdo všechno
za tím stojí? Teď se vám sami představí, jen
čtěte.

TOMÁŠ JELÍNEK — SKELETOM

AFko je moje srdcovka už od prvního
ročníku, byl jsem ještě u debat, kdy jsme
přemýšleli nad jeho názvem a málem jsme
se mohli jmenovat Br-con ; ^_^
Většinou zařizuju takové ty méně viditelné práce kolem festivalu, jako je domlouvání prostor, shánění všeho potřebného
ADAM RAMBOUSEK — CHRISTOF harampádí, a v posledních letech se staVěčný student, profesí vědec a vývojář. rám hlavně o stánky.
I když pocházím z Havířova, mám na staTěsně před festivalem dohlížím na aktirosti řízení celého kolosu brněnského vity kolem chystání a na samotném festiAnimefestu. Když jsem zvědavě navštívil valu se stejně jako zbytek vedení věnuju
první Animefest, netušil jsem, že spadnu nenadálým událostem, které se snažíme
do pasti a postupně se na mě nachytají vyřešit dřív, než si jich všimnete! ^_^
menší i větší povinnosti. V nitru jsem
Jelikož nám každý rok přinese nové
nerudný asociál, proto nechápu, proč pořá- kuriózní situace, je na mě vysvětlit provozdám akci pro dva tisíce lidí.
nímu, proč má z kytek guláš, sponzorům,
proč vracím nezničitelný meč po částech
nebo mamince, proč jí vezu synka po půlnoci z ﬁlmového festivalu s vyvrtnutým
kolenem :)
Čím víc se rozpomínám, co se všechno
kdy událo, tím víc se těším na AF2013, ať
se vám líbí! ^_^
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Od počátku se podílím na tvorbě AF programu, od roku 2006 vedu programovou
sekci. Miluju dobré jídlo, brakovou literaturu (aktuálně preferuju YA) a pozorování
náhodných lidí. Nemám rád zaslepené
fanatiky všech tvarů a barev, není s nimi
legrace a střílet si z nich rychle omrzí.
Pokud se vám něco z programu nelíbilo,
můžu za to já, pokud líbilo, pochvalte konkrétní autory.

KRISTÝNA FOUSKOVÁ — FUSSINA

Organizátorka cosplay sekce a levá ruka
šéfa programu, milovnice dobrých věcí,
zejména jídla, kávy, piva, vína, medoviny,
knih, hudby, divadla a ještě jednou jídla,
většinou akční, v mezičase převážně vyčerpaná. Zbožňuji spánek, lenošení a rozmazlování, ale nevyhýbám se ani nějakému
tomu pohybu — rozhodně jsem lepší šermířka než „cosplayerka“ a taky mě baví
uklízet. Vážně.
Na lidi bývám hodná, i když maličko škodolibá, s místy zvláštním a ošklivě cynickým LENKA PAZDÍRKOVÁ — KALISTO
Šéf ka sekce pro přednášející a.k.a
smyslem pro humor. Je složité mě vytočit,
ale když už, tak to stojí za to. A na e-maily „Ta holka, co obstarává přednášky“. Aktuse opravdu snažím odepisovat včas.
álně studuji v Dánsku na zahraničním
pobytu. A v rámci aktivní studentské
prokrastinace se věnuji čtení superhero
komiksů, videohrám a kreslení. Život jsem
odevzdala shipovacím fandomům a tumblru. I přesto, jak to asi vypadá, nejsem
asociál a s lidmi se bavím ráda. A celkově
ráda a hodně mluvím. Což je vlastně taky
jeden z důvodu, proč mě baví přednášet
a motivovat ostatní, aby si to taky vyzkoušeli.

JAN HORGOŠ — HINTZU

Jsem občasný blogger, méně občasný
překladatel, rozený cynik a nadšený milovník ﬂamewarů a dalších diskuzí o ničem.
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TEREZA ČTVRTNÍČKOVÁ — ELIEN

Koordinátorka lidských zdrojů aneb
Hlavní Otrokář Animefestu.
Věčný student rozličných věd, vášnivý
sledovač asijských seriálů, velký fanoušek
Tolkienova díla, vlastník mnoha sportovních trofejí a vlastně i poloaktivní tramp.
Ráda jím, spím a křičím na lidi. Ne
nutně v tomto pořadí, ale většinou jsem
protivná hlavně tehdy, když mám hlad.
Nemám ráda běhání, hlavně mezi jednotlivými budovami, a chození po schodech
(kdo bydlí v 6. patře bez výtahu, chápe
mě). Cosplay nevedu, zato mám slušnou
sbírku kimon, těch opravdovských, z Japonska ^_^.
Pokud pro mne budete pracovat, budu
na vás hodná, zařídím vám jídlo, alespoň dvě hodiny spánku a nějaké další
v ychytávky, co v ymlátím z ostatních
šéfů. Pokud ne, bude váš život klidný
a nudný!
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ZBYNĚK KŘIVKA — PŘÍŠERA
BEZ JMÉNA

