
pravá totožnost Čtvrtého původního, Akacuki Kodžóa, 
taktéž přezdívaného jako Kaleid Blood, s nímž se zde 
setká?

Superúchyl / HK Hentai Kamen
film // 90 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
L'espace Vision, 2013, česká premiéra
Kjósuke je takový typický japonský středoškolák. Zvládá 
slušně kenpó a prolézat ve škole, ale jak přijde na něžné 
pohlaví je marný jak jezdecký bičík proti naštvanému 
nosorožci. Jednoho dne však přes tento hendikep 
zachrání před šikanou spolužačku Aiko, do které se 
okamžitě zamiluje. Když je později vzata jako rukojmí při 
bankovní loupeži, zoufalý Kjósuke neváhá a ve snaze 
skrýt svoji totožnost natahuje roztržitě přes hlavu místo 
masky kalhotky. A v tu chvíli se díky deviantním genům 
svých rodičů zrodí nový hrdina! Superúchyl je tu, aby 
svou koncentrovanou perverzí pomáhal silám dobra, ať 
už o to stojí nebo ne!

Válka knihoven: Křídla revoluce
/ Library War: The Wings of Revolution
film // 105 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Production I.G, 2012, česká premiéra
Zákon o kvalitě médií zavedl přísná omezení na knihy a 
další média, která by mohla navádět k porušování zákonů 
či lidských práv. Na dodržování zákona dohlíží Výbor 
kvality médií, který má takřka neomezené pravomoce. 
Jako protiváhu k tomuto celostátnímu výboru posílily 
jednotlivé provincie pravomoce knihoven. Ty mohou 
cvičit ozbrojené jednotky, které ochraňují knihy před 
cenzurou a zničením. Boj o svobodu slova se vyostřuje a 
tentokrát je úkolem knihovníků ohlídat spisovatele, 
který upadl v nemilost. Film navazuje na stejnojmenný 
seriál.

Zahrada slov / Garden of Words
film // 46 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
CoMix Wave Inc., 2013, česká premiéra
Středoškolák Takao, který sní o budoucnosti návrháře 
obuvi, se jednoho dne rozhodne jít za školu, aby si mohl 
kreslit za deště v zahradě. Netuší, jak moc se jeho život 
změní, když zde potká Jukino, která je sice starší, ale ne 
o moc moudřejší. Ačkoliv je mezi nimi věkový rozdíl, 
s každý náhodným setkáním v zahradě za deště se jejich 
vztah nečekaně rozvíjí.

Šinreigari: Ghost Hound
seriál // 4×25 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2007, česká premiéra
Titul natočený k 20. výročí studia Production I.G.
Čtrnáctiletý Taró Komori, který žije s rodinou v městečku 
Suiten, byl před jedenácti lety spolu se svou starší sestrou 
unesen. Policie sice únosce vypátrala, ovšem toho na 
útěku srazilo auto. Než byli sourozenci obje- veni, dívka 
zemřela. Brzy po této události spáchal sebevraždu jeden 
z čelních přestavitelů místní nábožen- ské sekty, a tak se 
začaly šířit zvěsti, že spolu obě události souvisejí. 
Sebevrahův syn Makoto nyní navštěvuje stejnou školu 
jako Taró. Do Suitenu se nedávno z Tokia přistěhoval se 
svými rodiči Masajuki, který se o Taróa a Makota živě 
zajímá. Co mají ti tři společného? A co se skrývá za 
zdánlivě poklidnou tváří Suitenu?

Supersized Fandom: The North American Anime 
Convention
// Vlad Pohnert
Američané to rádi velké. I v případě anime conů. Co 
způsobilo, že se americká setkání fanoušků tak rozrostla? 
A co je potřeba zařídit, aby se fanoušci neušlapali, 
neunudili, nevyhladověli a nezbankrotovali? Povíme si 
o amerických setkáních, o cosplayích, o soutěžích, 
o pořadatelích a o stáncích a prodejcích. Zjistíme, co si 
mohou pořadatelé dovolit nabídnout, když mají pod 
palcem mnohatisícový dav fanoušků.

AMV Mortal Combat
// Vlad Pohnert
Ve video aréně postavíme do ringu proti sobě různá AMV. 
Podpořte své favority a pomozte rozhodnout o osudu AMV 
v Mortal Combat! 

Přednášky v angličtině

vše, co jste chtěli vědět o Animefestu 2014,    ale báli jste se organizátorů zeptat 

9.-11. května
The Anime Erotic 
// Jonathan Clements
Prozkoumáme historii a vývoj erotické animace 
v Japonsku, se zvláštním ohledem na změny obchodních 
praktik, technologií, cenzury a tlaků trhu. Jak můžeme 
odsuzovat Japonce za „perverznosti“, když většina trhu 
nyní uspokojuje požadavky západních trhů? Co zničilo 
Zlatý věk erotického anime v zahraničí? Co je fanservis a 
proč by nás to mělo zajímat? Varování: obsahuje nahotu, 
kalhotky a pravdu o anime obchodu.

Světový cosplay / World Cosplay
// Tine Marie, Okkido, Kana
Chcete se dozvědět, jak to vypadá s cosplay scénou 
v zahraničí? Jak vnímají fanoušci cosplay v různých 
zemích? Debatovat můžete s našimi zahraničními hosty, 
kteří také zasednou v porotě soutěže kostýmů: Tine Marie 
Riis z Norska, Okkido z Maďarska a Kana ze Slovenska. 
Samozřejmě bude dostatek prostoru pro vaše dotazy. 

Co ovládne svět teď?
// Iky & Toren
Co ovládne svět teď? Znáte Kirita? Erena? Natsua? 
Naruta? Kdo by je neznal. Jsou to hlavni postavy jedněch 
z nejvíc mainstreamových anime. Podíváme se jim na 
zoubek, ale trošku jinak. Zamyslíme se nad tím, proč je 
všude deset Kiritů, jedenáct Erenů a sto Narutů. Co 
vlastně momentálně ovládá svět anime a trhá rekordy 
v populárnosti? Podíváme se na to, co bylo, je a zkusíme si 
i tipnout co bude populární další rok. Lehce se jim 
vysmějeme a zanadáváme si na to, jak populární kousky 
ničí ty ostatní. A nakonec se pohádáme s publikem o tom, 
jestli by Kirito sejmul Erena v jeho hezčí formě.

Co se o japonských nadpřirozených bytostech 
v manze nedozvíte
// Grek
Podobně jako česká mají i japonská strašidla vedle 
různých zábavných způsobů chování i ty méně usměvné a 
mnohdy přímo brutální. Na téhle přednášce se podíváme 
na zoubek právě těm temnějším činnostem, jež mnohé 
velmi známé nadpřirozené bytosti provádějí.

Čerstvě z Japonska
// Lucie „Lusi“ Melounová
Chcete být in a mít přehled, co právě letí v Japonsku? 
Dozvědět se důležité aktuální informace typu, jestli už 
odkvetly sakury, co nosí Japonky v ulicích, jaké anime 
nejvíc frčí v Akihabaře nebo kolik stojí rámen? Přijďte si 
poslechnout, jak to v Japonsku vypadá očima 
přednášející, která se ze země zaslíbené vrátila teprve 
před třemi týdny. Zaručeně nejčerstvější přednáška 
o Japonsku z první ruky na letošním Animefestu! 
Všechny zážitky ještě svěží, historky neoposlouchané a 
100% autentické. Nenechte si ujít!

