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Cugumi Óba, Takeši Obata

Masaši Kišimoto

Tito Kubo

Kazuo Koike, Rjóiči Ikegami

Hiroja Oku

Nejlepší mangy vydává Nakladatelství Crew s.r.o., a seženete je jak v knihkupectvích Komiksového ráje 
(www.komiksovyraj.cz), tak přímo na naší internetové stránce www.crew.seqoy.cz, či v dalších 

solidních knihkupectvích! Předplatné pro většinu našich manga titulů zajišťuje firma Send (www.send.cz) 
a na Slovensku Magnet Press (www.press.sk).
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Vítejte na Animefestu 2014

Věk Animefestu se přehoupl přes de-
sítku a už snad můžeme bez obav na-
psat, že si bez něj začátek května spousta 
lidí ani nedokáže představit. Stejně tak 
si mnozí nedokázali představit, že jed-
nou Animefest ustoupí z centra Brna, 
kde nám už prostory byly malé, a s tím 
i z kin, se kterými se Animefest pojil už 
od prvního ročníku. Ačkoli nám Výsta-
viště poskytuje nové zajímavé možnosti 
a především rozlehlé prostory, kam na-
skládat davy zájemců o anime a Japonsko, 
stále jsme na Art a Scalu, které hostili 
Animefest dlouhých osm let, vzpomínali 
s láskou a nostalgií. Všechny proto potě-
šilo, že kino Scala nepotká smutný osud 
chátrající trosky, po dlouhých jednáních 
se dostalo do péče Masarykovy univer-
zity. S dokončením rekonstrukce techniky 
a vybavení se kino minulý rok opět ote-
vřelo a nyní nabízí zajímavý a netradiční 
program. Přirozeně nás napadlo, že kva-
litní anime filmy jeho skladbu skvěle do-
plní a možná přitáhnou další fanoušky, 
kteří v anime zatím vidí jen kreslené po-
hádky. Animefest se tedy vrací na místo 

činu, byť prozatím jen na jeden večer. 
Rádi bychom, aby nezůstalo jen u jednoho 
večera a anime v povědomí diváků dosa-
hovalo stejné úrovně jako jiné filmy. To
jsou ovšem sny z daleké budoucnosti. Bez 
bláznivých snů by ale Animefest vůbec ne-
vznikl. Všichni jsme zvědaví, co pro nás 
budoucí roky chystají.

Jedenáctka je pro Brno magické číslo 
a s ní jde krásně dohromady letošní téma 
japonského nadpřirozena. Dobře se rozhlí-
žejte kolem sebe a všímejte si maličkostí, 
které zachytíte jen koutkem oka. Brněn-
ský drak, který je i naším maskotem, totiž 
nemusí být až takové dobračisko, na které 
vypadá, a podle pověstí si občas svoji ho-
vězí dietu rád zpříjemní mladým masíč-
kem, které se v podvečer na výstavišti 
zatoulá daleko od rušných prostor Anime-
festu. Přesto doufáme, že nad námi i le-
tos bude držet ochranný spár a rozhodne 
se zlikvidovat jen malou část návštěv-
níků. Ale raději se mějte na pozoru, letos 
nemusí být jediný, kdo bude lovit po se-
tmění. Nadpřirozené bytosti to táhne 
k místům, kde se o nich mluví…

Adam „Christof“ Rambousek
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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 češti-
ně: Wu — čínská císařovna a První čínský císař. Loni dokončil pro Britský filmový institut knihu o historii ja-
ponské animace. http://schoolgirlmilkycrisis.com/2014/01/14/barefoot-and-ignorant/

Bosý a slepý

A nyní se podíváme do Macue, nenápad-
ného městečka v Japonsku, kde místní 
školská rada zareagovala na podivnou 

„stížnost“ a nechala ze školních knihoven 
odstranit uznávanou mangu Keidžiho 
Nakazawy Bosonohý Gen (Barefoot Gen). 
Tento krok byl údajně motivován obavami, 
že z válečného příběhu, v němž je zobra-
zena surovost vojáků Japonské císařské 
armády v Číně, „děti získají mylné před-
stavy o minulosti“.

Počkat… cože? Cožpak přesně tohle 
japonská armáda neprováděla? Nejsou 
přesně tohle souvislosti, které nakonec 
vedly k tragické vražedné misi Enola 
Gay v roce 1945? Děti v Macue nyní zís-
kají o minulosti „správné“ představy, 
do nichž očividně nepatří zmínky o Nan-
kingu, Mandžusku nebo Šanghaji. A také 
nabudou klamného pocitu, že jsou oběťmi, 
díky neustálému omílání tvrzení, jak si 
Japonci v klidu hleděli svého až do roku 
1945, kdy zničehonic přiletěly americké 
bombardéry a odpálily Japonsko do doby 
kamenné.

Ne všechny japonské školy naštěstí vy-
znávají rozmary revizionistických naci-
onalistický pomatenců. Po mediálním 
poprasku školská rada v Macue rychle 
vycouvala a stáhla příkaz kvůli „proces-
ním potížím“. V nedaleké Hirošimě, ro-
dišti autora mangy a dějišti velké části 
srdceryvného příběhu Bosonohého Gena, 
je tato drsná manga zařazena mezi povin-
nou četbu pro třetí třídy základních škol. 
To je mnohem odvážnější rozhodnutí než 
zbabělá cenzura, obzvlášť v Hirošimě, kde 

by se nenávist k jaderným zbraním jaksi 
očekávala. Určitě by nikoho nepřekvapilo, 
kdyby se právě v Hirošimě rozhodli pro tu 
verzi místní historie, v níž jsou Japonci vy-
kresleni spíše jako nevinné oběti. Místo 
toho si obdivuhodně vybrali knihu, která 
většinu prvního svazku popisuje Japonce 
valčící mezi sebou a která se odvažuje 
naznačit, že rozumně uvažující Japonci 
byli převálcováni a utiskováni těmi, kteří 
toužili po boji, a tak dovedli celý národ 
ke zkáze. Bohužel se zdá, že v Macue je 
tento střet názorů stále živý. 

Jonathan Clements

© Keidži Nakazawa, Bosonohý Gen
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Letošní ročník Animefestu se nese v du-
chu japonských strašidel, takže je ideální 
příležitost říct si něco více o Tóhó pro-
jektu (Východním projektu). Pro ty do-
posud nezasvěcené se jedná primárně 
o sérii her, která si získala srdce milionů 
fanoušků nejen v Japonsku, ale i v zámoří. 
Světlo světa spatřila roku 1996 na festi-
valu pořádaném vědeckotechnickým klu-
bem elektrotechnické fakulty Tokijské 
univerzity. Právě toto sdružení totiž začal 
po svém nástupu do studijního procesu 
navštěvovat autor Tóhó, jenž se pyšní la-
konickou přezdívkou Zun. Ten byl po dlou-
hou dobu znám jakožto jediný pevný člen 
kruhu Amusement Makers a později Te-
amu Shanghai Alice. Pod prvním řeče-
ným jménem vystupoval čtyři roky svého 
členství ve vědeckotechnickém klubu 
a vydal takto pět prvních her. Po své pro-
moci se na čtyři roky odmlčel, ale nako-
nec se vrátil jako Team Shanghai Alice 
a funguje tak dodnes. Tato změna při-
nesla pro jím vytvořené univerzum hned 
dvě zásadní změny. Přechod z čistě japon-
ského systému PC-98 na západní Win-
dows a téměř kompletní „reset“, při němž 

Proč ještě neznáte Tóhó aneb stručná příručka pro nezasvěcené

se do nového Tóhó dostalo tři a půl pů-
vodních postav a několik málo mlhavých 
referencí.

A když už teď zhruba víme, kdo za tím 
stojí, kdy za tím začal stát a kde se za to 
postavil, můžeme se volně přesunout 
k tomu, co tóhó vlastně je. Jak již výše 
padlo, jedná se primárně o sérii her. První 
z nich byla vyrobena na principu Arkano-
idu, poté Zun přešel k vertikálním stříleč-
kám, což bychom pro ty nejméně znalé 
mohli přirovnat ke Space Impact, které 
jsme mohli hrát ještě na starších mode-
lech mobilů značky Nokia. Jenom v Tóhó 
neletíte zleva doprava, ale zezdola nahoru. 
A aby tento „výlet“ nebyl tak úplně jed-
noduchý, jdou vám po krku víly krvelač-
nější než vesmírné lodě mimozemšťanů 

© Fan art of ZUN, http://www.usgamer.net/articles/curtains-for-you-the-history-of-bullet-hell

Zun
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a všemožné projektily otravnější než me-
teority a hvězdný prach. Na výběr máte 
z nabídky čtyř různých obtížností, při-
čemž na tu nejlehčí hrají pouze základo-
školáci a ztracené případy. Nejedná se zde 
o nějaký můj pokus o něčí ponižování, ný-
brž o lety prověřený fakt. Ovšem abychom 
příliš neodbíhali, přibližme si hraní ještě 
o něco více. Pokaždé máte na výběr z mi-
nimálně dvou hlavních postav, u nichž 
si můžete ještě dále vybrat typ vlastních 
projektilů. Samozřejmě nemůžete zůstat 
proti jemným vílám, nadýchaným kulič-
kám chlupů a jiným hrůzostrašným bes-
tiím neozbrojeni. Po vybrání normální 
obtížnosti — protože za jednoduchou by 
se vám všichni smáli — se octnete ve vzdu-
chu a hra začíná. Proklestěte se šesti koly 
s bossem na konci každého z nich a máte 
vyhráno. Po takovémto zkompletování 
hry se vám otevře ještě jedno bonusové, 
které je o něco málo těžší, ale stejně by 
to pro nikoho nemělo být obtížnější než 

nalezení libovolné chyby v titulcích prů-
měrné české fanouškovské překladatelské 
skupiny. 

Takhle nějak vypadá obyčejný díl Tóhó 
v kostce. V tomto duchu se nesou všechny 
„celé“ díly. Existují však ještě bokovky buď 
zase jako vertikální střílečky, jen s trochu 
jinými pravidly, anebo v podobě jakýchsi 

„střílečkových bojovek“. Taková stříleč-
ková bojovka je obyčejná bojovka s tím 
rozdílem, že postavy mají v rámci pohybu 
k dispozici celou obrazovku včetně vzduš-
ného prostoru a v souboji používají různé 
projektily spíš než své pěsti.

Kromě her tu pak máme ještě celou řadu 
originální hudby, jež také svým dílem při-
spívá do velice rozsáhlého Tóhó univerza. 
A nesmíme zapomenout ani na Zunovy 
písemnosti. Existují povídky, komiksy 
a další literatura obohacující tento projekt 
o další kousky informací a nové postavy 
exkluzivní pouze pro daná díla.

Jestli jste se dostali až sem, tak si teď 
určitě říkáte, co je na tom tak úžasného. 
Vždyť to vypadá jako příšerně vypadající 
prehistorická blbost. A budete mít abso-
lutní pravdu! Nic víc, než bylo před chvílí 
řečeno, to není… Teď, když to velkou část 
čtenářů přestalo bavit a odebrala se k nej-
novějšímu Naruto Ultimate Fighter, už ko-
nečně můžeme opravdu začít.

Proč je Tóhó tak oblíbené? Jak si zís-
kalo tolik lidí po celém světě? Odpověď 
je jednoduchá, tedy alespoň zdánlivě. 

Tóhó 8, Imperishable Night

Tóhó 12.3, Hisótensoku Tóhó 8, Imperishable Night
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Za všechno může univerzum, které jsem 
už trošku nakousl výše. Asi se ptáte, jak 
se může jednat o nějaké úžasné univer-
zum, když se primárně jedná o vertikální 
střílečky. A v tom je právě ten vtip. Dr-
tivou většinu informací a příběhů každé 
jednotlivé postavy se ve hrách nedozvíte. 
Ale to předbíhám, začneme hezky od sa-
mých základů.

Tóhó projekt je zasazen do takzvaného 
Bludného ráje, jež bychom mohli nazvat 
také poslední výspou strašidel, božstev 
a dalších bájných bytostí. Prapůvodně 
se jedná o jistou zapadlou horskou ob-
last kdesi v Japonsku, která byla později 
obehnána Velkou hakureiskou bariérou 
a vytržena z naší reality. Stalo se tak pře-
devším v důsledku období reforem Mei-
dži (přelom 19. a 20. století), kdy do země 
začaly ve velkém proudit nové technické 
vymoženosti a lidé se pomalu ale jistě 
odvraceli od starých tradic. Strašidla už 
byla pouhými obrázky v pohádkových 
knížkách a božstva ožívala jenom ve sta-
rých legendách. A jak všichni dobře víme, 
jak strašidla, tak božstva jsou entity, je-

jichž existence je naprosto závislá na lid-
ské víře. Pokud si tedy dáme dohromady 
dvě a dvě, dojdeme k závěru, že směr, jímž 
se svět začal ubírat na začátku minulého 
století, není pro nadpřirozené bytosti 
zrovna nejpřívětivější. Bludný ráj se tedy 
stal domovem nejen pro japonská straši-
dla a bohy, ale našla si k němu cestu do-
konce i mnohá bájná stvoření ze Západu. 
A tak všichni žili šťastně až do smrti…

Ale ještě ne, ještě bychom měli přiblí-
žit alespoň to, co pro toto univerzum 
znamená každá nová hra. Stručně ře-
čeno se pokaždé jedná o nějaký incident, 
něco se pokazí, něco není v pořádku, čas 
od času se Bludný ráj dokonce ocitne 
na pokraji záhuby. A takovou neplechu 
má pokaždé někdo na svědomí. Prakticky 
vždy to je nějaký nově příchozí, který není 
obeznámen s místními pravidly. Vypořá-
dat se s takovýmito problémy je potom 
odvěké poslání kněžek z rodu Hakurei. 
V časové lince, na níž se pohybují Tóhó 
hry, se tohoto řešení účastní i další oby-
vatelé Bludného ráje. Po zažehnání bez-
prostřední hrozby (čti: po tom, co hlavní 
postava zmlátí několik náhodných kolem-
jdoucích a nakonec dá pořádnou naklá-
dačku samotnému viníkovi…) se vždycky 
všechno vysvětlí a z těch, kdož ještě 
před několika vteřinami byli nepřáteli, 
se stávají čestní občané Bludného ráje.