Mám už tři křížky, a i přes mé technické zaměření se nebojím jednat s lidmi
a snažím se být optimista. Na Animefestu jsem měl v minulých letech na starosti vždy některou z budov. Letos jsem
povýšil a budu zastupovat vedoucí HR
sekce Terezu „Elien“ Čtvrtníčkovou.
HR sekce se stará o personální zajištění
celého festivalu od nižších organizátorů
na hlídkách a v šatnách až po pořádání
schůzek vedení celého Animefestu.
K anime a zájmu o Japonsko jsem
se dostal skrze sci-ﬁ a hintzáka. Svůj
první Animefest jsem absolvoval ještě
v kině Art, kde bylo naprosto k nehnutí
a krátce na to jsem se zařadil jako další
nováček mezi Brněnské otaku. Poté co mě
schválil Julian jako další mrdku, jsem si
nejvíce rozuměl se „starou“ gardou, a jelikož jsem rád uprostřed dění, tak jsem
se brzy zapojil i do organizování Animefestu, od řadového orga až po současný
post.

ALICE PAVLÍKOVÁ — RE

Jedna z novopečených šéfek graﬁky.
Pro Animefest kreslím od roku 2011,
orguju o rok déle. Jsem nenapravitelná
fanynka Pokémonů, v mé levé ruce se tužka
tvrdost 4 stává zbraní. Během semestru
mě můžete potkat trolit na FIT VUT, kde
se ze sebe snažím vypěstovat IT-girl. Z venkovních aktivit miluji procházky v přírodě
(potažmo túry po horách), lyžování a kanoe. Co se geekovských zálib týče, krom již
zmíněných Pokémonů ujíždím na kvantu
dalších věcí, jmenovitě třeba na ponících,
biatlonu, Pottermore, bojových letounech
nebo nově na jistém pořadu, kde tři chlapi
tropí nehorázné prkotiny se vším, co má
motor a čtyři kola. Ve volném čase pracuji
na vývoji Shinigami Desu projektu, jehož
jsem autorkou. Mou nejoblíbenější mangou je Pokemon Special a nejoblíbenějším
anime Darker than Black.

FILIP KOŘÍNEK — KRASO

Věčný student Fakulty informatiky
na MU a zaměstnanec IBM. Mezi mé
záliby patří především hraní počítačových her u kterých dokáži strávit hodiny
a hodiny (EVE Online, LoL, Dota 2, SC II
a mnoho dalších…). Mám rád fantasy,
elfy (a jejich luky) a vlky. Ač čtu minimálně, oblíbil jsem si Tolkienova díla.
Nejspíš vás tedy nepřekvapí, že mezi mé
nejoblíbenější ﬁlmy patří trilogie Lord of
the Rings (zvláště pak druhý díl s bitvou
o Helmův žleb). Ze seriálů je to pak určitě
Game of Thrones nebo Band of Brothers.
V budoucnu bych si rád našel čas i místo
na výcvik vlastního československého
vlčáka. Kromě toho spojuji příjemné s užitečným při řízení svého „Kenshina“. K výpomoci na Animefestu jsem se poprvé
dostal v roce 2006. Letos se budu společně s ostatními starat o zajištění a chod
veškeré techniky.
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lozoﬁckým poselstvím Green Greenu. Pak
jsem měla pár let blog a lidi získali dojem,
že patřím do vypolstrované cely, protože
jsem poměrně zapáleně seznamovala čtenáře s yaoi. Teď už to nedělám, protože
jsem si našla práci a kluka a hlavně mi
nějak nejedou současné trendy, ale nikdy
neříkej nikdy! Jo, a pro Animefest připravuju zin, což je středně náročná práce
se slušným faktorem awesomnosti a člověk si pak může připadat důležitě.

HANKA BRYCHTOVÁ — TEMI

Jedna z šéfek animefestí graﬁky, jinak
taky ajťácká princezna a králíkoﬁl. Miluju
Beatles, Británii, staré ﬁlmy, Pop art, módu
(na což často doplácí moje ubohá peněženka),
Japonsko a taky Jižní Koreu (ono to přišlo
samo!). Občas žiju tak trošku ve vlastním
světě, vymýšlím příběhy a komiksy a taky
je kreslím, i když na to teď vůbec není čas.
Na Animefestu mě můžete potkat jako
maidku, a pokud si myslíte, že máte umělecké nadání, nebojte se mi ozvat! n_n