Evropský šerm v anime 1 a 1/2
// Robert Waschka
Hurá zpátky do minulosti, Evropa je pro Japonsko 
dávných věků stejně exotická, jako pro Evropana 
sexuální zvyky Eskymáků… a o těch přednáška nebude. 
Podíváme se na rozdíl mezi kordem a rapírem, bodneme 
si do Francouzského Chevaliera, sekneme si s blonďákem 
do pár ninjů i samurajů a nakonec, tedy hlavní část 
přednášky strávíme s fenoménem Berserk. … aneb fošna 
jako meč. Zazvoní ocel, zaševelí dural a zaplácají bofry. 
Scény secvičené i třeskutá improvizace na dané téma. 
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AURA
film // 85 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
AIC A.S.T.A., 2013, česká premiéra
Sató Ičiró si na nižší střední škole prožil období 
mladických fantazií a velice vážných deziluzí o svém 
nadpřirozeném původu, za což byl ostatními dětmi 
šikanován. Teď nastoupil na vyšší střední a za každou 
cenu se snaží být normálním studentem. Naneštěstí pro 
něj ho ovšem učitel požádá, aby se ujal spolužačky, která 
trpí stejnými symptomy jako kdysi on...

Dopis pro Momo / A Letter to Momo
film // 120 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Production I.G, 2012
Jedenáctiletá Momo vyrůstá ve velkoměstě. Jenže po 
smrti otce se musí odstěhovat s matkou do starého 
rodinného domu na vzdáleném ostrově, kde se čas jako by 
zastavil: staré dřevěné domy, svatyně obklopené lesy, 
políčka zaříznutá do prudkých kopců... a žádné nákupní 
středisko. Nemusíme zdůrazňovat, že Momo není ze 
svého nového obydlí zrovna nadšená. Ze všeho nejvíc její 
srdce trápí nedokončený dopis od otce. Dopis, který 
obsahoval jen dvě slova: "Drahá Momo..." Co chtěl otec 
napsat? Jednoho dne při průzkumu půdy ve svém novém 
domě objeví Momo starou knihu. Od té chvíle se kolem ní 
začnou dít podivné věci...

Hunter x Hunter: Poslední mise 
/ Huntet x Hunter: The Last Mission
film // 97 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse Studios, 2013, česká premiéra
Kdysi v minulosti se v asociaci zrodily dvě frakce. Jedna 
užívala sílu ducha, druhá, označovaná jako Šero, sílu 
zášti. Po vleklém sporu bylo nakonec Šero i se svým 
vůdcem Jedem vykořeněno z organizace současným 
předsedou Neterem. Uběhly desítky let. Nyní se Jed se 
svými lidmi vrací, aby se pomstil Neterovi a vymazal 
Lovce jednou provždy z povrchu zemského.

Patema nohama vzhůru / Patema Inverted
film // 100 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Asmik Ace Entertainment, Inc., 2013, česká premiéra
Když ji pustím, spadne do nebe.
Patema celý život strávila pod zemí. Po katastrofickém 
pokusu o spoutání alternativních zdrojů energie se musel 
její lid usadit v temné a stísněné síti podzemních tunelů. 
V temnotě sní o dobrodružstvích na povrchu. Eidži jaksi 
nezapadá ve škole, ani ve společnosti. Jeho svět ovládá již 
po generace tyranský rod Izamura. Městu ve středu 
království dominuje obří Řídící věž a v dálce na horizontu 
se ukazují rozsáhlé pustiny. Tato dvojice se brzy zaplete 
do velkých událostí, které postaví jejich světy na hlavu…

REQUEL
film // 135 minut,
KHfilmin', SniperVinc, 2014
Zapomeňte na svět, jak ho znáte! Jen pár lidí přežilo 
3. světovou válku. A ti co přežili, postavili svůj nový Svět 
a Kulturu na mocných artefaktech, které jejich klanům 
dodávají sílu: VIDEOHRY!
Hlavním hrdinou příběhu je smolař Zir, který obdivuje 
bojovníky Řádu spravedlivých. Při jednom z jeho tajných 
tréninků náhodou najde obávaný artefakt, který chtějí 
získat jejich úhlavní nepřátelé – vojáci CODu. Řád má ale 
ve svých řadách zrádce, a tak začíná přetahovačka 
o artefakt. V tomto světě totiž existuje legenda, která 
praví, že pokud se COD zmocní artefaktu, tak si podmaní 
celou mapu a zotročí všechny ProGamerské klany. Proto 
Mistr posílá na epickou výpravu svého nejschopnějšího 
válečníka Kyla. Zir se k němu připojí.

Strike the Blood
seriál // 2×25 minut, japonsky s českými titulky
CONNECT, Silver Link, 2013, evropská premiéra
Čtvrtý původní, nejmocnější upír, který by měl existovat 
pouze v legendách. Doprovázen dvanácti fámuly a šíříc 
pohromu všude, kudy prochází, se tento tajemný upír 
zjevuje v Japonsku. Pro účely pozorování a v případě 
hrozícího nebezpečí i zneškodnění vysílá vláda společně 
s Organizací Lvího krále útočného mága známého jako 
zaklínač ostří. Oním zaklínačem ostří je Himeragi 
Jukina. Se svým kopím používaným pro lov démonů 
přichází do Démonské čtvrti na ostrově Itogami. Jaká je 



s vědeckými názory seznámí široké publikum. Sami 
budete moci rozhodnout, jestli již sociologové odhalili 
původ té vší gay-fantasmagorie, nebo jsou vedle jak ta 
jedle. Nebude se mluvit jen o yaoistkách, zasáhne se mezi 
všechny gayfreaky. Uslyšíte zajímavé teorie. (Proč jsou 
chlapi v yaoi vlastně ženské?) Uslyšíte absurdní teorie. 
(Nejsou náhodou fanynky homoerotických fikcí ve 
skutečnosti antropoidní roboti, které mezi nás vyslal 
feministický odboj Iluminátů?) Uslyšíte konspirační 
teorie přímo z komunity. (Způsobuje yaoi globální 
oteplování komunity?) Uslyšíte věci tak zapovězené, že je 
budete chtít zapomenout. (Kde je ta hranice, kdy už nejste 
přitahováni k mužům jako ženy, ale jako gay?) A pokud 
zbude čas, uděláme si skupinovou terapii, kterou budeme 
všichni potřebovat.

Vizuální novely aneb kde se bere anime
// Kristián „Ryuuka“ Vaněk
Clannad, Fate/Stay Night, Higurashi no Naku Koro Ni, 
School Days ... co mají tyto tituly společného? Jsou to 
vizuální novely! Kategorie, která tvoří 70% japonských 
her a která se už dlouhou dobu volně prolíná s anime a 
manga tvorbou. Tak proč se o nich nedozvědět něco víc?

