
Naše copánkaté božstvo / Pigtails
film // 30 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Production I.G, 2015, česká premiéra
Země se otřásla, nebe zaburácelo a přišla pohroma. Na 
pobřeží od toho dne stojí jen jeden jediný dům, ve kterém 
bydlí dívka s copánky. Nemá nejmenší tušení, že její věci žijí 
svými vlastními životy: kolíky na prádlo se spolu hádají, 
polštář vede s deštníkem diskuzi o okolním světě a nový 
zubní kartáček se snaží zapůsobit na ty staré.
Přestože Naše copánkaté božstvo na první pohled zaujme 
svou něžnou atmosférou, jedná se o netradiční bajku 
o naději, která vás donutí k zamyšlení.
Ocenění: Platinum Remi Award, 49th WorldFest Houston; 
Best Animation Short, 3rd Los Angeles Independent Film 
Festival Awards 2016; Platinum Award, Spotlight Short 
Film Awards June 2016; Gold Award: Animation, 
International Independent Film Awards Spring 2016; Jury 
Recommended Work, 20th Japan Media Arts Festival

Perfect Blue
film // 80 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Madhouse, 1997
Zpěvačka Kirigoe Mima opustí své úspěšné hudební trio a 
těší se na skvělou kariéru herečky. Získá sice vysněnou roli, 
ale její život se začíná rozpadat. Skutečnost a halucinace se 
mísí v hrozivém světě, kde nevinnost umírá a sny se mění 
v noční můry. Objeví se webová stránka, která popisuje 
nejintimnější detaily Mimina života. Jejím přátelům 
a kolegům vyhrožuje neznámý šílenec. Když začnou umírat, 
propadá se bezmocná a vyděšená Mima do nebezpečných 
paranoidních představ.
Promítání k oslavě 20. výročí uvedení filmu.

Rudolf a Mnohajmen / Rudolf the Black Cat
film // 89 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
OLM, 2016, česká premiéra
Dojemný příběh o zvířecím přátelství na motivy v Japonsku 
známých dětských knih vypráví o zatoulaném kotěti 
Rudolfovi. Ten se jednoho dne ztratí a ocitne v Tokiu, kde 
potká Mnohajmena, vůdce toulavých koček a postrach 
tamních ulic, který mu prozradí jedno velké tajemství. 
Rudolf se tak postupně naučí životu ve velkoměstě, dokáže 
se však někdy vrátit domů?

Vražedný orgán / Genocidal Organ
film // 115 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Geno Studio, 2017, česká premiéra
V den, kdy bylo Sarajevo zničeno podomácku vyrobenou 
atomovou bombou, vypukla válka proti terorismu a svět se 
změnil. Demokratické země se proměnily v totalitní státy 
s občany pod neustálým dohledem a obyvatelstvo 
rozvojových zemí bylo takřka vyhlazeno. Tajný agent Clavis 
Shepherd je pověřen úkolem zjistit, kdo stojí za pádem 
světového řádu. Všechny stopy vedou k záhadnému 
Američanovi Johnu Paulovi, a je proto jen na Clavisovi, aby 
se za ním hnal troskami civilizace až na pomyslný konec světa. 
Podaří se mu viníka s jeho vražedným orgánem dopadnout? 

• Zákaz konzumace a prodeje alkoholu.
• Zákaz kouření, kromě vyhrazených míst.
• Dodržujte požární předpisy.
• Zákaz nebezpečné manipulace se zbraněmi.
• Nepohybujte se v areálu Výstaviště mimo
   prostory Animefestu.

Cosplayery nejvíce lovíme v sobotu mezi Kongresovým 
centrem a Rotundou. Kameramanů asi potkáte víc, ale my 

se představujeme jako „oficiální CMV Animefestu“!

Natáčení Cosplay Music Videa 2017

Bosý Gen / Barefoot Gen
film // 85 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
GEN PRODUCTION, 1983
Prohra Japonska ve druhé světové válce je nevyhnutelná. 
Zemí se rozlézá bída, hlad a zoufalství. Šestiletého Gena 
však ani tohle nedokáže rozházet. Hlasitý a rozpustilý kluk 
s nezlomnou vůlí pomáhá své rodině přečkat válečné útrapy 
s úsměvem na rtech. Nebude to ale mít vůbec snadné – 
konec války se sice blíží, ale jeho domovem je Hirošima.
Filmová adaptace slavné protiválečné a částečně 
autobiografické mangy Keidžiho Nakazawy.

Ghost in the Shell 2: Innocence
film // 99 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
Production I.G, 2004
V roce 2032 je hranice mezi lidmi a stroji téměř neznatelná. 
Detektiv Bató, agent tajné protiteroristické jednotky, 
dostane za úkol vyšetřit, proč najednou začali roboti 
naprogramovaní jako sexuální společníci vraždit své 
majitele. Bató a jeho kolega Togusa si během vyšetřování 
musí poradit se zabijáky jakuzy, zákeřnými hackery, 
vládními byrokraty a korporátními zločinci. Podaří se jim 
rozkrýt šokující pravdu na pozadí zločinu?
Ghost in the Shell 2: Innocence není jen vizuálně ohromující 
drsná futuristická detektivka, ale hlavně příběh osamělého 
kyborga, který se zoufale snaží udržet si poslední kousky své 
lidskosti, i když celý svět už zapomněl na hodnotu lidské duše.

Gundam: Počátek / Mobile Suit Gundam The Origin
seriál // 65+60+70+70 min., japonsky s CS/EN titulky
SUNRISE, 2015, česká premiéra
Píše se rok 68 Vesmírného století a Autonomní republikou 
Munzo otřásají nepokoje vyvolané politickou vraždou, ve 
kterou vyústil svár mezi rody Ralů a Zabiů. Je to právě tato 
tragédie, která změní osud mladého Chara Aznablea, 
budoucího elitního pilota, a jeho sestry Sayly Mass. Na 
pozadí politické války a bojů za nezávislost se oba 
sourozenci vydávají na cestu odplaty ve snaze pomstít smrt 
svého otce Zeona Zuma Deikuna a očistit jméno své rodiny.
Promítáme všechny 4 dosud vydané epizody.
Epizoda I: Modrooký Casval
Epizoda II: Artesiin zármutek
Epizoda III: Úsvit povstání
Epizoda IV: Soumrak osudu

