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Podrobné informace
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 17:30. Pro ostatní soutěže můžete hlasovat do neděle 9 hodin.
NATÁČENÍ COSPLAY MUSIC VIDEA
Časy, kdy mají přednost cosplayerské dvojice, trojice a skupinky:
Pátek: 16:30–17:15 u schodů vedle kongresového centra
Sobota: 13:00–13:45 u jezírka
Neděle: 11:00–11:45 u jezírka

Nákupní plán pro Animefest 2018
aneb To musíš vidět, zažít a ochutnat

Craft Alley sekce (levé křídlo pavilonu A1):
Setkej se s hrdiny, kteří tvoří doplňky anime světa vlastní silou. Najít zde můžeš: vypalování do dřeva, plyš, latex, šperky, motivy zalité do pryskyřice, ouška, ocásky,
květinové doplňky, módu inspirovanou
ﬁlmy nebo řízlou steampunkem, pískování sklenic i ručně malované hrnečky. Pokochej se, nakup, a nakonec se ještě nech
zmalovat hennou!

z jazykové bariéry. A co v prodejní sekci najdeš? Trička, polštáře, komiksy a knihy, katany, šaty, podtácky, postavičky z hlíny, plastu a kovu, hry, stylové kancelářské potřeby,
kontaktní čočky, nálepky, pohledy, paruky,
vybavení na cosplay, knoﬂíky, dakimakury…
a taky placky, spoustu placek!
Jídlo: Bez jídla by se celý fest mohl stát
poněkud fádním, a navíc i nebezpečným!
Hlad totiž dokáže divy, ale než zažít boj
o poslední sousta svačinek zbylých z cestování a riskovat tím vyhazov z Animefestu,
to raději seber sílu a vyraz na „Tour de bašta“ směrem od KC přes Rotundu až do pavilonu A1.
Před vstupem do Rotundy najdeš asijská
jídla, rámen, chybět nesmí ani klasické párky v rohlíku a různé smažené dobroty. Projdeš-li Rotundou do A1, čekají tě zákusky
v podobě vaﬂí, rybiček taijaki, nejrůznější
balené japonské dobroty typu POCKY, takojaki, raw sladkůstky a ano, v neposlední řadě i suši!
K doplnění tekutin využij kromě vody třeba
venkovní stan s kávou nebo stánek s bubble tea. Na balkoně v pavilonu A2 si můžeš
pro změnu odpočinout v non-stop otevřené
čajovně. Nezapomeň — konzumace alkoholu
je na Animefestu přísně zakázána, podnapilým není vstup povolen.
Jako každý rok i letos bude v provozu kavárna nahoře v Rotundě, tentokrát v podání Martina a jeho skvělé Putovní pražírny,
což je záruka férového kafe za férovou cenu.

Prodejní stánky (tělo pavilonu A1): „Váno- A na závěr malá soutěž — zdokumentuj
ce“ — toto označení nejlépe vystihuje dění a pošli na konci Animefestu své gurmánv naší stánkařské sekci. Ne snad proto, že by ské a nákupní zážitky na mail:
se něco rozdávalo zadarmo, ale všechen ten stankari-vendors@animefest.cz a vyhraj zashon a radost z nových věcí utváří jedineč- jímavé ceny! Více informací se dozvíš obranou sváteční atmosféru trhu. I letos bude na- tem e-mailem…
bídka mezinárodní, zboží přivezou prodejci
z Polska a Maďarska, ale i Francie či Malajsie. Zastoupení mají samozřejmě i domácí kolegové, takže k nákupu přistupuj bez obav
1

Přednášky
Slavnostní zahájení + křest Vějíře

Proč milujeme záporné postavy aneb
dualismus se nenosí
Pátek 21:00–22:00 sál A

Co charakterizuje nejlepší a nejoblíbenější
záporné postavy v anime i literatuře? Jak
vytvořit vlastní svět a charaktery, aby nebySeznámíte se s našimi hosty, dozvíte se o le- ly ploché ani klišoidní? Na několika příklatošních novinkách a představíme vám zají- dech si povíme zásady, které Japonci objemavé části programu. Součástí zahájení bu- vili již dávno. Totiž že zlo ani dobro nikdy
de také křest sborníku Vějíř.
není černobílé.

Pátek 18:00–19:00 Rotunda, A1 stream



Tokio: Levně a bez japonštiny
Pátek 19:30–20:30 sál Morava

Přednášející: Zuzana „Jacinda“ Strachotová
Jacinda kráčí téměř celý život jednou nohou v říši fantazie. Jakmile potkala anime, byla to láska
na první pohled. Ráda paří na kompu, čte a píše. Loni vydala první díl postapokalyptické série Devět dní
(FANTOM Print, 2017). Je zavilým ochráncem zvířat a odpůrcem pseudohumanistů.

Cestu do Japonska není třeba odkládat
na chvíli, až se naučíš japonsky nebo až na
šetříš majlant. Na této přednášce se dozvíš,
jak si to lze v Japonsku užít a zároveň ušet- Mimika v cosplayi
řit peníze, nebo si dokonce i nějaké vydělat. Víš například, že můžeš bydlet v Tokiu Pátek 21:00–22:00 sál Morava
zdarma a k tomu navštěvovat kurz japonCosplay se skládá ze slov „costume“ a „play“.
štiny, za který platí tobě?
Přednášející: Radek Miček
Při prezentaci na fotkách můžete část
Milovník kávy, čaje a anime. Specialista na laciné ces- „play“ vyjádřit snad jen správnou pózou netování, který si nedávno umínil, že se stane muzikantem. bo výrazem v obličeji. Spousta lidí se bo
hužel bojí více odvázat, co se obličejového
World cosplay panel
projevu týče. Na přednášce si rozebereme jednotlivé archetypy postav, nabereme
Pátek 19:30–20:30 A2, studio stage
trochu sebevědomí a nápadů na budoucí focení. A zkusíme si nevyhodit čelist.
Chcete se dozvědět, jak to vypadá s cosplay Přednášející: Eliška „Arashi“ Lysoňková

scénou v zahraničí? Jak vnímají fanoušci
Je
to
známka
PUNKu!
cosplay v různých zemích? Debatovat můžete s našimi zahraničními hosty, kteří také zasednou v porotách Cosplay soutěže Pátek 21:00–22:00 Módní koutek
a Cosplay debutu.
Samozřejmě bude prostor také pro vaše dotazy. Elegantním světem módy otřásla Vivienne
Přednášející: Eliška „Arashi“ Lysoňková
Westwood. A volánkový lolití svět taky neVášnivá cosplayerka, která s kostýmy začala v roce ní jen o tom kouzelném a elegantním. Spo2008, protože chtěla být na conech více vidět. Za tu lečně se podíváme na vroubek těm „drsdobu má na kontě kolem třiceti kostýmů a dvojná- nejm holkám“, který raději zvolí drsnou
sobnou reprezentaci České republiky na meziná- eleganci před vidinou pětipatrového dortu
rodní soutěži Eurocosplay. Trekkie, oncer, komik- se šlehačkou.
sák, gamer a nenapravitelný hnidopich.
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Přednášející: Darci



Staré zabudnuté klenoty anime
Pátek 22:30–23:30 A2, studio stage
Anime je tu s nami už nejakú chvíľku, avšak
s postupom rokov upadajú mnohé tituly do zabudnutia. Niektoré sa pripomenú
vďaka ﬁlmom alebo výročiam alebo prednáškam starých dinosaurov komunity.
Oprášme spolu anime, ktoré je staršie ako
väčšina z nás...
Přednášející: Michal „Saint“ Ďurﬁna
Fanúšik a zberateľ starších titulov anime, snažiac sa
spomaliť vlastné starnutie. Prednášajúci a organizátor na viacerých slovenských festivaloch.


Přednáška se podrobně zaměří na několik takových předmětů. Vycházet bude z témat probíraných v internetovém pořadu Japondělí.
Přednášející: Lucie „Lusi“ Melounová
O Japonsko a jeho kulturní speciﬁka se zajímá už
přes 10 let. Zemi vycházejícího slunce dvakrát navštívila a procestovala velkou část ostrova Honšú. Obzvláště ráda se vrtá v japonských kulturních
zvláštnostech a přednáší o nich. Od roku 2016 vytváří internetový pořad Japondělí.


Isekai: všední hrdinové přenesení
do nevšedních světů
Sobota 09:00–10:00 A2, hl. pódium

Fandomy — NÁMITKA!

Isekai, to jsou pří běhy o středoškolácích/otaku, kteří jsou přeneseni do fantasy
Pátek 23:00–00:00 sál A
světa, v němž děsně válí a holky po nich šílí.
Nejproslulejším zástupcem je Sword Art OnFandomy: místo, kde se sdružují v poklidu line. Ale co bylo před SAO? Nabízí isekai nědiskutující nadšenci o svých oblíbených dí- co víc než jen útěk od reality? A jaký je soulech, nebo aréna, ve které se všichni mezi se- časný vývoj isekai? Odpovědi na tyto otázky
bou řežou a nikdo nikoho neposlouchá? Co uslyšíte na přednášce.
nám vlastně fandomy nabízejí? Jaké jsou ty- Přednášející: Tereza Vavrdová
py fanoušků a jak se staví ke zvěrstvům, kte- Doktorandka, hráčka deskových her i DD a fanynka anirá se občas v jejich komunitách objevují? My me. Ve zbývajícím volném čase brouzdá na TV Tropes
jsme obhájce a žalobce, ale výsledek bude nebo sleduje youtubery věnující se anime a popkultuře.

(již počtvrté) jen na vás.
Přednášející: Aneta „Arakanga“ Ransdorfová
Sarkastická milovnice koček, která za usrkávání kávy tvrdí, že fandomy nejsou až takové zlo. Možná tomu i sama věří.
Přednášející: Kateřina „Hoples“ Štěrbová
Cynik, kritik fandomů a milovník hořkých černých
čajů. Pozorovatel současných fandomových trendů
a ta, kdo kroutí nevěřícně hlavou.