Zlo jménem OOC
// Aneta „Arakanga“ Ransdorfová
Out of Character, zkráceně OOC. Jeden z nejhorších a 
bohužel nejčastěji se vyskytujících prohřešků proti 
původnímu dílu, který se ve fanouškovských materiálech 
vyskytuje. Na této přednášce chci diváky poučit, jak OOC 
chování rozpoznat a především jak to zařídit, aby ho sami 
neúmyslně netvořili. A samozřejmě je zděsit obludáriem, 
ve kterém budou původní postavy natolik zmrzačené, že 
publikum odejde s pláčem a přísahou, že oni sami OOC 
dílo nikdy nestvoří.

Zakončení conu / Closing
Začali jsme zahájením a skončíme stylově zakončením. 
Pokud přežijete až do neděle, přijďte se rozloučit 
s organizátory, kteří přežili celé tři dny. Dozvíte se 
zajímavosti o právě uplynulém ročníku Animefestu a 
můžete si na organizátory připravit záludné dotazy o dění 
posledních tří dní i plánech do budoucna.

Adult manga vs. Hentai [přístupno od 18 let]
// Michal „Saint“ Ďurfina
Je všetka manga pre dospelých len hentai? Alebo existuje 
medzi týmito pojmami nejaká hranica a platia nejaké 
pravidlá pre určenie čo spadá jednotlivých kategórii? 
Povieme si čo si máte predstaviť keď tieto pojmy nájdete 
pri kategorizácií mangy na internete a predstavíme si aj 
zaujímavé tituly, ktoré hranice vytyčujú, alebo ich 
mažú...

Echo: Záznamy přednášek
Nestihli jste některé přednášky na starších ročnících? 
Chcete si připomenout zajímavé momenty? Opakování 
matka moudrosti. V tomto bloku se můžete podívat na 
záznam přednášek.

Thinking Like an Anime Writer
// Jonathan Clements
In this acclaimed workshop, delegates will be put through 
a real-life brainstorming process to create the outline of 
a new animated TV show for a fictional corporation. They 
will experience the joy of new ideas and the misery of 
unwelcome truths from company accountants. Their 
storyline will be subjected to due diligence from many 
real-world perspectives – as well as standard craft 
concerns, they will be made to consider the effects of 
design, packaging, advertising, budgets, spin-offs, legal 
issues, broadcast paradigms, the foreign markets, 
audience reception and earlier precedents.
The process will be an exercise, but the directives will be 
all genuine decisions made by real-world companies.
Aspiring writers, designers, managers and animators are 
all welcome – as in the real world, the workshop will 
comprise group efforts to reach saleable solutions.
Let's write a story! And then let's watch head office screw 
it up. And then let’s write another story, so we can all keep 
our jobs.
Described by previous participants at Screen Academy 
Wales, the Irish Film Institute, Swansea Metropolitan 
University and the private sector as “instructive”, 
“illuminating”, "terrifying”, “life-changing” and “better 
than the guy we had last week”.
Prerequisites: You will need a pen, some paper and 
a brain. Some knowledge of Japanese animation is 
helpful but certainly not essential.
Time: 3.5 hours
Numbers: maximum 12 people
Only in English / Pouze anglicky!

Workshopy v angličtině

Final Fantasy: z labutí písně dojná kráva
// Karel „Alucard“ Kališ
Final Fantasy měla být labutí písní herního studia 
Square, které před 27 lety mířilo do záhuby. Místo 
finálního kousku jedné skládačky však vznikl první dílek 
skládačky jiné, takové, která obsahuje čtrnáct 
kmenových her, bezpočet odboček různých žánrů, filmy, 
anime, horu figurek, plyšáků a dalších reklamních 
předmětů. Final Fantasy je prostě pojem, který má 
výrazný podíl na tom, jak se vnímají japonské hry mimo 
Japonsko.

Historie střelných zbraní v Japonsku
// Alois „Ludolph“ Kozubík
Když se řekne japonská zbraň, většině lidí se vybaví spíše 
ostrý meč v rukách ostrého samuraje, než třeba taková 
puška Arisaka. Pokud je ovšem katana symbolem 
japonských tradic a bohaté historie, pak puška je 
nejnázornějším příkladem japonské vynalézavosti, 
převzetí cizího nápadu a vylepšení až na hranice 
možností. V této přednášce si řekneme něco o tom, jak a 
kdy se střelné zbraně do Japonska dostaly a jak byly 
využívány, jak se vyvíjel japonský zbrojní průmysl a 
armáda, a jak to se zbraněmi a jejich vlastnictvím vypadá 
v Japonsku dnes. A možná příjdou i po zuby ozbrojené 
moe dívčiny...

Japanologický koutek
// Zíza a Kató-san
Transkripce
Transkripce. Ožehavé téma na českém internetu mezi 
otaku. Moc toho o transkripci nevíte, ale chcete vědět víc, 
nebo naopak o ní víte první poslední a chcete se o své 
znalosti podělit s ostatními? A víte, že i Japonci mají svou 
vlastní transkripci? Nechcete zjistit jak funguje? Pokud 
ano, víte, kde nás najít.
Rané Japonsko
Otočme obracečem času a pojďme se podívat, jak to 
v Japonsku vypadalo, když vznikalo jako centralizovaný 
stát a starověcí císařové se snažili osvojit si právo na 
absolutní vládu, když v 7. století vznikl skutečný císařský 
dvůr. Ačkoliv bylo Japonsko ostrovním státem, a tak bylo 
přirozeně chráněno ze všech stran oceánem před 
případnými vojenskými výboji, nebránilo to kulturním 
stykům. Tak se do Japonska mohlo dostat například 
písmo či buddhismus.
Šinsengumi: realita vs. Fikce
Šinsengumi. Poslední samurajské jednotky šóguna. 
Umělecky nesčetněkrát zpracované téma japonských 
dějin. Ale jak to s nimi bylo doopravdy? A jaká jsou 
vlastně ona zpracování?
Poválečné Japonsko
I když Japonsko prohrálo válku, pod správou USA 
povstalo z popela a obnovilo svou ekonomickou 
i politickou sílu. V médiích se začal objevovat pojem 
„hospodářský zázrak“. Kdo nebo co stálo za tak rychlou 
obnovou? A jaký to mělo vliv na japonskou společnost a 
kulturu?

Japonsko, Korea, Čína 
– mezinárodní vztahy v průběhu věků
// Radovan Samotný
Přednáška na částečně historické a částečně politické 
téma. Dějiny kráčely všude a Východní Asie není 
výjimkou - války, invaze, kolonizace, politické eliminace 
či vtípky o korejské armádě - to vše tu bylo. Budeme se 
zabývat jednotlivými událostmi v dějinách výše 
zmíněných tří zemí (a jejich okolí) a povíme si jaký to 
všechno mělo vliv na jejich vzájemné vztahy či přímo na 
celý svět. Budeme si pouštět tématické videoukázky 
prostor bude mít i vyvracení některých mýtů.

Japonský hostitelský průmysl
// Kaja Kamisama
Necháte se zlákat rudými světly Yoshiwary, září neonů 
v Shinjuku nebo vůní dobré kávy a čaje v Akihabaře? 
Pokud ano, tak vězte, že vás za trochu peněz všude rádi 
přivítají. Takový je hostitelský průmysl v Japonsku.