Tóhó Ibara Kasen, Wild and Horned Hermit, 
volume 3

Torifune Iseki, Trojan Greend Asteroid
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Ptáte se, jaká pravidla, že to porušují? 
A proč se to všechno nevyřeší v klidu 
a míru? Další jednoduchá odpověď. 
V rámci Bludného ráje jsou vedle obyčej-
ných zásad slušného chování a poklidného 
soužití platná takzvaná karetní pravidla. 
V podstatě se jedná o omezení potřebná 
pro přežití bariéry a dělá ze všech případ-
ných soubojů wrestlingové zápasy. Striktně 
v rámci boje zakazují používání plného po-
tenciálu. Pokud se zde konala klání na ži-
vot a na smrt, celý koncept Bludného ráje 
by rázem ztrácel všechen smysl. Místo 
toho přichází do hry takzvané „karty“, 
techniky a v mnoha případech vlastně 
kouzla vymyšlená ne primárně pro ničení, 
nýbrž pro estetický zážitek. Samozřejmě 
by bylo mnohem lehčí útočit hrubě, bez 
rozmyslu a plnou silou, ale o tom sou-
boje v Bludném ráji nejsou. Pro zdejší to 
není pohrávání si se životem, pro ně je 
to způsob zábavy. A na každého, kdo by 
se byť jen náznakem pokusil tuto harmo-
nii vážně narušit, nečeká zrovna nejrůžo-
vější budoucnost…

A tady bychom to asi mohli utnout. 
Ze všech sil jsem se do tohoto článku sna-
žil nacpat na co nejmenší plochu to nej-
důležitější, co byste měli o Tóhó projektu 
vědět. Samozřejmě asi cítíte, že něco musí 
zákonitě chybět a měli byste pravdu. To-
hle není téma, jež by bylo možné uspoko-
jivě rozepsat na několik málo Festzinových 
stránek. Na druhou stranu se dají pomocí 
tohoto prostého popisného formátu krásně 
oddělit ti, které by Tóhó mohlo zaujmout, 
od prosté většiny řadových otaku.

Gratuluji těm z vás, kteří se dostali 
až sem a zároveň je také vítám do Blud-
ného ráje — do světa plného čar, kou-
zel, zázraků a především do světa plného 
krásných lolitek. A já se s vámi loučím 
a zase někdy příště, snad u něčeho kon-
krétnějšího.

Petr „Astrak“ Kabelka

Tóhó Gumon Kudžu
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Hirojuki Okiura, rozhovor

Z  č e h o  v y c h á z í  p ř í b ě h  D o p i s u 
pro Momo?

Spojil jsem v něm tři prvky, které spolu 
nijak nesouvisely. Velmi blízká přítelkyně 
ztratila otce a prožívala těžké dětství. 
Napadlo mě, jaká úleva by bylo vědět, 
že na nás naši drazí dohlížejí a ochraňují 
nás. Tou dobou, asi tak před sedmi lety, 
jsem se začal zajímat o starožitné ilu-
strované knihy zaměřené na obake (pří-
šerky), kteří mají v Japonsku dlouhou 
a bohatou tradici. A také jsem velkým 
fanouškem sovětského filmu Kin-dza-

-dza režiséra Georgiho Danelija. Fasci-
nuje mě v něm prapodivnost celé situace, 
kdy se dva lidé ze Země donuceni okol-
nostmi musí domluvit s obyvateli jiného 
světa, aniž by si navzájem rozuměli. Ne-
naváží s mimozemšťany přímo přátelství, 
ale nedovedou zůstat emocionálně neza-
ujatí.

Ta situace mě zaujala a pokusil jsem 
se ji navodit ve vztahu Momo a t ř í 
obake.

Projevují se ve filmu i vaše osobní zkuše-
nosti?

Sbíral jsem inspiraci v událostech, které 
se okolo mě odehrávaly. Tři obake jsou 
samozřejmě vymyšlení! Ovšem zasazení 
na ostrov ve Vnitřním moři souvisí s mým 
dětstvím. Já se sice narodil v Ósace, ale 
část rodiny pochází z Vnitřního moře 
a jako dítě jsem tam často trávil prázd-
niny. Ostrov Šio je smyšlený, ale posbírali 
jsme různé prvky z okolních vesnic a po-

skládali je dohromady, abychom vytvořili 
realistické a přesvědčivé lokace. Slavnost 
slaměných lodí pochází ze svatyně Mi-
jadžima na ostrově poblíž Hirošimy. Při 
slavnosti se otcové modlí za sílu a zdraví 
svých dětí, tato tradice začala po bombar-
dování Hirošimy, kdy se všichni rodiče 
báli o budoucnost.

Spolupracoval jste s Mamoru Ošiim a na-
točil jste svůj první film podle jeho scéná- 
ře — Jin-Roh je ale mnohem temnější. Proč 
tak zásadní změna stylu?

Mám rád dojemné a povzbudivé pří-
běhy. Vždy jsem toužil vytvořit film,
z něhož odejdete s pocitem pozitivního 
naplnění. Momo můžete brát jako reakci 
na Jin-Roh. Ne že bych neměl rád vážné 
a temné příběhy, ale myslím, že Momo 
je výsledkem mé snahy stvořit něco, co 
považuji za velmi osobní a co mi vychází 
ze srdce.

Měl jste pro hlavní postavu Momo ně-
jaký model?

Nikoho určitého. Momo jsem vytvořil 
z několika ingrediencí, které jsem chtěl 
zapojit: nemusí být zrovna silná osob-
nost, může být trochu introvertní, ale 

© Hirojuki Okiura, Production I.G.

© Hirojuki Okiura, Production I.G. © Hirojuki Okiura, Production I.G.
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také pořádně tvrdohlavá. Také jsem před-
pokládal, že dívka jejího věku se chová 
a tváří v každé situaci trochu jinak: když 
je s matkou, s ostatními dětmi, s ne-
známými dospělými apod. Snažil jsem 
se vykreslit jemné aspekty její osobnosti, 
které neodhalí slova, ale různá drobná 
gesta.

Hirojuki Okiura se narodil se v roce 1966 v Ósace a profesionální kariéru nastoupil již v 16 letech bez akade-
mického vzdělání. Spolupracoval na mnoha známých filmech, např. Akira (1988, animátor), Patlabor (1989, 
animátor), Patlabor 2 (1993, zástupce vedoucího animace), Memories (1995, animátor), Ghost in the Shell 
(1995, návrh postav, vedoucí animace), Cowboy Bebop (2001, režisér openingu a animátor) a Innocence 
(2004, návrh postav, vedoucí animace). Jeho režisérskou prvotinou byl film Jin-Roh, který získal mnoho oce-
nění v Japonsku i ve světě. Po téměř desetiletém odpočinku je Dopis pro Momo jeho druhým režisérským po-
činem.
Zajímavosti: výroba Dopisu pro Momo trvala sedm let. Až na několik drobností je vše kresleno ručně. Pro anima-
ci postav se nepoužívalo motion-capture, vše záviselo na schopnostech nejlepších animátorů v Japonsku.

© Hirojuki Okiura, Production I.G.

Tři obake jsou součástí japonského folk-
loru, nebo jste si je vymyslel?

Jejich vzhled je původní. Inspiroval jsem 
se existujícími starými ilustracemi, pro-
tože jsem chtěl, aby vypadali přesvědčivě. 
A poté jsem vzhled upravil, aby zapadl 
do našeho animačního stylu. Vznikli po-
měrně spontánně.

Adam „Christof“ Rambousek

Ekologický tisk
Digitální tisk
Celoplošný tisk – Allover
Sítotisk
Sítotiskový transfer
Výšivka
Potisk triček

Chci potisknout maximálně 1–20 triček
Tiskové série od 1 do 20 triček vyřešte 

snadno a jednoduše na našem 
e-shopu www.coromoro.cz

OP TIGER, spol. s r.o, Korytná 4, Praha 10, optiger@optiger.cz
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Co vás přivedlo k natočení vašeho prv-
ního celovečerního filmu?

 Už odjakživa mám filmy moc rád, takže
mě to k něčemu takovému vždycky táhlo. 
A když se mi poštěstilo s Časem večer-
ním, který vidělo opravdu hodně lidí, tak 
jsem si říkal, že teď by mohla být pravá 
chvíle pro nějaký ten rozsáhlejší projekt 
(smích).

 
Změnily se nějak vaše postupy při vytvá-

ření filmového světa?
 Prozatím jsem pracoval na menších in-

dividuálních projektech, kde byl důraz 
na okolní svět minimální. Tohle je moje 
první zkušenost s komplexnějším svě-
tem, takže se do velké míry inspiruji u již 
existujících animací. Příběh se odehrává 
ve mnou stvořeném univerzu, tudíž co 
se týče režie uměleckých pasáží, postu-
poval jsem s nimi velice opatrně a prů-
běžně jsem svoje představy konzultoval 
s produkčním designu Kaneko Júdžim. 
Byly to právě jeho rady jakožto člověka 
s velkým zájmem o architekturu, které 
obrovským dílem přispěly ke konstrukci 
tohoto mého světa. Mimo jiné mohu jme-
novat pomoc se strukturou skleněného 
dómu nebo s postupným rozkladem be-
tonu.

 
Kde se vzala myšlenka o světě se dvěma 

gravitacemi?
 O něčem, v čem by vystupovali lidi 

„vzhůru nohama“, přemýšlím už nějaký ten 
pátek. Vyrůstal jsem na Hokkaidó, kde 

Co všechno lze vytěžit z jedné jediné zajímavé myšlenky? 

Jošiura Jasuhiro, http://eiga.com/movie/
57651/interview/

jsem si už od dětství představoval, jaké by 
to asi bylo spadnout do nebe, když jsem 
jen tak polehával na louce a pozoroval ob-
lohu. Právě tehdy se zrodil tenhle příběh.

 
Nenaskytly se nějaké problémy s ani-

mací a vůbec s celkovou tvorbou vizuální 
stránky díla, když je třeba rozpohybovat 
dvě postavy řídící se podle opačných gra-
vitačních zákonů?

 Hlavní hrdinka je vzhůru nohama, 
takže nám vzrostl počet strnulých záběrů, 
jako jsou kupříkladu ty z výšky. Když jsem 

Jošiura Jasuhiro, http://www.kotatsufesti-
val.com/blog/2014/03/…

© Jošiura Jasuhiro,  Sakasama no Patema

© Jošiura Jasuhiro,  Sakasama no Patema
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si je pokoušel vykreslit v hlavě, bylo to ob-
tížnější, než jsem si prve myslel. Nakonec 
jsme to vyřešili pomocí trojrozměrných 
3DCG vrstev. 

 
Kresba byla nejspíš také velmi náročná.
 V anime se normálně při kresbě po-

stupuje tak, že se daná věc nebo poloha 
nejdřív zaznamená na nějakou fotogra-
fii, a pak se kreslí podle toho. Protože
však byla tahle metoda pro naše po-
třeby poněkud nereálná (smích), jed-
nalo se opravdu o dlouhou řadu pokusů 
a omylů. Př izva l jsem si na pomoc 
i Ótani Kumiko, která se podílí na dí-
lech studia Ghibli jako režisérka ani-
mace. Společně jsme si na té kresbě dali 
opravdu záležet a myslím, že na výsle-
dek se dívá opravdu hezky.

 

© Jošiura Jasuhiro,  Sakasama no Patema

© Jošiura Jasuhiro,  Sakasama no Patema

Jošiura Jasuhiro se narodil se roku 1980 na nejsevernějším z Japonských ostrovů — Hokkaidó. V roce 2006 
vyšla jeho prvotina — Pale Cocoon, na jejíž tvorbě se podílel sám. Upozornil na sebe především svým dalším 
dílem Čas večerní.

Scéna, kdy Patema jí pozemské jídlo, je 
velice impozantní.

 V románu H. F. Sainta Vzpomínky nevi-
ditelného muže se autor do detailů zabývá 
tím, jak by to asi vypadalo, kdyby se člo-
věk opravdu stal neviditelným. Stejně tak 
já jsem se pokusil vykreslit, jak by to asi 
bylo s jídlem, kdyby byl člověk vzhůru 
nohama. Co všechno se vlastně dá vytě-
žit z jedné jediné myšlenky? To je otázka, 
která stojí na počátku každého mého díla.

Petr „Astrak“ Kabelka
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Tak jako většina kultur, i ta japonská 
má svá strašidla. Mnozí z vás se s japon-
skými strašidly už nejspíše setkali, ať už 
v herní sérii Tóhó, anime, manze či jiných 
výplodech japonské produkce. Někde jsou 
jókaiové zlí, jinde zase hodní, někde je 
od každého něco a někde je zase berou 
třeba jako škůdce, kteří tvoří zásadní sou-
část ekosystému. Zeptáte-li se několika Ja-
ponců, co si o tomto tématu myslí, zjistíte, 
že se jejich názory budou různit. Stejně 
tak se různí i pohledy na jejich zařazení.

Slovo jókai 妖怪 se skládá ze dvou 
znaků, z nichž každý se může číst jako 
ajašii. První ajašii znamená „okouzlující“ 
či „čarovný“, zatímco význam druhého je 
„tajemný“, ale i „podezřelý“. Kromě toho 
se první znak dá vykládat i jako „po-
hroma“ a druhý jako „zjevení“. Tyto dva 
znaky dohromady tvoří tedy slovo jókai, 
jež se překládá jako „duch“, „zjevení“, 

„příšera“ či „démon“. Někteří vám budou 
tvrdit, že se významem shoduje s výra-

zem obake, který se doslova překládá jako 
„strašidlo“, jiní zase tvrdí, že obake a jókai 
je něco úplně jiného. A pak tu máme ještě 
výrazy mononoke nebo ajakaši, z nichž 
každý označuje určitý typ strašidel a dá 
se, stejně jako jókai, přeložit jako „duch“ 
či „zjevení“, ale i u nich se obyvatelé ja-
ponských ostrovů neustále přou, jestli 
se s ním významově shodují, či jestli je 
jim jókai nadřazený.