Japonský masakr motorovou pilou 
/ Bloody Chainsaw Girl
film // 76 minut, japonsky s českými/anglickými titulky
VAP, 2016, česká premiéra
Gíko je taková normální japonská středoškolačka z malého 
města. Vlastně ne úplně normální, spíš trochu rebelka bez 
příčiny. Přesto má kamarády, pohodový život a víceméně 
obyčejné spolužačky. Alespoň do chvíle, než je mírně 
vyšinutá třídní šprtka začne měnit na svérázné 
technozombie. Brzy zůstává Gíko prakticky jediná 
nezměněná a musí se rozhodnout – utéct, zavolat policii… 
nebo popadnout motorovou pilu a jít si pubertální rozepře 
s geniální Nero vyříkat z očí do očí.
Přístupno od 15 let

Příběh jizvy/ Kizumonogatari
seriál // 65 + 70 minut, japonsky s CS/EN titulky
SHAFT, 2016, česká premiéra
Život Kojomiho Araragiho byl plný příjemného nicnedělání 
a flákání, dokud se jednoho dne pozdě v noci nesetkal 
s upírkou na pokraji smrti. Nad umírající dívkou se slitoval, 
rozhodl se jí nabídnout vlastní krev a položit za ni i vlastní 
život. Když se o několik dní probudil, ke svému překvapení 
zjistil, že při styku se slunečními paprsky vzplane. Došlo mu, 
že už není člověkem. Stal se z něj podřízený upír dívky, 
kterou zachránil. A aby toho neměl najednou k řešení málo, 
po jeho krku začnou pást tři lovci nemrtvých, kteří už jednou 
málem zabili jeho upíří paní…

Animefest 2017 ve Scale
Pro filmové fanoušky jsme připravili speciální filmový 
večer. Z mnoha filmů, které byly loni natočeny, jsme 
vybrali dva nejzajímavější.
18:00  Vražedný orgán / Genocidal Organ
20:30  Perfect Blue
Vstupné: 120 Kč / film (studenti, senioři 90 Kč). Pokud 
již máte vstupenku na Animefest, zaplatíte za vstupné na 
film jen 30 Kč.

vše, co jste chtěli vědět o Animefestu 2017,     ale báli jste se organizátorů zeptat 

Promítání

festovní zpravodaj 

Animefest AsianStyle AFterPárty vol. 3
 

AsianStyle a Animefest opět zvou všechny fanoušky asijské kultury 
na již druhou společnou párty, která proběhne letos v sobotu, 
20. května od 20:00 v brněnském klubu Favál, který se 
nachází v blízkosti Výstaviště Brno.
Vstupné: 100 Kč  / 50 Kč s návštěvnickou páskou AF.

Chaos / Řád
 

Při vstupu je každý z návštěvníků náhodně zařazen 
barvou pásky do jedné z frakcí, které na Animefestu 
soupeří o nadvládu nad Brnem pro příští rok. Je jen na 
vás, jestli se zapojíte a pomůžete své frakci získat body 
navíc. Jak? Stačí se zúčastnit některého z vybraných 
workshopů, zapojit se na přednášce, zúčastnit se soutěže 
nebo si zadovádět v Aréně.

Hlasování v soutěžích
 

Hlasovací lístky pro AMV soutěž, cosplay soutěž, 
cosplay debut, cosplay video a FestDance na vás 
budou čekat na místech a vyplněné je budete moci 
odevzdat při odchodu ze sálů, případně do hlasovacích 
krabic umístěných na infostáncích. Pokud se na vás 
v sále nedostalo, můžete si nevyplněné lístky vyzvednout 
tamtéž.

Pro AMV soutěž a FestDance 
hlasujte do soboty 17 hodin

Pro ostatní soutěže můžete hlasovat 
do neděle 9 hodin!

! 

Důležitá pravidla

1

Animefest
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Autogramiáda a beseda s autory Vějíře

pátek, 19:30–21:00, Sál Brno

sborník české mangy
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process, sealing and finishing the builds. Hopefully by the 
end of it, everyone will have learnt something new and for 
the new comers, they would have the confidence to start 
their own builds.

Freelancing in digital age
// Lüleiya / Přednáška v angličtině
"Freelance artist" is a broad term. We're living in a digital 
age which opened many new ways and opportunities (such 
as social media platforms) of making a living as an artist 
besides the traditional method that still lives in many 
people's minds. In this panel, Lüleiya will discuss the pros 
and cons of freelancing, give practical tips on what platforms 
to use and what to keep in mind when starting out as 
a freelance artist.

Fursuit – Jak na něj?
// Ivanitko a Heliet
Chlupatí mazlíci, velká zvířátka… názvy jsou různé. 
Fursuiteři pobíhají po conu v kožichu svého oblíbeného 
zvířete a s neutuchajícím nadšením objímají vše živé. 
Obrázek, který začíná prosakovat do našich českých vod. 
Přijďte za námi a probere si kostým od ouška až po špičku 
ocásku. Máme v plánu předvést všechny své znalosti 
a pomoct se tak rozhoupat všem, kdo rozhodli pro výrobu 
furíka.

Geneze anime openingu a endingu
// Grek1
Openingy a endingy nás provázejí již od počátku anime 
a pro mnohé fanoušky jsou tím hlavním, podle čeho si 
pamatují své oblíbené seriály. Řekněte teba Wind a Naruto 
a mnohým se vybaví tento ending a Teze krutého anděla 
zase neodmyslitelně vyvolává asociace s nejmenovaným 
anime od studia Gainax. Jak a proč vlastně tyhle prvky 
anime tvorby vznikly? A jakým vývojem prošly? Na to se 
vám pokusím odpovědět na této přednášce.

Hudba z vesmíru
// Rebel Legion – Lion Base
Když se řekne hudba a sci-fi, tak není nic výraznějšího než 
producenti vesmírné hudby, Bithové. Kromě představení a 
historie této rasy dojde také na postupy potřebné k výrobě 
takových kostýmů (povíme si o postupu od odlití hlavy, 
modelace samotné hlavy, druzích forem, z jakých materiálů 
odlévat finální produkt a jak barvit a maskovat).

Introduction to voice acting
// Widdle Wade / Přednáška v angličtině
One of the aspects of being a cosplayer is performance. Part 
of a cosplay performance is the audio and sometimes your 
voice. This is an informal talk about voice-over from getting 
into the industry, to practicing your craft and how it can 
apply to cosplay and performances.