Komiksy pro fanoušky mangy
// Prokop „NeoWorm“ Smetana
Máte zájem o komiks, ale nevíte kde začít? Myslíte si, že 
evropský a americký komiks je o ničem? Nebo někoho 
takového znáte a chete ho přesvědčit o opaku? Přijďte si 
nechat doporučit několik vybraných děl, které by mohli 
fanouška mangy zaujmout. Titul, autor, krátká synopse a 
několik důvodů proč by vás komiks mohl zajímat.

Manga invaze z nakladatelství Crew
// Nakladatelství Crew – Jiří Pavlovský a Petr Litoš
Hosté z nakladatelství Crew představí další přírůstky do 
své rozrůstající se manga stáje. Ke komiksům Naruto, 
Bleach, Gantz a Death Note přibudou dva slavní parťáci. 
Jací? To si přijďte poslechnout na přednášku. Dozvíte se 
tohle – a spoustu jiných zajímavých věcí z vydávání 
mangy!

Manga x Manhwa
// Vojta puhi Dobiáš
Přednáška o rozdílech mezi mangou a manhwou, 
Japonskem a Koreou. V čem se liší? V čem jsou stejné? 
Přednáška je koncipována pro začátečníky a lehce 
pokročilé.

Mecha jako žánr
// Jakub Yuuya Bridges Rybář
Obří roboti tvoří jeden z nejoblíbenějších žánrů vůbec. 
Skrz léta nám přinesl nejednu klasiku, která je oblíbená 
dodnes. Pojďme se tedy podívat podrobněji na historii a 
současnost tohoto klasického žánru japonské animované 
kinematografie.

(Nejen) japonské herní masakry
// Jan „Hanz“ Pôbiš
Hrajete rádi hry? A chcete se dozvědět něco o temné 
straně videoherní kultury? Proč se zakazují hry 
v Německu a dalších zemích, kdo je Uwe Boll, jakou má 
spojitost kočka s brokovnicí, kdy vznikly první erotické 
hry a proč proboha existují hry jako RapeLay nebo 
Matiční ulice?

Pokémon – creepypasty a další internetové příběhy
// Jana „Yuffie“ Kilianová
Pokémoni dobyli nejen srdce dětí a geeků celého světa, ale 
i internetu. Právě na tomto magickém místě se totiž 
střetávají meme obrázky, fan arty i roztodivné příběhy a 
dávají původnímu fenoménu novou tvář. A protože 
mluvíme o internetu, jedná se mnohdy o podivnou tvář 
plnou jizev. Tvůrci pokémonní creepypasty nemají strach 
z ničeho a jejich cílem je, aby vy jste se naopak báli. Daří 
se jim to? Jak daleko jsou ochotni pro splnění svého cíle 
zajít? A jaké další „pravdivé“ příběhy kolují internetem?

Prečo anime a manga nesucks
// Martina „Miyu“ Beláková
Anime a manga je pre deti! Anime sú pokémoni a/alebo 
porno. Každý z nás sa aspoň raz stretol s podobnou 
reakciou na tému anime a manga a vysvetľovať, že to tak 
nie je, je často zbytočné. Prečo sme teda fanúšikmi a čo 
nám anime a manga prináša? Odpoveď na túto a ďalšie 
zákerné otázky života a smrti sa dozviete na prednáške... 
alebo v ďalšom živote.

Proměny anime tropů v čase
// Luděk „Nya-chan“ Rájecký
Všimli jste si, že některé scénáristické postupy a nástroje 
se s postupem času v anime mění, případně občas zanikají 
a znovu se vracejí? Pojďme se podívat, kam se tyto nejen 
obrazotvorné prvky v historii anime posunuly. Uvedeme 
nejviditelnější příklady, zběžně se podíváme jak to s tropy 
v anime vypadá dnes. Znalost odborného literárního 
jazyka není nutná.

Sportovní anime pro fangirls
// Kalisto
Máte rádi zpocené, těžce oddechující bishouneny bojující 
o dominanci tělo na tělo? Možná byste nachvilku mohli 
odložit to NC17 yaoi ze školních šaten a podívat se na to, 
co vám nabízejí sportovní Anime! Máme bishouneny! 
Máme odhalené hrudníky! A máme i fandom! Přednáška 
se bude zaobírat tituly sportovních anime, novými 
i starými, význačnými svými bishounenskými kvalitami, 
a jejich ztřeštěnými fandomy.

Strašidla se slušnou Wi-Fi
// Angie
Kaidany nevymřely, jen jako pokémoni prošly evolucí a 
staly se z nich městské legendy. Moderní lidé se totiž 
nebojí temých lesů a škodolibých zvířat, moderní lidé se 
bojí pošahaných kolemjdoucích na ulici, zneužití 
technologie, kterou se obklopují, a absolutně všeho, co se 
vyskytuje na veřejných toaletách. A tak si mimo jiné 
povíme o jókaiovi, který vznikl až v roce 1978, o prokleté 
internetové pop-up reklamě způsobující smrt a o několika 
strašidlech, co vás můžou dostat na záchodě, zvlášť pokud 
jste japonská školačka.

Top ten „What the hell“ yaoi moments
// Nathaniel
Ať už je člověk zarytým fanouškem yaoi nebo jeho 
vášnivým odpůrcem, vždycky nastane ta chvíle, kdy mu 
akorát při jistých scénách spadne čelist se slovy „what the 
hell“. A tedˇ nemluvím jen o Bok… Vy-víte-čem. Trapné 
okamžiky, nevhodné reakce a to zaobaleno do BL sféry 
bytí, protože jinak by to autorovi nemohlo projít.

Těžký život yaoistek
// Nagat
Po několika zábavných večerech, týdnech a měsících 
čtení akademických prací na téma „slash a yaoi Aneb proč 
to proboha ty ženské čtou, je to snad předzvěst 
apokalypsy?“ ruplo jedné fanynce homoeroticky 
tematizovaných příběhů v bedně a rozhodla se, že 
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Doprovodný program

Malé divadlo kjógenu
Kaki jamabuši (Horský asketa zlodějem tomelů)
Zloděj tomelů je jednou z nejkratších, nejjednodušších, 
ale zároveň i nejčastěji uváděných japonských frašek. 
Horský asketa, vracející se z pouti po svatých místech 
v horách Ómine a Kacuragi (skutečná poutní místa 
japonské esoterické školy šúgendó), dostává hlad, 
vyšplhá na strom a začne krást tomely. Nachytá jej však 
sadař. Pobaven neumělou snahou askety ukrýt se na 
stromě, si z mnicha pořádně vystřelí. Asketa je tak nucen 
postupně napodobovat zvuky a pohyby zvířat a nakonec 
ze stromu i vzlétnout…
Inabadó (Chrám Inaba)
Ztrápený a poněkud zakřiknutý muž se konečně odhodlá 
a své manželce, která pije a o domácnost se příliš nestará, 
pošle rozvodový list. Navíc se vydá do chrámu Inaba na 
páté ulici poprosit uctívaného bódhistavtu Jakuši Njórai 
o novou ženu. A právě tady kjógen začíná. Žena si to však 
nedá líbit, přeruší návštěvu rodičů a vydá se rovněž do 
chrámu vzít věc do vlastních rukou… Než však 
podřimujícího manžela vzteky málem rozsápe, dostane 
nápad. Hlasem ctihodného bódhisatvy mu našeptá, že 
v přízemí u páté brány najde nebesy mu přisouzenou 
novou ženu. Sotva se manžel probudí vydá se ihned k páté 
bráně a skutečně najde osamoceně vyhlížející ženu pod 
závojem „kazuki“, které není vidět do tváře. Ovšem divák 
ihned vytuší, kdo že je pod závojem… Po sérii stydlivých 
otázek, jež musí štěstím zaskočený muž položit dokonce 
na několikrát, si nebesy předurčenou ženu odvádí domů 
kde nabízí skromný přípitek novomanželů. Jak to 
dopadne když po několika poctivě naplněných miskách 
sake dojde na odložení závoje a „staronoví manželé“ si 
konečně pohlédnou do tváře, na to se přijďte podívat.