VIKTOR NAVRÁTIL — VIKTOR

Všechno slíbím a někdy se mi to podaří
i splnit. ^_^ Od roku 2011 se starám
o sazbu a předtiskovou přípravu Festzinu
a pruděním tiskařů zajišťuji jeho zdárné
vytištění. Držím ochrannou ruku nad výrobou festovních triček, plakátů a dalších
strášně důležitých drobností.
Mám rád dobrou krmi a dobré pitivo
(rád se věnuji kulinaření) a samozřejmě
anime klasiku, jako je například Cowboy
Bebop či Fullmetal Alchemist (ne, na Elfen Lied jsem ještě nedozrál). Jinak fanda
do sciﬁ a fantasy (Tolkien, Sapkowsky,
PETRA BABULÁKOVÁ — TAYLOR Pilipiuk, Pratchett, …). Poslouchám jakouAč se mi často stává, že mě při prv- koliv hudbu, ale jako emeritní tramp dávám
ním setkání kdejaký otaku hipster sjede občas přednost country a folku. Ve volném
blahosklonným pohledem a „Tak ty kou- čase se synkem pařím na počítači WoT…
káš na anime? A co tak kromě Naruta znáš,
holčičko?“, i já patřím ke generaci, která
směňovala rozkouskované epizody Kenshina na disketách a spekulovala nad ﬁOBRÁZKY © KARA DVORNÍKOVÁ
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Jak se mi z bratra otaku stal
Nikdy bych si netrouﬂa tvrdit, že patřím, mezi lidmi se zájmem o Japonsko,
k veteránům, svoje už ale taky pamatuju.
Jsem přesně ta generace, která pro své
tehdy nezvyklé zájmy sklízela posměch
jak od známých, tak od spolužáků, a kolikrát si i náhodný kolemjdoucí přisadil.
Nikdo tehdy nechápal, proč proboha chci
studovat japonštinu, kterou si v duchu
všichni spojovali buďto se starými samurajskými ﬁlmy nebo zvukovým pozadím
čínských bister. Pochopení jsem se nedočkala nikde.
A pak se to stalo. Snad ze dne na den
v myslích mých vrstev ní ků cosi pře cvaklo. Než se člověk stačil pořádně vzpamatovat, svět (a mnoho mých známých
s ním) se změnil. A najednou všichni
milovali Japonsko, Naruta, četli mangu
a dívali se na anime. Všechno bylo znenadání děsně kawaii a sugoii a ta původně
neznámá ostrovní země se téměř přes noc
proměnila v ráj snad pro polovinu veškerých dospívajících.
Přiznávám se bez mučení, zpočátku jsem
podivnou proměnu svých přátel vnímala
velmi nelibě a jejich průchod různými stádii postupné transformace ve „weeaboo“ či
„otaku“ doprovázela z mé strany nejedna
jedovatá poznámka. Občasný „face palm“
střídal „head desk“ a nezřídka se u mě
objevily i pěkné české „oči v sloup“. Člověk je ale stvoření přizpůsobivé a nakonec si zvykne snad na všechno. Tak jsem
se postupně naučila své pištící kamarádky,
poprvé objevující krásy žánru šónen-ai,
s jistou dávkou ﬂegmatu a sebezapření
snášet. A jen jsem čekala, až se dostanou
do stádia, kdy se jejich příznaky chorobného pobláznění jistou východoasijskou
zemí zmírní, a zase s nimi bude řeč jako
kdysi. Až znovu získají zájmy, které nemají
s Asií nic společného, a dál do života si
s sebou ponesou jen několik stop, kterými tato životní fáze každého nesmaza-
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telně poznamená. Zkrátka až si projdou
tím, čím si prošel snad každý z nás, a přestanou mi ztrpčovat život. Nejrůznějšími
způsoby.
Lingvistické nadšence s chutí oživující
naši mateřštinu množstvím japonských
slovíček — takové jsem potkala. Kreativní
jedince prezentující svou uměleckou duši
pomocí oblečení, ve ﬁnále tedy pobíhající
s pěti kontrastními ponožkami na každé
noze ve svém prvním pokusu o styl decora — i s takovými jsem se setkala. Lidé
nosící kočičí ouška do školy také nejsou
pouhá ﬁkce, jak už dnes můžu s jistotou
prohlásit.
Že ale může podobná metamorfóza proběhnout i v mém nejbližším okolí, to jsem
nečekala.
Jednoho dne, poměrně nedávno, začala
se bytem linout hudba, která mi kupodivu nebyla protivná, srovnám-li to s obvyklým domácím vysíláním „Pink Floyd
24/7“. A poté slyším japonštinu. Zamítám
možnost sluchových halucinací, ale stále
nedocházím k logickému vysvětlení, proto
nenápadně nakouknu do jámy lvové — bratrova pokoje.
Vysvětlení záhady: to jen bratr začal sledovat anime. Bratr. Anime. A samé takové
„kvalitní“ tituly, o nichž jsem v životě
neslyšela. Doporučila jsem mu série, které
by se mu mohly líbit i bez toho, aby mu
po obrazovce pobíhaly polonahé hrdinky,
všechny mé návrhy však byly bez hlubšího
zamyšlení zamítnuty.
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Symptomů přibývá. Nedávno prohlásil,
že uvažuje nad C-čkovou japonštinou (okázale ignorujíc veškeré mé nabídky o kvalitní soukromé vyučování za nějakou tu
ﬁnanční odměnu, ach) a prý pojede do Japonska. POJEDE DO JAPONSKA. To je
přesně ta věta, která vám do výčtu životních rolí v epitafu přidá hned za „dobrý
syn a otec“ i položku „otaku/weeaboo“.
Nemoc postupuje. Během minulého
týdne začal používat slovo „komunita“.
Se sprásknutýma rukama, očima přišpendlenýma ke stropu a slovy „Gackte,
ty to vidíš!“ na rtech jsem si ale uvědomila jednu věc. Totiž, je tu i druhá stránka
celé věci. Poprvé od doby, kam až moje
paměť sahá, se s ním dá normálně mluvit.
Dokonce najdeme zajímavá témata k hovoru a já tak po dvaceti letech poznávám,
kdo to vlastně ta osoba z vedlejšího pokoje
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je. Tož že by tohle „postižení“ mělo spíše
pozitivní účinky? Nutno mu přiznat, k nejhůře zasaženým se rozhodně neřadí. Nic
patrně nebude až tak černobílé. Zřejmě by
nebylo na škodu zahájit soukromý výzkum
o vliv u otakismu na povahu jedince.
Objekt studia už přeci mám.
Eliška „Ely“ Vítová
(autorka je studentkou japanologie)