(Ne)všední japonské předměty
Sobota 09:00–10:00 Rotunda
Sobota 09:00–10:00 A1, stream
Japonec se během svého všedního dne setká
s hromadou předmětů, o které Evropan běžně vůbec nezavadí a o kterých často ani netuší, že vůbec existují nebo k čemu slouží. Podpisové razítko, čistítko uší, vyhřívaný stůl…

Herní urban legends
Sobota 10:30–11:30 Rotunda
Zlí jazykové tvrdí, že videohry způsobují úpadek společnosti, hloupnutí mládeže a smutná koťátka. No dobře, zas tak hrozný dopad asi hry nemají, podle mnohých legend
to s nimi ale často nemáme zrovna lehké.
Podle jedné fámy nám skrze ně vláda skenuje mozek, podle jiných kvůli nim pácháme sebevraždy. Co na tom, že to třeba ani
není pravda. Jenže lidskou povahu přitahují tajemná a neprobádaná zákoutí, a tak
se do nich vypravíme i my. Můžou hry
způsobit nukleární válku? Skrývají se pokémoni pod náklaďáky? A proč jsou krávy děsivější než démoni? Přijďte to zjistit!
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 Herní urban legends

Přednášející: Jana „Yufﬁe“ Kilianová
Yufﬁe je cynické a narcistické monstrum, které trpí abnormální posedlostí jednorožci, orky a piráty.
Miluje herní médium ve všech podobách, zbožňuje výzvy a nedokáže říct „ne“. I přes mnohé fámy
se po nocích neživí krví panen a neplánuje osvobození světa z otěží kapitalismu. Na neoblíbené tvrzení „nemůžeš mít všechno“ reaguje slovy: „Jsem
Yufﬁe, já můžu.“


Cosplay Performances

en

Sobota 11:00–12:00 A2, hl. pódium
Planning a cosplay skit can be very intimidating and often requires a lot of preparations. How do you start? What are
the main points you need to take care of?
In this panel, you will get some tips and tricks
for your next cosplay skit, especially regarding the preparation and scripting process,
in order to survive your stage experience
successfully.
Přednášející: Shiroku
S cosplayem a zpěvem začala již v roce 2006 a má
za sebou již přes 200 vystoupení. Miluje zážitky na jevišti a od roku 2014 píše cosplay scénky
pro cosplay soutěže. Užívá si tvorbu nových choreograﬁí a příběhů.
V roce 2016 reprezentovala, společně s Chiko, Německo na ﬁnále World Cosplay Summit a umístila
se na 4. místě. Letos společně vystoupí ve ﬁnále European Cosplay Gathering.
Ráda se seznamuje s dalšími nadšenci do cosplaye a organizuje velká focení se spoustou cosplayerů, také ráda navštěvuje cony v zahraničí. ČR navštíví poprvé a těší se na nové zážitky.


Sword Princess Amaltea — a fantasy
manga where women rule

en

Sobota 11:00–12:00 A2, studio stage
Fantasy and manga is extremely popular
entertainment of today but still dominated
by stories about men or worlds where men
rule. That is what Swedish manga artist
Natalia Batista wanted to avoid when she
4

made her manga Sword Princess Amaltea,
about a matriarchal fairy tale world where
the Queens rule, magic is power and the
princess rescues the prince. She will talk
about the work process, the active decisions
the made when building the story and the
road to publication. Her manga has already
been published in Sweden, Italy and Germany and will be released in the Czech Republic by Zanir and in the US by Tokyopop.
Přednášející: Natalia Batista
Natalia Batista je švédská kreslířka, ilustrátorka
a vyučuje komiksovou kresbu v Comic Art School
v Malmö. V roce 2009 vydala vlastním nákladem BL
mangu A song for Elise. Ve Švédsku se uvedla v roce
2010 dětskou mangou Mjau!, která byla také přeložena do portugalštiny, v roce 2017 ji vydalo nakladatelství Phoenix Dream Publishing v USA. Je autorkou trilogie Amaltea, princezna šermířka. Poprvé
vyšla ve Švédsku a také vycházela na pokračování
v italském online časopisu Doraetos Manga. V roce 2017 manga vyšla v USA, Německu a Itálii. České vydání připravuje Zanir na rok 2018.
Natalia je členkou švédské skupiny manga umělců
a zároveň vydavatelství Nosebleed Studio.


Akita Inu — Hrdý samuraj nebo plyšák
Sobota 12:30–13:30 A2, hl. pódium
Chtěli byste mít malý kousek Japonska doma? My doma jeden takový kousek Japonska
máme, a to v podobě krásné Japonky plemene Akita Inu, která nás bude na přednášce
doplňovat. Rádi bychom se s vámi v rámci přednášky podělili o naše zkušenosti
s pořízením, výchovou, chovem, výstavami
a vším, co jsme se o Akita Inu v průběhu let
naučili. Můžete se těšit na „historky z natáčení“ a vyprávění, s čím jsme se setkali během střetu Čechů a japonským plemenem.
Přednášející: Lucie „Fumikawa“ Sušilová a Martin „Kuma-san“ Bohatý
Studující pár, který spojila láska k Japonsku, anime
i komiksům a dobrému jídlu. Ve volném čase se věnujeme naší fence a chovatelství, experimentům
s vařením a pečením a cestování.


Isekai light novely tisíckrát jinak
a bizarněji
Sobota 13:30–14:30 A2, hl. pódium
Asi všichni viděli alespoň jedno anime
žánru isekai, jen někteří nejspíš nevíte,
že se jednalo o isekai. I když s námi tento žánr už nějakou dobu je, teprve až teď
se dočkal opravdu velkého vzestupu. Přednáška se však nebude zabývat velikány tohoto žánru, ale dobrými, podivnými i špatnými isekai light novelami, o kterých jste
nejspíše neslyšeli. Bude to přednáška z hlubin light novel o cestách do fantasy světa.
Přednášející: Zdeněk „Iseguy“ Pešek


Leathercraft

Život v kraječkách
Sobota 14:00–15:00 Módní koutek
Lolita, japonský módní styl, který se zrodil
kdesi v ulicích tokijského Harajuku. Pro mnohé však lolita móda neznamená jen hezké
šaty. Je to jejich součást, jejich životní styl.
Přednášející: Yuki
Lolitu nosím od roku 2013. Za ta léta se do mého
srdce stále více vrývá. Lolita pro mě není jen oblečení. Je to v podstatě velká část mě samotné.


Vývoj japonských televiznich game
show a proč jsou tak jiné
Sobota 14:00–15:00 Rotunda

en

Pokud vás vždy zajímalo kam až jsou
ochotni Japonci zajít v rámci televizní zábavy, nyní máte jedinečnou šanci to zjisI will present all the basic techniques of lea- tit. Od Takešiho hradu přes Downtown
thercraft. From the tools to the different steps až po podivnosti, které se v televizi odehráof working with leather, you will learn every- ly letos. Proč si to všechno mohou dovolit
thing to make your own armour or any kind a co nás možná ještě bude čekat.
of accessories. Based on the work in progress Přednášející: Filip „Fejsík“ Koval
pictures of my own armours, you‘ll see how Ostravský otaku, který již něco málo odpřednášel.
each technique is used for armour making. Od poctivého konzumenta se však hereticky odkloI will also have some tools and leather so nil k japonské pop kultuře a nyní mu nezbylo nic jinéyou can check those techniques in practice. ho než tyto informace podloudně šířit mezi lidi.

Sobota 14:00–15:00 A2, studio stage

Přednášející: Papa Cosplay
Cosplayer z Nantes ve Francii se s cosplayem poprvé seznámil na Blizzard Worldwide Invitational
v Paříži v roce 2008, ale pořádně začal cosplayovat v roce 2013 se svým vakuově tvarovaným brněním Buzze Rakeťáka. Když o rok později zahlédl fotky Aquamanova koženého brnění, vyzkoušel
svou vlastní verzi a zamiloval se do práce s kůží. Od té doby vyhrál několik mezinárodních soutěží, např. Blizzcon Costume Contest v Los Angeles
v roce 2015. Protože se věnuje také robotice, snaží se nyní spojit zpracování kůže a animatroniku.


Počátky moderního letectví na konci 19. století
Sobota 15:00–16:00 Módní koutek
Přednášející: Maxim





Jak ze sebe neudělat idiota v internetových diskuzích (nejen) o anime
Sobota 15:00–16:00 A2, hl. pódium
Cílem přednášky je uvést do světa diskuzí, a to hlavně těch českých, internetových
a souvisejících s anime komunitou. Základní zvyklosti i nepsaná pravidla, to vše
se na ní dozvíte a zjistíte, že diskuzní fórum není žádné strašidelné místo, na kterém by vás místní usedlíci roztrhali na kusy. Naopak, je to krásné rekreační místo,
když víte, jak na to. Ambicí přednášky je tedy zamezit negativním zkušenostem proměnou toxické hádky na pohodovou diskuzi —
ukázat, jak toho dosáhnout a jak ze sebe
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přesně v podle názvu neudělat idiota. Přijď- stávají do světa cosplaye. Něco si o tom
te se tedy podívat na tento malý detoxikač- povíme a ukážeme si, jak vypadá taková
„loliﬁkace cosplaye“.
ní kurz té naší komunity.
Přednášející: Adam Furik
Student, ﬂegmatik a těžký prokrastinátor — perfektní podmínky k tomu, aby našel svého koníčka v anime a manze.


Jak a čím se opít v Japonsku

Přednášející: Darci



Historie otaku
Sobota 17:30–18:30 Rotunda
Sobota 19. 5. 17:30–18:30 A1, stream

Jak se v Japonsku zformovala skupina zvaná otaku? Proč zrovna otaku? A proč je
Japonsko je země přímo stvořená pro mi- v Japonsku nemají rádi, nebo je to už jinak?
lovníky alkoholu. Kromě tradičních japon- Jestliže vás zajímají odpovědi na tyto otázky,
ských nápojů, jako je saké (nihonšu) a šóčú, přijďte na přednášku a třeba se je dozvíte.
se zde pije po kýblech i pivo, whisky a mno- Přednášející: Tereza „Zíza“ Bělecká
ho dalších. A právě o různých druzích alko- Vystudovaná a promovaná magistra, která má k Jaholu a také o tom, jak správně v Japonsku ponsku vždy co říci. Vzhledem k tomu přednáší již pár
let a zatím nehodlá přestat.
pít, se dozvíte v této přednášce.

Sobota 16:00–17:00 A2, hl. pódium

Přednášející: Petr „Prasátko“ Pauš
Autor strávil rok a čtvrt na japonské univerzitě, kde
se studenty a profesory vymetl všemožné hospody,
až mu z toho museli transplantovat (nejen) játra.


Filmoví skladatelé Japonska



Historie airsoftu a Japonsko bez
střelných zbraní
Sobota 17:30–18:30 A2, hl. pódium

Airsoft je v současné době celosvětovým
koníčkem, který k sobě přitahuje všechny
fanoušky zbraní a military. Ale věděli jste,
V této přednášce bych vás rád seznámil že vznikl jen jako náhražka palných zbras několika velkými ﬁlmovými skladateli ní? Že vznikl v Japonsku a počátky sahají
Japonska. Věnovat se budu jak jejich hud- už do poválečného období? Chcete-li se době, tak i pár zajímavostem z jejich života. zvědět něco o vzniku airsoftu a jeho bouřDost ale jinotajů, na pořadu bude zcela ur- livém vývoji, jste vítáni.
čitě Joe Hisaiši a Širi Sagisu a pak samo- Přednášející: Alfred Jäger
zřejmě ještě další.
Fanoušek Asie, anime, cosplay, K-popu, airsoftu

Sobota 16:00–17:00 Sál Morava

Přednášející: Mikoláš „Hawran“ Dvořáček
Jakožto skladatel se věnuje především hudbě, ﬁlosofování a moralizování. Ve volném čase však sleduje
anime, seriály a ﬁlmy a čte mangu a komiksy. Kromě
hudebního umění se ještě věnuje umění memeček.

a historie. Mým snem není v Asii žít, ani vidět všechno anime světa, ale faktem je, že výše uvedené tvoří významnou část mého života už mnoho let. Rád
si povídám, zajímám se a pátrám. Ještě raději se ale
dělím o své poznatky s ostatními.

Lolita vs. cosplay

Is cosplay getting toxic?