Vějíř 2014 – autogramiáda a beseda
Zajímá vás jak vypadají a co jsou zač autoři tuzemské 
mangy? Jste zvědaví, kolik času zabere vytvořit krátký 
příběh do Vějíře? Nebo si jen chcete trochu pokecat, 
potřást rukou a říct si o věnování? Máte jedinečnou 
možnost si v rámci besedy a autogramiády autory 
letošních příspěvků odchytit!

Festovní Konoha.cz minisraz
Fanoušci anime/mangy Naruto, přijďte se vyřádit na již 
třetí Animefesťácký Konoha sraz! Program zahájíme 
stejně jako minule krátkou přednáškou o Konoze a 
novinkách, které se během roku udály, povídání 
o konožských speciálech mangy a nebude chybět video 
z Celokonožího srazu 2013. Mezi další aktivity jsme 
zařadili znalostní soutěž o drobné ceny, interaktivní 
kreslířskou soutěž a také krátkou scénku připravenou 
lidmi z Konoha.cz. Pokud bude hezké počasí, budeme 
pokračovat venku s tréninkem jutsu. Tešíme se na vás! 

Square Enix sraz
Minisraz fanoušků a cosplayerů her od Square Enixu 
zaměřený především na všechny díly Final Fantasy, ale 
také Kingdom Hearts, TWEWY, apod. Přijďte se 
seznámit a popovídat si o vašich oblíbených hrách s 
podobnými nadšenci, jako jste vy, vyfotit se v cosplayích, 
nebo si cosplayery postav z těchto her vyfotografovat. 
Pokud máte kapesní konzole PSP nebo 3DS a hry jako je 
Dissidia nebo FF Theatrhythm, přineste je s sebou, je 
možné si zahrát s ostatními hráči v multiplayeru! Těšíme 
se na Vás! 

Q & A panel s Miyuli
Jak lépe se naučit kreslit než přijímáním rad od těch 
lepších? Přijďte si popovídat se známou kreslířkou 
Miyuli, získat pár rad a pochytit nějaké ty triky. Nové 
poznatky si odnesou zaručeně jak začátečníci, tak 
ostřílení umělci. 

Q & A panel se Zombiesmile
Mikiko Ponczeck alias Zombiesmile je nesmírně nadaná 
německo-japonská kreslířka, která má dlouholeté 
zkušenosti jak s kresbou, tak recenzováním mangy a 
komiksů. Letos nás navštíví i na Animefestu a při této 
příležitosti se s námi podělí o své znalosti a zkušenosti 
zejména ve tvorbě komiksů.Pojďte si tedy popovídat 
s touto mladou hvězdou a určitě se mnohému naučíte! 

Workshopy

Soutěže

Butler a Bartitsu jak se to rýmuje?
// Dům rytířských ctností
Vražedné schopnosti komorníků a maidek. Tři způsoby 
jak zabít lžící, dranžírák a steakový nůž, vestička jako 
zbraň a proč je podpatek na zbroják? Vycházková hůl či 
deštník našich pánů, jak zasadit první a poslední ránu. 
A pár ukázek navíc, třeba buřinka vražednice.

Crossplay make-up
// Clover & Myra
Že dokonalý crossplay zajistí jen skalpel a plastický 
chirurg? Nebo že na sebe stačí hodit oblečení opačného 
pohlaví a iluze bude dokonalá? Ano, obě možnosti jsou 
správé, ale pokud chcete dokonalou iluzi bez bolesti a 
levněji, přijďte se podívat na přednášku, kde vám 
ukážeme, že stačí trocha cviku a pár make-upových 
nezbytností, abyste z hezké dívky vykouzlili sexy bišíka a 
naopak.

Kaligrafie
// Light Point
Láká vás japonské umění krasopisu? Chcete se dozvědět 
více o kaligrafii a také si ji vyzkoušet? Připravili jsme si 
pro vás zajímavý workshop na toto téma. Nechte se naší 
lektorkou Yuko pomocí lehkých tahů štetce zavést do 
světa umění, uvolnění a seberealizace.

Kendó
Kendó – „cesta meče“ je japonské bojové umění, které se 
cvičí od r. 1993 i v České republice. Společně s českými 
kendisty jsme si pro Vás připravili ukázku nácviku kendó 
kata, základů, tréninku se šinajem, zápasu a etikety. 
Přijďte se i Vy podívat a vyzkoušet si pocit samurajských 
válečníků v moderní formě. 

Latex workshop
// Pavel Slaughter Jelínek
Přijďte si vyzkoušet jak rychle a jednoduše vyrobit vaší 
postavě sexy jizvu, šupiny nebo či nějakou jinou 
modifikaci. S troškou plastelíny, sádrou a pár kapkami 
latexu to zvládnete během chvilky.

Animekvíz
Temi a Bery vás opět zvou na test intuice a znalostí 
Japonska, jeho kultury, anime a vlastně všeho. Testem 
projde i vaše bránice a účastnit se mohou všichni, kdo 
chtějí něco vyhrát a jsou vlastníky tužky a kousku papíru.

Cosplay debut
Cosplayujete rádi? Baví vás blbnout pro ostatní, ale na 
cosplay soutěž si zatím netroufáte? Cosplay debut je tu 
právě pro vás! Nemusíte řešit, jestli je váš kostým z větší 
části kupovaný, nemusíte mít hrůzu z porotců! Prostě si 
to přijdťe vyzkoušet! A vy, diváci, přijďte se podívat na 
nováčky cosplayerské scény, lidi, kteří sebrali odvahu a 
troufnou si na pódium rotundy! Přijďte vybrat ty nejlepší 
z nich! 

Cosplay soutěž / Cosplay Contest
Hrbili jste se nad šicím strojem, pořezali se o nůžky a 
rozpíchali si prsty jehlami? Obíhali jste celé město, abyste 
sehnali tu správnou paruku, látku či pentle? Předveďte 
výsledek svého snažení divákům. O vítězích soutěže 
rozhoduje hlasování diváků, snažte se tedy na ně co 
nejlépe zapůsobit během přehlídky i celého dne. Ovšem 
samozřejmě ve vší počestnosti. V porotě zasednou také 
zahraniční znalci cosplaye z našich hostů.

Cosplay video
Buďte u historického okamžiku na poli českých otaku 
conů. Buďte u prvního ročníku soutěže o nejlepší cosplay 
video! No dobře, zas tak ‚epické‘ to nebude, přišlo nám 
jenom pět videí.