Jak na Japonsko
// Zíza a fishmancz
Japonsko, země zaslíbená. Mekka všech otaku. Každému 
z nich stačí políbit zemi v Akihabaře a může v poklidu 
zemřít. Ale jak se do té vzdálené země na Dálném východě 
dostat? Kde tam spát? Co jíst? A jaká jiná země se dá ještě 
líbat kromě té akihabarské? Kolik šušňů si připravit, aby 
člověk nemusel cestou tam ujít 10983 kilometrů, uplavat 
jich 767 a neumřel hlady či na podchlazení? Zároveň 
hodíme do placu pár vlastních postřehů a zážitků a ke konci 
vyzveme ty nejlepší do zajímavostního kvízu, ve kterém se 
bude soutěžit o ceny nevyčíslitelné hodnoty dovozené z té 
daleké země tam někde za obzorem.

Jak na psaní – Budování postav a dialogů
// Zuzana „Jacinda“ Strachotová
Tvorba dialogů patří k nejtěžší části psaní knihy. Naučte se 
psát tak, že vaše postavy vystoupí z knihy a stanou se 
realitou. Na přednášce se dozvíte fígle a postupy, jak 
posunout své psaní zase o krok dál, třeba až na pulty 
knihkupectví. Přednáška je určena především pro zájemce 
o psaní.

Jak se živit cosplayem
// Pavel Vykydal
Pohled na cosplay jako podnikání. Nestačí být krásný 
a čekat.

Ako sa v mange a anime začalo športovať
// Michal „Saint“ Ďurfina
Väčšina z nás pozná začiatky mangy a mladšieho súrodenca 
anime. Ako to však bolo so športom v nich. Kedy môžeme 
hovoriť o prvom športovom anime a ako ovplyvnili reálny 
japonský šport a zase naopak? Nájde sa v športovom anime 
nejaké zrnko skutočnosti a pravdivého príbehu, alebo sú 
naše obľúbené postavy iba výmyslom fantázie autorov? 
Dozviete sa všetko, čo ste chceli aj nechceli vedieť o športe 
v mange a anime.

Big in Japan aneb Kapely, které se v Japonsku neztratily
// Prokop „NeoWorm“ Smetana
Může se průměrná rockovo-metalová kapela z USA stát 
megahitem Japonska? Fenomén Big in Japan dokazuje, že 
může. Mr. Big dodnes v Japonsku pořádá turné a Kiss 
vydávají písničky společně s J-popovými kapelami. I mnozí 
další se těší nečekanému zájmu Japonska. Kteří to jsou 
a jakou stopu po sobě v Japonsku zanechali, si povíme na 
přednášce.

Co nahradí současné hitovky?
// AMzone
Všichni jste už určitě někdy narazili na série, o kterých 
mluvil snad naprosto každý. Ty nejúspěšnější 
z nejúspěšnějších mají desítky sérií, svazků a jejich završení 
většinou trvá několik dlouhých let. Proč se jim ale povedlo 
prorazit? Na tuhle otázku se vám pokusíme odpovědět, 
spolu s nástřelem toho, co by v budoucnu mohlo zastoupit 
jejich místa.

Cosplay Acting Class
// Zel COShorse / Přednáška v angličtině
A very practical workshop regarding acting and stage 
movement, the basics for a perfoming cosplayer. Creating 
a show on stage is more than often not as easy as it seems. 
sometimes, it's even tougher than creating the costume! But 
no worries, whether you want to work on your stage skills or 
just have some fun, came by this classes and have some 
good times while learning a trick or two.

Cosplay křídla od A do Z
// Ali, Germia, Ketrin
Křídla neodvratně patří do světa cosplaye a kostýmu vždy 
dodají ten potřebný wow efekt, kterým vyčnívá nad ostatní. 
Cosplayeři Ali, Germia a Ketrin prezentují různé způsoby 
a materiály pro tvorbu křídel a okřídlených konstrukcí. 
Dozvíte se o jejich tvorbě od A do Z: o vhodných materiálech 
a vhodném uchycení, a také jak křídla rozpohybovat.
Germia – Herní cosplayerka a poloprofesionální hráčka 
týmu eSuba s úspěchy na domácích a mezinárodních 
soutěžích. V roce 2016 například vyhrála soutěže 
Animefest, prestižní Eurocosplay a Dreamhack Winter.
Ali – Cosplayer kladoucí důraz na kvalitu provedení, 
painting a osvětlení. Je jeden z nejúspěšnějších cosplayerů 
hlavně díky svému umístění na prestižní soutěži Cosplay 
World Masters.
Ketrin – Jedna z nejdéle působících herních cosplayerek 
domácí scény, organizátorka cosplay akcí a spolu-
zakladatelka cosplayerské skupiny CZ/SK LoL cosplayers.

Cosplay srazy v Japonsku
// Petr „Prasatko“ Pauš
Cosplay je v Japonsku velmi oblíbený a ve velkých městech 
se nějaký cosplay sraz koná každý víkend nebo i častěji. 
V přednášce si povíme, jak to chodí na velkém cosplay sraze 
(jako je třeba Comiket nebo Tokyo Game Show) z pohledu 
návštěvníka/fotografa nebo i cosplayera. Ale podíváme se 
také na menší či soukromé srazy a také na japonské weby 
věnující se cosplayi.

Cost-friendly Japan
// Lenka Sládeková
„Ty si bola v Japonsku? To muselo byť drahé!“ A nie, 
nebolo! Príďte sa dozvedieť, ako vyzerá taká normálna 
dovolenka. Čo sa dá stihnúť za dva týždne a vo vlastnej réžii. 
Čo je potrebné vybaviť pred cestou, ako hľadať ubytovanie, 
či sa oplatí Japan Rail Pass a prečo je dobré mať Suica Card. 
Koľko stojí rámen, takojaki a sake? Praktické info 
poprepletané fotkami a zážitkami, doplnené reálnymi 
cenami.

Dance battle a tanec opičáků
// Robert Waschka
Dunění hudby, je jedno zda popík, metal nebo záhadná 
hudba časů dávno ztracených či naopak ještě tónů 
nevynalezených. A na pódiu probíhá rituální souboj dvou či 
více bojovníků, kroky a extatické pohyby celého těla. Je to 
tanec nebo boj na život a na smrt? A vůbec, je slovo boj a 
zábava daleko od sebe? A hej proč mě ten chlap mlátí, když 
já jsem chtěl tančit? A co u všech pop stár s tím? Prostředí 
diskoték, barů, klubů a vůbec svět na pomezí… co všechno 
se tam může stát a kdy se ze zábavy stává obtěžování, 
nebezpečí či šikana.