A kde se vůbec vzala tahle japonská 
strašidla? V japonské kultuře existují 
tři základní, dobře viditelné zdroje. Dva 
z nich jsou náboženské, jsou jimi buddhis-
mus a šintó (šintoismus), třetí je lidový 
a jsou jím pověry. V prvních dvou přípa-
dech je docela těžké určit skutečný zdroj, 
neboť buddhismus a šintó se v japonské 
kultuře natolik prolínají, že se některé je-
jich prvky a tradice zaměňují. Například 
jókai jménem tengu se považuje za šin-
toistické božstvo, ale v jiných zdrojích 
se můžete dočíst, že je buddhistickým 

Jókai — úvod do japonských strašidel

Žena, provádějící  rituální obřad kletby
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božstvem chránícím lesy. Dříve se navíc 
v buddhismu považoval za posla války, 
takže ani jeho přesvědčení není zcela jed-
noznačné. V lidové víře se pak tengu roz-
vinuli natolik, že nyní známe více druhů. 
Běžně si totiž lidé tengu představovali 
jako strašidlo podobné zvířeti (obvykle 
ptáku, velmi často vráně), ale postupem 
času vznikla i verze daitengu, která má 
lidskou podobu a představuje ducha něja-
kého zemřelého člověka.

doby na Šikoku žádného zástupce tohoto 
živočišného druhu nenajdete. (To je mimo-
chodem pravda, skutečně tam nežijí.)

Kromě zvířat existují ale i strašidla v po-
době nejrůznějších předmětů. V Japonsku 
se traduje, že pokud je nějaký předmět 
příliš starý (obvykle přes sto let), onen 
předmět získá duši a ožije. Nejtypičtějšími 
jókai tohoto druhu bývají bakezóri, stra-
šidla v podobě japonských sandálů, ka-
rakasa neboli kasa obake, což jsou staré 
deštníky či slunečníky, a čóčin obake, dé-

Duch slepého muže mající na rukou oči

Hitocume-njúdó, duch jednookého obra

Zvířecí podobu má ostatně mnoho 
jókaiů. Jistě jste slyšeli o liškách berou-
cích si na sebe lidskou podobu či zvířa-
tech zvaných tanuki (japonská forma 
mývala). Ti mají pověst zákeřných bes-
tií, které je možné porazit jen bystrostí 
a důvtipem. Existuje legenda vyprávějící 
o tom, jak jistý kníže rozeznal svou ženu 
od tanukiho, který se za ni přestrojil. A to 
tak, že nechal oba dva několik dní hlado-
vět, pak jim podal jídlo s hůlkami a za-
tímco jeho žena jedla s rozvahou a jako 
pravá dáma, tanuki jedl jako zvíře. Na žá-
dost jeho druhů jej sice nepopravil, ale vy-
hnal všechny tanuki ze své země. Od té 

Inugami, psí duch

moni luceren. Takové předměty pak mo-
hou i narůst do obřích rozměrů a působit 
lidem hotová muka.

Samozřejmě nemůžeme opomenout 
strašidla v lidské podobě, nebo ta, která 
se lidem alespoň podobají. V této kate-

Nekomata, duch kočky s rozeklaným ocasem
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gorii najdeme spoustu duchů zesnulých 
lidí, kteří se potulují po světě a obvykle 
se snaží dosáhnout něčeho, co se jim 
za jejich života nepodařilo. Většina těchto 
duchů má základ v buddhistické víře, ne-
boť buddhismus přinesl do Japonska 
i koncept smrti jako něčeho nevyhnutel-
ného a nikoliv nutně špatného. Japon-
ští duchové se často dělí podle toho, co 

za svého života nedokázali, případně co si 
v sobě nesou za křivdy. Například futaku-
čionna (doslova „žena se dvěma ústními 
otvory“) má dvoje ústa — jedna na obličeji 
a jedna vzadu na krku. Symbolizuje ženy, 
které byly za svého života týrány hladem. 
Zašiki waraši jsou démoni malých dětí. Le-
gend se kolem nich točí mnoho, ale např. 
v anime MoNoNoKe symbolizovali zavraž-
děné děti prostitutek.

Japonských strašidel existuje mnoho 
a dají se najít téměř kdekoliv. Z litera-
tury je asi nejznámější Kaidan od Lafca-
dia Hearna (japonským jménem Koizumi 
Jakumo), z mangy, potažmo anime, např. 
názvem podobné, ale obsahem naprosto 
odlišné Mononoke Hime a MoNoNoKe, 
Inujaša, Nurarihjon no Mago, Nacume 
Júdžinčó či xxxHolic. Reference na ně 
můžete najít prakticky v každé svatyni 
či chrámu v Japonsku a někteří Japonci 
se vám dokonce přiznají, že na démony 
věří. V lecjakém díle najdete i nová, mo-
derní strašidla s nevšedními vlastnostmi, 
neboť podle japonského přesvědčení 
se jókaiem může stát prakticky cokoliv či 
kdokoliv, přispějí-li mu k tomu podmínky. 
Jedním z takových moderních strašidel 
je např. Ittan-momen, jókai, který vznikl 
z kousku bavlny. Jeho původní podoba je 
zákeřné strašidlo, které rdousí lidi na po-
tkání, ale stačil se už vyvinout natolik, 
že např. v anime GeGeGe no Kitaró po-
sloužil i coby létající koberec, nebo, lépe 
řečeno, létající ručník. Dá se proto říci, 
že strašidla v Japonsku rozhodně nezůsta-
nou minulostí a můžeme se těšit, co no-
vého na nás vyskočí z hlubin tokijských 
kanálů nebo třeba z větví nějaké sakury.

Barbora „Chill“ Klabačková

Ittan-momen,  bavlněný duch

Sawaki Suuši, Hjakkai Zuka



Velvyslanectví Japonska pořádá nebo pod-
poruje každoročně množství akcí, které mů-
žete aktuálně sledovat v kalendáři na webu 
velvyslanectví. Přejete-li si dostávat informace 
o kulturních akcích e-mailem, můžete využít 
webového registračního formuláře.
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc.html

http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/
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Rok výměn mezi státy V4 a Japonskem — 2014
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Stokrát člověk příslušníky starší gene-
race žádá, aby mu řetězové emaily nepře-
posílali, po sté prvé mu schránku zdobí 
mimo jiné i zpráva s počátečním „Fwd:“ 
v předmětu. Na prosby o vyřazení mé 
osoby ze seznamu adresátů podobných 

„řetězáků“ reagovala babička pouze drob-
ným ústupkem — nyní mi zasílá spamy 
cílené přímo na mé zájmy a mou osobu. 
Očekávajíc tedy fotky japonských vesnic 
stokrát jinak, které mi jsou doručovány 
v pravidelných intervalech, nebo další rý-
žové obrazy vysázené na polích Aomori, 
jsem byla nedávno poněkud zaskočena.  
Už jen proto, že jsem o babičce měla vždy 
jen ty nejslušnější představy, jež mi byly 
v onu chvíli za pomoci moderních tech-
nologií násilně zbourány. Powerpointovou 
prezentaci, kterou mi zaslala, by totiž bylo 
možno shrnout jako „falus stokrát jinak“ 
aneb Seznamte se s Kanamara macuri, 

„svátkem kovového penisu“.

Kanamara macuri (               )
Většina mého služebně staršího okolí má 

Japonce zafixované jako distingované je-
dince či chodící ztělesnění slušnosti. Mladší 

„internetová“ generace má oproti tomu ur-
čité povědomí o kreslených neslušnostech 
a sem tam zaslechla i cosi o chapadlech či 
automatech na kalhotky. O zvrhlých zákou-
tích japonské mysli si proto nedělají velké 

Jiný kraj, jiný mrav aneb prapodivné japonské festivaly

かなまら祭り

iluze. Úroveň čtenářovy znalosti jistě do-
sahuje daleko větších hloubek a vůbec ne-
pochybuji, že by obě zmíněné skupiny bez 
zaváhání dovzdělal a dodal i šťavnaté de-
taily. Troufám si však říct, že i ti nejzhýra-
lejší z nás by byli patrně poněkud vyvedeni 
z rovnováhy, kdyby se ocitli před svatyní 
Kanamara v Kawasaki právě během prů-
vodu pořádaného v rámci festivalu Ka-
namara macuri. Ulicí totiž prochází muži 
nesoucí mikoši (přenosnou šintoistickou 
svatyni), která skrývá kovovou sochu ob-
rovského falu, zatímco okolo je návštěvní-
kům nabízena široká nabídka sortimentu 
ve tvaru mužského údu — od vyřezá-
vané zeleniny, přes dekorace a ilustrace, 
až po nejrůznější pochutiny. Staří i mladí, 
děti i nevinné dívky tak mohou být viděny 
s lízátkem falického tvaru v puse. 

Domníval-li by se naivní čtenář, že ta-
ková kuriózní scéna přece musí mít nějaké 
zcela logické vysvětlení v japonské myto-
logii, měl by pravdu jen způli. Původ tam 
jakýs takýs je, diskuzi o jeho racionalitě 
však ponechávám na jiných. Šintoistická 
legenda, která se s touto tradicí váže, to-
tiž hovoří o démonu s ostrými zuby, který 
se skryl v klíně japonské dívky a svým 
pevným skusem dělal z jejích nápadníků 
eunuchy až do té doby, než si chrup vylá-
mal právě na kovovém falu pro tento účel 
ukovaném.

V minulosti majestátní útvar sloužil jako 
cíl prostitutek, které se ke svatyni chodily Kanamara macuri

Kanamara macuri
www.logsoku.com/r/newsplus/1390456390www.logsoku.com/r/newsplus/1390456390
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modlit za ochranu před pohlavními cho-
robami. Později se festival přeorientoval 
na oslavu plodnosti a v dnešní době, kdy 
se k průvodu přidávají i sexuální menšiny 
a rozjívení turisti, jsou oslavy poněkud 
opulentnější a stávají se spíše turistickou 
atrakcí. Kanamara macuri ale rozhodně 
není jediným svátkem svého druhu. Po-
kud byste toužili nakoupit další stejně 
tvarované suvenýry nebo si prohlédnout 
podobné mikoši (čnějící dokonce 2,5 me-
tru do prostoru), stačí vám v polovině 
března navštívit svátek úrody Hónen 
macuri ve městě Komaki. Nicméně, snad 
je to proto, že máme vlivem západní vý-
chovy ve zvyku nahotu převážně skrý-
vat a symbol mužství veřejně neopěvovat 
(a nekonzumovat), je Kanamara macuri 
ze všech podivných japonských festivalů 
na Západě tím nejprobíranějším. S tím já 
se ale nespokojila, a jelikož ve mně ba-
bička probudila jakousi zvrácenou zvěda-
vost, zatoužila jsem zjistit víc a zapátrala 
jsem, zda náhodou neexistují ještě kurióz-
nější oslavy. A našla jsem!

Hadaka macuri (        )
Pokud by vás účast na Kanamara ma- 

curi nevyděsila a vaše oko by lačnilo 
po silnější a realističtější dávce mužské 
anatomie, určitě by vás zaujal také „fes-
tival naháčů“ — Hadaka macuri. Jedná 
se o japonskou šintoistickou tradici, kdy 
se až tisíce mužů shromáždí za účelem 
načerpání štěstí před svatyněmi, oblečeni 

pouze v rouše Adamově a ve fundoši (be-
derní rouška) zakrývajícím choulostivé 
partie. Jelikož jsou oblíbenou dobou ko-
nání tohoto festivalu zimní měsíce, na-
skytne se náhodnému přihlížejícímu 
pohled na dav chvějících se polonahých 
mužů. Rituální kropení vodou, tradiční 
způsob očisty, působí v mrazu až sadis-
ticky.

Účelem dobrovolné účasti na této sku-
pinové tvorbě omrzlin je, kromě popíjení 
sake, také vyhlížení šin-otoko („božský 
muž“) — jedince rozeznatelného podle na-
prosté absence oblečení. Dotknout se to-
hoto individua údajně přináší štěstí, proto 
se nebožák stává cílem všech přítomných 
přiopilých semi-naháčů a bývá málem 
umačkán. V minulosti byl výběr šin-otoko 
aktem takřka násilným, jelikož se věřilo, 
že nešťastník absorbuje smůlu štěstíchti-
vých účastníků. Dnes už je daná role 
vnímána jako pocta a dozajista i nezapo-
menutelný zážitek.

Konaki sumó (              )
A do třetice všeho divného. Patříte-li 

k lidem, kteří považují tradiční japonský 
sport sumó za nudný a se západní před-
stavou sportu se neslučující, tento svátek 
vám teprve vykouzlí otazník nad hlavou. 
„Sumó brečících miminek“ je totiž dubnový 
festival pořádaný některými svatyněmi, 
během něhož jsou mladým zápasníkům 
předány dvě stovky nic netušících dítek. 
Zápasníci je drží proti sobě v očekávání, čí 
uzlíček se rozbrečí jako první. Jsou-li dě-
tičky příliš pozitivně naladěny a na lekání 

裸祭り

Hadaka macuri

子泣き相撲

Nikizumo AsakusaNikizumo Asakusa

Konaki Sumó
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Kasaobake

a pokřikování rozhodčího reagují naopak 
smíchem, přichází na řadu jejich strašení 
za pomoci děsivě rozšklebených masek.

Celý festival není žádným zločinem proti 
lidskosti ani krutostí páchanou na bez-
branných dětech. V Japonsku se totiž 
věří, že děti, které pláčou, rychle vyrostou 
v silné a zdravé jedince. Účast v emočně 
napjatém duelu je tedy dle tradic záru-
kou pevného zdraví. Ani prohra v sou-
boji ale není žádnou katastrofou, co by 
dítě odsoudila k životu pápěrky s chronic-
kou chorobou. Japonci mají totiž pro jis-
totu i přísloví utvrzující pověrčivé rodiče, 

že „děti, které spí, rychle vyrostou“. A to 
by bohdá nebylo, aby takový souboj dítko 
nevyčerpal.

Když se tak na to dívám, mám až nut-
kání dát za pravdu svému konzervativněj-
šímu okolí, na které jsem v uplynulých 
týdnech nově nabité informace o těchto 
festivalech vytasila, a přiznat, že jsou ně-
které japonské tradice skutečně poněkud 
podivné. Ale co my víme, třeba zrovna teď 
nějaká japonská babička nejen že oblažuje 
svá vnoučata prezentací s fotografiemi na-
šeho stověžatého hlavního města, ale 
třeba si navíc se známými vyměňuje ne-
chápavé emaily o tom, jak kdesi ve střední 
Evropě v dubnu muži napadají ženy splete-
nou větví, či na sklonku zimy v rozličných 
kostýmech popíjejí a oslavují, že se budou 
nějaký čas postit. Jsem si jistá, že i ně-
které naše tradice se nezasvěcenému mu-
sejí zdát nanejvýš bizarní. Zkrátka a dobře: 
každý pes jiná ves, a to je dobře. Vždyť ne-
byl by ten svět jinak nudný?