Otakumise
Prakticky rok co rok si všímám nostalgického
remcání na staré zlaté časy, kdy bylo anime
animovější, lolitky lolitkovitější, ecchi inteligentnější a Starobrno zdaleka nebylo „nejlepší pivo na celé Moravě“. Vlastně — notná
část toho remcání pochází ode mě! Zajímá vás,
co služebně starší k podobným stížnostem
vede? Vysvětlování by bylo zbytečně na dlouho.
Místo toho si uděláme takový malý pokus!
V jeho rámci se přesuneme někam do počátků otaku komunit u nás a zákeřným trikem odchytíme průměrného člena nebo
raději dva. To abychom mohli k pokusu
přistoupit ze dvou stran. Způsob odchytu
ponechám vaší fantazii, jenom se prosím
vyvarujte líčení pastí s použitými kalhotkami, sice byste nejspíš také NĚCO ulovili, ale modelový exemplář by to nebyl ani
vzdáleně. Po odchycení oba exempláře pečlivě zamrazíme a datum rozmrazení stano46 Komunita

víme dejme tomu na únor 2013. Řekněme,
že jsme uspěli a po doběhnutí timeru
máme v laboratoři dva čerstvě dospělé
mladíky, studující technickou VŠ. Na sobě
budou mít značkové boty Prestige nebo
jiné podobné botasky, modré riﬂe, triko
a mikinu. Vlasy zhruba délky „pár měsíců
nebyl u holiče, ale mikádo to ještě zdaleka
nebude“. Pokud se jich zeptáte na zájmy,
bude na čelních příčkách ﬁgurovat sci&ﬁ,
když na vztahy, odpovídat budou s přezíravým úsměvem donchuanů na odpočinku
(přesto že jejich jediná zkušenost s dívkami
se omezuje na politováníhodnou situaci,
jak vběhli s přeplněným močákem do koupelny ve chvíli, kdy za sebou sestřina kamarádka zapomněla zamknout). O anime ale
zvládnou poutavě vyprávět celé hodiny, je
pravděpodobné, že vás oblaží vlastní teorií ohledně NGE nebo alespoň přednáškou na téma „kreslené věci nejsou jen
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pro děti“ (a budou vám nutit Hrob světlušek). A nyní k samotnému pokusu: Spočívá v umístění obou testovaných do dvou
nejsigniﬁkantnějších prostorů současného
otaku světa. V průběhu sledování dojde
u subjektů k postupnému vývoji, který si
ničím nezadá s modelem Kübler-Rossové.

Subjekt č. 1:

Testovaný subjekt bez předchozího varování umístíme na dvě hodiny do skupinky
dvaceti dnešních otaku. Následně pozorujeme tyto fáze:
1) šok — otaku je omráčen složením skupinky. Jasně rozeznává přítomnost osob

opačného pohlaví a trochu nevěřícně zírá,
že jich je v místnosti mírná většina. V této
chvíli mu hlavou plynou myšlenky typu
„určitě si ze mě vystřelili, jde o najatý
komparz“, „ony na mě nejspíš budou mluvit“ až po „neříkejte mi, že zdejší borci
randí!“ Naštěstí byli otaku vždy přizpůsobiví, takže se prvotní šok po cca patnácti
minutách přesouvá na samý práh podvědomí, aby jen občas nakoukl ven v tu nejnevhodnější chvíli.
2) inner hipster rage — subjekt se začíná
bavit se skupinkou, zjišťuje, že opravdu
koukají na anime… ale zároveň, že jeho
milované kousky vůbec neznají, na anime
Komunita 47

koukají chvilku a ze všeho nejvíc žerou
seriály, které byly trapné už v jeho době.
Přesto, že je takříkajíc novým dítětem
v ulici, začíná v něm vřít, že on sledoval
anime ještě než to začalo být cool, že zbytek skupinky tomu nerozumí, a vůbec
je potřeba ukázat jim to pravé Evangelium! Vědom si převahy ostatních se ale
příliš halasně neprojevuje, omezuje se toliko na občasné přezíravé komentáře a dál
se snaží čerpat informace.
3) smlouvání — testovaný otaku dochází
k přesvědčení, že osoby v místnosti jsou
z části šílené a přehánějí. Ze záplavy konverzačních témat tak postupně uždibuje
klíčová slova a následně se snaží kousek po kousku protlačovat tezi, že seriály, které sledoval on, jsou hodnotnější
a ostatní by se na ně měli podívat. Nečiní
tak z nějakého altruismu, prostě zjišťuje, že jinak si nemá moc o čem povídat a co si budeme nalhávat… alespoň
některé z přítomných hebkých oblin by
za bližší popovídání si rozhodně stály.