Fest Dance
Pro velký úspěch spouštíme druhý ročník soutěže 
FestDance! Cílem soutěže je vytvořit taneční vystoupení 
na hudbu z libovolného anime, hry, na hit některého 
z východoasijských interpretů, případně na tradiční 
východoasijskou muziku, a to v odpovídajícím kostýmu 
i provedení. 

Soutěžní AMV / AMV contest
Promítání soutěžních AMV, která prošla výběrem poroty 
do hlavní soutěže. V hlasování můžete rozhodnout 
o vítězích.

Vyhlášení výsledků soutěží / Contest results
Zajímá vás, jak dopadli vaši oblíbení soutěžící? Trnete 
strachem, jak zapůsobil váš kostým? Pak nesmíte minout 
vyhlášení výsledků. Dozvíte se výsledky cosplay soutěže 
i divadla, mistrovství AMV a také webových soutěží.

Program pro hravé

Herna

Improkalypsa
Máte chuť se po dlouhém dni zasmát? Nebaví vás už 
sledovat další promítání a chcete se nějak uvolnit? 
Přijďte se podívat na amatérský tým improvizátorů, kteří 
vás budou bavit svým nenuceným humorem a nadšením. 
Uvidíte spoustu vtipných scének, ze kterých se budete 
chytat za břicho. Budete-li mít chuť, můžete se zapojit a 
stát se improvizátorem sami. A když se něco nepovede, 
nevadí. Nikdo rajčaty házet (snad) nebude!

Jókaiská třináctka
Nudíte se? Nedávají zrovna nic co by vás zajímalo? Tak 
neváhejte a vydejte se hledat po areálu Animefestu 
13 bláznivých úkolů. Je to taky jediná možnost, jak získat 
speciální sběratelské kartičky, které jsme nechali vyrobit 
jen pro tuto příležitost. 

Mališčina aréna
Bezpečná akční odreagovaná. Zápolení meči s bojovníky a 
bojovnicemi Domu rytířských ctností, s přáteli, nebo 
zkrátka s každým koho ulovíte. Turnaj v šermu. Cosplay 
se zbraněmi.
Stan nebo venku, podle počasí.

Máte rádi deskové hry? Přijďte zkusit, jak se hrají 
v Japonsku! Nebo si třeba jen odpočinout od věčně plných 
sálů s programem... V herně budou vždy lidé ochotní vás 
zasvětit do tajů rozličných her, tradičních i moderních, 
znamých i nových. A pokud už je umíte, můžete si prostě 
jen přijít zahrát. Na výběr máte například hanafudu 
(jednoduchou karetní hru, která má prý tolik možných 
pravidel, kolik je vesnic v Japonsku), shogi (japonské 
šachy, kde kameny, které seberete, začnou hrát za vás), 
mahjong (hazardní hru tolik oblíbenou u japonské 
yakuzy), go (přes 2500 let starou hru, která se pyšní 
titulem nejstarší deskovky na světě) a mnoho dalších. 
Herna pro vás navíc bude po celý den i noc otevřená 
k volnému hraní.
Pro rozpis turnajů sledujte info nástěnku v herně!

Go
GO (japonsky), Baduk (korejsky), Wei-qi (čínsky) – je 
desková hra hraná černými a bílými kameny na desce 
s vyznačenou čtvercovou sítí 19x19 průsečíků. Cílem je 
zabrat co nejvíc území. V Asii jde nejen o sportovní, ale 
zejména kulturní fenomén rozvíjený pět tisíc let aktuální 
i dnes. Navštivte nás a nechte se našimi instruktory z řad 
Go klubu Brno zatáhnout do této úžasné hry.
Sady pro hraní go jsou v herně přístupné pro volné hraní 
po celou dobu Animefestu.

Hanafuda
48 karet, 12 různých květin a tolik možných pravidel. 
Chcete zjistit, co to vlastně hrála Natsuki v Summer 
Wars? Nebo se jen naučit jednoduchou, ale zábavnou 
japonskou karetní hru? A proč jsou vlastně na kartách ty 
květiny? V herně bude vždy někdo, kdo vás s kartami 
hanafuda naučí hrát nejoblíbenější hru koi-koi.

Mahjong
Mahjong. Asijská stolní hra o 136 obdélníkových 
k a m e n e c h  p o k r y t ý c h  n e p ř e h l e d n o u  z m ě t í  
různobarevného rozsypaného čaje. Udělejte si v té změti 
pořádek a seznamte se s důmyslnou hrou, která si pro 
zasvěceného hráče i v době dokonalých počítačových her 
dokázala uchovat své nepřekonatelné kouzlo a 
podmanivost. V herně vás rádi naučíme moderní 
japonskou variantu této hry (riichi mahjong). Sady pro 
hraní Mahjong jsou v herně přístupné pro volné hraní po 
celou dobu Animefestu.

Shogi
Shogi (japonské šachy) jsou hodně známé hlavně 
v domácím Japonsku. Její tradice a historie je velice 
pestrá. Hra se v západním světě neuchytila hlavně kvůli 
složitosti značení popisující jednotlivé kameny. My jsme 
pro vás ale tuto bariéru odstranili, takže teď si hru může 
vyzkoušet opravdu úplně každý! Přijít můžete, ať již 
hrajete, nebo se chcete hru naučit. Tak neváhejte a 
přijďte si s námi zahrát a porazit cizí armády šogunů.
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Natáčení Cosplay Music Video 
 

Pátek: 16:00-17:00 u fronty na registraci 
Sobota: 17:00-18:00 před sálem Brno 
Neděle: 10:30-11:30 před sálem Brno

Hlasování v soutěžích
 

U vstupu dostanete hlasovací lístek pro AMV 
soutěž a kódy pro online hlasování pro cosplay 
soutěž, cosplay debut, cosplay video a 
Festdance. Hlasy pro AMV soutěž odevzdejte 
do krabice na Infostánku nebo na dalších 
místech, pro ostatní soutěže můžete hlasovat 
přes web nebo použít vyhrazený počítač na 
Infostánku. Ve všech případech hlasujte do 
neděle 10 hodin!
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Malé divadlo kjógenu

Zahájení + křest Vějíře

Fest Dance 

Zahrada slov

Hunter x Hunter: 
Poslední mise

Sportovní anime pro fangirls 

Strašidla se slušnou Wi-Fi 

Cosplay debut

Cosplay soutěž 

Co se o japonských 
nadpřirozených bytostech 

v manze nedozvíte

The Anime Erotic

Patema nohama 
vzhůru

Dopis pro Momo

AURA

Pokémon - creepypasty 
a další internetové příběhy

Evropský šerm 
v anime 1 a 1/2 

Vyhlášení soutěží

Zakončení conu

hic sunt dracones

Supersized Fandom: 
The North American Anime Convention 

Latex workshop 

Cosplay porota 
+ focení

AMV Mortal Combat 

Festovní Konoha.cz 
minisraz 

Světový cosplay

Těžký život yaoistek 

CosPLAY archetypy

Crossplay make-up 

hic sunt dracones

Soutěžní AMV 

Strike the Blood 

Historie střelných 
zbraní v Japonsku

Mecha jako žánr

Cosplay video

Hunter x Hunter: 
Poslední mise

Hunter x Hunter: 
Poslední mise 

(EN subs)

AMV budíček
AMV budíček

Manga x Manhwa

Strike the Blood 

Final Fantasy: 
z labutí písně dojná kráva

Co ovládne svět teď?