Eliška „Ely“ Vítová

//matome.naver.jp/odai/2137015503634036801
Konaki Sumó

Cukumogami

Cukumogami jsou roztomilé a zcela ne-
škodné oživlé předměty. I když… Někteří 
mají tak vykulené oči, dlouhé jazyky 
a ostré drápy, že bych k nim do vý-
tahu nepř istoupila. A pravda, 
někteř í si pod pojmem „kanad-
ský žertík“ představují udušení 
ve spánku. A o některých se říká, 
že jedí lidi. Ehm, možná je na čase si ty 
cukumogami trochu víc proklepnout.

Ve článku Jókai — tajemství ja-
ponských strašidel jste se dozvě- 

děli, že cukumogami vznikají ožitím sta-
letého předmětu. Také již víte, že vět-
šina jókaiů má původ ve smíšenině 
japonských pověr, šintó a buddhis- 
mu — a cukumogami rozhodně nejsou 

výjimkou.
 Lidová pověra, která stála 
u jejich vzniku, má pravděpo-

dobně co dočinění s druhým mož-
ným zápisem slova „cukumogami“, 

jenž znamená „vlasy devětadevadesáti“ 
a poukazuje na spirituální moc přichá-

zející s dlouhověkostí. A když může 
k duševní moci přijít seschlá 
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stařenka, proč by se to samé nepovedlo 
seschlému deštníku? K této představě je 
to spíš malé poskočení než složitý parkur.
  V šintó je posednutí předmětu du-
chem stará známá věc — kami si přece 
často své luxusní apartmány zařizují 
v zrcadlech, mečích, štítech, košťatech, 
hmoždířích, sandálech a dalších věcech. 
Do předmětu může vklouznout i zlý duch: 
v Kondžaku Monogatarišú z 12. století 
se například píše příběh, jak jeden mo-
nonoke posedl hrnec, aby se dostal přes 
práh domu dívenky, aby ji pak zákeřně 
zabil. A pak tu máme zbožnost v řeme- 
slech — jak psal sám Lafcadio Hearn, 
řemeslníci vždy uctívali zdroj svého živo-
bytí, plotnou a ohništěm počínaje a ná-
stroji, jako jsou jehly pro švadlenu a zbroj 
pro samuraje, zdaleka nekonče. Není žádná 
náhoda, že většinu výše zmíněných před-
mětů lze v japonském folkloru najít i jako 
cukumogami.

vůči nevděčným majitelům. Mezi těmito 
předměty byl i buddhistický svitek mistra 
Kobuna, který, ač pacifista, poradil ostat-
ním, jak úderem Nového roku využít sil 
jing a jang k transformaci. A tak se cuku-
mogami vydali na návštěvu bývalých pánů. 
Někteří si vystačili s kanadskými žertíky, 
jiní se vrhli na jejich dobytek, a někteří si 
dokonce na majitelích pochutnali. Svitky 
popisují scénu, na které cukumogami so-
fistikovaně usrkávají lidskou krev z ka-
líšků a místo suši baští lidské maso. Náš 
buddhistický příběh ovšem musí mít dobrý 
konec, a tak se jókaie nakonec podařilo ob-
rátit na světlou stranu síly.

První dochovaný obrázek cukumogami 
pochází ze 14. století, nejčastěji je ovšem 
najdeme na svitcích s hjakki jakó čili s ob-
líbeným motivem nočního průvodu stovky 
jókaiů. Na nich je vidět, že tehdejší před-
stava cukumogami nebyl předmět s při-
malovanými končetinami a obličejem, ale 
docela ohyzdná potvora s předmětem jako 
součástí těla. Časem se však stali spíše ko-
mickými postavami a podle toho se změ-
nila i jejich podoba.

Ittan-momen

  Nejstarší dochované zmínky o těchto 
jókaích jsou podepsané také buddhistic-
kým vlivem. Takto bych převyprávěla vy-
světlení cukumogami ze svitků chrámu 
Súfukudži (16. stol.) : Zatímco my pá-
cháme úmorné intenzivní úklidy na jaře, Ja-
ponci se jich dopouští těsně před Novým 
rokem v rámci očistného rituálu susuha-
rai. Nežádané harampádí při tom hromadí 
u cesty. Jednoho krásného dne v období 
Kóhó (10. stol.) se staré předměty na kra-
jích kjótských ulic probudily a hned při prv-
ním rozhovoru se shodly, že je sžírá hořkost 

Svitek s hjakki jakó (16—17. stol.). Na této módní pře-
hlídce vidíme dva cukumogami. Jeden, nemaje kapes, 
má svůj vějíř stylově zarostlý do krku. To u krku dru-
hého není šála od designéra, nýbrž odstávající dře-
věná lžíce. Paříž tleská. Nepraktičnost je přeci sou-
částí haute couture!
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Japonská úcta k určitým předmětům do-
sud nevymřela. Spousta japonských řeme-
slníků se svých nástrojů zbavuje během 
každoročních obřadů pro zlomené jehly, 
vypelichané štětce a tak dále, přičemž 
na Nový rok vzdávají úctu svým součas-
ným nástrojům, aby jim nenatropily žád-
nou neplechu. Ani náboženské předměty 
se jen tak nevyhazují — stejně jako plasty 
a sklo mají vlastní kontejner, akorát ho ne-
najdete za rohem, nýbrž jenom u chrámů 
a svatyní, které předměty rituálně pálí. 
Na tu samou hromádku lidé často házejí 
i nástroje, panenky, hřebeny, keramické 
a lakované nádobí a vůbec věci, ze kte-
rých se ve folkloru stávají cukumogami. 
Lidé, kteří nemají to srdce vyhodit svůj 
rýžovar nebo šicí stroj, posílají tyto věci 
do archivů industriálních institutů, jako 
by to byly jejich domovy důchodců — ně-
kdy dokonce s přiloženým dopisem, který 
popisuje jejich dlouhou a věrnou službu.

V Japonsku přežil i sentiment mottainai 
čili lítost nad zbytečným plýtváním, který 

Svitek s hjakki jakó (16—17. stol.). Cukumogami 
z loutny, pravděpodobné pochvy wakizaši a... nemám 
ponětí.

kdysi oživil první cukumogami. Proto jsou 
jako součást japonské kultury stále rele-
vantní — možná dokonce víc než kdy jindy. 
Viděli jste Jókai daisensó (2005)? Tam 
se proti starým známým jókaiům všech 
typů postavil padouch, který čerpal sílu 
ze zahořklosti odhozených předmětů vůči 
lidem a přeměňoval je na vlastní armádu 
nových cukumogami. A že měl z čeho vy-
bírat.

Petra „Angie“ Fišerová
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Průvodce po japonských otaku atrakcích

Každý otaku, jenž se někdy vydá do Ja-
ponska, své kroky jistě namíří do Akiha-
bary. Tato „Mekka“ však není jediným 
místem, jež stojí za zhlédnutí. Tento prů-
vodce vám v krátkosti představí místa, 
akce, obchody a festivaly, které jsme si 
během svých cest oblíbili a které bychom 
rádi doporučili dalším otaku turistům. Vý-
čet samozřejmě není úplný, z daných míst 
to jsou vždy ty nejvýznamnější, u kterých 
ucítíte atmosféru anime, jež se tam ode-
hrávalo. Popsané akce jsou také jedny 
z těch největších. Kdo by měl zájem na-
vštívit menší festivaly podobné Anime-
festu, může se podívat na podsekci „akce“ 
na st ránce Pix iv,  kam 
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se dostanete přes kód QR (viz kousek 
níž). Mužskou část populace předem varu-
jeme, že velká část těchto akcí je pořádána 
pro japon- ské fudžoši.
Z b y t e k bý v á  z amě -
řen hlavně na  c o sp l ay. 
N ě k t e r á m e n š í  s e -
tkání také upo z o r ňu j í 
cizince, že se neobejdou bez alespoň zá-
kladní znalosti japonštiny, neboť jim vět-
šina tamních orgů jinak nebude rozumět. 
Doufáme, že vás tento průvodce alespoň 
trochu inspiruje a usnadní vám plánování 
cesty do země zaslíbené.

Zřejmě vám neuniklo, že prezentované 
mapky jsou zaplněny hlavně místy, u nichž 
jsou napsány názvy různých anime. Tato 
místa totiž sloužila coby předlohy pro ani-
mátory, takže mají podobnou atmosféru 
jako ve vaší oblíbené sérii. Například 
v Kóbe můžete spatřit zevnějšek domu 

Tósaky Rin a v muzeu o pár set metrů 
dál i jeho interiér. Nebývá to pravidlem, 
ale některá anime, jako třeba Suzumija 
Haruhi no Júucu či Toaru série, jsou si-
tuovaná na jednom či více specifických
místech, nebo se tam dokonce celá ode-
hrávají. Například tvůrci futuristického 
Indexu a Railgunu využívají jako lokaci 
zvláště okolí jednokolejky Tama Toši.

Samotná města se také někdy snaží při-
lákat otaku turisty pořádáním speciálních 
akcí souvisejících s anime, jež se u nich 
odehrávaly. Podobně tomu bylo loni 
v Čibě, kde byl jeden vlak jednokolejky 
zvenčí vyzdoben v OreImo stylu a uvnitř 
vás čekalo hlášení, které namluvily seijú 
hlavních hrdinek série, Hanazawa Kana 
a Taketacu Ajana. Tento vlak byl odstro-
jen už před půl rokem, ale pokud někdo 
plánuje navštívit Japonsko letos, může 
se projet Čúnibjó demo Koi ga Šitai vla-
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Čiba Toši Monorail — Oreimo vlak

kem, který vypravila společnost Keihan 
Railways. Tyto reklamní kampaně probí-
hají relativně pravidelně, avšak doba jejich 
trvání nebývá příliš dlouhá.

Již zmiňovaná Akihabara není jedinou 
nákupní čtvrtí, která se pokusí vytáhnout 
poslední peníz z vaší peněženky. Z oblasti 
Tokia jistě stojí za zmínku Otome Road 
ve čtvrti Ikebukuro, která je dívčí verzí Aki-
habary, a opodál stojící největší Animate 
v celém Japonsku. Minout byste neměli 
ani Nakano Broadway, která se nachází 
nedaleko Ikebukura. Otaku si zde jistě 
přijdou na své hlavně z důvodu dobrých 
bazarových cen. Mimo Tokio se pak vy-
platí navštívit čtvrť Nipponbashi v Ósace, 
jež je sice o poznání menší než Akihabara, 
ale stále je zde opravdu velké množství ob-
chodů nejrůznějšího druhu a maidek roz-
dávajících letáky do přilehlých maid café. 
Poslední relativně větší soustředěnou lo-
kací je Ósu Kannon v Nagoji s úctyhod-
ným Mandarake.

© Matteasu, Akihabara — Steins

© Matteasu, Tokio — Tama center (Toaru Kagaku no Railgun)

Co se týče obchodních řetězců, velkou 
pětici tvoří Animate, Gamers, Tora no 
Ana, Mandarake a Lashinbang. Skoro 
ve všech větších městech můžete nějaké 
nalézt. Animate má největší počet ob-
chodů ze všech čtyř zmíněných a najdete 
v něm nové zboží velice širokého spektra. 
Gamers mají podobnou nabídku, avšak 
častěji pořádají různé speciální akce. Tora 
no Ana se soustředí hlavně na prodej 
mang a dódžinů a nakonec Mandarake 
a Lashinbang jsou v podstatě bazary, kde 
můžete najít jak věci za nižší cenu, tak 
věci vzácné.

O největším otaku svátku, Comiketu, 
toho bylo napsáno už hodně a článek 
o něm nechyběl ani v minulém Festzinu. 
Proto se tento průvodce podívá spíše 
na další festivaly, jež se neobjevují v anime 
a česky se toho o nich také příliš nena-
psalo. Jedná se o Wonfes, Comitii a Ani-
samu, z nichž první jmenovaný slouží jako 
hlavní akce pro nadšence do figurek. Koná
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© Matteasu, Kóbe Port Island Kita-Kóen (Fate stay night)

© Matteasu, Umineko no Naku Koro ni© Matteasu, Mizuho (Clannad)

se pravidelně každého půl roku na výsta-
višti Makuhari Messe v Čibě a pověstných 
comiketových řad se tu nedočkáte, byť si 
na začátku pravděpodobně pobudete asi 
hodinku ve frontě ke vstupu do hal. Tam 
vás nebudou čekat jen figurky renomova-
ných výrobců, ale větší část hal si zaberou 
tvůrci takzvaných garážových kitů. Jedná 
se v podstatě o obdobu dódžinů na Comi-
ketu, jsou to tedy podomácku dělané fi-
gurky na náklady jejich tvůrců. Není třeba 
zdůrazňovat, že jejich kvalita má kolísa-
vou tendenci. Některé skutečně pěkné 
kousky se ale mohou cenově pohybovat 
v podobných relacích jako u velkých firem
a po chvíli hledání pak můžete mít doma 
celkem jedinečnou figurku.

Comitia se koná na stejném místě jako 
Comiket, ale zdaleka nezabere celé výsta-
viště Big Sight a probíhá tak „jen“ v části 
východních hal. Podobně jako Comiket 
je Comitia místem pro nákup všelijaké 

dódžin tvorby, obzvláště pak té kreslené. 
Hlavním rozdílem těchto dvou akcí však 
je, že na Comitii je daleko menší množství 
18+ tvorby a najdete tam spíše zábavné 
dódžinši a artbooky. Zajímavostí je také 
existence koutku, v němž je vystavena 
tvorba téměř všech skupin účastnících 
se Comitie. Nikomu tak nemusíte překážet 
u stánku, když si chcete prohlédnout něčí 
dílo. Z kapacitních důvodů je podobný ná-
pad na Comiketu nerealizovatelný. Na Co-
mitii také můžete spatřit místo, kde si 
autoři nechávají hodnotit práce editory 
z manga časopisů. Jejich slova pravděpo-
dobně nebudou často povzbudivá, jelikož 
nejeden tvůrce vypadal při pohovoru jako 
politý studenou vodou.