Sobota 17:00–18:00 Módní koutek



en

Sobota 16:00–17:00 sál Brno

Je známo, že lolita móda není žádný kostým. More and more cosplay is getting more poAle mangy a anime musí zobrazovat i mód- pular. With the population growing, the poní trendy a tak se stává, že se kraječky do- sitivity around cosplayers and non-cospla6

 Is cosplay getting toxic?

yers is shaking. How to deal with that?
How to overcome a fear of failure? How to
deal with the social media? How to start
cosplaying with no skills, no schools, no
crafting diplomas, courses? How to delete
the thoughts that you are not good enough?
How to cosplay when the „real“ world makes
you forget the hobby that you adore? How
to ignore all the body-shaming people endure? How to deal with sexual harassment
once you are in a costume? How to know
when it is appropriate to take pictures of
a cosplayer? I want a non-cosplayer to know
what problems cosplayers face while even
getting ready to wear their masterpiece.
Přednášející: T-oku
I started cosplaying in 2013. It is the most wonderful thing in the world, that can make you feel free
and be someone you want to be for a while (act, talk
and have fun). This hobby, or, maybe, a lifestyle made me learn sewing, prop-crafting, jewellery making,
editing and acting at the same time. And, of course,
I made lots and lots of friends.


Manga souboj století! Rozhodněte,
která pecka vyjde česky!
Sobota 17:30–18:30 Sál A
Zaslíbená Země Nezemě (Promised Neverland), nebo Berserk? Co vyjde v roce 2019
česky? Dva borci vyrazí do boje, aby vás
přesvědčili o svém favoritovi — a jen na hlasování zúčastněných bude, co nakonec vyhraje a vyjde jako další nový manga titul
u nakladatelství Crew. Máte svého favorita? Tak ho přijďte podpořit, hlasovat... nebo i přihodit na misku vah další argument!
Tohle je akce, kterou si fanoušci mangy nemůžou nechat ujít!

Korzety — něco o nich a jak je nosit
Sobota 18:00–19:00 Módní koutek
Něco z historie korzetů, něco o současnosti, druhy korzetů, něco o tom, kdo u nás
korzety šije, kde a jak získat výhodně korzet, kde a jak získat kvalitní korzet a hlavně, jak korzet správně nosit a jak si ho sama správně zašněrovat.
Přednášející: Tsuki



Jak třemi tahy porazit generála aneb
šógi ve světě a v ČR
Sobota 18:30–19:30 Sál Morava
Představíme si japonskou šachovou hru generálů, její pravidla a kulturu. Vysvětlíme
si, jak řešit cume ve třech tazích a povíme
si o nejznámějších profesionálních hráčích
v Japonsku. A aby to nebylo málo, rozkryjeme historické začátky šógi v naší české
kotlině a turnaje v Evropě. Přijďte a vyzvěte mě ve hře generálů!
Přednášející: Long „Gnolod“ Do
Šógi, japonské obdobě šachů, se věnuji již téměř
tři roky. Díky tomu jsem si zahrál na turnajích
na Ukrajině, Nizozemsku a v Japonsku a poznal
tak amaterský svět šógi nejen u nás, ale i ve světě.


Jak jsem zničil českou anime komunitu
Sobota 18:30–19:30 Rotunda

V posledním půl roce se toho v české anime
komunitě semlelo hodně. Několik z nejpopulárnějších anime webů omezilo nebo ukončilo činnost, všude vládla panika z údajných
Přednášející: Nakladatelství Crew
nových regulací EU, prostě se zdálo, jako by
Jako rozhodčí poslouží Petr Litoš a Jiří Pavlovský českou komunitu od úplného konce dělily
z nakladatelství Crew. Za Promised Neverland bude měsíce nebo dokonce dny. Uprostřed rozvášbojovat Jakub „Mlátička“ Toren a za Berserka po- něného davu stál nejvýrazněji muž, kterého
zdvihne pěst Raijin „Sekáč“ Thomas. O osudu zápa- záhy začala jedna ze stran chválit a podporovat… a druhá zatracovat a urážet. Muž, ktesu rozhodnou všichni, kteří dorazí!

rý byl mnohými označen za největší zhoubu české anime komunity od spuštění google
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překladače či vysílání dabovaného Naruta.
V přednášce se dozvíte jeho skutečný příběh.

světleno vnímání alchymie vně i mimo FMA
a také základní prameny, z nichž vycházela
Přednášející: Tadeáš „Meon“ Jojko
Hiromu Arakawa při jeho tvorbě. PřednášStudent japanologie a dlouholetý weeb, ve kterém se ná- ka si klade za cíl seznámit veřejnost s podhle zrodila touha poznat produkci anime do hloubky. statou myšlenky FMA, ne odvozovat systém

Kabaly, řešit teologické otázky náboženství
From Zero to Hero — How to make nebo srovnávat západní a východní ﬁlozoﬁi.

a muscle suit

en

Sobota 18:30–19:30 A2, hl. pódium
Characters in Video Games, Movies and Animes are often very muscular or have different proportions than regular people. Since
these proportions are not easily obtainable,
cosplayers usually have to adapt the designs
to make it ﬁt on a normal human Frame. To
get as close as possible to the original, there’s also the option of using a muscle suit.
While muscle suits are available for sale in
multiple online shops, people ﬁnd out quickly that the selection is limited, and it’s also
rather expensive. If you don’t wanna spend
a ton of money, this panel will give you a few
insights into how to make your own muscle
suit from scratch. I will show you that you
don’t always have to rely on expensive stuff
to get what you want, and will teach you what
materials to use and how to work with them.
Přednášející: Eye of Sauron Designs
Daniel/EyeofSauronDesigns se cosplayi věnuje od roku 2010 a je známý díky kostýmům brnění a svalů. Zpočátku pracoval nejvíc s EVA Foam, ale postupně svůj
záběr rozšířil na nejrůznější materiály, od šití po odlévání pryskyřice. Často se úspěšně účastní cosplay soutěží, mimo jiné reprezentoval Rakousko na ﬁnále Eurocosplay. Vybírá si postavy z ﬁlmů, seriálů, her a anime.

Přednášející: Emil „Story“ Palatínus
Konzultant informačních technologií a příležitostně graﬁk-básník-spisovatel, který zahání nudu hraním si s ohněm.


Special Effects in Hollywood

en

Sobota 20:00–21:00 Sál Morava
Special Effects is the craft of making impossible, possible. Probably every movie made in
the world is using some form of VFX. If you
would like to know more about how the production of those look Behind the Scene, then
come and join me on this exciting adventure.
Přednášející: Marek Walczyk
I work in video production for over 8 years. As a freelancer, TV editor and now Visual Effects Producer.


Jak uspět v boji proti sailor uniformám — umění šití
Sobota 20:00–21:30 A2, studio stage

Sobota 20:00–21:00 Sál A

Trápí vás sailor límečky, či uniformy obecně, a nejste se svými výsledky 100% spokojeni? Nebo jste snad boj s tímto nepřítelem
již vzdali? To přeci vůbec nevadí! Jsem zde,
abych vám pomohla! Po kratičké rekapitulaci skládané sukně se na to společně podíváme — a to pořádně, od střihu až ke zhotovení. Kromě názorných ukázek se můžete těšit
i na malou brožurku se srhnutím celé přednáky, která po jejím skončení zůstává vaším
majetkem. A to za to přeci stojí! Tak přijďte.

Alchymie je rozporuplné odvětví na pomezí
ﬁlozoﬁe, vědy a magie, a proto je i Ocelový
alchymista protkán jinotaji, odkazy a narážkami na esenci reálného světa. V postupném odkrývání symboliky v FMA bude vy-

Přednášející: Tawii Szöllösy
Profesionální krejčí, módní a graﬁcká designérka a v neposlední řadě cosplayerka tělem i duší. Na svém kontě má několik ocenění z prestižních módních návrhářských přehlídek, nově je
i autorkou návrhů oděvů pro světovou gymnastic-



Alchymie na pozadí Fullmetal Alchemist
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kou olympiádu. K dnešnímu dni její portfolio sčítá
přes 70 vlastnoručně vytvořených kostýmů pro sebe i na zakázku a účast na několika zahraničních conech jako porotce a host. Cosplayi se aktivně věnuje od února 2013 a v komunitě je známá především
jako osůbka malého vzrůstu s velkými zkušenostmi.


Historie české lolita komunity
Sobota 20:00–21:00 Módní koutek
Kdy a jak tato móda v Česku začínala? Které
srazy byly ty nejúžasnější a nejnádhernější?
Na jakých zajímavých projektech se naše komunita podílela? Byly u nás někdy kamenné obchody s lolita módou? Zde se dozvíte
odpovědi — plus fotky a videa jako důkazy!
Přednášející: Pierrette
Majitelka lolita butiku Porcelain Doll, šéfredaktorka
módního časopisu Sličná Antonie, průkopnice lolita
módy v Česku už od roku 2005.


Sedm cest japonského náboženství
Sobota 21:00–22:00 Sál Morava
Sedm cest, které formovaly a formují japonskou společnost. Od počátků šintoismu se svými mýty a legendami přes čínské
vlivy buddhismu, taoismu či konfucianismu
až po současnost. Tradice a zvyklosti určující směr dějin i se svou odvrácenou tváří.
Přednášející: Petr „Haffy“ Hofman
Student prvního ročníku japonských studií na Univerzitě Karlově, který nepohrdne zajímavou knížkou,
hrou či dobrým anime. Ve volném čase překladatel
videí o Japonsku na portále Videačesky a snad budoucí cestovatel do destinací, o kterých si zatím nechává jenom zdát.

hrané, tak animované ﬁlmy. Pracoval s fanservisem a ještě za něj divákovi vynadal.
Přednášející: Martin Vašička
Filmový nadšenec sledující všechno možné od dánských artových ﬁlmů až po ﬁlmy s Kevinem Sorbem.
Spisovatel, co nepíše. Kreslíř, co nekreslí. Filmař, co
netočí. Ale chtěl by.


Rozmíšky, půtky, hejty a „oprávněná
kritika“ v běhu dvou dekád
Sobota 21:00–22:00 Rotunda
Sobota 21:00–22:00 A1, stream
Slyšeli jste to? V dřevních dobách internetových byla naše komunita sluníčkovou rodinkou, ve které se všichni měli rádi, navzájem
se respektovali, pomáhali si a neváhali podpořit jakoukoliv nezištnou činnost ve volném
čase pro blaho komunity nebo tvůrčí pokusy
jejich členů. Pak to ale přišlo! Zjevili se jak
přízraky a zaplavili do té doby mírumilovný
tok packetů informační dálnice žlučí. Ano,
přišli hejtři, leč nebyli sami. Následovali je
ničitelé tvůrčích dušiček, kteří žijí z utrpení
a slz začínajících umělců. Vzápětí se zhmotnili do odbornosti či pseudo-odbornosti
zahalení kritici, které doplnili stěžovatelé
na vše. Ta tam byla rajská zahrada internetových diskusí, místo toho se musíme brodit
toxickou skládkou či bloudit bezduchou pustinou lajků, dislajků, ignorů, banů a komentářů. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. A ti
z vás, kteří chtějí alespoň letmo nahlédnout
do sporů minulých, současných a budoucích otaku, nechť navštíví tuto přednášku.