Dódžinši – NÁMITKA!
// Arakanga a Hoples
Stejně jako v minulých dvou letech, i letos budou obhájce 
a žalobce soupeřit o vaši přízeň, abyste rozhodli jejich spor. 
Poslechněte si nás a posuďte, zda jsou dódžinši mor 
fanouškovských materiálů, nebo jestli naše životy naopak 
obohacují. Pojďte se seznámit s nejtemnějšími zákoutími 
fanouškovských mang, podívat se, jak si tento fenomén vede 
na západě, a co čekat, když se do víru dódžinši vrhnete. 
Ukázky jsou samozřejmostí a konečný verdikt bude – 
přirozeně – jen na vás.

Duch ve filmech Mamorua Ošiiho
// Martin Vašička
Pomalu odkrývaná zápletka, která nepozornému divákovi 
unikne, propracované smyšlené světy, hluboká filosofie 
a ztracené existence hledající své místo ve světě. I tak by se 
dala popsat díla Mamorua Ošiiho. Stvořitel legendárních 
anime a obskurních hraných filmů, který se nebál 
experimentovat. Málokterý japonský tvůrce měl takový vliv 
na světovou kinematografii.

Dějiny Japonska: Období Muromači
// Ondřej „Alexej“ Kolařík
Při podrobném studiu jsou japonské dějiny fascinující 
mnohem víc než Pán prstenů a Hra o trůny dohromady. 
Najdete zde epické příběhy (i když občas přibarvené), 
vznešené hrdiny i podlé zrádce, intriky v intrikách jakož 
i věrnost jdoucí až za hrob. Období Muromači bylo právě 
takové, vyplněné občanskou válkou a boji o moc mezi 
jednotlivými knížectvími. Na jedné straně císař pokoušející 
se obnovit svoji moc a na straně druhé rody, které si chtěly 
udržet svůj vliv. A do toho klepou na dveře přicházející 
Evropané, kteří pomohli přístav Nagasaki proslavit ještě 
dříve, než na něj spadla atomová bomba. Pojďme se na to 
podívat.

Faily herního průmyslu
// Yuffie
Hýřit sliby a megalomanskými tvrzeními je daleko snadnější 
než pak naplnit mamutí očekávání – a v této přednášce vám 
představím ty, kterým se to nepovedlo. Čekají vás největší 
propadáky, nejsmutnější zklamání, nejdrzejší nedodržení 
slibů a nejtroufalejší zkoušky trpělivosti. Budete se smát, 
budete plakat a budete si spokojeně šeptat pod nos. Zkrátka 
guilty pleasure nejhrubšího zrna.

Fenomén KanColle a dalších titulů DMM
// Nya-chan Production
Vyzyvatel Tóhó přišel znenadání – po letech vlády 
ZUNových skvělých artů nyní světu otaku vládnou 
personifikované lodě, na fanarty narazíte všude a na 
Comiketu mají vlastní mapu stánků. Odkud se KanColle 
vynořilo, proč je tak populární a co má DMM dalšího 
v zásobě se pokusíme odvodit na této přednášce.

Figurky a panenky jako součást japonské subkultury
// Vojtěch „Kuroneko“ Tomeš
Jaký je mezi figurkami a panenkami rozdíl? Jaký je jejich 
význam v Japonsku a ve světě? V rámci přednášky se 
zaměříme právě na tyto otázky a ukážeme si, jak figurkový 
fenomén postupně proniká do rozličných kulturních oblastí. 
Nezapomeneme ani na to, jak si figurky a panenky pořídit – 
ať už prostřednictvím tuzemských obchodů nebo nákupem 
ze zahraničí.

Foam4Noobs 
// Kenny Cosplay Stuff / Přednáška v angličtině
Kenny will be going the process of the typical foam build 
process. Depending on the people attending's experience, 
he will be introducing them to the tools that they need to get 
started and crafting, tips and tricks to streamline the 

Přednášky



mystické staříky, samurajské válečníky, stejně jako bandity, 
potulné rváče a jiné psychopaty. Dojde na postavy zcela 
reálné, ale i na ty, které jsou opředeny závojem mýtů 
a legend. A nakonec dost možná zjistíme, že ne každého 
člověka a jeho činy lze jednoznačně zaškatulkovat – 
obzvláště v Japonsku.

Pokročilé techniky výroby kostýmů
// Rebel Legion – Lion Base
Techniky od vakuového tváření až po 3D tisk, nejsou 
nedostupné technologie v hlavách sci-fi snílků, ale reálné 
prostředky výroby mnohých kostýmů. Tato přednáška Vám 
ukáže možnosti a temná zákoutí, které tyto pokročilejší 
technologie představují. Nic není nemožné.

Průšvihy zahraničních conů
// Alex „Sušenka“ Halasová
Organizovat con není jen tak. Člověk potřebuje mít 
zkušenosti, mozek a schopnost jednat s lidmi. Ne vždy se 
však do organizace pustí někdo, kdo těmito schopnostmi 
oplývá. Přijďte si poslechnout pár historek z conů, které se, 
ať už z hlediska PR či organizace, moc nepovedly.

Puppetry & Cosplay
// Groovy-Guy's Costume Emporium / Přednáška v angličtině
Are you the kind of person who constantly wonders how 
things work or how they are put together? Do you enjoy 
performing but become self-conscious when you are the 
centre or attention? Are you interested in realising 
characters through cosplay that may not fit within 
a humanoid form? Then puppetry may be just for you. 
Within this talk you can learn about different styles of 
puppets, basic construction & mechanisms and the 
application of those puppets through performance on stage 
and the convention scene.

Start creating cosplays
// Calypsen / Přednáška v angličtině
I would like to speak to new cosplayers and beginners. Show 
them how to plan the work and from what to start. Give 
advices what tools might be useful or how to work with 
particular materials like EVA foam or worbla. Tell a bit 
about priming and painting, in general all the basic 
knowledge about creating costume.

Tajemná místa Asie
// Michaela „Misha“ Bošková
Asie je tajemný a nekonečný kontinent plný legend 
o tajemných místech, nadpřirozených bytostech a děsivých 
monster, které nebudou váhat vás sežrat. Přijďte se podívat, 
abyste věděli, kam se po setmění není radno vydávat.