Animelo Summer Live, zkráceně Ani-
sama, je největší koncert anime hudby 
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na světě, jenž se koná každé léto od roku 
2005. Anisama začínala jako jednodenní 
akce, ale postupem času se rozrostla a loni 
se ze dvou večerů prodloužila dokonce 
na tři. Od roku 2008 se koná v hale Sai-
tama Super Arena nedaleko Tokia, která 
pojme 25 až 30 tisíc lidí. Každý večer vás 
čeká asi 40 skladeb a zhruba pět hodin 
zábavy, ale doprovodný program, na němž 
můžete například zažít autentický wota-
gei, začíná již dopoledne. Na akci lze za-
koupit různé oficiální zboží vystupujících,
od triček po rozmanité svítící předměty. 
Pokud dorazíte dopoledne, pak zřejmě 
ještě narazíte na frontu k prodejním stán-
kům, která se tvoří již od brzkých ranních 
hodin. Každý večer se představí 15 až 20 
vystupujících (každý den jiní) s jednou 
až čtyřmi skladbami, přičemž je zvykem, 
že zazní především ty novější. Vystupující 
jsou rok od roku jiní, ale mezi stálice pa-
tří například Kuribajaši Minami, Mizuki 
Nana či GRANRODEO.

Cena samotné cesty se odvíjí hlavně 
od toho, jak dlouho chcete v Japonsku 
zůstat a jak moc chcete cestovat. Dvou-
týdenní výprava čistě do Tokia vás přijde 

© Matteasu, Širakawa-gó (Higuraši no Naku Koro ni)

na nějakých 30 000 korun, a to v případě, 
že nebudete pří liš utrácet za nákupy. 
Na mapě Tokia máte mimo jiné vyzna-
čenou i čtvrť Taitó, kde seženete nejlev-
nější ubytování v celém městě, nejčastěji 
začínajícím na 500 korunách za noc. Po-
dobnou sazbu si účtují i nejlevnější hotely 
v dalších městech. Zároveň ale nemusíte 
mít strach, že by na pokojích nebylo ukli-
zeno a hotely byly nějak zaneřáděné.

Na úplný závěr dodáme, že do budoucna 
plánujeme spustit webovou stránku zabýva-
jící se touto formou cestování po Japonsku.

Konata tým

www.konata.cz je první český novinkový portál, 
který již od roku 2010 čtenářům pravidelně přináší 
zprávy ze světa anime, mangy a dalších souvisejících 
odvětví. Tým, který se podílí na jeho provozu, momen-
tálně tvoří 15 lidí, z toho 10 redaktorů…
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Kulturní rozdíly očima japonské středoškolačky

Česká republika a Japonsko jsou, co 
se týče kultury, naprosto rozdílné země. 
Oproti mé domovině mám kupříkladu po-
cit, že zde čas plyne mnohem pomaleji. 
V místních školách navíc neexistuje nic, co 
by se podobalo pro nás tak typickým klu-
bům, takže tady mají studenti více volna. 
Japonci oproti tomu stráví drtivou vět-
šinu svého času přípravou do školy, nebo 
právě klubovými aktivitami, které se ko-
nají skoro každý den. Mnoho z nich ještě 
k tomu po konci výuky navštěvuje různé 
doučující či přípravné kurzy. Naproti tomu 
Češi se většinou učí sami.

V českých školách probíhá normální kla-
sifikace zkombinováním výsledků něko-
lika menších testů. V Japonsku je zvykem 
určovat prospěch z větších a mnohem ob-
sáhlejších písemek, které se píší asi deset-
krát do roka. Vyhrazen je pro ně vždycky 
přibližně týden a v rámci tohoto času jsme 
testováni ze všech dvanácti vyučovaných 
předmětů, což dá celkem zabrat.

Na dlouhá volna u nás dostávají všichni 
školou povinní nálož různých úkolů. Když 

チェコと日本とは文化が全く違います。

チェコでは日本よりもゆっくりと時間が

流れているように思います。日本の学生

にとって当たり前な部活がチェコには無

いので日本の学生よりもチェコの学生の

方が自分の時間を持っています。日本の

学生はほとんどの時間を学校や部活に

使います。部活はほぼ毎日です。そして日

本の学生の多くは学校の他にも塾に行っ

て勉強しますがチェコの学生は自分で勉

強しています。チェコの学校ではたくさん

の小テストがありますが、日本の学校で

は年に約10回の大きなテストがあります。

それは範囲がとても広く約一週間かけて

全12教科のテストを受けます。これはとて

も大変です。日本の学校は長期休暇にた

Učíte se japonsky? Bojíte se zabředávat do složitých textů nebo se obáváte toho, co by 
na vás případně mohlo vybafnout z nehostinných hlubin internetu? Přesně pro vás jsme le-
tos spojili příjemné s užitečným a rozhodli se do FestZINu zařadit článek od japonské stu-
dentky, která se k nám přijela podívat v rámci výměnného pobytu, jak v překladu, tak také 
v jeho originálním znění.

Pro menší upřesnění se jedná o vypíchnutí hlavních rozdílů mezi Českou republikou a Ja-
ponskem, jichž si zde při svém pobytu všimla.

Takže já vám už přeji příjemné počtení aごゆっくり.



Japonsko34  

くさんの課題が出ます。例えば読者感想

文やワーク5,6冊などです。そして長期休

暇明けに課題テストがあります。長期休

暇中も毎日部活があるので、毎日学校に

行きます。日本の教師は授業に遅れた時

や、教室が少しでも騒がしくなると全員に

怒ります。そして授業中にトイレに行くの

は良くないことであり、私語も禁止、飲食

は厳禁です。日本人は自分で使った物は

自分でキレイにするという意識があるの

で、学生は全ての教室、トイレ、ろうかを

掃除します。日本の学生はシャーペンが

主流ですが、チェコの学生はボールペン

が主流です。日本の学校では地震、火事、

不審者に備えた訓練を毎月のように行い

ます。この訓練は幼稚園でも行われるの

で0歳の子も参加します。そして、これらは

ほとんど抜き打ちで行われます。全員が

無事に避難するために全国共通の「押さ

ない」「走らない」「しゃべらない」「戻ら

ない」の頭文字をとって「お・は・し・も」

という合言葉があります。地震がたくさん

起こる日本の特色の一つだと思います。

bych měla namátkou jmenovat, tak třeba 
čtenářský deník o pěti nebo šesti kníž-
kách. Aby toho potom nebylo málo, tak 
z toho všeho pak po prázdninách dosta-
neme test. Mimochodem to, že je nějaké 
volno ještě neznamená oproštění od výše 
zmiňovaných klubových aktivit. Ty se ve-
sele konají dál, takže se školy nezbavíte 
ani o prázdninách.

Když v Japonsku přijdete pozdě nebo 
děláte v průběhu výuku byť jen sebe-
menší hluk, učitel se automaticky rozzlobí 
na celou třídu. Plus byste neměli v ho-
dině chodit na záchod, probírat se svými 
spolužáky šeptem svoje osobní záležitosti 
a za jezení a pití si také žádné vyzname-
nání nevysloužíte.

Razí se u nás filozofie, že věci, které po-
užíváme, bychom měli také sami udržovat 
v použitelném stavu. Proto naše třídy, zá-
chody a chodby uklízíme my, studenti.

Japonsko, to jsou mikrotužky, tady 
se zas víc píše propiskami.

V našich školách se každý měsíc konají 
cvičení pro případy požárů, zemětřesení 
a teroristických útoků. Tento výcvik pro-
bíhá i na školkách, takže se ho účastní 
i tříleté děti a nikdy není ohlašován do-
předu. Pro zajištění co možná největší 
bezpečnosti při evakuaci se po celé zemi 
ujalo heslo „OHAŠIMO“, které lze rozložit 
na „nestrkat“ (osanai), „neběhat“ (hašira-
nai), „nemluvit“ (š(i)aberanai) a „nevracet 
se“ (modoranai). Kvůli četným zemětřese-
ním bychom mohli říct, že to je jedna z nej-
charakterističtějších věcí pro naši zemi.

日本人の食事にうるさいので三食違う

おかずが食卓に出てきます。主食と汁物

と主菜と副菜が出てきます。主食はパン、

麺、日本米がありますがほとんどの場合

が日本米です。日本の食事は全ての料理

がお皿に盛り付けられた状態で出されて、

Co se týče jídla, jsou Japonci velice ne-
kompromisní a vybíraví. Na stole se tedy 
normálně objevují kromě hlavního chodu 
ještě tři přílohy. Máme hlavní jídlo, po-
tom polévku, která se u nás také řadí 
právě mezi přílohy, hlavní přílohu (šunka, 
tófu, nattó, …) a vedlejší přílohu (salát, 
smažená či nakládaná zelenina, …). Mezi 
hlavní jídla patří pečivo, nudle nebo ja-
ponská rýže, přičemž většinou se setkáte 
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同時に全ての料理を食べ終わるように食

べていきます。チェコではジャガイモが主

食ですが日本ではジャガイモは野菜です。

チェコには焼肉やタコ焼きや、しゃぶしゃ

ぶのような食べながら調理する料理があ

りません。日本人はお茶を冷蔵庫で冷や

しますがチェコ人は温かいお茶を好みま

す。そして日本では全ての飲食店で水は

無料で飲めます。

s rýží. V japonské kuchyni se běžně po-
dává na stůl všechno najednou a člověk si 
pak už může vybrat a sám si jednotlivé po-
krmy zkombinovat.

V České republice se brambory považují 
za hlavní jídlo, ale u nás je to zelenina. 
Ve zdejší kuchyni také neexistují žádné 
pokrmy, které by se stejně jako v Japon-
sku vařily ještě při jídle samotném, jako 
třeba jakiniku nebo takojaki.

Japonci mají rádi čaj vychlazený, kdežto 
v České republice ho raději pijí teplý.

A když u nás přijdete do jakékoliv restau-
race, dostanete automaticky vodu zdarma.

チェコの親は仕事から帰ってくるのが早

く、子供も学校から帰宅するのが早いの

で家で家族と過ごす時間がとても長いと

思います。チェコでは長期休暇に家族に

出かけることが当たり前ですが、日本で

は親の休暇も短く子供もほぼ毎日予定が

あるので家族で出かけるのは難しいです。

チェコでは家族で家事を分担しますが日

本ではほとんどの家事を母親がします。

チェコ人は家族と一緒に過ごす時間をと

ても大事にしていると思います。

Protože se v Česku rodiče vrací domů 
z práce brzo a ani děti ve škole moc 
dlouho nepobudou, tráví spolu doma 
hodně času. O delších prázdninách je 
tady skoro samozřejmostí, že celá rodina 
jede někam na dovolenou. U nás ovšem 
nemají rodiče skoro žádné volno a i děti 
mají skoro každý den nějaké povinnosti, 
takže společný výjezd skoro nepřipadá 
v úvahu.

V České republice je zvykem, že se do-
mácí práce rozdělí mezi jednotlivé členy 
rodiny. U nás to musí, až na výjimky, od-
dřít maminky.

Myslím, že si Češi času stráveného s ro-
dinou velmi váží.

Dívčí třída, Okajama 1935
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今回1番身近にある物の違いに注目しま

した。他にも日本人留学生から見てチェコ

と日本では文化や価値観が大きく違うの

で戸惑う事もありますがとても良い経験

になっていると思います。ちなみに私達

日本人留学生が留学先としてチェコを選

んだ理由はキレイで美しい建築物を直に

感じたかったのと、家の中で靴を脱ぐと

いう日本と同じ習慣があったからです。

日本では集団行動が重視されるので日

本人は自分の気持ちを伝える事よりも相

手に嫌われるようにすることを優先させま

す。逆にチェコでは個人の意見を重視して

いるに見えます。日本人は始まる時間にう

るさいですが、チェコ人は終わる時間にう

るさいです。なので、日本では開始時刻が

遅くなる事はあまり無いですが、終了時

刻が遅くなることがよくあります。チェコ

では逆の場合が多く感じます。

V Japonsku je kladen obrovský důraz 
na skupinové činnosti. Proto je pro prů-
měrného Japonce mnohem důležitější to, 
jak na něj nahlíží ostatní než upřímné vy-
jádření svých pocitů a názorů. Naopak 
tady se podle toho, co jsem viděla, razí in-
dividualita.

Japonci lpí na tom, kdy co začíná, Češi 
pak na tom, kdy co končí. Proto se u nás 
jen málokdy stává, že by se třeba s prací 
začalo později, ale zase není žádná vzác-
nost, když lidé dělají přesčas. U Čechů mi 
to přijde přesně naopak.

Takže jsem vám takhle sepsala takové 
ty největší rozdíly, kterých jsem si všimla. 
Kromě nich bych ještě ráda jakožto vý-
měnná studentka zmínila, že i přes ne-
dorozumění způsobená rozdílností mezi 
českými a japonskými hodnotami či kul-
turou, svého rozhodnutí nelituji a jsem 
za tyto zkušenosti vděčná. Mimochodem, 
důvodem, proč jsme si pro náš výměnný 
pobyt vybrali právě Českou republiku, je 
zdejší krásná a jedinečná architektura. 
A kromě toho také to, že si stejně jako my 
zouváte doma boty.

Nao Kaneko, 
překlad Petr „Astrak“ Kabelka

Nao Kaneko je japonská středoškolačka, která v současné studuje na výměnném pobytu v České republice. 
Doma se věnuje tradiční lukostřelbě a ve volném čase sleduje anime, čte mangu a komiksy nebo si kreslí. Rá-
da vaří i jí a miluje všechno roztomilé.
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Obě patří k předním českým cosplayerkám, obě se už dostaly na Eurocosplay a obě 
spojuje i občasná záplava anonymních pomluv, hejtů a urážek. Rozhodli jsme se po-
ložit jim několik otázek, abychom si ověřili, jestli jsou ve skutečnosti takové, jak to 
na sociálních sítích vypadá. 

Eliška Arashi Lysoňková — dvacetiletá studentka medicíny, cosplayerka a loňská reprezentantka České re-
publiky v Eurocosplayi. Na kontě má něco kolem dvaceti kostýmů, z nichž první byl Deidara z Naruta. Ráda 
se předvádí před velkým davem nebo před fotografy. Ve volném čase (haha!) ráda kreslí, čte a hrabe se v mrt-
volách.

Sabina Serraphina Giblová — pětadvacetiletá cosplayerka z Ostravy, studentka geologie a dvojnásobná repre-
zentantka České Republiky na Eurocosplayi. Celkem spíchla kolem 13 kostýmů. Její první cosplay byl Cunade 
z Naruta. Miluje pozornost lidí a fotografů. Ve volném čase kouká na filmy, seriály či anime a následně ship-
puje, vše co se dá.