Podivuhodný Šion Sonoí

Přednášející: Pavel „Grek1“ Chmel
Fanoušek mnoha věcí, který rád poskytne svůj názor
bez ohledu na to, zdali je na něj vůbec někdo zvědav.
Pro některé strojař a ﬁlosof do posledního šroubku,
pro jiné zas ukecaný idiot.

Sobota 21:00–22:00 A2, hl. podium

Jak získat brand levněji





Málokterý režisér má tak široký rozsah své Sobota 21:00–22:00 Módní koutek
tvorby. Od romancí podivných existencí
přes sci-ﬁ až po hiphopový muzikál. Experi- Jak ušetřit na značkovém lolita oblečení.
mentátor, který reﬂektoval ve své tvorbě jak Přednášející: Yuki
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Jak šel čas českou cosplay komunitou

vyprávění o tom, jak v (nejen) českých luzích a hájích kráčíme tvorbou AMV zatímSobota 22:00–23:00 A2, studio stage
co roky přibývají vás provede nejpravidelnější účastník ﬁnálového klání. Najdeme
Od paruk koupených u Vietnamců až po la- si čas na několik ukázek, ale hlavní procefrontky, od kartonu k worble a od Naru- mítací část se bude konat až další hodinu.
ta k Overwatch — provedeme vás cosplay Přednášející: Luděk „Nya-chan Production“ Rájecký
komunitou od jejích těžkých začátků Bytost neurčitého pohlaví věnující se tvorbě AMV,
kresbě podivných komiksů a fanartů, psaní, létaní
až po krutopřísnost světového formátu.
Přednášející: Michaela „Clover“ Pektorová
Kateřina „Myra“ Jägerová
Myra a Clover jsou cosplayerky sídlící v Praze. Dospěláci na plný úvazek, ale přesto velmi rády sednou za šicí stroj a kují pikle na další zajímavou cosplay výzvu.


Superhrdina Salaryman
Sobota 22:00–23:00 A2, hl. podium
Kdo jsou ti muži v oblecích, kteří spí ve vlacích a vzbudí se přesně na čas, aby vystoupili na své zastávce? Co je zač ta armáda stejně vypadajících mužů zaplavující ulice během
obědové přestávky? Pojďte nakouknout do japonského korporátního světa a zjistit, co vše
se skrývá pod tajemným pojmem salaryman.
Nezůstaneme jenom u těch skutečných, ale
zkusíme prozkoumat i jejich protějšky v anime.
Přednášející: Barbora „Bell“ Pawliková
Sama sebe považuje za zkušenou členku otaku komunity a počet shlédnutých anime každou sezónu
zvyšuje o dvojciferné číslo. Má ráda komedie a fantasy a je ochotná koukat na jakékoli hudební anime
(i když u toho občas trpí). Jejím životním cílem, zatím stále ještě nenaplněným, je mít v anime listu větší počet shlédnutých anime, než je epizod One Piece.


po vesmíru, sbírání lodí a další nejen kreativní tvorbě, hlavně spojené s Japonskem a japonskou otaku
sférou. Ráda míchá dohromady nemíchatelné a objevuje neobjevené..


Japonský pohřeb
Sobota 23:00–00:00 A2, hl. podium
Na světě existuje jediná věc, kterou máme všichni stoprocentně jistou, a tou věcí
je smrt. Pohřeb, jenž poté následuje, dává
možnost posledního rozloučení s člověkem,
kterého jsme znali a kterého jsme i snad
měli rádi. Pokusím se vám představit, jak
probíhá takové rozloučení v Japonsku společně s rituály a zvyky, které nebožtíka a jeho příbuzné čekají.
Přednášející: Alexandra „Sušenka“ Halasová
Jelikož mi Česká pošta v jedenácti nedoručila dopis
z Bradavic, nezbylo mi nic jiného než se přestěhovat
do Prahy, najít si práci a začít žít normální život.


AMV z historie Animefestu
Sobota 23:00–20:00 Sál Morava

Patnáct let je dlouhá doba, a vybrat z patnácti let reprezentativní AMV, to je úkol
skoro nemožný. I tak se o to pokusíme,
Sobota 22:00–23:00 Sál Morava
a byť nejspíš některé roky s lítostí přeskočíme, doufáme, že naše hodinka nosAnimefest pořádá patnáctý ročník, a tím talgie vás přesvědčí, že česká AMV scéna
pádem tu máme i patnáctý rok soutěže, umí zplodit i démanty a občas i ta múza
která je často brána za „národní mistrov- sedne. Doprovodný komentář spíše ministví“ tvůrců AMV. V tuto chvíli už bude mální, čekejte hlavně nálož dobrých kousjasné, kdo získal plyšového Totora za rok ků (opět nejen) české historie AMV scény.
2018, ale my si k oslavám přidáme reka- Přednášející: Luděk „Nya-chan Production“ Rájecký

pitulaci let minulých. Hodinovým blokem

15 let AMV soutěže na Animefestu
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Ryby a Japonsko
Neděle 08:00–09:00 A2, hl. pódium

ry professionals and intellectual property holders to make sure the customers are able to
buy ofﬁcial merchandise only and thus support the original artists and studios. In this
event, Maakie, ﬁgure and merchandise expert from FakeIsSad, will talk about all different kinds of fake items in our hobby and
you have the opportunity to ask questions!

Není třeba zmiňovat, že ryby a Japonsko
k sobě patří. Některé však k němu patří
tak nějak víc. Například tuňák, fugu, kapři
koi nebo velryby, které vlastně nejsou ryby.
Přijďte se dozvědět pár zajímavostí o těch- Přednášející: Maakie
to tvorech okupujících svět pod hladinou. Figure and merchandise expert from FakeIsSad.
Přednášející: Honza Jekl
Stále studující, poznání milující snílek. V současnosti doufající, že přednášet se lze naučit iterativním algoritmem.


Svět textových RPG — anime a jiné
podivnosti
Neděle 08:30–09:30 Sál Morava
Ve světě rozrůstající se virtuální zábavy, ve kterém se už lidé nechodí bavit ven,
vznikl fenomén zvaný textové RPG. Nebudeme-li se omezovat, najdete mezi nimi sci-ﬁ, fantasy, inspiraci různými seriály nebo
anime, jaoi a další patvary hybridů, které
dokáže vytvořit pouze chorobná lidská mysl. A však i tato ukázka děsivé lidské fantazie se musí řídit určitými pravidly, psanými
i nepsanými, jejichž tajemství se pokusí naše přednáška odhalit.
Přednášející: Valentýna „Alia“ Sadecká
Otravný a vlezlý tvor, kterého je všude plno, ale
když jej výjimečně opravdu potřebujete, není k nalezení. Snaží se o objektivní kritiku, ačkoliv je poté
pronásledován rozlíceným davem, který jej chce upálit na hranici nebo umlátit železnou tyčkou od plotu.
Nepoučitelný milovník brakové literatury i fantasy
ﬁlmů a nedobrovolný student programování.


Fake Is Sad/Bootleg Panel

en

Neděle 09:00–10:00 A2, hl. pódium



Historička a šermíř v Anglii aneb
kam se podívat
Neděle 09:00–10:00 Módní koutek
Zajímavosti nejen z Londýna.
Přednášející: Victorian Catherine


Vietnam — od severu k jihu
Neděle 09:30–10:30 Sál Morava
Povídání o tom, jak jsem se poprvé ocitla
na asijském kontinentu a projela Vietnam
od severu k jihu se svojí krosnou a kamarádkou. Mnoho lidí nám říkalo, abychom nejezdily (jako dvě mladé 160centimetrové ženy),
nicméně jsme se nenechaly odradit! Cestování
na vlastní pěst je úžasná zábava a zkušenost.
Ať už se chystáte navštívit přímo Vietnam,
či byste rádi kamkoli vyjeli sami, ale máte
obavy, tak je tato přednáška právě pro vás.
Přednášející: Victorian Catherine
Studentka, vášnivá geoložka, bláznivá fanynka japonské a obecně celkově asijské kultury, milovnice dobrého jídla, energická barmanka, diktátorská učitelka
ve školce, velká konspirační teoretička, věčně zmatená cestovatelka a mnoho dalšího. Je mírumilovná, ale
pokud ji naštvete, zachrání vás jen dobrá čokoláda.


Posing for cosplay

en

Neděle 10:00–11:00 A2, studio stage

FakeIsSad is a European initiative to get rid
of unofﬁcial merchandise in convention dea- Being able to choose poses, which suit your
ler areas. They work with a team of experts character is an essential skill you need as
in the ﬁeld of merchandise, as well as indust- a cosplayer. May it be for a quick picture at
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 Posing for cosplay

the convention venue or during a well-planned photo shooting. How do you portrait
a cute or sexy character? How a male or female? What are the main differences?
In this panel, you will get some guidelines in order to put your next character into the right light.
Přednášející: Shiroku
S cosplayem a zpěvem začala již v roce 2006 a má
za sebou již přes 200 vystoupení. Miluje zážitky na jevišti a od roku 2014 píše cosplay scénky
pro cosplay soutěže. Užívá si tvorbu nových choreograﬁí a příběhů. V roce 2016 reprezentovala, společně s Chiko, Německo na ﬁnále World Cosplay
Summit a umístila se na 4. místě. Letos společně vystoupí ve ﬁnále European Cosplay Gathering. Ráda
se seznamuje s dalšími nadšenci do cosplaye a organizuje velká focení se spoustou cosplayerů, také ráda navštěvuje cony v zahraničí. ČR navštíví poprvé
a těší se na nové zážitky.


ní reality a její potencionální budoucnost.
Přednášející: Tomáš „Ludius“ Novotný
Pro lidi může působit jako kreativní a ambiciózní
magor, který se zajímá snad o vše. Od technologie
a populární vědy až po umění nebo anime. Ve všem
si tedy snaží najít zábavu.


Výroba (cosplay) meče třikrát jinak
Neděle 11:00–12:30 A2, studio stage
Meče ke cosplayi neodmyslitelně patří a nejeden z nás se někdy potýkal s otázkou, které z dostupných technik a materiálů na výrobu svého meče použít.
Cosplayeři Ali, Germia a Ketrin představí různé způsoby a materiály pro tvorbu
cosplay meče od pěny přes worblu až k odlévání + spousty pěkných vychytávek týkající se výztuh nebo podsvícení LED světly.

Přednášející: Robert Waschka
Herec, šermířský lektor, manžel, otec, autor, rozhodce a mediátor… nikoli nutně v tomto pořadí.

Přednášející: Marie „Germia“ Moozová
Herní cosplayerka a poloprofesionální hráčka týmu
eSuba s úspěchy na domácích a mezinárodních soutěžích. Vyhrála soutěže Animefest, prestižní Eurocosplay nebo Dreamhack.
Přednášející: Aleš „Ali“ Strmiska
Cosplayer kladoucí důraz na kvalitu provedení, painting a osvětlení. Je jeden z nejúspěšnějších cosplayerů,a to hlavně díky svému umístění na prestižní soutěži Cosplay World Masters nebo Magic Monaco.
Přednášející: Katarína „Ketrin“ Petrášková
Jedna z nejdéle působících herních cosplayerek domácí scény, organizátorka cosplay akcí a spoluzakladatelka cosplayerské skupiny CZ/SK LoL
cosplayers.