Číno, WTF again?
// Zdeněk „Varo“ Váňa
Rok se s rokem sešel, ale „zmatený Gwai lo“ stále kroutí 
hlavou a říká si "Číno, WTF?" Pojďme se opět společně 
podivovat nad nejnovějšími podivnostmi z moderní Číny a 
dozvědět se od našeho starého známého Chuna „Alien“ Li, 
co se nám tento rok urodilo.

Čínské webnovely
// Honza Jekl
Možná jste o nich nikdy neslyšeli. Možná jste o nich slyšeli 
a jen o tom nevíte. Možná o nich víte dokonce víc než já. 
Čínské webnovely jsou nyní populární nejen ve své 
domovině, ale i v zahraničí. Proto se výrazně zdržíme tím, že 
si probereme základní informace, nějaká čísla a hlavně 
příklady, kde jste na ně mohli narazit. A pokud nám zbude 
dost času, můžeme se pokusit vysvětlit jejich popularitu 
neobjektivníma očima fanouška anime.

Šití a jak začít: sukně
// Tawii Szöllösy
Od nití a látek až k sukni – od náčrtu až ke zdárnému konci! 
Chystáte se uzavřít dohodu s šicím strojem? Společně 
probereme šití od úplných základů, které mohou překvapit 
i zkušenější. Vysvětlíme si celý proces zhotovení sukně a to 
přímo na míru! Naučím Vás jak narýsovat požadovaný střih 
na základě vlastních rozměrů, jak zjistit zda padne dle 
očekávání a jak případné neduhy opravit. Pojďme se 
společně ponořit do vodopádu jehel, zástupu nití 
a spletitých osnov a útků.

Jak sledovat anime legálně
// Sykysan
Jako komunita jsme se během velice krátké doby stali 
významnou součástí populární kultury. Smutným faktem 
ovšem zůstává, že otaku komunita je ze značné části 
založena na zneužívání průmyslu, který byl přímým 
důvodem jejího vzniku. Významné procento z nás stále 
sleduje anime výhradně cestou, kterou poskytuje nelegální 
jednání, přestože už často nemusí. Přesně tak! Dnešní doba 
poskytuje nepřeberné množství možností jak sledovat anime 
legálně a my se mrkneme na ta tři procenta z nich, která 
máme dostupná u nás v České republice. Zaměříme se tedy 
na to, co vlastně nelegální jednání je a jak bychom mu mohli 
předejít. Připravte se na public domain přednášku plnou 
royalty free rad a mouder pod Creative Commons licencí.

Jak vykrást japonský film
// Toyotomi, řečený Svině
Slovy klasika: vykrádání patří k šoubyznysu a ve filmové 
tvorbě je to celkem běžný jev. Paradoxní je, že v našich 
zeměpisných končinách jsou známy spíše remaky, než 
původní filmy – což je dáno mimo jiné i tím, že v kinech 
vídáme filmy asijské provenience jen málokdy. 
Samozřejmě, i východní kinematografie přebírá náměty ze 
Západu – zrovna v tomhle nemá čistý rejstřík prakticky 
nikdo. V naší přednášce se nicméně podíváme na 
nejznámější inspirace z/remaky/vykrádačky japonských 
filmů a to hlavně protože si málo kdo uvědomuje, že spousta 
populárních západních snímků docela kulhá na poli 
originality. Věděli jste například, že kdyby nebyl Akira 
Kurosawa, tak by nejspíš neexistovaly Hvězdné války tak jak 
je známe?

Jaoizování maskulinních videoher
// Lucie „Nagat“ Bryndová
Aneb od Metal Gay Solid po Link: Call of the Wild.
Varování: Tohle bude přednáška o feminismu.
To znamená, že se na ní bude mluvit o feminismu. 
O feminismu jakožto o skutečných genderových studiích. 
Takže to bude nuda a vy tam pravděpodobně nechcete být. 
Nemá smysl číst anotaci dál. Prostě ji zavřete a běžte číst 
jinou. Ostatní z vás, kteří se cítí na nějaký mentální 
průplach, přednáška provede zobrazením, sexualizací a 
objektivizací mužů ve hrách. Pomocí několika případových 
studií si ukážeme, jaké jsou parametry pro ještě únosnou 
teplost hry („Není to gay, když je to Big Boss.“) a co už 
gameři a jejich křehká maskulinita nezvládnou (Mobius 
Final Fantasy). Pro ty hodně zapálené se chystá něco málo 
ze základů feministické teorie o kyborzích, traps, nějací 
těhotní muži a podobné. Prostě to nejhorší, co průměrnou 
internety odkojenou fudžoši napadne, když se jí dostane do 
rukou hra dělaná pro mužné muže.

Japonsko, země dědečků a babiček
// Barbora „Bell“ Pawliková
Japonsko je zemí s nejstarší populací na světě a počet 
starých lidí se neustále zvyšuje. V přednášce se podíváme 
na to, jak to se stárnutím v Japonsku vlastně je a proč 
představuje problém. Vymřou Japonci? Bude mít „pro nás“ 
kdo kreslit mangu a psát light novely? Je situace vážně tak 
dramatická? A jak to vypadá se zpodobňováním starých lidí 
v anime?

Japonské animátorské peklo
// Tadeáš „Meon“ Jojko
Proniknout do divů anime produkce by se mohlo zprvu zdát 
jako cesta do světa snů. Jenže k probuzení dojde dříve, než 
si dokážete představit. Od nelidských pracovních hodin 
přes nulové zaučování po směšné platy – v produkci 
japonských anime patří tyto úkazy mezi naprosto běžné. 
Pokud se toužíte seznámit s japonským animátorským 
peklem, jste zváni na tuto přednášku, na níž se podíváme 
nejen na stinnou stránku anime produkce, ale i pokusy o její 
zlepšení a způsoby, jak ji podpořit i z Česka.

Japonský kolonialismus
// Alois „Ludolph“ Kozubík
Japonsko je zemí s malým množstvím orné půdy a bez 
významných zdrojů nerostných surovin. Po většinu historie 
bylo schopno si vystačit s málem, ale rychlá modernizace, 
která do Japonska dorazila ve druhé polovině 19. století, 
situaci dramaticky změnila. Rozvíjející se průmysl a populační 
exploze si žádaly stále více zdrojů, a Japonsko proto obrátilo 
pozornost ke svým surovinově bohatším sousedům. 
Koloniální závod s evropskými mocnostmi začíná…

Klidná duše za Dark Souls
// Lukáš „Ghost“ Haládik
Hidetaka Mijazaki je zajímavý člověk. Co ho vedlo ke 
stvoření kultovní série? Jak přemýšlí o hrách? V čem je Dark 
Souls jedinečné? To všechno zkusíme objevit v této 
přednášce o Dark Souls.