Cosplayerky odpovídají

per převléct se za postavu z anime, tak 
jsem to zkusila taky. :-)
Arashi: Na svém prvním AF v roce 

2007 jsem se dozvěděla, co je to cosplay. 
A na AF 2008 jsem už v jednom šla, pro-
tože jsem docela attention whore a chtěla 
jsem být vidět v davu anonymních cono-
vých otaku.

Arashi

Tak začneme pěkně od podlahy. Proč 
jste s tímto koníčkem vůbec začaly?

Serraphina: No, já úplně náhodou, pů-
vodně jsem jen koukala na anime na Je-
tixu, a když tam dávali nějaké anime, 
strašně se mi to líbilo. A tak jsem za-
čala hledat na netu, viděla, jak je to su-

Serraphina
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Co považujete za největší úskalí tohoto 
svého koníčku?

Serraphina: U mě je to vcelku jasné, 
protože studuju, nevydělávám, problémem 
jsou tedy peníze. Vše je pro mě moc drahé. 
V období před festivalem mnohdy nejím, 
chodím pěšky a šetřím, kde se dá.
Arashi: To, že ti velice snadno a velice 

rychle dojdou peníze. A v mém případě 
i čas na cokoliv jiného kromě cosplaye 
a školy/kariéry. S děláním cosplayů také 
přichází „popularita“ a lidi mají pak po-
třebu řešit každý prd, který je špatně, a to 
se ne každému líbí.

Arashi to teď nakousla, setkaly jste 
se někdy s negativními reakcemi? Jak 
se vůči nim stavíte?

Serraphina: Hm, tak to je opravdu těžká 
otázka. S negativní kritikou jsem se sa-
mozřejmě setkala jako asi každý u nás. 
Musíme brát na vědomí zdravou kritiku 
a hejty. To je podle mě velký rozdíl. Kri-
tiku ráda přijmu a snažím se ponaučit 
a zlepšovat se. Ovšem hejty, které lidi píší 

jen proto, aby ublížili, se mi nelíbí a brá-
ním se zuby nehty. :-D
Arashi: Když jsem měla cosplay Hikaru 

z Magic Knight Rayearth, začaly se první 
negativní reakce objevovat. Ne na kvalitu 
kostýmu, protože to byl do té doby můj 
nejlepší cosplay. Bylo to kvůli špatnému 
výběru postavy, přeci jen nevypadám 
jako čtrnáctiletá slečna. Nutno podo-
tknout, že ti lidi měli pravdu a já se od té 
doby snažím vybírat postavy, které sedí 
na mou figuru. Jiné negativní reakce jsou
spíš na dojem z mé osoby než na mé kos-
týmy. Ale pokud je daná kritika k něčemu, 
ráda se z ní poučím. Pokud je to nesmy-
slný hejt, zasměju se mu. :)

Obě jste zmínily „hejty“, prý existuje 
nějaké zvláštní dělení cosplay komunity 
na starou a novou a ty se spolu moc ne-
snesou. Co je na tom pravdy a kam se řa-
díte vy?
Arashi: Já jdu dost mimo tohle dění, 

protože naši komunitu moc na netu ne-
sleduju. Asi bych se teoreticky měla řa-

Arashi

Serraphina
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dit do staré komunity, protože cosplayuju 
dlouho, ale nemám problém se bavit s „no-
vější várkou“.

Serraphina: Slyšela jsem o tom, ale ne-
vím, kde je věková hranice, takže netu-
ším, kam se mám řadit. :-D Řekla bych 
ale, že už jsem starší kousek. Na druhou 
stranu se bavím hlavně s mladšími lidmi, 
než jsem já.

U  n e n á v i s t n ý c h  a n o n y m ů  j e š t ě 
chvilku zůstaneme, co si myslíte o tvr-
zení, že „Cosplayovat může kdo chce, co 
chce.“?

Serraphina: No já s tím skoro úplně 
souhlasím, ale ať se potom člověk při-
praví na to, že když se postavě nepo-
dobá nebo je cosplay špatný, bude to mít 
své následky a asi pář těch hejtů získá.
Arashi: Nesouhlasím s tím, pokud jde 

daný člověk do extrému. Když ti bude 
cosplayovat stokilová matróna devíti-
letou holčičku nebo vyhublý chlapeček 
Supermana, měli by počítat se špatnou Arashi

kritikou a zamezit jí správným výběrem 
postavy.

Obě zmiňujete správný výběr postavy, 
jeden z nejvíce propíraných cosplay pro-
hřešků u nás. Co považujete za největší 
poklesek vy?

Serraphina: No tak to fakt netuším, 
já se na cosplay scéně zas tak neorijen-
tuju, toto téma mě nezajímá. Na festu 
se na hezké cosplaye kouknu a vyfotím 
a nad hroznýma se zasměju, ale že bych 
si někde psala jména a řadila si ty nej-
horší do seznamu to ne.

Arashi: Myslím, že to je subjektivní, 
každý je háklivý na něco jiného a každý 
ti bude prskat na „prznění“ toho, co má 
konkrétně on rád. Já nemám ráda, když 
nesedí postava, dojem nebo obličej (u ne-
kreslených charakterů). Ale jsem schopna 
to odpustit, pokud to vypadá aspoň tro-
chu dobře.

Jedna otá zka bokem, vědě l y  j s te , 
že spousta předních japonských cospla-
yerů přechází nebo už dávno přešla ke ku-
povaným cosplayům? Co si o tomto trendu 
myslíte?
Arashi: Vážně? Tak tomu nerozumím. 

Nemá být cosplay o radosti z postupně 
se kompletující práce pod rukama? O_o

Serraphina: No to nevím a vcelku mě to 
překvapuje. :) Četla jsem jen, že si nechá-
vají části cosplaye vyrobit, ale že by si je 
kupovali celé... O_o

Serraphina
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Když už jsme u toho, jaká je vaše hlavní 
motivace pro pokračování s cosplayem?

Serraphina: No já jsem od přírody člo-
věk, který se rád předvádí a vyčuhuje 
z řady, takže mám ráda, když mě lidi fotí 
:-D Také je to možnost, jak se čas od času 
sejít s přáteli, popovídat si atd.
Arashi : Na cony technicky už jez -

dím hlavně kvůli cosplayi, takže přijít 
o cosplay je pro mě jako přijít o cony sa-
motné. A dalším faktorem bude nějaké to 
zlepšování se. :)

Super, díky za odpovědi. A teď napro-
sto nečekaná poslední otázka. Obě jste 
na naše poměry velmi úspěšné, takže co 
byste poradily lidem, kteří o svém prvním 
cosplayi teprve uvažují, ale tak nějak si za-
tím netroufají?

Serapphina: Ať jdou do toho, není 
se čeho bát a naše cosplay scéna potře-
buje novou krev.
Arashi: Myslím, že by se neměli nechat 

odradit internetovým dojmem z komunity. 
Jinak do toho běžte, cosplay je skvělý!

Astrak & hintzu

Na kus řeči s organizátory

Každý rok se organizátoři setkávají s růz-
nými dotazy, ať už na sociálních sítích 
nebo z očí do očí na různých setkáních, 
srazech či conech. Proto jsme se rozhodli 
sebrat odpovědi na některé z nich pěkně 
na jedno místo. Letos to budou dvě asi 
nejčastější otázky posledního roku:

Jak jste se vlastně stali organizátory?
Sledujete ještě vůbec anime?

Angie — přednášející a okecátorka
Můj první con byl Festival fantazie 2005 

a už tehdy mě moje ukecaná huba zapletla 
do organizace, a to tak hluboko, že jsem 
dostala na starost celou programovou linii. 
A tak v roce 2006 vznikl AMCon. Po dvou 
letech jsem ho kvůli maturitě opustila 
a k vysokému orgování jsem se už ne-
vrátila — místo toho conům „pouze“ do-
dávám přednášky, připravuji soutěže, 
přispívám do zinů a podobně. K anime 
se však od nástupu na vysokou školu do-
stávám jen stěží. Naposledy jsem viděla 
Nanu, a to bylo asi před dvěma roky.

Bery — moderátor a programový laborant
K organizaci Animefestu jsem se dostal 

již před několika lety, kdy mě starší známí 

zasvětili do všech tajů organizace a já si 
řekl, že by to mohla být skvělá příležitost 
k získání nových zkušeností. Vůbec jsem 
tehdy ale netušil, že z kontrolování vstu-
penek se může vyvinout současně zábava 
a určitým způsobem i koníček. Anime 
se snažím stále sledovat, i když nemám 
tolik času, kolik bych chtěl. Ničemu to 
však nevadí, jelikož mě upoutá velmi 
málo žánrů, a proto se mu už nevěnuji to-
lik, jako tomu bylo dříve.

Elien — lidské zdroje a sháněč kávy
Přišla jsem jako návštěvník, pak začala 

chodit na srazy Brněnských otaku a než 
jsem se nadála, byla jsem org s čím dál 
více povinnostmi. Co se týká sledování, 
tak maximálně jedno nebo dvě za rok.

Fusska — realizátorka cosplay soutěže 
a modrá bestie

K Animefestu jsem se dostala vlastně 
náhodou. Týden před mým prvním organi-
zátorským ročníkem mi řekli, že potřebují 
jednoho moderátora. Ráno před AFkem 
jsem se poprvé potkala se spolumoderá-
torem Aldym, hodinu před moderováním 
jsme si dohodli scénky, nějak to na pó-
diu přežili, dokonce nás ani nikdo neza-
bil. A o rok později jsem s hrůzou zjistila, 
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že cosplay nejen moderuji, ale taky jej za-
jišťuji organizačně. Na anime už prakticky 
nekoukám, nezbývá mi na to čas. Ale mám 
obrovský seznam toho, co chci jednou vi-
dět. Častěji se dostanu k manze, hlavně 
ke kouskům, u kterých vychází jedna ka-
pitola za půl roku ;-)

hintzu — tabulkový šílenec a programový 
kolaborant

To se takhle jednou bavím na irc s Dol-
fou a Skullmanem… a pár dní na to pomá-
hám vybírat a překládat seriály pro první 
Animefest. Než jsem se nadál, jedenáct let 
je pryč. Obojí dělám v podstatě dodnes, 
takže ano, pořád koukám na anime a to 
v množství větším než malém, každý tý-
den to aspoň tři hodinky dá. Většinou pre-
feruju totální odpad, jako doprovod k jídlu, 
abych si po práci vyčistil hlavu. Kvalitní 
věci si schovávám (a často na ně úplně za-
pomínám dokoukat).

Christof — šedivějící hlavní organizátor 
Pár měsíců před prvním Animefestem 

jsem trochu náhodou objevil anime Mon-
ster. A když jsem zahlédl pozvánku na ja-
kousi novou akci s promítáním Monster 
a dalších zvláštních filmů, tak jsem se za-
šel podívat. Potom se jaksi záhadně přiho-
dilo, že pro další ročník už jsem překládal 
a postupně jsem se staral o víc a víc zále-
žitostí. Poslední dobou už sleduju převážně 
filmy a seriály, které zvažujeme na promí-
tání na Animefestu. Díky tomu mám ales-
poň vybrané kvalitnější kusy a k některým 
filmům se dostanu dokonce ještě před pre-
miérou, což je docela příjemné.

Ilidan — moderátor a bavič
Chtěl jsem sbalit jednu slečnu, co na Ani-

mefest chodívala. A pak jsem se seznámil 
s Hagu v maidu, a tak jsem se stal butle-
rem. A letos už mě nebavilo stát v maidu, 
tak budu stát na jevišti jako moderátor. 
Na anime nekoukám téměř vůbec. Čtu 
spíše mangu. Není na to čas. Ale někdy si 

rád pustím nějakou bojovou scénu třeba 
z Naruta či Bleache.

Jarouch — práce a zařizování všeho druhu
K organizaci Animefestu jsem se dostal 

jako slepý k houslím. První rok mě při-
táhla Elien jako „hosta“, co bude pomáhat 
s organizací na místě, a hned jsem dostal 
funkci vrchního zdravotníka, převozníka 
peněz a vůbec takovou holku pro všechno. 
Další rok jsem dostal na starosti jednotku 
cvičených orgů — taskforce, která má ře-
šit nastalé problémy a zajistit hladký prů-
běh Animefestu. Letos s tímto úkolem 
pokračuji a ještě jsem si přibral starost 
o všechny prostory a část zboží na stánek. 
Co se týká druhé otázky, tak anime jsem 
nikdy moc nesledoval, až Animefest mě 
přivedl na nějaké povedené kousky.

Kraso — šéf techniků a milovník chytrosti
Vše začalo v roce 2004, kdy jsem se při-

dal ke hraní Age of Empires 2 s Brněn-
skými otaku. Rok na to jsem začal chodit 
na jejich pravidelné úterní srazy a přitáhli 
mě i na můj první Animefest v roce 2006, 
kde jsem se hned zapojil do nočního pro-
mítání. Motat se kolem techniky mě baví 
natolik, že jsem se postupně propracoval 
až do vedoucí pozice. A anime? Ne, mu-
sím se přiznat, že jsem neviděl nic už pár 
let. Naposledy jsem se k anime dostal při 
časování na Animefest 2012.

Malá Miki — webové soutěže a zázemí 
cosplayerů

Na první Animefest a con vůbec jsem 
se dostala v roce 2010, kdy jsem se asi rok 
zajímala o Japonsko a anime. A to byl je-
diný rok, kdy jsem se zúčastnila jako řa-
dový návštěvník. Přišel nový školní rok, já 
začala chodit na srazy Brněnských otaku, 
seznámila se se spoustou nových lidí, 
z nichž většina orgovala na AFku a tak 
jsem se prakticky upsala také. Za ty tři 
roky jsem si vyzkoušela registraci, hlídky, 
maid kavárnu, prodejní stánek a teď jsem 
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tam, kde jsem. Na anime už ani moc ne-
koukám, občas mě něco zaujme, ale víc 
se věnuji hrám a obyčejným seriálům.

Re — grafika a AF komiks
Úplně obyčejně. Začala jsem koukat 

na anime, přes anime jsem si našla otaku 
kamarády a přes otaku kamarády jsem 
zjistila, že AF existuje. Orgování bylo jen 
další přirozený stupeň mé účasti, chtěla 
jsem pro fest dělat víc. Anime sleduji ve-
lice zřídka a obvykle věci, které už znám.