4) deprese — uběhla hodina a půl, subjekt utvrzuje své přesvědčení, že byl umístěn mezi skupinku komparzistů, kteří
mají za úkol ubližovat jeho křehké duši
absolutní ignorací. Má pocit, že cokoliv
řekne, po ostatních steče jako po skle
a dál vychvalují to své. V této fázi se mu
honí hlavou věty jako „Že já se vůbec snažím, nerozumí mi stejně jako nikdy nikdo“,
„vždyť oni mě vůbec neposlouchají, vlastně
neposlouchají ani sebe“ nebo „Máma měla
pravdu, nikdy si kamarády neudělám,
navždy budu sám“.
5) smíření — otaku se přepíná do obranného postoje „vždyť je to jedno“ a v tu
chvíli registruje, že skupinka není zdaleka
tak konzistentní, jak si myslel. Dochází
mu, že možná nebude tak zle a pokusí
se připojit k některé ze subskupinek s nadějí, že mu třeba některá bude vyhovovat.
Třeba nakonec zjistí, co je zač to Esáóčko.
V tuto chvíli se pokus mění na ruskou
ruletu. Stát se může cokoliv, v ideálním
případě otaku zapadne, v extrémním pří-
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5) vystřízlivění — pokouší se vzdorovat, odpovídat na komentáře a reagovat
na útoky, ale diskuze nabývají na intenzitě a zdá se, že se z nich vytratil jakýkoliv smysl, místo něj se ale množí divně
kreslené černobílé obrázky. Poté, co je
u vlastních doporučení několikrát označen
Subjekt č. 2:
za totálního nooba, který neviděl pořádné
Taktéž bez varování usadíme k počítači anime, rezignuje a stahuje se do ústraní.
s internetem a přednastavenými book- Prakticky nepřispívá, a i když sleduje dál,
k čemukoliv masově doporučovanému
marky. Následně pozorujeme tyto fáze:
1) rozjaření — otaku je nadšený, o ta- se staví značně skepticky a dává raději
kové rychlosti přístupu k informacím a se- přednost „neznámým“ starým klasikám.
riálům si mohl nechat jenom zdát. Velebí
Přijdou vám oba hypotetické pokusy
budoucnost, s radostí proklikává nabízené
odkazy a testuje náhodným stahováním příliš extrémní? Nejspíš jsou. Na druhou
stranu — je na nich hezky vidět, jakou
doporučené seriály.
2) podezřívavost — v něčem takhle super proměnu komunita za tu dobu prodělala.
přece musí být háček, přirozený intelekt Žijeme rychleji. Mnohem. A každých někozískává převahu a subjekt sice pokračuje lik let se tato rychlost zvýší. Zapomínáme,
v procházení stránek, ale čím dál více si co bylo v kurzu před půl rokem. Jsme
uvědomuje, že v takovém otaku ráji bude aktivnější, asertivnější, příchod sociálních
ukrytý nějaký had. Začíná koukat na sta- sítí předznamenal výhru četnosti nad kvažené seriály, i když mu většinou nepřijdou litou obsahu. Méně posloucháme ostatní,
nijak extra.
víc přejímáme cizí názory. Je to tak jed3) zapojení — jeho staré komunikační nodušší. Složité věci vyžadují čas… a toho
kanály jsou pryč, ale po shlédnutí anime se nám nedostává. Možná proto remcáme,
se chce subjekt podělit s ostatními, dát ve snaze zůstat sví a zároveň stíhat, nám
jim tipy, prostě vše, co dělal dřív. V dobré totiž tak trochu dochází dech.
víře se registruje na několik komunitHonza „hintzu“ Horgoš
ních serverů a nejmenovanou sociální síť,
všude se snaží okomentovat shlédnuté
anime, doporučit je a přidat pár vlastních
oblíbených titulů.
4) šok — testovaný subjekt je virtuálně konfrontován s otaku současnosti.
Začíná mít pocit, že něco udělal špatně,
že ostatní mluví cizí řečí nebo ještě nedokončili základní školu a cítí se divně, protože se často setkává s názorem, že jím
vychvalovaný seriál skončil před čtrnácti
dny, takže je totálně out. Začíná se ztrácet
v desítkách titulů, které mu ostatní hážou
na hlavu jako mnohem lepší a zmateně
registruje, že okolní svět funguje na několikanásobně vyšší rychlosti než on.

padě narazí na fangirls nebo něco ještě
horšího, co mu další pokusy o interakci
nadobro znechutí a ze subjektu se stane
zapšklý otaku hipster. V bezpečných variantách kladně reaguje na nabídku pokračovat v diskuzích virtuálně.
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Otaku horoskop

sování. Určitě si nenechte ujít promítání
seriálu z daleké budoucnosti Gargantia
na zelené planetě. Pak seberte kamarády
a společně omrkněte nabídku letošního
doprovodného programu. Každý z vás
bude sice chtít zamířit jiným směrem,
přesvědčte je o kompromisu a společně si
zahrajte go. V bohaté nabídce přednášek
se sice budete trochu ztrácet, ale zkuste
si najít čas a poslechnout si představení
nové mangy, nebo také povidání o vývoji
vědy v Japonsku.