Korea má zpoždění aneb Proč se nám K-pop má líbit
// Alfred Jäger
Narodiv se před rokem 1990, znamenaly pro mě hudební 
hity z přelomu tisíciletí dospívání. V tom věku se vám hudba 
poprvé vtiskne do duše. Nicméně hudební styl tohoto 
období je nenávratně pryč… nebo ne? Korejský pop jakoby 
stál na základech hudby 90. let a posunul ji dál ne jako 
hudbu, ale jako průmyslové odvětví. Pokud jste k-popem 
nepolíbeni, tato přednáška vám ukáže, co je na tomto 
„středním asijském proudu“ tak zajímavé a zvláštní, že by 
vám měl stát za zájem, ať už jste muž či žena.

Malé japonské zvláštnosti
// Lucie „Lusi“ Melounová
Drobnosti, které u nás nemáme, ale Japoncům usnadňují 
život. Cool vychytávky, které jste možná neznali. Věci tak 
odlišné, že vás praští přes nos hned, jak přijedete do 
Japonska, i maličkosti, kterých si jako turista nevšimnete. 
O tom všem je YouTube pořad Japondělí, ze kterého 
vychází tato přednáška. Vezmeme témata z Japondělí, která 
sami vyberete, a podíváme se na ně trochu víc do hloubky. 
Hlasovat o tématech můžete v anketě na facebooku.

Mangy nakladatelství Crew
// CREW
Přijďte si poslechnout povídání o vývoji na českém trhu 
s mangou od těch nejpovolanějších. Dozvíte se, jak si u nás 
manga stojí, co chystá Crew do budoucna a možná dojde 
i na odhalení nejnovější novinky.
Za nakladatelství tentokrát přijede Ludovit Plata.

Maskulinity ve visual kei (a co je na nich sexy)
Visual Kei Masculinities (and What Makes Them Hot)
// Petra „Angie“ Fišerová
Vypadají jako gotická sadomaso verze Kena, a někdy 
dokonce jako gotická sadomaso verze Barbie. Přesto je 
mnohé fanynky mají za sex symboly. Jak to? Tomu se 
pokusíme přijít na kloub. Angie opět nasadí akademické 
brejličky a podělí se s vámi o sociologické a kulturologické 
poznatky ohledně maskulinit v japonském hudebním žánru 
visual kei – a čím tak přitahují davy žen a dívek.

Morálka cosplayerova
// Arashi
Ač to na první pohled nemusí být zřejmé, cosplay a věci 
s ním spjaté jsou vázány určitým nepsaným morálním 
kodexem, který ne každý dodržuje a ne každý se s ním chce, 
či je ochoten smířit. Je v pořádku si kupovat kostýmy, natírat 
se nahnědo nebo chodit do soutěže v kostýmu, co už dávno 
vyhrál mezinárodní cosplay klání? A co hejty? 
A fotografové? Koala medvídkovitý? Jan Tleskač?

Nástupci Final Fantasy
// Martin „Raptor“ Zavřel
Zřejmě nejslavnější série japonských RPG, Final Fantasy, je 
s námi již 30 let. Mnozí z českých otaku na ní tak trochu 
„vyrostli“. V posledních letech ale tahle sága poněkud ztrácí 
dech, na nové díly se čeká déle a nedopadají tak 
jednoznačně pozitivně jako kdysi. Přednáška si klade za cíl 
současný stav okolo tohoto fenoménu okomentovat a 
zároveň nabídnout vhodné alternativy pro fanoušky, včetně 
speciálního poselství na závěr.

Od samuraje k aikido
// Tomáš Dubovský
Nejmladší bojové umění? Stará vs nová škola? Potřeboval 
samuraj aikido? Potřebujeme dnes bojová umění? 
Pokusíme se společně najít odpovědi na všechny tyto 
a spoustu dalších otázek. Projedeme si celý vývoj teoreticky 
na časové ose? NE! Samozřejmě prakticky se spostou 
ukázek. 

Padouch, nebo hrdina?
// Libor „rAvenak“ Tomáš
V japonských dějinách se to jenom hemží zajímavými 
osobnostmi. Někteří z nich byli hrdinové bez bázně a hany, 
jiní zase měli morální kompas otočený poněkud jiným 
směrem. V přednášce si představíme vybrané drakobijce, 3
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Detaily ohledně časového rozpisu a přihlašování budou 
k dispozici na místě.

Kvalifikace Clara Cow's Cosplay Cup
Clara Cow's Cosplay Cup qualifier
Vítězná Soutěžní skupina (dvojice) se jako reprezentace 
České republiky zúčastní mezinárodní soutěže Clara Cow's 
Cosplay Cup, která se odehrává na nizozemském festivalu 
Animecon v Haagu 9.-11. června 2017.

Soutěžní AMV / AMV contest
V tradiční AMV soutěži se i letos utká 16 videí, která 
úspěšně prošla kvalifikací u poroty a ve webovém hlasování. 
Nyní bude záležet jen na hlasování diváků, kdo z autorů si 
odnese Totora.

Turnaj v RetroHerně
RetroHerna vyhlašuje turnaj v Super Bombermanovi na 
SNES! Přesné zařazení do programu bude specifikováno, 
přihlašovat se můžete na místě od začátku festivalu. 
Optimální počet soutěžících je 20 a na první tři čekají 
odměny sponzorované Animefestem! 

AMV Mortal Combat
Toto je aréna, ze které vyjde jen jeden vítěz. Toto je boj, ve 
kterém se o vaši přízeň utkají AMV z celého světa. Toto je 
bitva o šesti kolech, kde se utká šest váhových kategorií – od 
lehké komedie po těžké drama. Toto je hra, ve které vy 
rozhodujete, kdo bude bojovat a kdo bude vítězem. Toto je 
AMV Mortal Combat!

Festovní koncert
První experimentální ročník živého koncertu písniček 
a melodií z anime, na kterém vystoupí šikovní hudebníci z 
řad fanoušků. Těšit se můžete na různé žánry, nástroje a 
možná i nějaké ty kostýmy.

Hanafuda
Hanafuda (doslova květinové karty) jsou sadou japonských 
karetních her. Tyto karty vznikly už v 16. století ve snaze 
obejít vládní zákaz evropských hazardních her s kartami a 
dodnes se těší velké popularitě. Nejhranější variantou je  koi-
koi, ve které se hráči snaží sbírat body skládáním květin 
jednotlivých měsíců do více či méně hodnotných kombinací.