Anime ve virtuální realitě

Na vlnách elektra

Neděle 10:30–11:30 A2, hl. pódium

Neděle 11:00–12:00 Sál Morava

Retro
Neděle 10:00–11:00 Rotunda
Osmý syn osmého syna… ale ne, o magii nejde, letos shrneme v jednom čase a na jednom místě předchozí přednášky Domu rytířských ctností. Takže namátkou: Kirito
100, Cosﬁght, Evropský šerm v Anime 1a½
a tak dále. Od kreslounů k nezbedným
školačkám, a možná přijde i dědek s holí.



Virtuální realita poslední roky získává větší
popularitu a je stále atraktivnější, nemohla tedy minout ani anime průmysl. Vzniklo několik projektů ohledně propojení
s anime. Avšak aby tyto dvě senzace měly
úspěch, musí především zaujmout lidi natolik, aby spolu chtěli hrát. V této přednášce se podíváme na souhru anime a virtuál12



Máte rádi elektronickou hudbu, techno je
pro vás všechno či jste jen zvědaví, jak ten
„rambajz“ vlastně v Japonsku vznikal a jak
se vzájemně ovlivňoval se západní tvorbou?
Můžete se těšit na průřez japonskou produkcí elektronické hudby od dob prvních syntetizátorů a hudebních experimentů přes zlatou
vlnu elektropopu, následný techno a tran-

 Na vlnách elektra

ce boom až po moderní a oblíbené tvrdší
styly, jako jsou hardtek nebo drum‘n‘bass.

Přednášející: Jan „Hanz“ Pôbiš
O japonskou kulturu se zajímá již více než deset let,
především pak o videoherní produkci a bojová umění. Můžete ho znát nejen z přednášek na Animefestu, ale také z hodin Kendó na Univerzitě Palackého
v Olomouci nebo Japonského jara.


Co nového v Harajuku
Neděle 11:00–12:00 Módní koutek
Letem Harajuku a Shibuya módním světem
aneb co nového se událo ve světě japonské
módy za posledních 12 měsíců! Jistě načerpáte novou inspiraci a nejnovější drby z módních přehlídek, Harajuku fashion walků
a kouknete se co nového můžete vidět na těch
nejkreativnějších módních ulicích Japonska.
Přednášející: Reina Rin
Jsem fashion nadšenec, zajímá mě Harajuku&Shibuya móda, a inspiruje mě úžasný svět haute couture. Jsem přesvědčena, že kombinováním různých
aspektů a charakteristických rysů jednotlivých módních subkultur si člověk rozvine imaginaci, styl a jeho fantazie bude mít dost krmení na to, aby se plně
rozvinula v krásný módní květ. Návrhářka, švadlenka, lolita, shironuri, fotografka, modelka, tanečnice,
hudebnice, umělec.


Japonské hlasové herectví
Neděle 12:00–13:00 Sál Morava

Kdybych se narodil před sto lety…
v Japonsku
Neděle 13:00–14:00 A2, studio stage
Naše země letos slaví sto let od vzniku
svého současného politického zřízení v roce 1918. Tehdejší doba byla bohatá na velké historické události. Končila Velká válka, zanikaly staré státy a vznikaly nové
a v Rusku si dláždila cestu k moci jedna
z největších pohrom lidstva. Co se ale odehrávalo na druhé straně světa v Japonsku,
zatímco Čechoslováci juchali nad svým novým státem? To zjistíte na této přednášce.
Přednášející: Ondřej „Alexej“ Kolařík
Věčný student, notorický otaku, rytíř bez bázně a hany, snílek, čerstvý manžel a otec, milovník
(ne)dobrého pití a jiných požitků, fanatický knihomol, všudybyl a bůhvícoještě. Živě se zajímá o historii a jeho velikou zálibou jsou, mimo jiné, právě dějiny Japonska.


Zakončení conu
Neděle 14:00–15:00 Rotunda
Neděle 14:00–15:00 A1, stream
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.


Pojem „seijú“ je v posledních letech populární nejen v Japonsku, ale i ve světě. Fanoušci
začínají oceňovat herecké výkony hlasových
herců seijú, bez kterých by žádné anime
a hry neměly ty správné grády. V této přednášce se dozvíte, jaké musíte mít předpoklady, abyste se mohli stát se hlasovým hercem.
Přednášející: Tereza „T3rreza“ Brussová
Japonskému hlasovému herectví se věnuje od roku
2015 jako samouk. Od roku 2017 se při návštěvě Japonska účastní hodin pro hlasové herce. Když má
čas, hraje hry, studuje nebo spí.
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Promítání

Posel klamů

Pátek 19:00–00:00 sál B (cz/ang. tit.)
Neděle 02:00–07:00 A2, hl. pódium (cz/ang. tit.)
Pozn: pokud není označeno jinak, ﬁlmy jsou 13 × 25 minut
promítány s českými titulky.
Posel klamů se soustředí na podivný sociální fenomén odehrávající se v tokijském
Vzdálenější než vesmír
Musašinu, jenž spojují útoky mladého násilníka, Malého pálkaře. Děj tohoto mysPátek 18:00–19:00 sál A
teriózního psychologického seriálu se poSobota 08:00–09:00 A2, hl. pódium
stupně soustředí na několik postav, kterých
2 × 25 minut
se tajemný fenomén týká. Příběh odhaluje
Mari Tamaki už od malička chtěla dokázat minulost vyšetřujících i podezřelých a poněco světoborného, ale ještě než se odhod- stupně rozplétá smyčku tajemství, kterým
lala k prvnímu kroku, vždy zaváhala a na- je útočník se zlatými kolečkovými bruslekonec utekla. To se ovšem změní ve chví- mi — Malý pálkař.
li, kdy se seznámí se Širase, spolužačkou Překlad: Ely K. Vítová
odhodlanou za každou cenu odcestovat 妄想代理人 Paranoia Agent

do Antarktidy, kde se kdysi ztratila její máSluneční
apokalypsa:
Duch Slunce
ma. Než se stačí vzpamatovat, Mari strhne nadšení pro polární výpravu a společně
se Širase a dalšími dvěma kamarádkami Pátek 19:30–22:00 A2, hl. pódium
se vydá na místo vzdálenější než samotná Sobota 21:30–00:00 sál B (ang. tit.)
Neděle 12:00–14:30 sál A
hranice vesmíru.
Překlad: Tadeáš „Meon“ Jojko
2 × 75 minut
宇宙ゟも遠い場所
Obrovské zemětřesení zničí hlavní město
A Place Further Than the Universe
Japonska a rozdělí hlavní ostrov na sever
ní a jižní polovinu. Země v době krize přijíRozhovory s půlslečnami
má pomoc od dvou okolních velmocí — USA
a Číny. Pod touto „pomocí“ se však skrývá
Pátek 18:00–19:00 A2, hl. pódium
okupace a velké množství Japonců se proto
Sobota 12:30–13:30 sál B (ang. tit.)
uchýlí do bezpečí na Tchaj-wan. Jenže opraSobota 23:00–00:00 sál A
vy nejdou tak rychle, jak se předpokládalo,
2 × 25 minut
a napětí mezi japonskými uprchlíky a domoStrašidla, nebo také pololidé, žili po boku rodými Tchajwanci začíná postupně narůstat.
lidí celé věky a v posledních letech se do- Překlad: Tomáš „Toru“ Dostál
konce začlenili do společnosti. Tecuo, uči- 太陽の黙示録 A Spirit of The Sun

tel biologie, se o ně vždy zajímal, ale žádTajemství
UFO
akademie:
Zákony
né nepotkal až do chvíle, než se mu tři
strašidelné slečny objeví ve třídě. Aby to- vesmíru
ho nebylo málo, škola navíc zaměstná i sukubu a Tecuo tak má konečně příležitost Pátek 21:45–00:00 Rotunda
se o strašidlech nejen něco naučit, ale do- Sobota 13:30–15:30 sál A
125 minut
konce jim i pomoct.
Překlad: Michala „Miki“ Kropáčková
Život pěti středoškoláků Reie, Anny, Tairy,
亜人ちゃんは語りたい
Haru a Eisukeho se náhle změní, když HaInterviews with Monster Girls
ruinu sestru unesou mimozemšťani a nasadí

jí do mozku čip. Pětice přátel se dívku sna14

 Tajemství UFO akademie…

ží zachránit a poodhalit roušku záhadných
událostí, které je obklopují. Co se skrývá
na odvrácené straně Měsíce? Jaké jsou úmysly mimozemšťanů, kteří inﬁltrovali Ameriku, Rusko a Čínu? Co opravdu Zemi hrozí
a je zde vůbec nějaká naděje do budoucna?
Překlad: Petr „Astrak“ Kabelka
UFO学園の秘密 The Laws of the Universe Part 0


Fashion Mix

Někteří se se svými city potýkají a nedaří
se jim ani vyznat, jiní zažívají čistou radost
ze svých prvních romantických zkušeností. Co všechno může mladá láska přinést?
A jak těžké může být říct „miluju tě“?
Překlad: Petr „Astrak“ Kabelka
徒然チルドレン Tsuredure Children


Vesmírný koráb Jamato 2202: Bojovníci lásky (I. — III. epizoda)

Pátek 22:00–00:00 Módní koutek
Sobota 08:00–09:00 Módní koutek
Sobota 11:00–13:00 Módní koutek
Sobota 22:00–00:00 Módní koutek
Neděle 08:00–09:00 Módní koutek

Sobota 00:30–01:30 A2, hl. pódium I.
Sobota 01:30–03:30 A2, hl. pódium II.
Sobota 03:30–05:30 A2, hl. pódium III.
50, 100, 100 minut
Od rozhodující bitvy uplynuly tři roky. Země s Gamilasem žijí v míru a společně
Výběr těch nejzajímavějších videí ze světa se snaží potlačit síly Gatlantisu. Spojenecjaponské módy. Představení stylů, rozhovo- ká ﬂotila se však náhle ocitá tváři v tvář
ry, přehlídky, módní tipy a triky, parodie… technologicky vyspělejší lodi, která za krát
kou chvíli zdecimuje většinu loďstva. PodaProfesionální provokatérka Takagi
ří se kapitánu Kodaiovi odvrátit hrozící nebezpečí? A kdo je ten neznámý hlas, který
Pátek 23:00–00:00 A2, hl. pódium
ho nabádá, aby opět usedl do kapitánskéNeděle 08:30–09:30 Rotunda
ho křesla Jamata?
2 × 25 minut
Překlad: Eva „TaraH“ Doležalová
Středoškolák Nišikata má v životě jeden zá- 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち
sadní problém — svou spolužačku Takagi. Space Battleship Yamato 2202

Ta si ho neustále dobírá, tropí si z něj leCitrus
graci a ztrapňuje ho před učitelem i ostatními spolužáky bez toho, aby se Nišikatovi byť jen jednou podařilo jí to vrátit. Den Sobota 08:00–09:00 sál B (ang. tit.)
po dni však Nišikata přichází s novými ná- Sobota 10:00–11:00 A2, hl. pódium
pady a nevzdává se. Podaří se mu Takagi Neděle 02:00–03:00 A2, studio stage
Neděle 12:30–13:30 sál B
alespoň jednou dostat?
Překlad: Ely K. Vítová
2 × 25 minut
からかい上手の高木さん
Juzu si svůj první den v nové škole předKarakai Jōzu no Takagi-san
stavovala poněkud jinak, nevěděla totiž,