Prečo anime a manga 
nesucks

Top ten „What the hell“ 
yaoi moments 

Adult manga vs. Hentai 
( od 18 let)

(Nejen) japonské 
herní masakry

Animekvíz 

Superúchyl 

Japanologický koutek 
(Poválečné Japonsko)

Šinreigari: 
Ghost Hound

Streaming Rotunda

Japanologický koutek 
(Šinsengumi: realita vs. Fikce)

Cosplay video

Zahrada slov Zahrada slov 
(EN subs)

Streaming Rotunda

Manga invaze 
z nakladatelství Crew

Japonský hostitelský 
průmysl

Zlo jménem OOC 

Improkalypsa

Japanologický koutek 
(Transkripce)

Strike the Blood 

Šinreigari: 
Ghost Hound

Streaming Rotunda

hic sunt dracones

Vizuální novely 
aneb kde se bere anime

Japanologický koutek 
(Rané Japonsko)

Proměny anime tropů 
v čase 

Komiksy pro fanoušky 
mangy

hic sunt dracones

Sál Brno

technická pauza

technická pauza

technická pauza

technická pauza

zavřeno

technická pauza

zavřeno

technická pauza

technická pauza

technická pauza

technická pauza technická pauza

technická pauza

Soutěžní AMV 
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Válka knihoven: 
Křídla revoluce
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Superúchyl Superúchyl 
(EN subs)

AMV budíček

technická pauza
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Šinreigari: 
Ghost Hound (EN subs)

Válka knihoven: 
Křídla revoluce

zavřeno

technická pauza
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technická pauza

technická pauza

AMV budíček

zavřeno

Soutěžní AMV 
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AURA

Čerstvě z Japonska 
technická pauza

technická pauza

technická pauza
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technická pauza

Q & A panel s Miyuli 
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REQUEL 
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Echo / Akicon: Grek1 
– Slash v MLP

technická pauza

Echo / Ludolph: Vývoj vědy 
v zemi vycházejícího slunce

Echo / Natsucon: Grek1 
– Mahó šódžo včera, dnes a zítra

technická pauza

technická pauza

Streaming Rotunda
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Patema nohama 
vzhůru

Patema nohama 
vzhůru (EN subs)

Strike the Blood 
(EN subs) 
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Q & A panel se 
Zombiesmile

Válka knihoven: 
Křídla revoluce

(EN subs)

hic sunt dracones

Dopis pro Momo
(EN subs)

AURA

AURA
(EN subs)

technická pauza

technická pauza

Echo / Natsucon: Yuffie - Pokémon 
a vykrádání nápadů v herní branži

Echo / Trpaslík+hintzu: 
Novinky v anime

Echo / Grek1: 
Kruté střety s realitou

Echo / Akicon: Lusi 
– Unikátní anime hrdinky

Vějíř 2014:
beseda a 

autogramiáda

Mališčina 
aréna

Mališčina aréna
turnaj (prvních 10)

hic sunt 
dracones

zavřeno

Sál Brno Stan

hic sunt 
dracones

hic sunt 
dracones

Thinking 
Like an Anime 

Writer

Butler 
a Bartitsu
jak se to 
rýmuje?

Kaligrafie

Kaligrafie

Square Enix 
sraz

technická
pauza

hic sunt 
dracones

zavřeno

technická
pauza

Kendó

Mališčina aréna
turnaj (druhých 10)

Mališčina aréna
turnaj (třetích 10)

Mališčina aréna
turnaj – finále

6 hrdinů
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dracones
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dracones

Mališčina 
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hic sunt dracones

Japonsko, Korea, Čína
mezinárodní vztahy 

v průběhu věků

technická pauza



Artist Alley

Letos budete mít možnost se na Animefestu seznámit 
naživo hned s několika talentovanými kreslíři a budete 
tak moct zakoupit nejen jejich zboží, ale i nějaký ten 
originál. Artist Alley bude v provozu po celou dobu 
festivalu, a tak určitě nepromarněte svou šanci získat 
svůj vlastní obrázek na přání.
Kromě českých talentů nás přijedou navštívit i dvě 
zahraniční tváře. Ty vám v rámci programu rozdají i pár 
rad a zodpoví všechny vaše otázky ohledně kresby.
Na koho tedy letos můžete narazit?

Ryky
Portfolio: ryky.deviantart.com
Autor, který kreslí od svého dětství. Své práce začal 
zveřejňovat poprvé v roce 2006 na webech jako například 
manga.cz nebo manga.sk. Je vystudovaný umělecký 
řezbář, dále se však věnuje webové grafice a ilustrování. 
Dnes ho většina z vás zná především z webové stránky 
DeviantArt, kde ho můžete sledovat od roku 2010. O rok 
později na tomto webu získal ocenění Daily Deviation a 
mezi jeho úspěchy se dá bezesporu zařadit i téměř 900 000 
zhlédnutí profilu. Na Rykyho webu můžete vidět jak 
digitální a tradiční kresbu, tak i velmi užitečné tutoriály, 
které vám pomohou především s digitální tvorbou. Rád se 
věnuje soutěžím a výzvám, které sám na webu pořádá.

Sul
Sul je Japonka, která miluje anime a mangu. Ve své 
knihovničce jí má přes 500 svazků, ale vedle čtení ji 
samozřejmě baví ji taky kreslit a psát. Stát se mangakou 
je její sen už od dětství. 
Letošní Artist Alley jí poskytne první zkušenosti 
s prodejem vlastních obrázků, a tak doufá, že se vám její 
tvorba bude líbit. Za tuto příležitost upřímně děkuje a my 
doufáme, že vás nadchne stejně jako nás.

Elda
Portfolio: 1elda1.deviantart.com
Kreslení mangy se věnuje od roku 2010. Nejraději dělá 
fanarty roztomilých slečen s vyvinutým hrudníkem. 
Posledním rokem proniká do tajů ecchi, za malý příplatek 
vám tedy dívenku klidně nakreslí v rouše Evině. Jejími 
největšími vzory jsou Simosi, Nardack a Ideolo.
Elda dodala také ceník svých služeb:
Zboží: A3 plakáty – 99,-, Placky 44 mm – 29,-
Zakázky na místě:
Chibi – 69 – 199,- (skica/lineart perem/akvarel)
Portrét (hlava nebo do pasu) – 149 – 299,- (skica/lineart 
perem/akvarel) Fullbody – 199 – 399,- (skica/lineart 
perem/akvarel) + další postava – 49 – 199,- (pouze u chibi 
a fullbody, záleží na technice)

V3rc4
Portfolio: v3rc4.deviantart.com
Studentka ateliéru grafického designu. Již pět let se ve 
volném čase věnuje digitální malbě, i přesto však nemá 
jednotný styl a kombinuje ve své tvorbě realitu s anime. 
Již delší dobu plánuje nakreslit vlastní komiks, ale 
z důvodu časového vytížení a své lenosti se k tomu ještě 
nedostala.