Hudební hry / Music games
Hudební hry najdete na balkonu A1
Taneční hry jsou moderní simulátory tance, které mají 
mnoho tváří i jmen, ale princip je vždy stejný - hráč používá 
taneční podložku plnou senzorů pod sebou nebo pohybový 
senzor před sebou a na obrazovce před sebou sleduje taneční 
značky (šipky, kolečka, siluety...), které se objevují do rytmu 
právě zvolené skladby. Každá značka představuje jednu 
konkrétní akci (krok, skok, upažení apod.) a na nás je potvrdit 
je v ten správný čas, přičemž počítač je tu rozhodčí. 
Rozlišujeme taneční hry s podložkou (EverStep, In The 
Groove, Mungyod ance, StepMania a další), které najdete ve 
stanu Hudebních her a hry bez podložky (Dance Central, 
Dance Evolution, Just Dance a další), které najdete u konzolí. 
Na AnimeFestu se můžete setkat s následujícími variacemi: 
In The Groove, StepMania, EverStep, Osu! Ultrastar.

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 štětce zavést do světa 
umění, uvolnění a seberealizace.
workshop: 20. 5., 16:00 – 17:00

 21. 5., 12:00 – 13:00 

Konzolová sekce
Máte-li rádi vzrušení nejen z bojových her, tak neváhejte a 
zavítejte do tradičního konzolového koutku. Můžete se těšit 
na klasické a osvědčené hity ze sérií Soul Calibur, Naruto či 
Tekken. I tentokrát budeme v provozu nonstop. Zúčastněte 
se také turnajů.

Lolita přehlídka
Lolita je japonská móda, která svou inspiraci čerpá v odívání 
19. století – široké sukně se spodničkou, šaty s krajkami a 
mašlemi. Přehlídka se bude skládat ze dvou částí – v první 

Ženský crossplay
// Airisu & Tsukiko
Crossplayujete, nebo byste chtěli? Zajímáte se 
o crossplayery a jejich triky? Nemáte rádi jednotvárnost 
a milujete, když můžete být každý den někým jiným? To 
jsme na jedné lodi! A jestli máte i masochistické sklony, je 
pro vás crossplay to pravé ořechové. Stahováky, vycpávky, 
tejpy a další mučicí nástroje i s návody na použití. Rády se 
bavíme, tak se přijďte pobavit s námi.

Animekvíz
Animekvíz ve zbusu novém složení! Černého 
moderátorského Petra si letos vytáhli Lusi se Sykysanem!
Čekají na vás nejen záludné otázky na hudební anime 
a hudbu Japonska obecně, ale také ztřeštěnosti a nečekané 
zvraty jim vlastní! Umí paryby zpívat? Je dobré se před 
Animekvízem nalíčit jako youtuber? Nechte se překvapit! 
Letošní ročník bude pravděpodobně větším překvapením 
pro moderátory než pro vás!

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 přijďte 
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, málem si ustřihli prsty 
nůžkami a popálenin od horkovzdušné pistole se ani 
nedopočítáte? Předveďte výsledky svého snažení před 
stovkami diváků a zasoutěžte si o hodnotné ceny. Letos ve 
dvou kategoriích – Jednotlivci a Soutěžní skupiny.
O výhercích rozhoduje porota složená ze zkušených 
zahraničních cosplayerů a o Ceně diváků rozhodujete vy, 
návštěvníci festivalu.
Vítězná soutěžní skupina (dvojice) bude reprezentovat Česko 
v mezinárodní soutěži Clara Cow's Cosplay Cup v Haagu.

Cosplay video
Páteční promítání soutěžních videí bude jako obvykle 
doplněno komentáři soutěžících a názory poroty. I letos budete 
rozhodovat, kdo vyhraje trofej v podobě filmařské klapky.

FestDance
I letos vás čeká již tradiční soutěž 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. Letos mají soutěžící 
šanci kvalifikovat se do českého finále K-POP Contest.

Festovní dabing
Soutěž dvojic v namlouvání dialogů před publikem. Můžete 
se těšit na připravené scénky i nečekané situace. Přijďte 
podpořit své kamarády nebo poznat zbrusu nové!

Hudebně-herní trojboj
Celou sobotu do 18:00
Baví vás hudební, deskové a počítačové nebo konzolové 
hry? Super! Zahrajte si minimálně jednu od každého druhu 
a ještě můžete vyhrát! Vyzvedněte si soutěžní lístek 
u hudebních her se zadáním a přineste ho vyplněný zpět 
kdykoliv během soboty až do šesti večer. Nejrychleji podaný 
lístek s nejvyšším počtem bodů vyhrává, bodovací tabulka 
bude k nahlédnutí přímo na místě.

K-POP Contest
Chcete i vy letět do Koreje a reprezentovat Českou 
republiku v korejském popu? Pak je třeba zvítězit v českém 
finále. I letos se ale může finále zúčastnit omezený počet 
interpretů. Tradičně se tedy uskuteční výběrová talentová 
předkola, na kterých se rozhodne, kdo z vás postoupí dál 
a bude mít šanci dobýt svět. Na Animefestu se uskuteční 
první předkolo. Další podrobnosti, pravidla a přihlášky na 
webu Czech Hallyu Wave.

Konzolová sekce – Turnaje
Letos jsou v Konzolové sekci v plánu turnaje v následujících 
hrách: Mortal Kombat, Tekken Tag Tournament 2, 
Soulcalibur V a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. 

Doprovodný program

vám představíme různorodé styly japonské módy, v druhé 
části pak budou prezentovány modely českých 
a slovenských designérů.