že přestoupila na silně konzervativní dívčí
Flákači
akademii. Místo vysněné středoškolské romance ji čeká mnoho pravidel a potíže v poSobota 00:00–01:00 A2, studio stage
době přísné předsedkyně studentské rady
Sobota 20:00–21:00 A2, hlavní pódium
Mei. Juzu se musí vyrovnat s novou rodinNeděle 00:00–01:00 A2, studio stage
nou situací, novým prostředím a zjištěním,
Neděle 13:30–14:30 sál B
že láska a nenávist jsou si často blíž, než
2 × 75 minut
bychom si rádi připustili.
Flákači epizodicky zachycují příběhy něko- Překlad: Ely K. Vítová

lika obyčejných středoškoláků a jejich lásek.
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Gaččaman Crowds
Sobota 08:00–09:00 A2, studio stage
Sobota 11:00–12:00 sál B (ang. tit.)
Neděle 10:30–11:30 sál B
2 × 25 minut
Mimozemšťani existují a existují rovněž
i gaččamani. Před svéráznou školačkou
Hadžime se jednoho dne objeví božská bytost, která v ní probudí až dosud dřímající síly a do rukou jí vloží podivný deník
s tím, že se právě stala gaččamankou — bytostí ochraňující pozemšťany před nepřátelskými mimozemšťany. Hadžime se setká
se zbytkem týmu a stane se plnohodnotnou členkou, přestože v boji používá poněkud nekonvenční metody. Uspějí ovšem její
techniky i proti nebezpečím, jež na gaččamany zatím jen číhají v hlubinách vesmíru?
Překlad: Ely K. Vítová
ガッチャマン クラウズ Gatchaman Crowds


Módní kolekce 2018
Sobota 09:00–10:00 Módní koutek
Módní přehlídky z Japonska za uplynulý
rok.


Anime vajíčko 2016
Sobota 08:00–10:00 sál A
Sobota 17:30–19:30 sál B (ang. tit.)
100 minut
Anime Tamago (dříve Anime Mirai) je projekt japonské Agentury pro kulturní záležitosti, jehož cílem je podpora mladých animátorů.
V roce 2016 vznikly čtyři krátké ﬁlmy:
• Pestrobarevní nindžové Barvíci
Jaký je život se skupinkou malých barevných nindžů? Zachrání váš dům před tornádem?
• UTOPA
Vydejte se na dobrodružnou cestu na Zemi,
kterou po zkáze ovládla příroda.
• Čest a chvála
Studentka Aiko bydlí ve svatyni, kde se jed16

noho dne objeví tajemný muž. Kdo ve skutečnosti je?
• Větrný skřítek Matasaburó
Možná se vám nová škola a život na venkově nelíbí, ale kde jinde potkáte skutečného boha větru.
Překlad: Veronika „Velu“ Kursová,
Petr „Astrak“ Kabelka
あにめたまご Anime Tamago 2016
animetamago.jp/2016


Čarodějova nevěsta
Sobota 09:00–10:00 sál B (ang. tit.)
Sobota 18:30–19:30 sál A
2 × 25 minut
Patnáctiletá Čise Hatori cítí, že nemá proč
žít — ztratila matku, nemá stálý domov
a nikomu na ní nezáleží. Ve chvíli nejhlubšího zoufalství se jí však nabídne zajímavé
východisko a Čise se rozhodne chopit příležitosti. Stane se učednicí u mocného čaroděje Eliase Ainswortha, jehož prostřednictvím poznává nejen svět plný víl, draků
a mluvících koček, ale také svou vlastní
kouzelnou moc.
Překlad: Michala „Miki“ Kropáčková
魔法使いの嫁 The Ancient Magus‘ Bride


Zvířecí kamarádky
Sobota 10:00–11:00 sál B (ang. tit.)
Sobota 15:00–16:00 sál B (ang. tit.)
Neděle 08:00–09:00 Sál B
2 × 25 minut
Vítejte v Džapari parku, místě, kde záhadná Písečná hvězdice mění zvířata v lidské
bytosti — Zvířecí kamarádky. Jednoho dne
se zde objeví neznámé zvíře Batožka, které ztratilo paměť. Spolu s novou kamarádkou Servalkou musí procestovat celý park
až ke knihovně, aby zjistila, kým vlastně je.
Navštíví zajímavá místa a narazí na mnoho
dalších kamarádek, ale i nepřátel. Parku totiž hrozí nebezpečí a nic není, jak se zdá.
Překlad: Michala „Miki“ Kropáčková
けものフレンズ Kemono Friends


Lolita Music Mix: Novinky

Oranžáda

Sobota 10:00–11:00 Módní koutek

Sobota 16:00–17:00 sál B (ang. tit.)
Neděle 01:00–02:00 A2, studio stage
Neděle 11:30–12:30 sál B
2 × 25 minut
Kdybyste mohli poslat dopis svému mladšímu já a změnit tak tok událostí, co byste
napsali? Naho Takamija právě takový dopis od svého o deset let staršího já dostala.
Psaní se zdá víc než pravé — nejen, že předvídá drobné každodenní události, ale také
to, že se Naho zamiluje do nového spolužáka Kakerua. Může však její láska a pomoc
z budoucnosti přemoci jeho vnitřní démony
a zabránit tragédii, nebo jsou některé věty
v knize osudu už nesmazatelně napsány?

Koukněte na hudební klipy kapel, které
se stylizují do lolita, aristocrat a kawaii módy. Výběr těch nejlepších novinek za uplynulý rok!


Anime vajíčko 2017
Sobota 10:00–12:00 sál A
Neděle 12:00–14:00 A2, hl. pódium
100 minut
Anime Tamago (dříve Anime Mirai) je projekt
japonské Agentury pro kulturní záležitosti,
jehož cílem je podpora mladých animátorů.
V roce 2017 vznikly čtyři krátké ﬁlmy:
• Dobrodružství v Lážoplážolandu
Na tajemném ostrově Lážoplážoland každý
den obří baobab snáší vejce se vším, co obyvatelé potřebují k pohodovému životu. Jenže jednoho dne duhově vybuchne.
• Rudoprach: Mechanický svět
V budoucnosti získala část lidí zvláštní
schopnosti díky genetické manipulaci pomocí nanobotů. Mladý lovec pokladů Beck
se vydává na cestu, aby se svých nanobotů
zbavil a stal se čistým člověkem.
• Genba no Džó
Z potulné skupiny kejklířů se vyklubou proměněné lišky, jak si všimne mladá dívka
Hana. Aby udrželi své tajemství, slíbí jí splnit přání.
• Zunda Horizon
Příběh vocaloidky Tohoku Zunko, ve kterém vás čeká boj mezi výrobci pokrmu nattó a sladkostí.
Překlad: Veronika „Velu“ Kursová,
Petr „Astrak“ Kabelka
あにめたまご Anime Tamago 2017
animetamago.jp/2017


Překlad: Pavlína „Paichichi“ Riedlová
Orange


Tvůj hlas
Sobota 20:00–21:30 Sál B (ang. tit.)
Sobota 22:00–23:30 Rotunda
Neděle 08:00–09:30 Sál A
95 minut
Středoškolačka Nagisa netrpělivě hledá
smysl svého života. Jednoho dne se omylem zatoulá do opuštěné rádiové stanice
a mimoděk promluví do mikrofonu jako
opravdová hlasatelka. Nikdy by ji však nenapadlo, že si její hlas najde svého posluchače a že duše dlí ve slovech.
Překlad: Sabina „Čibi“ Dudová
きみの声をとどけたい Your Voice


Japan Animator Expo
Sobota 21:00–22:30 Sál A
Neděle 06:30–08:00 A2, studio stage
Neděle 09:00–10:30 Sál B (ang. tit.)
70 minut
Série krátkých ﬁlmů, kterou představuje
Studio Khara a Dwango. Najdete zde originální projekty, spin-off známých anime, hudební klipy a další.
Všechny ﬁlmy jsou v yrobené s láskou
a energií, bez ohledu na žánry.
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• The Dragon Dentist
• HILL CLIMB GIRL
• Carnage
• Tomorrow from there
• POWER PLANT No.33
• evangelion: Another Impact (Conﬁdential)
• Kanón
• Obake-chan
• IBUSEKI YORUNI
• Rapid Rouge
• ENDLESS NIGHT
Překlad: Ely K. Vítová,
Petr „Astrak“ Kabelka
日本アニメ（ーター）見本市
animatorexpo.com/titlelist/


Haručina paranormální laboratoř
Neděle 00:00–01:30 A2, hl. pódium
73 minut
Haruko vždycky chtěla být svědkem nějakého paranormálního jevu. Když se jednoho
dne její televize změní v muže, toto přání
se jí konečně splní. Jak si však telemuž poradí v reálném světě? Dokáže si najít práci?
A co se stane, když se rozpomene na minulost a vyrazí hledat svou rodinu? Bláznivá
romantická komedie Haručina paranormální laboratoř vypráví o závislosti na technologiích, jednostranné komunikaci a kultu
celebrit.
Překlad: Ely K. Vítová
春子超常現象研究所
Haruko‘s Paranormal Laboratory
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Workshop
Jak chodit na přehlidce a pózovat
Pátek 18:00–20:00, Módní koutek
Mírná rozcvička na zahřátí, učení chůze
na podpatcích, základní pózy, základy práce s vlastním tělem, vyjádření různých nálad. S sebou si vezměte: podpatky, věci
ve kterých se můžete volně a dobře hýbat
(mohou se propotit) a pití.
Přednášející: Kiki



Česání
Pátek 18:00–20:00 Módní koutek
Sobota 13:00–18:00 Módní koutek
Aby byl outﬁt kompletní, ke krásným šatům
je též třeba krásný účes!
Nutné vlastní vlasy (nikoliv paruka) délka
minimálně po lopatky, ten den umyté.
Jednoduchý účes bez kulmy — 75 Kč.
Složitý účes s kulmou — 100 Kč.
Přednášející: Victorian Catherine


Šavle nebo katana?
Pátek 18:00–19:00 Stan bojovníků
Základní i pokročilejší zábavné techniky
se šavlí. Inspirace pro toho, kdo má rád zakřivenou čepel a není právě Japonec… nebo je a chce zjistit, čím se lisí a co mají tyto zbraně společného.