BERAN (21. 3. – 20. 4.)

Animefestí víkend je pro vás jako stvořený. Budete potřebovat veškerou bojovnost a ambice, která vám kolují v žilách.
Po celý den a noc vám budou k dispozici japonské deskové hry, a ať už se rozhodnete pro šachy šogi nebo jakuzácký
mahjong, štěstěna bude stát na vaší straně.
Po hráčském vypětí si jděte zklidnit nervy
na Dragon Crisis — sexy holky a létající
draci, to prostě stojí za to. Rozhodně si
nenechte ujít japonskou konzolovou válku
a běžte držet palce svému oblíbenci!

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Tento víkend toho chcete stihnout hodně,
ale buďte obezřetní a ujasněte si své priority. Základem všeho je totiž dobré nača54 Komunita

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci, nevažte se, odvažte se. Tohle
motto si v příštích pár dnech opakujte,
dopomůže vám k mnohem větší zábavě.
Taneční terminály už na vás čekají, jděte
se v yřádit s mungyodance. Vy méně
odvážní si zajděte vyzkoušet japonské
šachy šogi, objevíte v sobě skrytý talent.
Příběh, který má k vašemu znamení velmi
blízko jsou Vesmírní bratři, z jejich osudů
a životních zvratů si vezměte ponaučení.
Co je pravda a co pouhá ﬁkce ve světě
samurajů se pak dozvíte na přednášce,
která vás duševně obohatí a chvilkový
relax vám vrátí ztracenou sílu.

RAK (22. 6. – 22. 7.)

Vaše logické uvažování a analytické
schopnosti dostanou zelenou. Máte možnost shlédnout přednášku o slavném Nintendu a nejproslulejších i méně známých
hrách. A naše technická jízda pokračuje
na přednášce o vývoji a rozvoji Japonska.
Po mírném oddechu se naladíte na svou
emocionální a může zajít na Last Exile:
Fam, Stříbrné křídlo. Do oblak se podíváte i s Mass Effectem. Nakonec můžete
zkouknout novou pestrou nabídku nakladatelství Crew, díky němuž máme v ČR
dostupné manga poklady jako jsou Naruto,
Blech nebo Death Note — Zápisník smrti.

tivní energii po dlouhém čekání ve frontách si můžete vybít třeba v aréně soubojů,
kde si připomenete i dávno zapomenuté
schopnosti. Bitvy vás příjemně vyburcují,
zajděte se trochu přivzdělat. Batman,
Superman, Spiderman, o těchto slavných
„manech“ v upnutých trikotech, a nejenom o nich se bude mluvit na přednášce
o tvorbě inspirované západem, určitě si ji
nenechte ujít. Neváhejte a uplatněte svůj
vliv na přátele a přesvědčte je ke shlédnutí Eureky 7 Ao, tento japonský seriál
vás odpoutá od reality a zavede do jiného
světa.

PANNA (23. 8. – 22. 9.)

Musíte využít toho, že hvězdy a Jupiter jsou vám nakloněni. Zahoďte všechno
za hlavu a vyrazte na Nagat. V celosvětové krizi se i my musíme ptát — Kam
mizí yaoistky? Po správném naladění
pokračujte na stejné vlně přednášce
o hrách, slasti a jiných bizarnostech. Zjistíte, že není slash jako slash. Intuice vás
láká na promítání ﬁlmu Anime Mirai 2012,
a nemáte jinou možnost než ji poslechnout.
Dále se může naučit nebo zdokonalit své
tvůrčí schopnosti při psaní fanﬁkcí.

LEV (23. 7. – 22. 8.)

Lv i a lv ice, dodržujte pit ný režim,
víkend bude nabitý. Přebytečnou nega-
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Víkend JAPONSKÉ kultury
10.–12. května 2013 v BRNĚ
V době konání ANIMEFESTu Vám Velvyslanectví Japonska v České republice spolu s Knihovnou
Jiřího Mahena, Kavárnou Kunštátská Trojka a Japonským centrem Brno přináší program
představující japonskou kulturu v centru města. Všichni jsou srdečně zváni! Vstup zdarma.

pá.
10. 5.

Japonský den v knihovně

so.
11. 5. ne.
12. 5.