Malé divadlo kjógenu
Kulíci (Čidori)
Venkovský šlechtic posílá sluhu Tarókadžu obstarat na 
večer sake. Nemá však peníze na zaplacení a u obchodníka 
již delší čas dluží… Je tedy jen na Tarókadžovi, jakým 
způsobem, a jestli vůbec, se k soudku sake dostane… Pán 
navíc Tarókadžovi slíbí první ochutnávku, pokud se mu 
soudek opravdu podaří obstarat… Sluhova motivace uspět 
je tedy značná. Vypráví, tančí, zpívá, odvádí kupcovu 
pozornost, a doufá, že vytoužený soudek pánovi přinese, 
i když pro splnění nelehkého úkolu musí využít veškerý svůj 
důvtip a fantazii…
Horský asketa zlodějem tomelů (Kaki jamabuši)
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…

RetroHerna: Interaktivní muzeum herní historie
Kluci a holky z RetroHerny pro vás připravili ty největší 
pecky na PlayStation, NES, SNES, N64, Sega Mega Drive, 
Sega Master System, Atari Jaguar a další, to vše na 
originálních konzolích a původních CRT televizorech. Na 
své si přijdou také příznivci DOSovek a obecně počítačové 
klasiky a chybět nebudou ani turnaje o ceny a retroherní 
merch. Přijďte si k nám užít kapku nostalgie a pořádnou 
porci zábavy! Pokud chcete projekt podpořit, nebo se o něm 
dozvědět víc, koukněte na RetroHerna.cz nebo na 
Facebook RetroHerny.

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.

Vějíř – autogramiáda a beseda
// Kobuta & autoři
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!

World cosplay panel
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 porotách Cosplay soutěže a Cosplay debutu. 
Samozřejmě bude dostatek prostoru pro vaše dotazy.

Čtyři kejklíři a pozdvižení u bran tianských – 4. ep.
(záznam)
Hintzu, Trpaslík, Angie a Yuffie pokračují v hraní 
Pathfinderu pod vedením vypravěče Greka. Družina 
dorazila k branám města Tian a chystá večerní kejkle. Kvůli 
Hranolčině bohémskému chování a Erikovým kapsářským 
prstíkům jim však opět hrozí žalář. Předtočená epizoda 
odehraná mezi Akiconem 2016 a Animefestem 2017.

Čtyři kejklíři – 5. epizoda (LIVE)
Hintzu, Trpaslík, Angie a Yuffie pokračují v hraní 
Pathfinderu pod vedením vypravěče Greka. Během 
posledního sezení (které jsme předtočili a přidali k ostatním 
epizodám na youtubovém kanálu Animefestu) uspořádala 
družina kejklířské představení před branami města Tian. 
Zůstanou na místě, kde o ně projevují zájem kněží bohyně 
Samary, magická gilda, městské paničky, místní varieté, 
a možná i elfský otrokář? Nebo opět prásknou do koní? 
Pokud Kejklíře neznáte, žádné obavy, začínat budeme 
shrnutím předchozích epizod formou maňáskového divadla! 

Soutěže



m
a

p
k

y
 ©

 M
a

g
d

a
 T

ů
m

o
v

á

R
o

tu
n

d
a

 &
 h

a
la

 A
1,

 1
. p

a
tr

o

R
o

tu
n

d
a

 &
 h

a
la

 A
1,

 p
ří

ze
m

í

K
o

n
g

re
s

o
v

é
 c

e
n

tr
u

m
, 2

. p
a

tr
o

s
á

l A
s

á
l A

s
á

l C
s

á
l C

s
á

l B
s

á
l B

re
g

is
tr

a
c

e
re

g
is

tr
a

c
e

š
a

tn
a

š
a

tn
a

in
fo

s
tá

n
e

k
in

fo
s

tá
n

e
k

re
s

ta
u

ra
c

e
re

s
ta

u
ra

c
e

za
s

tá
v

k
a

za
s

tá
v

k
a

W
C

W
C

v
ý

ta
h

v
ý

ta
h

A
1,

 p
ó

d
iu

m
A

1,
 p

ó
d

iu
m

o
b

č
e

rs
tv

e
n

í
o

b
č

e
rs

tv
e

n
í

p
ro

d
e

jn
í 

s
tá

n
k

y
p

ro
d

e
jn

í 
s

tá
n

k
y

s
á

l 
M

o
ra

v
a

s
á

l 
M

o
ra

v
a

c
ra

ft
 a

ll
e

y
c

ra
ft

 a
ll

e
y

c
o

s
p

la
y

 z
á

ze
m

í
c

o
s

p
la

y
 z

á
ze

m
í

konzolekonzole retrohernaretroherna

s
á

l 
B

rn
o

s
á

l 
B

rn
o

re
s

ta
u

ra
c

e
re

s
ta

u
ra

c
e

š
a

tn
a

š
a

tn
a

o
b

č
e

rs
tv

e
n

í
o

b
č

e
rs

tv
e

n
í

W
C

W
C

š
a

tn
a

š
a

tn
a

R
o

tu
n

d
a

R
o

tu
n

d
a

š
a

tn
a

š
a

tn
a a

rt
is

t 
a

ll
e

y
a

rt
is

t 
a

ll
e

y

a
rt

is
t 

a
ll

e
y

a
rt

is
t 

a
ll

e
y

a
rt

is
t 

a
ll

e
y

a
rt

is
t 

a
ll

e
y

a
rt

is
t 

a
ll

e
y

a
rt

is
t 

a
ll

e
y

fo
to

k
o

u
te

k
fo

to
k

o
u

te
k

in
fo

s
tá

n
e

k
in

fo
s

tá
n

e
k

A
F

 
s

tá
n

e
k

A
F

 
s

tá
n

e
k

h
u

d
e

b
n

í
h

ry
h

u
d

e
b

n
í

h
ry

s
k

il
l c

ra
ft

s
k

il
l c

ra
ft

deskohernadeskoherna

m
ó

d
n

í k
o

u
te

k
m

ó
d

n
í k

o
u

te
k

W
C

W
C

k
a

v
á

rn
a

k
a

v
á

rn
a

7



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 nonstop.
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.
Tělocvičny TJ Sokol Brno a ZŠ Kotlářská jsou od 
místa konání vzdáleny 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, půjdete rovně a jste u 
tělocvičny ZŠ Kotlářská, nebo se dáte doprava a po 
350 metrech dojdete k tělocvičně TJ Sokol. 
Z provozních důvodů je bohužel počet ubytovaných 
omezen.

V pátek a sobotu po konci hlavního programu 
budou posíleny tramvaje z výstaviště do centra.

BVV Kongresové centrum

Koishi Shop

festovní mapa
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Tělocvična TJ Sokol

Rotunda

Hlavní nádraží

Zvonařka

zastávka Hlavní nádraží

zastávka Konečného náměstí

zastávka Výstaviště – hlavní vstup

zastávka Křížkovského

zastávka Autobusové nádraží

Kino Scala

BVV 
Kongresové 

centrum

Rotunda

Občerstvení

mapa areálu

Bojový stan

Ubytování – Tělocvična Sokol & Kotlářka

Tělocvična ZŠ Kotlařská

Hala A1