Cellshading

Aikido Yoshinkan — bojové umění
nejen tokijské policie
Pátek 19:00–20:30 Stan bojovníků
Aikido je nedílnou součástí japonské kultury. Od svého založení se velmi rychle stalo oblíbeným a uznávaným bojovým uměním. Jednou z jeho forem je styl Yoshinkan,
který se po vzoru meziválečného Japonska
s nikým zrovna nemazlí. Také proto si vydobyl pověst drsnější školy. I přesto, že jde
o nejmladší japonské bojové umění, jeho
kořeny sahají až do dávných dob samurajů z rodu Minamoto. Naše dojo je jediné
v České republice, které tento styl učí. Pokud jsi o aikidu ještě neslyšel, nebo nevíš,
co si o něm myslet, zastav se u nás.
Na Animefestu vystupujeme už několikátým rokem a stejně jako dřív si i letos připravíme akční vystoupení, ve kterém vám
představíme krásu a bolest Yoshinkanu.
Celé vystoupení bude komentované ve stylu
dojo-stand-up show. Takže krom příjemného pohledu na naše ztepilé chlapce a sličné
dívky zjistíte i něco víc o aikidu. Diskuze
po bitvě je vítána.
V rámci workshopu budeš mít možnost vyzkoušet si některé techniky na vlastní pěst
pod vedením zkušených aikidistů. Nebo
probrat své znalosti z jiných bojových umění s naším senseiem Jiřím Kerpanem, který za svůj život prošel tvrdým prostředím
Ukrajiny, tréninky ve Specnaz a intenzivním výcvikem aikida v Japonsku. Workshop
bude zaměřený na sebeobranu obyčejného
člověka, který, nemaje hrubé síly, musí použít lest a techniku ke skolení soupeře. Bude to akční, poučné a zábavné. Os!


Shironuri líčení

18:00–19:00 A2, cosplay zázemí

Pátek 20:00–21:00 Módní koutek
Jak co nejlépe převést 2D svět do reality?
Ukážu vám jak si namalovat oblečení, upra- Ukázka líčení japonského stylu shironuri
vit paruku a použít make-up tak abyste vy- na modelce z publika. Během ukázky se dopadaly jako z komiksu!
zvíte i něco o historii tohoto stylu, nejzná
mější představitele, a odnesete si spoustu
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tipu a triků jak vytvořit to nejkrásnější (ne- zájmu o historii této země. Od té doby ji tento kojen) shironuri líčení.
níček neopustil a pomalu se přesouvá ze soukroPřednášející Reina Rin
Jsem fashion nadšenec, zajímá mě Harajuku&Shibuya móda, a inspiruje mě úžasný svět haute couture.
Jsem přesvědčena, že kombinováním různých aspektů
a charakteristických rysů jednotlivých módních subkultur si člověk rozvine imaginaci, styl a jeho fantazie bude mít dost krmení na to, aby se plně rozvinula v krásný módní květ. Návrhářka, švadlenka, lolita, shironuri,
fotografka, modelka, tanečnice, hudebnice, umělec.


Když se kamarádi ožerou
Pátek 21:00–22:00 Stan bojovníků

mého života i do toho pracovního


Kaligraﬁe
Sobota 10:30–11:00 A1, galerie
Sobota 15:00–16:00 A1, galerie
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.

Sebeobrana nemusí znamenat boj na život Přednášející: Light Point
a na smrt, naopak, jemné přesvědčování ne- Každý blok maximálně pro 10–15 lidí.

příjemného člena komunity může být stejné
Obrození
tradice
evropských bojoumění, jako potřít útok smečky ninjů. Podíváme se na vznik nepříjemných situací a mož- vých umění aneb Kingdom Come: Dená řešení, od rázné domluvy (to je můj za- liverance šerm
dek ty …) přes pohybové manipulace (uhnu
a pošlu ho někam) po menší a větší triky (ty Sobota 10:30–11:30 Stan bojovníků
prsty už nebudeš potřebovat šátrale drzá).

Samurajové Evropy — rytíři a hra se snahou
Mazlíme se… nebo možná tak trochu o zábavný realismus v boji. Použijeme techbojujem
niky z virtuálního prostoru a podíváme se,
zda opravdu fungují v bolestné realitě. MiPátek 09:00–10:00 Stan bojovníků
mo základního šermu dlouhým mečem
se pobavíme některými komby a speciálníPřijďte si s námi zacvičit. Protáhneme ztuh- mi technikami. A ano, i půlmeč si přijde
lá těla, rozproudíme krev, prostě se pořádně na své.

připravíme na náročný festivalový den.


Kimono workshop
Sobota 10:00–17:00 A1, galerie

Kendo

Sobota 11:00–12:30 Stan bojovníků

Hodně z vás se už s kendem setkalo v anime. Jak ale takové kendo doopravdy vypadá? Kendo je tradiční japonské bojové umění
meče s počátky sahajícími až k samurajům.
Kendo doslova znamená „cesta meče“. Jedná se o plnokontaktní budó, které se cvičí
s ochrannou výstrojí (bógu) a bambusovým
Přednášející Klára „Calime“ Májová
mečem (shinai). V zápase pak hraje roli fyzičKe kimonům se poprvé dostala zhruba před deví- ka, technika, schopnost koncentrace, odvaha
ti lety díky studiu japonštiny a prohlubujícímu se a bojový duch. Na vystoupení kendo jsme si
Uvažovali jste někdy, jak by tradiční japonský oděv, kimono, slušel právě vám? Chtěli
byste si jeho oblékání vyzkoušet na vlastní
kůži? Tak se zastavte na našem průběžném
workshopu. Oblékneme vás a ještě poradíme, jak se v něm správně hýbat.
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pro vás připravili ukázky kendo kata, základních útočných a obranných technik a na závěr samozřejmě nebudou chybět volné souboje.
Jsme brněnský oddíl zabývající se moderní formou japonského šermu navazující
na tradici, umění a ﬁlozoﬁi samurajů — kendo. Kendo může cvičit každý, a to po celý život. Je to cesta ke zdokonalení techniky meče, zoceluje tělo a zušlechťuje mysl.
Více informací pro zájemce najdete na www.kendobrno.cz Pokud máte zájem cvičit kendo nebo se chcete
přijít podívat, kontaktujte nás na emailové adrese případně se zastavte v době tréninků. Rádi vás uvidíme.


Výroba květinové čelenky
Sobota 13:00–14:00 Módní koutek

Hyoho Niten Ichi Ryu (volně přeloženo „škola strategie dvou nebes — mečů“) je stará škola bojového umění, jejíž základy položil šermíř Mijamoto Musaši. Je
pro ni typické používaní dvou mečů, katany a wakizaši, ale pracuje se i s bó (tyčí), aikuchi (nožem) či jitte.
Učení se předává z generace na generaci prostřednictvím nástupníka — hlavy školy (sóke). Stávající sóke
sensei Kajiya Takanori je v pořadí již 12. nositel odkazu zakladatele školy. V České republice se pravidelné cvičení Hyoho Niten Ichi Ryu koná jedenkrát
týdně. Adresu Kensei Dojo Brno, kontakt a rozpis
cvičení najdete na http://www.kensei.banda.cz/.


Džódó
Sobota 14:00–15:30 Stan bojovníků

Džódó cvičíme pod dohledem Evropské feVyrobte si čelenku podle své představy. Staňte derace džódó (Fédération Européenne de
se vílou, elfkou nebo jiným něžným stvořením. Jodo) a Seirjúkai v Evropě.
Poplatek za materiál: 65 Kč
Tenšin dódžó a českou skupinu při EvropPřednášející: Layla
ské federaci džódó vede Patrik Orth, Šintó

musó rjú šomokuroku, který je žákem senKensei Dojo — Brno
seiů Pascala Kriegera a Freda Quanta (oba
menkjo kaiden). Na výuce se podílí také
Sobota 12:30–14:00 Stan bojovníků
Renata Vacatová (Šintó musó rjú oku iri)
Neděle 10:30–11:30 Stan bojovníků
Džódó, přesněji Šintó musó rjú, je považováno za nejKensei Dojo Brno se více jak deset let věnuje
studiu kenjutsu. Základem cvičení jsou techniky školy japonského šermu Hyoho Niten Ichi
Ryu. Procvičují se různé seky a bloky a dále
sekvence na sebe navazujících pohybů — tzv.
kata. Studium kata probíhá i ve dvojicích,
stejně jako nácvik jednotlivých technik. Cílem cvičení je dosáhnout správné formy
a pohybových návyků umožňujících efektivní provádění jednotlivých technik ve správném načasování. Součástí tréninku je i rozvíjení pozornosti a rychlé reakce. Zvláštním
přínosem všech starých systémů boje, zejména japonských, je i jistá duchovní praxe. To
znamená nejen přemýšlení nad technickou
stránkou šermu, ale i nad morálními, etickými a ﬁlosoﬁckými stránkami boje, života
a smrti. Každé cvičení se tak stává prostředkem ke zdokonalení všestrannosti člověka.
Škola japonského šermu Hyoho Niten Ichi Ryu

starší japonskou školu použití hole džó neboli cue
v boji. Podle legendy jí vytvořil na začátku 17. století
Musó Gonnosuke Kacujoši, japonský válečník, který
dvakrát vyzval svého současníka, slavného Mijamota
Musašiho. Legenda říká, že když byl Musó napoprvé poražen, odešel do chrámu Kamado na úpatí hory
Hóman v provincii Čikuzen (dnes prefektura Fukuoka). Zde 37 dní meditoval v chudobě a odříkání. Poslední noci se mu zjevil chlapec, který řekl: “maruki
wo motte suigecu wo šire” (drže hůl, poznej suigecu).
Na základě tohoto tajemného poselství, vytvořil Musó
novou zbraň, jednoduchou rovnou hůl, dlouhou 4 šaku,
2 sun a 1 bu (přibližně 128 centimetrů), podstatně
kratší než byly v té době používané tyče a jen o málo
delší než byl obvyklý meč. Nová zbraň, kratší a tenčí
hůl, byla praktičtější než dlouhé bó, umožňovala rychlejší změnu pozic, při střídavém používání obou konců
a měla mnoho dalších výhod. Musó prý dokázal v odvetném souboji překonat Musašiho techniku, aniž by
věhlasného šermíře vážně zranil, a tak prokázal kvality
nové zbraně i své. Ve Fukuoce zůstal a dále působil ja-
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ko učitel klanu Kuroda, kde bylo Šintó musó rjú zachováno jako výhradní umění (otome waza) klanu až do roku 1872, kdy bylo povoleno vyučovat mimo jeho území.
V osnovách Šintó musó rjú džó je v současnosti 12 základních technik (kihon), které byly vytvořeny pro snazší
pochopení používaných úderů i bloků a 64 kat rozdělených do sedmi skupin, z nichž má každá odlišný charakter, odrážející techniku, zkušenosti i mentální kvality žáka. Každá ze skupin má vlastní rytmus i logiku
a jednotlivé katy, které obsahují, se vyučují v předepsaném pořadí. Poslední sada pěti “tajných” technik,
původních Musóových pohybů bývá předávána pouze žákům, aby úplně dokončili vzdělání a obdrželi nejvyšší stupeň, licenci úplného předání (menkjo kaiden).
K osnovám Šintó musó rjú džó je přiřazeno několik dalších škol, které se vyučují postupně. Přidružené školy (fuzoku budó) jsou Učida rjú tandžódžucu
(krátká hůl), Šintó rjú kendžucu (boj s mečem), Iššin rjú kusarigamadžucu (srp s řetězem), Ikkaku
rjú džuttedžucu (železný obušek) a Ittacu rjú hodžódžucu (umění poutání a svazování provazem).
Katy v tradičním džódó se procvičují ve dvojici a postupně s důrazem na zvládnutí obou stran. Tedy pohyb
je daný pro šidačiho (provádí techniku) i učidačiho (přijímá techniku). Džódó tak, jako většina původních japonských bojových umění, ani ostatní uvedené disciplíny, nemají ve svých osnovách volný zápas nebo soutěže.