Skullman — patron hostů a šéforg ve vý-
službě

Potřeboval jsem se ulít z rodinné oslavy 
mých narozenin a shodou okolností v té 
době zrovna nebyl Avalcon, který se pře-
sunul na léto (a kam jsem běžně utíkal 
před oslavami), tak jsme se s Dolfou do-
hodli, že uděláme nejlepší anime con v ČR, 
pozveme tam pár kamarádů a uděláme to 
v květnu. Když rozpočet dosáhl 15 tisíc, 
tak jsme se začali bát, aby přišlo dost lidí 
na zaplacení conu. Přišlo asi 150 kama-
rádů, takže jsme měli něco navíc a udělali 
jsme nejhorší rozhodnutí našeho života. 
Že v tom budeme pokračovat další rok. ;-) 
Na anime koukám, ale jsem podstatně 
víc vybíravý. Momentálně jenom Hun-
ter × Hunter.

Temi — grafika a růžové věci
K Animefestu jsem se dostala už dávno 

přes jeho web. To bylo ještě v dobách, kdy 
byli návštěvníci převážně ajťáci a já jako 
čtrnáctiletá holka dost vyčuhovala. A or-
ganizátorem se jen tak nestanete... Na-
jdou si vás. Na anime občas ještě kouknu, 
hlavně na shoujo. Teď se těším na nový 
Sailor Moon!

Viktor — Festzin a vše co má něco spo-
lečného s tiskem

K Animefestu jsem se tak nějak intui-
tivně přichomýtl někdy okolo roku 2007 
a od roku 2011 začala má spolupráce 

s Christofem. Postupně jsem prorostl s or-
ganizačním týmem a starám se o předtis-
kovou přípravu a tisk všeho potřebného 
i nepotřebného. No a protože podkla- 
dy dostávám často mnohem později než 
na poslední chvíli, tak zpravidla posled-
ních deset dnů před AF spím méně, než 
je zdrávo — což je zřejmě zcela typický stav 
i u všech ostatních organizátorů.

Anime poslední dobou sleduji sice 
o něco méně (rodina a práce zabírá čím 
dál více času), zato se snažím si pečlivě 
vybírat. Nedávno jsem přečetl kompletní 
mangu Elfen Lied a snažím se nějak vy-
spět i ke zhlédnutí anime verze. Vzhledem 
k tomu, že mé děti anime doslova milují 
(ještě aby ne!), tak některé filmy (Cesta 
do Fantazie, Princezna Mononoke, Zlo-
mené křídlo, Ponyo, …) už znám doslova 
nazpaměť. Ale neřekl bych, že by mi va-
dilo, když nejmladší dcérka tento rok snad 
už po padesáté zakňourá „tatíčku, já chci 
pustit lybku Póňó“ a nekompromisně vy-
žaduje, abych se na to díval s ní…   

Zbyšek — lidské zdroje a klidnění týmu
Do organizačního týmu jsem se při-

dal asi před šesti lety. Na anime jsem tak 
nějak narazil sám, ale k brněnské komu-
nitě jsem byl přizván hintzuem, kterého 
jsem znal z české webové hry DunaOnline. 
S tzv. oldies jsem si velmi rozuměl, takže 
mému prvnímu AF angažmá nic nebránilo. 
Můj start byl vskutku raketový, takže už 
na svém druhém organizátorském ročníku 
jsem měl na starost organizaci v hotelu In-
ternational a později Continental.

Musím se přiznat, že posledních pár let 
mám na anime a obecně filmy výrazně
méně času. O to více si ale užiji, pokud 
se ke zhlédnutí nějakého pěkného anime 
kousku dostanu. Poslední dobou preferuji 
spíše anime filmy než sériály. Každopádně
v mém srdci má anime a obecně japonská 
tvorba stále důležité místo. Přiznám se, 
že manga mě zase tolik nebere, ale stále 
doufám, že objevím i její kouzlo.
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Brno, Starý Lískovec
Hermannova 3

Láká vás romantika rytířských soubojů? Chcete se 
naučit prát jako Sherlock Holmes či zacházet s kordem 
jako Piráti z Karibiku? Nebo jste se zhlédli v drsných 
hrdinech z akčních filmů?

Vyzkoušejte si, jaké to je držet meč, kord či šavli, 
naučte se bránit sebe i své blízké, nebo uchvátit tancem 
srdce své dámy. Začít lze kdykoliv.

Neváhejte a přĳďte se podívat – první lekce je zdarma!

Přĳedeme i k vám! Semináře, víkendovky, přednášky, 
teambuilding, výcvik trenérů, herců i personálu. Hraní 
CP, bestiáře pro LARP. Máte-li zvláštní přání, 
neváhejte nás kontaktovat.
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Můj první Animefest

Pamatujete si ještě, jaký byl váš první 
Animefest? Nebo jaký byl váš první con? 
Vybavíte si, co jste při něm prožili? Vy-
bavíte si, jak moc se liší od conů dneš-
ních? Nasedněte společně se mnou do 
stroje času a přečtěte si nikdy nezveřej-
něné archivní poznámky obyčejného fa-
nouška anime, který poprvé vstupuje do 
vod české otaku komunity. Toto jsou zá-
pisky člověka, který na Animefestu ztratil 
veškeré iluze, aby mohl najít nové.

Upozornění: Je nutné si uvědomit, že zá-
pisky byly zaznamenány v dobách, kdy byly 
yaoi fanynky považovány za rozkošný módní 
výstřelek a „nekonečný šónen“ nebylo syno-
nymem pro nadávku.

Pátek, 16:00 — Vstupuji poprvé na půdu 
Animefestu. Je to malý krok pro člověka, 
ale velký skok pro mé mentální zdraví. 
Pokouším se navázat prvotní kontakt, ale 
marně. Na otázku „Na jakou přednášku 
se těšíte nejvíc?“ se mi dostává jen zma-
tených výrazů ve tváři s odpovědí „Před-
nášku?“.

Pátek, 17:00 — Zoufale mi tu chybí před-
náška „Úvod do otaku komunity“. Abso-
lutně nevím, co je to vocaloid, cundere, 
nýt nebo niko niko dóga. Všichni tu napůl 
mluví vymyšleným jazykem. Obzvlášť dů-
ležitá jsou pro komunitu pádla a kukuřice. 
Nedaří se mi však dekódovat, jaký přesně 
nesou význam. Nešťastnou náhodou jsem 
byl zatažen do rozhovoru několika slečen 
o kukuřicích. Když jsem prohlásil, že je 
mám nejraději s máslem, dostalo se mi 
užaslého pohledu, který následoval ato-
mový výbuch smíchu. Po chvilce však 
uznale prohlásily, že s máslem „by to šlo 
líp“. Když jsem zmínil popcorn, tak mi je-
jich zděšené pohledy naznačily, že tady už 
jsem hodně vedle.

Pátek, 18:00 — Ti nedbale oblečení lidé 
se škaredými vlasy jsou prý cosplayeři. 
Podle zběžného průzkumu vocaloid není 
kloktadlo, jak jsem se domníval.

Pátek, 19:15 — První den festivalu je 
jednoznačně ve znamení pádu zpátky do 
reality. Evidentně se nenacházím na Pan-
galaktickém megaconu světových rozměrů. 
Nejsou tu stánky narvané k prasknutí 
mangou. Jediné, co je tu opravdu světo-
vých rozměrů, jsou placky, které tu každý 
nosí jako skautské odznaky. Na druhou 
stranu tu panuje příjemná přátelská atmo-
sféra. Omylem mě objali už tři lidé.

Pátek, 20:00 — Pokud jste jako já po-
prvé na podobném conu, zarazí vás nej-
více jedna výrazná skutečnost. Existence 
podezřelé rasy zvané „orgové“. Bez zkuše-
ností s podobným typem akcí jste nuceni 
srovnávat s lokálními slavnostmi měst a 
městských částí nebo knižními a školními 
veletrhy, kde vás jednoduše nenapadne, že 
to musel někdo vymyslet a zorganizovat. 

© Butrix, AF2013
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Pak dorazíte na Animefest a najednou je vi-
díte. Sofistikovaní třicátníci s nafouklou ží-
lou na čele, kteří ladně prochází narvanými 
frontami, aby něco důležitého sdělili svým 
panošům. Což jsou většinou vnitřně nesta-
bilní děti, kterým se do rukou dostala ja-
kási abstraktní věc zvaná „pravomoc“.

Pátek, 22:35 — Otaku jsou hluční. Po-
řád. Vocaloid nemá nic společného s he-
moroidem. Začínám si však myslet, že s 
hemoroidem má něco společného kuku-
řice.

Sobota, 00:30 — Noční promítání je jen 
zástěrka pro lidi, kteří si nestihli včas do-
mluvit nocleh.

Sobota, 07:15 — Probouzím se do AMV 
budíčku a z jedné strany na mně leží Sa-
kura a z druhé Ičigo. Oba zmateně po-
děkují za pohodlná ramena a zmizí v 
chodbách. AMV jsou očividně upoutávky 
na anime.

Sobota, 10:30 — Sakura se o mně pár 
lidem zmínila označením „čikan“. Roz-
tomilá přezdívka, která myslím znamená 

„velký bráška“.

Sobota, 12:00 — Začínám nabývat do-
jmu, že cony jsou především stání ve fron-
tách, které občas naruší přednáška či 
workshop. Zvláště oblíbené jsou fronty v 
úzkých chodbách s nízkými stropy. Chtěli 
byste vyzkoušet halucinogen, ale máte 
strach z požití zakázaných látek? Neobtě-
žujte se s hledáním dealera. Stačí si stoup-

nout do fronty na Animefestu. Nejednou 
jsem zahlédl fata morgánu. Z nedostatku 
kyslíku pak celá fronta často zpívá dango 
daikazoku (což znamená, že se asi padesát-
krát dokola zpívá refrén, protože nikdo ne-
zná zbytek písně). Nemůžu se rozhodnout, 
jestli je to spíš roztomilé nebo děsivé.

Sobota, 14:30 — Ačkoliv mám haluci-
nace, na triku promočené fleky od potu,
spánkový deficit a v tašce opilou lolitu,
zjišťuji, že se bavím jako nikdy v životě.

Sobota, 17:30 — Při čekání na předná-
šejícího jsem vyslechl dvě zajímavé debaty. 
Jedna byla o socioekonomickém postavení 
Nového Tokia v Neon Genesis Evange-
lion a druhá o tom, jestli bude mít příště 
Naruto spíš čokoládový a nebo pistáci-
ový rasengan. Demografická skupina ná-
vštěvníků Animefestu je velice rozmanitá. 
Na jedné straně můžete návštěvníky sly-
šet hovořit plynně japonsky, zatímco na 
té druhé se dozvíte, že „japonský jen“ je 
psí rasa.

Sobota, 19:45 — Vocaloid a nendoroid 
spolu nemají nic společného, i když je prý 
možné, aby měl vocaloid svého nendoro-
ida. Stále nevím, co je to vocaloid. Teď se 
k němu připojil i nendoroid.

Neděle, 02:30 — Otaku jsou hluční i po 
dvou dnech beze spánku.

Neděle, 09:00 — Příště se nesmím po-
koušet stihnout vše. Krvácí mi oči. Na-

© Butrix, AF2013

© Yuri, AF2013
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štěstí si všichni myslí, že je to součást 
mého cosplaye. I když jsem si žádný ne-
připravil.

Neděle, 10:00 — Za víkend jsem poznal 
více milých, přátelských, úchylných a se-
xuálně dezorientovaných  lidí než za celý 
dosavadní život.

Neděle, 14:00 — Krásně jsem se vyspal 
na oficiálním zakončení.

Neděle, 17:20 — Při odchodu z prostor 
konání Animefestu na mě zaštěkal jeden 
moc roztomilý japonský jen.

Ondřej „Syky“ Sýkora



Anime50  

Otaku horoskop

BERAN (21. 3. — 20. 4.)
Letošní ročník se pro vás ponese ve zna-

mení citů, neboť nad vašimi hlavami stojí 
Venuše. Abyste se naladili na tu správnou 
strunu, zkuste zajít na Zahradu slov. Tento 
jemný snímek režiséra Makoto Šinkaie za-
hraje na jemnocit, který vás bude provázet 
zbytek festivalu. Pokud hledáte intenziv-
nější pocity, doporučujeme zkusit před-
nášku Jonathana Clementse, The anime 
erotics. Narazíte na plný sál podobně sou-
znících lidí a třeba se i seznámíte.

BÝK (21. 4. — 21. 5.)
První chvíle Animefestu strávíte plni 

úvah a těžkého rozhodování, kam se vrt-
nout dříve. Naštěstí budete díky zbytkové 

energii uplynulého novoluní překypovat 
touhou něco podniknout a tak nebudete 
váhat dlouho. Určitě nezapomeňte navští-
vit Hernu, její bohatý program zasytí vaši 
potřebu porovnat s někým své síly. Pro ná-
slednou relaxaci zkuste některý z nabíze-
ných filmů. Vaší povaze bude nejlépe sedět
Hunter × Hunter: poslední mise.

BLÍŽENCI (22. 5. — 21. 6.)
Letošní rok je pro vás ve znamení no-

vých známostí, kontaktů a zkušeností. 
Díky konjunktuře Merkura s Uranem mů-
žete dostávat náhlá vnuknutí či bleskové 
nápady. Pokud přijíždíte v kostýmu, ne-
váhejte a přihlaste se do Cosplay debutu, 
Jupiter stojí při vás a máte šanci zazářit 
na pódiu! Pokud jste kostým nedopatře-
ním nechali doma, můžete si jít rozšířit 
obzory o Strašidla se slušnou wi-fi, abyste 
mohli po skončení festivalu překvapovat 
kamarády nově nabytými znalostmi o ja-
ponském nadpřirozenu.
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RAK (22. 6. — 22. 7.)
Pozor na domluvy s kamarády, celý ví-

kend vám hrozí drobné komunikační po-
tíže! Abyste jim předešli, dohodněte si 
hned na počátku pevné body v programu. 
Skvělým tipem pro vaši zvídavou duši 
je dozajista přednáška Japonsko, Korea, 
Čína — mezinárodní vztahy v průběhu věků. 
Dalším ideálním bodem je promítání sou-
těžních AMV, následované nedělní závě-
rečnou diskuzí s organizátory.