Japonský víkend v Trojce

Knihovna Jiřího Mahena (Kobližná 4, Brno)
http://www.kjm.cz/

Kavárna Kunštátská Trojka (Dominikánská 9, Brno)
http://www.3trojka.cz/

sobota 11. 5. | 14.00 – 17.30
Den japonské tradice pro děti a dospělé
Pojďte se seznámit s japonskou tradicí. V kavárně
Trojka můžete vyzkoušet japonskou kaligraﬁi, skládání papíru origami, tradiční lidové hračky a balící
techniku furošiki.
sobota 11. 5. | 18.00
(Ne)tradiční koncert japonské hudby – Setkání šakuhači s africkým rytmem
Neobvyklý a zábavný hudební zážitek nejen pro přiznivce etnické hudby, ale pro všechny, kteří si chtějí
užít sobotní večer s hezkým rytmem.
Hrají: Seizan Ósako (šakuhači,
soprano saxofon), Ancient Groove:
Jan Vorlíček (djembe),
Tomáš Kerle (dununs)
http://www.ancientgroove.cz/

neděle 12. 5. | 11.00
Film „Tři na cestě (�ree for the road, 2007)“
s anglickými a českými titulky, 108 min.
Režie: HIRAJAMA Hidejuki !Premiéra v ČR!
Příběh: Jadžimu zemřela žena a syn na následky
epidemie a nyní žije sám v rozpadajícím se domku
a živí se řemeslem. Jadži se zamiluje do populární
kurtizány Okino, která mu ale nedává žádnou šanci.
Okino se nakonec rozhodne Jadžiho využít a prosí
jej, aby jí pomohl utéct a mohla tak ještě naposledy
vidět umírajícího otce. Jadži se chopí příležitosti
a slíbí jí, že zařídí její útěk ze čtvrti červených luceren
a dovede ji do rodné vesnice. V tom okamžiku se
na scéně objeví Jadžirův přítel z dětství Kita. Dříve
působil jako druhořadý herec, ale poté, co zkazil
důležité vystoupení před publikem, naprosto ztratil
chuť žít. Útěk Jadžiho a Okino je pro něj vítaným
únikem z potíží a tak přemlouvá Jadžiho, aby jej
vzali s sebou…
neděle 12. 5. | 14.00
(Ne)tradiční koncert japonské hudby – Setkání šakuhači s klavírem
Setkání s japonským a evropským tradičním hudebním nástrojem. Japonští hráči na šakuhači a klavír
Vám hrají tradiční japonskou a českou hudbu s netradičním tónem. Poslechněte si krásnou harmonii
hudebních kultur ze Západu a Východu.
Hrají: Seizan Ósako (šakuhači), Šóko Kóno (klavír)

Kontakt: Kulturní a informační centrum Velvyslanectví Japonska
Tel +420 257 328 937 | jicc@ph.mofa.go.jp | http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_calendar_cz.html

dáte přednost zábavě před poučnými
tématy. Začnete na japonském fenomén
Takarakuza. Jde o velkolepou show v režii samých žen. Pokud toho na vás bude
moc, skočte na přednášku o tvrdší muzice
a skupině Siam Shade. Potom si můžete
dát s přáteli přátelské utkání ve Funny
turnaji v Rotundě. Mezi tanečními čísly
můžete nalézt odpočinek u mysteriózního
snímku Hakkenden: Osm vyvolených.

VÁHY (23. 9. – 23. 10.)

V životě usilujete o harmonii a soulad
a máte buňky pro umění. Přímo pro vás je
stvořena soutěž o nejlepší cosplay, určitě
nezklamete sebe ani okolí. Jelikož rodina
je hlava státu, zajděte si na ﬁlm Vlčí děti,
který mimo jiné zahrnuje hluboký vnitřní
příslib muž a ženy, že manželství a následné rodičovství vytrvají za všech okolností. Jako každý správný otaku byste si
měli rozšířit obzory a zajít na přednášku
o vztahu biologie k Japonsku a anime.
STŘELEC (23. 11. – 21. 12)
Naučíte se další cizí jazyk do sbírky. Plenus venter non studet libenter. (S plným
Foťáky a chytré telefony mějte stále
žaludkem se nestuduje dobře. :)
ve střehu, nikdy nevíte, na koho narazíte. Později můžete své snímky zužitkovat na přednášce o cosplai a příští rok
se určitě blýsknete vlastním vymakaným
kostýmem. Zajímavé bude jistě i setkání
se zahraničními mistryněmi v oboru Toki,
Kairi nebo Yuriko. A pozor Mr. Shookie
nás letos navštíví už podruhé. Vytáhněte
pytlík gumových medvídků a další inspiraci nasajte na přednášce o prolnutí anime
a amerického stylu.

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.)

Na první pohled působíte nenápadně,
ale skrýváte v sobě dost energie. Letos
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bude přelomovým, chcete se předvést a příležitost zúčastnit se soutěže v cosplayi si
nemůžete nechat ujít. Avšak předtím, než
se vrhnete do akce, zajděte okouknout
workshop na téma Make-up v cosplayi,
třeba vám dopomůže k vítězství. V mezičase si zaskočte do promítacího sálu
na Strašlivé půlnočníky, určitě se nebudete nudit. Pro načerpání inspirace a síly
zajděte pozdravit Katarzynu Siedleckou. K uklidnění nervů vám pak skvěle
poslouží přednáška o Tajemství saké.

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.)