Anzu
Portfolio: levandulei.deviantart.com
Stydlivá otaku, která by nejraději trávila čas lenošením a 
hraním her. Kreslení se věnuje už od dětství a doufá, že se 
uchytí v herním průmyslu. Je závislá na čaji, Aionu 
a hudbě (a občas i na své kamarádce).

Zahraniční hosté

Mikiko Ponczeck (Zombiesmile)
Galerie: zombiesmile.deviantart.com
Německo-japonská kreslířka pracující už 8 let na volné 
noze v oblasti komiksů, mangy, her a ilustrace.
Pracovala již pro mnoho klientů jak z komerčního, tak 
soukromého sektoru, přičemž do jejího pole působnosti 
spadaly mimo jiné ilustrace obálek, tvorba návrhů, 
editování, skicování, linkování, vybarvování, sazba 
komiksů, tvorba storyboardů a poskytování odborného 
školení.
Od roku 2011 se angažuje jako uvaděčka a recenzentka 
pro německý televizní magazín „J-Mag“, který je zaměřen 
na komiks a mangu, a od roku 2013 uvádí svoji vlastní 
internetovou show zabývající se mangou a anime.

Julia Kutsch (Miyuli)
Galerie: miyumon.deviantart.com
V současné době studuje na Univerzitě Konrada Wolfa 
v Postupimi, a to konkrétně obor Film a multimédia. Ve 
svém volném čase kreslí komiksy a pro svou práci používá 
Cintiq 13HD, Photoshop CS6 a Paint Tool Sai.
Je autorkou webových komiksů 
„Lost Nightmare“ a „Hearts for Sale“.

Módní koutek

Nová sekce zaměřená na Lolita módu. Módní koutek 
najdete Rotundě, v patře na balkoně.  Další informace 
najdete na webu lolitacentrala.ojaponsku.cz

Stálý program

Jaký jsi lolišprt? – Jak moc znáš svůj styl… (soutěž)
// JAm a Wel
Zábavná znalostní soutěž ve znamení Harajuku módy. 
Bude probíhat formou papírového dotazníku.

Focení
Pokud přijdete zajímavě oblečení, můžete se nechat 
zvěčnit v našem roztomile nazdobeném koutku.

Program – pátek

18:00–18:45
Romantické mangy o staré Evropě (přednáška)
// Pierrette
V japonských mangách je Evropa idealizovaná jako místo 
plné krásných pohádkových zámků a tajuplných zahrad, 
kde žijí okouzlující dámy a aristokraté. A její válečná 
historie skýtá prostředí pro srdceryvné příběhy 
o nešťastných láskách.

19:00-20:45
S Cath o viktoriánské éře (přednáška)
// Catherine
Přiblížení života v 19. století – móda, zvyky, tradice. 
Od mravnosti k paradoxům.

Program – sobota

9:00-9:45
Viktoriánské účesy (workshop)
// Catherine
Nechte se učesat od Victorian Catherine, která dokáže 
vytvořit nádherný účes jaký nosily krásné dámy 
z 19. století. Nutností jsou vlastní vlasy (nikoliv paruka) 
minimálně po lopatky.

10:00-11:30
Mámo, táto, mám ve skříni Japonsko
(beseda/dramatické představení)
// JAm a Wel
Dramatické představení o jedné mladé dívce uvažující 
nad módním stylem dnešního Japonska, volně 
přecházející ve všeobecnou diskuzi na téma: „harajuku 
styly – co jste nevěděli a báli jste se zeptat“

13:00-13:45
Jak vést malou módní značku (přednáška/beseda)
// Pierrette
Rádi vyrábíte šperky z korálků, pěkně kreslíte a chtěli 
byste prodávat placky s obrázky, nebo šijete plyšáky 
anime postav? Toto je přednáška pro všechny, co by chtěli 
začít prodávat své výtvory. Co je pro vedení malé značky 
nezbytné? Kde všude se dá prodávat? Jak získat 
zákazníky?

14:00-14:45
Korálkování (přednáška/workshop)
// Layla
Popis vybraných technik a jejich použití při výrobě 
šperků od jednoduchých kreací až po složité motivy.
Na závěr: výroba jednoduchých náušnic.

15:00-15:45
Mori Kei (přednáška, beseda)
// Wel
Módní styl z Japonska, který si bere inspiraci v přírodě. 
Kombinace zemitých a přírodních barev s krajkami a 
otrhanými látkami. Jako pohádková víla žijící v dřevěné 
chaloupce uprostřed lesa.

16:00-16:45
Paruky (přednáška/beseda)
// Rocky
Vše co potřebujete vědět o parukách. Na co si dát pozor při 
pořizování paruk, jaké vlákna se na paruky používají, jak 
paruku dobře ostříhat a načesat, jak se o ni starat

17:00-17:45
BJD panenky (přednáška/beseda)
// Yuyu
Setkání těch, co se zajímají o resinové panenky 
s pohyblivými klouby („ball joined dolls“). Kde se dá 
taková panenka sehnat? Jak se o ni starat? Jak si ji 
nazdobit k obrazu svému?

18:00
Vyhlášení vítězů soutěže Jaký jsi lolišprt? 6

Prostor vyhrazený pro Vaše osobní poznámky
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AN Grand

: informační leták pro Animefest 2014, vydaný dne 9. května, Brno. Připravili Brněnští otaku. Sazba DanQ.

Tělocvična TJ Sokol

Rotunda

Cesta čaje

Hlavní nádraží

Zvonařka

zastávka Hlavní nádraží

zastávka Konečného náměstí

zastávka Výstaviště – hlavní vstup

zastávka Křížkovského

zastávka Autobusové nádraží

Ubytování – Tělocvična Sokol

Doprava – upozornění!

Jelikož tušíme, že část lidí nevydrží dvě noci beze 
spánku, zřejmě bude dost lidí shánět přespání. 
Jak zmiňujeme mezi častými dotazy, pokud 
vydržíte vzhůru přes noc, nemusíte mít žádné 
ubytování, program poběží non-stop.
Nelze ovšem přespat v prostorách Animefestu – 
ubytování si musí zájemci zajistit sami. Jedinou 
výjimkou je tělocvična, kterou se nám podařilo 
domluvit.Pro ubytování v tělocvičně se nemusíte 
registrovat, může tam přespat kdokoliv 
z návštěvníků Animefestu. V tělocvičně jsou 
k dispozici sprchy.
Tělocvična TJ Sokol Brno je od místa konání 
vzdálena pět zastávek trolejbusem (cca 10 minut).
Doprava: od výstaviště ze zastávky Výstaviště – 
hlavní vstup pojedete trolejbusem 25 nebo 26 na 
zastávku Konečného náměstí (pátá zastávka, 
potřebujete jízdenku za 20 Kč). Poté půjdete dále 
ve směru jízdy, přejdete přechod, dáte se doprava 
a po 350 metrech dojdete k tělocvičně.
Z provozních důvodů je bohužel počet ubytovaných 
omezen.

Pozor – v sobotu a v neděli bude omezen 
provoz tramvaje 1 mezi hlavním nádražím a 
Výstavištěm a nahrazen autobusy X1, které 
pojedou po stejné trase. 

Kino Scala

BVV Kongresové centrum

Rotunda

Festovní stan

Občerstvení

mapa areálu