LEV (23. 7. — 22. 8.)
V tomto období vás vše svádí ke sváru. 

Animefest je ideálním místem pro relaxaci 
a uvolnění přebytečného napětí. Určitě za-

miřte do Mališčiny arény, chvíle poctivého 
pohybu se zbraní v ruce pro vás budou 
tím pravým lékem. Na zklidnění dopo-
ručujeme přednášku o komiksech pro fa-
noušky mangy, superhrdinským kouskům 
vaše bojovnické já určitě přijde na chuť. 
Raději se vyvarujte přednášce o Top ten 
„what the hell“ yaoi momentech, konflikt
by na sebe nemusel nechat dlouho čekat.

PANNA (23. 8. — 22. 9.)
Merkur, vaše vládnoucí planeta, přímo vy-
bízí k cestování a komunikaci. Vaše mysl 
bude plná možné budoucnosti. Návštěvou 
přednášky Čerstvě z Japonska rozhodně 
nic nezkazíte a dozvíte se spoustu zají-
mavých tipů, co na své budoucí dovolené 
nesmíte minout. Pokud vás naopak láká 
spíš Amerika, zamiřte si to na přednášku 
jednoho z našich hostů, Vlada Pohnerta, 
Supersized Fandom: The North American 
Anime Convention.
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VÁHY (23. 9. — 23. 10.)
Letos máte před sebou pohodový víkend, 

plný prohlížení stánků a hledání nových 
možností. Doporučujeme alespoň vyzkou-
šet šikovné umělce v Artist alley, jejich 
originální práce jsou přesně tím, co by 
vás mohlo potěšit. Pro inspiraci zaskočte 
na přednášku Adult manga vs. Hentai, po-
učení na vás čeká v přednášce Mecha jako 
žánr. Nezapomeňte ani na promítání pre-
miérových klipů do Cosplay videa, možná 
budete příjemně překvapeni!

ŠTÍR (24. 10. — 22. 11.)
Planety vám přejí, ideální čas pozná-

vat nové lidi. Spoustu zajímavých potkáte 

v japanistickém koutku, který vás může 
provázet celým Animefestem, na další nat-
refíte na minisrazu Konohy. Květen je také 
období, kdy začnete podléhat jarní únavě 
a pohodlnému lenošení. Proto neváhejte 
navštívit Kavárnu a po něčem dobrém za-
skočit s kamarády trochu potýrat konzole. 

STŘELEC (23. 11. — 21. 12.)
Merkur vám přináší nečekané, proto si 

hned zkraje vytipujte přednášku o Těžkém 
životě yaoistek, na které objevíte netušené 
a nejedna informace vás překvapí. Pro pří-
jemný filmový zážitek doporučujeme Do-
pis Momo a zkuste také zapátrat po tom, 
proč Anime a manga „nesucks“. Na la-
texovém workshopu se pak dozvíte, co 
všechno jsou někteří lidé ochotni podstou-
pit, aby vypadali jako jejich vyhlédnuté 
postavy. Pokud zatoužíte po praktické 
ukázce, stačí zaskočit do animefestího 
stanu.
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RYBY (21. 2. — 20. 3.)
Vaše duše touží po rozkvětu, ale po vy-

čerpávajícím a hektickém dubnu vám 
příliš sil nezbývá. Animefest proto za-
svěťte relaxaci. Mrkněte na Proměny 
anime tropů v čase, poseďte v kavárně, 
pobesedujte s autory Vějíře a sbírejte 
síly na večer! Podle chuti se pak přidejte 
k nočnímu hraní japonských deskových 
her či promítacímu maratonu. Nestačí? 
V tom případě — pojďte se bát!

KOZOROH (22. 12. — 20. 1.)
Vyvarujte se přemíře rozhodování, 

nechte si doporučit, případně prostě na-
berte směr a vyrazte. Téměř nemůžete 
trefit špatně. Nezapomeňte podpořit sou-
těžící v taneční soutěži Festdance, vy-
zkoušejte si skládání origami, nebo prostě 
jen relaxujte u Aury a dobrodružství Sató 
Ičiróa. Pokud patříte k něžnému pohlaví, 
zaskočte na kus řeči do Módního koutku, 
třeba se necháte inspirovat.

VODNÁŘ (21. 1. — 20. 2.)
Letošní Animefest hlídá vaše kroky 

Saturn, který vás nabádá k vyvarování 
se chybných kroků. Pokud jste muž, vy-

hněte se přednášce o těžkém životě ya-
oistek, není tam pro vás zcela bezpečno. 
Naopak více než doporučená je přednáška 
o tom, Co se o japonských nadpřiroze-
ných bytostech v manze nedozvíte a samo-
zřejmě film Superúchyl. Ženy a dívky by 
měly zavítat na Cosplay soutěž a následně 
obohatit své divácké portfólio o Sportovní 
anime pro fangirls. 

horoskopy připravil kolektiv autorů,
ilustrace: Jamin
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Zdá se, příznivci anime a zejména pak 
zapálené otakyně ztratili zájem o rozkošné 
panenky v nadýchaných šatech a roz-
hodli se, že teď budou nadšeně vzdychat 
nad propocenými dresy anime sportovců. 
Ačkoliv anime tohoto druhu tu vždycky 
byla a budou, teprve před necelým rokem 
se dostala do širšího povědomí a mnozí 
fandové a zejména fanynky se ochotně 
vrhli do víru dosud nepoznaného. Z ně-
jakého prapodivného důvodu tam značná 
část z nich i zůstala.

Pro většinu neznalých začala celá mánie 
nečekaně — příchodem  Free! — Iwatobi 
Swim Club. Kdo čekal klasické sportovní 
anime o plavání, jen nevěřícně zíral a krou-
til nechápavě hlavou. Do půli svlečení bi-
šousti ráchající se ve vodě, do jednoho 
nadopovaní tragickou minulostí a osazení 
špatným počtem břišních svalů.

Srdce nejedné dívky puká v gejzíru třeš-
ňových květů, zatímco krasavci na sebe 
u bazénu roní slzy. Pro fanouška sportov-
ních seriálů nic moc zážitek, pro věčně na-
těšenou fangirl příležitost k intenzivnímů 
pairingu. Asi nikoho nepřekvapí, že v reži-
sérském křesle sedí velká japonská milov-
nice chlapecké lásky.

Sportovní anime pro lidi i yaoistky

Díky Free! se dočkalo masového zájmu 
fanynek také Kuroko no Basuke, mnohem 
starší počin, který přes vypracované ado-
lescenty a mužné jiskření doposud main-
streamovým yaoistkám unikal. Nenechte 
se ale náhlým vzplanutím popularity mý-
lit, manga od Tadatoši Fudžimakiho vy-
chází od roku 2008 a první řada anime 
se objevila již na jaře 2012. Příběh si ani 
nezkouší hrát na nic originálního. Vše za-

© Kyoto Animation and Animation Do,  Free! – Iwatobi Swim Club

© Tadatoši Fudžimaki, Kuroko no Basuke

© Tadatoši Fudžimaki, Kuroko no Basuke
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číná, když dva naprosto odlišní kluci na-
stoupí na střední školu a stanou se členy 
basketbalového klubu. Téměř neviditelný 
Tecuja Kuroko, který (pokud si ho zrovna 
všimnete) opravdu nevypadá, že umí hrát, 
spolu s americkými veřejnými hřišti zo-
celeným Taigou Kagamim utvoří nepo-
razitelnou dvojici, která vynese začínající 
basketbalové družstvo do závratných vý-
šin. Chlapci vám ukážou věci, které nejsou 
k vidění ani v NBA (a rozhodně nepůjde je-
nom o basketbal). Klady pro pány — není 
to až tak blbé jako Free. Klady pro fan- 
girls — opět se mihnou tragické osudy 
a pokud hrdinové svůj turnaj projedou, 
budou muset vylézt nazí na střechu!

Dalším kouskem, které yaoistkám při-
hrál  do rukou je Dia no Ace. V celku po-
hodové baseballové anime, které se více 
než jiné podobného druhu zaměřuje na va-
riabilitu týmu. Pro kluky pohodová podí-
vaná a pro dívky zdá se celkem nuda… 
nebýt toho, že poblázněné fangirls hledaly 
náhradu za Erena z Šingeki no Kjodžin. 
Stačí pár obrázků hlavního hrdiny a prů-
švih je na světě.  Z obyčejného chlapského 
soupeření je najednou bůh ví co, base-

ballové dresy se v očích yaoistek přemě-
ňují ve vyšpulená pozadí… Až je jednomu 
chudáka Eidžiho i líto. Předlohou tohoto 
anime je pochopitelně také manga, která 
vychází od roku 2006. 

Pro ty, které nebaví sledovat neustálé 
pobíhání po hřišti libovolného tvaru 
a velikosti, je zde trochu usedlejší Jo-
wamuši Pedal. Příběh z cyklistického pro-
středí, který by se mohl stát inspirací 
pro všechny anime fandy zalezlé v no-
rách. Sakamiči Onoda, zapálený otaku, 
se každý den plahočí na rozvrzaném ba-
bičkovském kole do školy, aby ušetřil 
za vlak a mohl víc utrácet za svůj koníček. 
Očividně ideální předpoklad pro přijetí 
do cyklistického klubu. Díky vytrvalosti 
a odhodlání nadprůměrného šónen hr-
diny se brzy vyšvihne do sedla oprav-
dového závodního bicyklu a odtud už je 
jenom kousek k nalezení rivalů a bohužel 
opět… následnému vzájemnému jiskření. 
Rivalové navíc vypadají tak, že nejedné 
fanynce až slina ukápne. Díky bohu, 
přes všechny obavy mužských fanoušků, 
temné předtuchy se nenaplnily a cyklis-
tické zadky… vypadají prostě jenom jako 
cyklistické zadky a navíc jich v každém 

© Production I.G…, Dia no Ace

© TMS Entertainment…, Jowamuši Pedal
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díle není ani minuta. Pro fanynky hořké 
zklamání (na druhou stranu, ta kola jsou 
nakreslená fakt pěkně…). Tým hlavních 
hrdinů sice moc krásy nepobral, ale jejich 
charaktery jsou dost výrazné, aby se dala 
skoro každá interakce použít jako počátek 
obstojné fanfikce.

Na závěr ochutnávky potom zmíníme 
dva kousky letošního dubna. Jako první 
to bude Haikjú!!, další basketballová sé-
rie, kterou většina fanynek hltá od prv-
ního dílu. Autor totiž sahá po osvědčeném 
archetypu dvou bývalých rivalů ve stej-
ném týmu a do vínku jim přidává povahy, 
které slibují doslova hardcore akci v kaž-
dém dílu. Tam, kde chlap vidí snahu 
kluků zapadnout do týmu a sehrát se, 
vidí průměrná fanynka příslib intenzivní 
homoerotiky. Výkřiky kluků ve smyslu 

„zachytím vše, co po mě vystřelíš“ pak 
u pubertálních fanynek vedou k nezří-
zenému hihňání a usilovnému googlení 
fanfikcí. Haruiči Furudate, autor před-
lohy, jistě nepočítal s tím, že jeho dobře 
míněné úsilí internetové fandomy uchopí 
a přetvoří k nepoznání.

Pamatujete si ještě někdo legendární 
Prince of Tennis? Po dlouhých letech 
spánku nyní tenisové kurty znovu ožívají, 
tentokrát v seriálu Baby steps. Hlavní 
hrdina tentokrát není ani geniální spor-
tovní talent, ani ho netíží minulost, do-

©  Haruiči Furudate, Haikjů!!

konce ani rivaly nemá a v kolektivu je 
populární přes svou neuvěřitelnou špr-
tovitost. K tenisu se navíc dostává jako 
slepý k houslím — díky svému přehnaně 
dospělému uvažování si usmyslí, že by 
bylo vhodné udržovat se v kondici a roz-
hodne se pro tenis. Rychle zjišťuje, že te-
nistkou je i nejhezčí holka, jakou kdy 
potkal a na sportovní romanci je skoro 
zaděláno. S udržováním v kondici je ko-
nec, se svojí tabulkovou přesností a pre-
cizními záznamy se chudák dospívající 
chlapec pokouší stát profesionálem. Tady 
fangirls pšenka nepokvete… a nebo snad 
přece ano? Pokud vás téma zaujalo, ne-
váhejte navštívit přednášku Sportovní 
anime pro fangirls, možná budete koukat, 
kde všude se dá najít „vhodný materiál.“

Lenka Korobczuková
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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.
 Tiskárně Uniprint v Rychnově nad Kněžnou — dokázali nemožné a vytiskli nám FestZIN 
 rychle a kvalitně, i když jsme jim data, opět tradičně, dodali ještě později než loni.
 Firmě OPTIGER za festovní trička a ToteBagy.
 Panu Pekárkovi z firmy Signpek za malonákladový tisk.
 Panu Urbánkovi z firmy SRP/Adverticom za velkoformátový tisk.
 Pracovníkům velvyslanectví Japonska v ČR za podporu a spolupráci.
 Společnostem, které nám zapůjčily filmy a seriály: NTV
  KADOKAWA
  MarvelousAQL
  Production I.G
  Madhouse
  Asmik Ace
  Showgate
  CoMix Wave
  Kazé
 Největší poděkování samozřejmě patří vám všem za to, že navštěvujete (ať jste dnes 
přišli poprvé, nebo jste s námi od začátku).

AURA: © 2013 ROMEO TANAKA, SHOGAKUKAN/AURA FILM PARTNERS
A Letter to Momo: ©2012 „A Letter to Momo“ Film Partners
HUNTER × HUNTER THE MOVIE: The LAST MISSION: ©POT (Yoshihiro Togashi) 1998-2013 
©2013 „HUNTER × HUNTER“ Film Partners
Patema Inverted: ©Yasuhiro YOSHIURA/Sakasama Film Committee
HK Hentai Kamen: © 2013 „HENTAI KAMEN“
Garden of Words: ©Makoto Shinkai/CoMix Wave Films
Ghost Hound: ©2007 Production I.G•Shirow Masamune / GHOST HOUND Production Committee
Strike the Blood: © Gakuto Mikumo / ASCII MEDIA WORKS / PROJECT STB
Library War: © HA • K/ LWFP 2012

Animefest je registrovaná ochranná známka sdružení Brněnští otaku (IČO: 22736051)

製作委員会
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