Své ambice a cílevědomost na příštích
pár dnů zahoďte, je načase se bavit. Určitě
se skočte podívat na festovní amvéčka
a třeba si i zkuste napsat pár japonských
znaků na kaligraﬁcký papír. Je tady velká
pravděpodobnost, že potkáte staré známé.
Při promítání dvoudílného snímku Berserk: Zlatý věk I — Královo vejce a Zlatý
věk II — Bitva o Doldrey se vám napětím
bude tajit dech. Při odchodu z promítacího sálu budete chtít vidět i další tvorbu
japonského režiséra Tošijuki Kubooky,
tak si nenechte ujít příležitost, osobně jej
na letošním Animefestu potkáte.

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)

Konečně je to tady a vy si to pořádně
užijete. Tento ročník Animefestu pro vás
58 Komunita

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Hloubavé a tajuplné ryby, zahoďte starosti za hlavu a odvažte se. Jestli vás
nohy ponesou do Rotundy, pak jim věřte.
Nebraňte se a zapojte energií nabité končetiny do tanečního souboje, máte velkou
šanci odnést si s sebou nějakou tu cenu.
Svého vnitřního démona můžete vypustit
například v aréně soubojů, kde překvapíte
nejen okolí, ale i sami sebe svou nepředvídatelností a mrštností. Horkou hlavu
a adrenalin proudící ve vašich žilách
zchlaďte třeba ledovou colou a navštivte
přednášku o tvorbě fanﬁkcí, získané
poznatky můžete již velmi brzy zúročit.
Romana Šulová a Bára Hasprúnová
Ilustrace © Jamin
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Univerzální monitor pro foto, video a hry

FORIS FS2333
®

Nový IPS-LED panel: 23" 1920 × 1080

• Smart Insight – viditelné detaily i v tmavých scénách
• Rychlá odezva, malé zpoždění – Input Lag max. 1 frame
• Podpora videa 576, 720 a 1080 na HDMI-vstupech, DVI-vstup
• Snadná kalibrace pomocí EasyPIX2

www.eizo.cz

Partneři & sponzoři

���������������
�����������������������

Mediální partneři

Partnerské akce

Animefest ﬁnančně podporuje statutární město Brno

Animefest se koná pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR

79

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 autorům článků a ilustrací ve FestZinu.
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.
Firmě EIZO za ﬁnanční podporu.
Statutárnímu městu Brnu za ﬁnanční podporu.
Tiskárně Uniprint v Rychnově nad Kněžnou — dokázali nemožné a vytiskli nám FestZIN
rychle a kvalitně, i když jsme jim data, opět tradičně, dodali se zpožděním a na poslední chvíli.
Firmě OPTIGER za festovní trička.
Panu Pekárkovi z ﬁrmy Signpek za malonákladový tisk.
Panu Havlíčkovi z ﬁrmy Electron za velkoformátový tisk.
Pracovníkům velvyslanectví Japonska v ČR za podporu a spolupráci.
Společnostem, které nám zapůjčily ﬁlmy a seriály: Bandai Visual
Dybex
Funimation
Gonzo
JAniCA
Kazé
Madhouse
Production I.G
Studio 4 °C
T.O Entertainment
TV Asahi
Yomiuri TV.
Největší poděkování samozřejmě patří vám všem za to, že jste Animefest navštívili.

Wolf Children ©2012 „WOLF CHILDREN“ FILM PARTNERS
Space Brothers ©Chuya Koyama, Kodansha/YTV,A-1 Pictures
Project A ©P.A.WORKS 2010 ©Ascension ©2011 Kazuchika Kise/Production I.G ©TELECOM ANIME
Anime Mirai 2012 ©2012 The Answerstudio ©2012 Shunsaku & Keiko Umeda/Poplar/Shirogumi ©2012 Production I.G © TELECOM ANIME/2012
Berserk: The Golden Age Arc ©KENTAROU MIURA (STUDIO GAGA) • HAKUSENSHA / BERSERK FILM PARTNERS
From the New World ©2012K • K/S
Hakkenden: Eight Dogs of the East ©2013 MIYUKI ABE • KADOKAWASHOTEN / PROJECT HAKKENDEN
EUREKA SEVEN AO ©2012 BONES / Project EUREKA AO • MBS
Last Exile: Fam, The Silver Wing ©2011 GONZO/FAM PARTNERS
Dragon Crisis! ©Kaya Kizaki, Izki Akata/SHUEISHA, DORAKURA! committee Gargantia on the Verdurous Planet
©oceanus/2013 Gargantia on the verdurous Planet Committee
Perfect Blue ©1997 MADHOUSE
After School Midnighters ©AFTER SCHOOL MIDNIGHTERS PARTHERSHIP
Dragon Age: Dawn of the Seeker ©2012 Dragon Age Project
Anime Mirai 2013 ©Koichi Chigira/GONZO/Anime Mirai 2013 ©Tatsuya Yoshihara/ZEXCS/Anime Mirai 2013
©Yo Yoshinari; Yuu Yamaguchi/TRIGGER/Anime Mirai 2013 ©Yuzuru Tachikawa/MAD HOUSE/Anime Mirai 2013
Mass Effect: Paragon Lost ©Mass Effect Project
Animefest je registrovaná ochranná známka sdružení Brněnští otaku
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