Zaklínač — škola boje Gryf
Sobota 15:00–16:00 Stan bojovníků
Když nepřátel nerovno každý šermíř… tedy až na zaklínače, pokud mají vystudovanou šermířskou školu Gryfa, umí se postavit i proti přesile. Vyzkoušíme si techniky
boje s převahou příšer i proti ozbrojeným
protivníkům. A pokud vás baví orient, vězte, že spousta akcí bude odvozená od japonských a dalších východních škol.

techniku, která je zcela založena na využití síly a reakcí protivníka. Principy jeho
technik spočívají značnou měrou na principech užití meče. Hlavní roli hraje koordinace s akcí protivníka. Aikido je relativně nenáročné na fyzickou zdatnost, proto
je vhodné nejen pro muže, ale i pro ženy,
děti či starší adepty. Říká se, že technika
aikido, která je náročná na užití síly, není
správně provedená a je proti duchu aikido.
Na Animefestu vám letos představíme dynamickou ukázku napříč velmi širokým
spektrem technik beze zbraně, se zbraní
a technik proti vice soupeřům. Po ní bude následovat workshop, kde si na vlastní kůži budete moci vyzkoušet zkrácenou
verzi tréninku aikido a samozřejmě budeme připraveni na vaše případné dotazy.
Představí se vám brněnský klub Aikido Ikigai Dojo
Brno, který je zaštítěn mezinárodní organizací Aikikai, což je organizace, kterou dodnes vedou potomci zakladatele. Více informací najdete na našich webových stránkách www.aikido-brno.eu.


Gothic doplněk — Netopýr
Sobota 16:00–17:00 Módní koutek
Přijď si vyrobit krásný gothic doplněk — netopýrek dozdobí tvůj outﬁt.
Přednášející: Yuyu



Cos-play vs. Kos-tým
Sobota 17:30–18:30 Stan bojovníků

Čeští cosplayeři mají jedno velké plus a jedno ohromné mínus. Tím plusem je, že úroveň českého cosplaye je poměrně dobrá.
Tím mínusem je to, že úroveň českého ro
leplaye... Čeští cosplayeři mají roleplay?
Aikido
Hodinový workshop na téma roleplay, nejen
pro cosplayery. Společně si vyzkoušíme, jaSobota 15:30–17:00 Stan bojovníků
ký je rozdíl mezi herectvím a roleplayem, jak
Neděle 11:30–12:30 Stan bojovníků
se na roleplay připravit, zůstat v něm a pak
z něj zase vyjít bez toho, aby se přelil do reálnéAikido je nesoutěžní sebeobranné japon- ho života. A kdoví, možná přijde i kouzelník!
ské bojové umění. Má velmi elegantní Přednášející: Lex
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 Cos-play vs. Kos-tým

Lex divadlo hraje už od jedenácti let. Světu larpů se zase věnuje od roku 2015. V současné době hraje v divadle
P.U.D., má hereckou smlouvu s Klaunikou Brno a bude
hrát jistou podstatnou roli v jednom chystaném Tolkienovském fan ﬁlmu zvaném Stíny kraje. Od roku 2015 vede HP LARP Brno, kde jí rukama prošlo na roleplayovou
přípravu několik desítek lidí. A taky účinkuje v Brněnské improvizační skupině. Zkuste jí věřit, že ví, co dělá.


Aikipády

program. Můžete se těšit na zdravotní a dechová cvičení. Doporučujeme i pro znavené orgy.


Zombie rozcvička
Neděle 09:00–10:00 Stan bojovníků
Cítíte se jako zombie? Pokud ano tak tohle
nesmíte vynechat!


Růžičky

Sobota 18:00–20:00 Stan bojovníků
Každý občas spadne, no ne? Podíváme se,
jak správně a hlavně bezpečně padat. Můžete se těšit na základní techniky malých
i velkých pádů. Ani na pády v cosplay nezapomeneme! S námi se pádů již bát nemusíte.


Cosﬁght Facka co nebolí… skoro
Sobota 18:30–19:30 Stan bojovníků
Pěstí do „xichtu“ a přesto odejít z podia
po svých. Není páka jako páka. Základní
a mírně pokročilé techniky jevištního boje
a pohybu. Nebo také stage combat, stunt
ﬁght a říkejme tomu, jak chceme. Vhodné
pro každého, kdo uvažuje cosplayovat bojovou postavu, nebo se jen tak che naučit něco o bojovém umění v uměleckém podání.


Kruhový Headdress

Neděle 10:00–11:00 Módní koutek
Taky je jednou z vašich oblíbených květin
růže? Nejen že krásně voní, ale i krásně vypadá na doplňcích všech dam.
Poplatek za materiál: 35 Kč
Přednášející: Křehká Figurka


Kimči workshop
Neděle 08:30–10:00 A1, galerie
Neděle 10:00–11:30 A1, galerie
Neděle 11:30–13:00 A1, galerie
Je to pálivé, korejské a kyselé — Kimči! Milujete ho a toužíte se ho naučit vyrobit?
Umíte krájet nožem tak, abyste si při prvním pokusu neukrojili prsty? Jestli jste odpověděli dvakrát ano, tak se přijďte naučit
připravit základní kámen korejské kuchyně.

Doplňující info:
Nezapomeňte se prosím přihlásit — jde o workshop
Sobota 19:00–20:00 Módní koutek
pro omezený počet lidí (3 kola po maximálně 12 lidech)! Už jste někdy něco krájeli a neukrojili si prst
Vyrobte si nádhernou ozdobu do vlasů. No- (jinak je to jednoduché). Vše je na vlastní nebezpečí
síte-li lolita, victorian či gothic módu, urči- (hrozí, že se říznete nebo strouhnete). Nejste alertě se vám bude hodit!
gičtí na nic z ingrediencí (či jiný zdravotní problém
— obsahuje rybí omáčku, cukr). Nevadí vám když
Poplatek za materiál: 70 Kč
Přednášející: Tsuki
se zašpiníte — zástěry budou, ale stane se… (aneb

v bílém oblečením to není ideální). Alespoň 15 let
Aikijóga
(nebo doporučení od rodičů, že umíte vařit).


Sobota 20:30–21:30 Stan bojovníků
Už jste celý ztuhlí ze sezení v sálech? Pojďte
se s námi protáhnou a nabrat energii na další
23

Divadlo

kou. Co je potká na cestě kromě Šmedričiny existenční krize a Erikova vyhrožování
osikovým kůlem?


Festovní koncert

Malé divadlo kjógenu

Pátek 19:30–20:30 Sál A

Neděle 11:30–12:30 Rotunda
Neděle 11:30–12:30 A1, stream

Rok se s rokem sešel a máme tu druhý ročník Festovního koncertu.
Letos uslyšíte převážně skladby ze známých anime, jako je Naruto, Fairy Tail nebo Howl‘s moving castle, ale i z pár méně známých, jako Chrono crusade. To vše
v podání amatérských hudebníků, kteří
milují anime hudbu.

•Prodavač řas (Kobu uri)
„Trochu se za to ve svém věku stydím, ale já
ještě nikdy nikoho nezabil! Co se tak na tobě trochu zaučit?! Mám ti useknout ruce,
nohy, a nebo snad rovnou srazit palici!?“…
Jak tohle dopadne? Na podobné scény v repertoáru Divadla kjógen zatím divák zvyk
lý není. Nastudováno v létě 2017 pod vedeLolita Fashion Show — Night Game ním kjótského herce Motohika Šigejamy.

of Madness

Sobota 11:30–12:00 Rotunda
„Ach princi, kdy se poučíš
A hranici šílenství nepřekročíš?
Zvědavost a chtíč vyhrají,
Tvé hříchy rekviem ti na bále zahrají…“
Pohádkově laděná módní přehlídka představí známé české a slovenské značky jako Porcelain Doll, White Dragonﬂy, Classy Lady, L’Hortensia de la Forêt, Lorinoko,
Victorian Catherine, Madame Mufﬁn, Sleeping Doll. Nebudou ovšem chybět zahraniční hosté jako anglická značka Baby Ponytail nebo holandský model Chun Lam.


Čtyři kejklíři: Epizoda 8
Sobota 17:30–19:30 A2, studio stage
Po dvou předtočených epizodách na Youtubu se vracíme s živým hraním Pathﬁnderu pod rukou vypravěče Greka. Hintzu,
Trpaslík, Angie a Yufﬁe se jakžtakž vymotali z prvního velkého questu. Jejich postavy vyráží na malé štace po vesničkách Fionirské vrchoviny se dvěma zlatými pruty
v kapse a potenciálně nemrtvou Šmendri24

•Mnich, kostra a její obal (Honekawa)
Starý mnich odchází do ústraní a klášter
předává svému žáku. Žák se horlivě snaží svůj nový úřad zvládat, avšak hned při
první příležitosti půjčí poutníkovi klášterní deštník. Starým mnichem je pokárán,
neboť deštník je jediným majetkem, který může mnich vlastnit, a proto jej půjčovat nesmí. Starý mnich poradí žákovi výmluvu pro příště a druhá návštěva na sebe
nedá dlouho čekat. Leč poutník nepřijde
pro deštník, nýbrž prosí o koně. Žák neváhá a výmluvu svého učitele aplikuje
na přání druhého pocestného, který je poněkud překvapen, že „koně právě vynesli
na dvůr, aby proschnul…“. S třetí návštěvou se nedorozumění stupňuje za únosnou
mez, a tak v zájmu dobrého jména kláštera
se představený již neudrží a na žáka se vrhne. Hra končí typickou fraškovitou bitkou –
stylizovaným zápasem sumó a groteskním
úprkem z jeviště.
Malé divadlo Kjógenu je ojedinělým divadelním seskupením působícím za hranicemi Japonska, které
se systematicky věnuje pěstování tohoto tradičního uměleckého žánru pod vedením japonského mistra Šigejamy Šimeho.


Soutěž
Festdance
Pátek 19:30–21:30 Rotunda
Pátek 19:30–21:30 A1, stream

Cosplay video
Pátek 22:00–23:00 Sál A
Soutěž o nejlepší natočené video s cosplayery odstartujeme v pátek, kdy promítaná soutěžní videa doprovodíme komentáři tvůrců
a poroty. I letos budou diváci hlasovat, kdo
dostane trofej ve tvaru ﬁlmařské klapky.


Cílem soutěže je vytvořit taneční vystoupení na hudbu z libovolného anime, hry, na hit Festovní dabing
některého z východoasijských interpretů,
případně na tradiční východoasijskou mu- Pátek 22:30–23:30 Sál Morava
ziku, a to v odpovídajícím kostýmu i provedení. Letos mají soutěžící šanci kvaliﬁkovat Letos, stejně jako předchozí roky, máte možnost vyzkoušet si dabing anime na vlastní
se do českého ﬁnále K-POP Contest.

kůži. Jediné, co k tomu budete potřebovat je
Turnaj v šermu Aréna Alerie
váš hlas a fantazie. Tento rok si dabing může vyzkoušet opravdu každý, tak neváhejte
Pátek 20:00–21:00 Stan bojovníků, I.
a ukažte co ve vás je.

Sobota 09:00–10:00 Stan bojovníků, II.
K-POP Contest
Sobota 14:00–15:00 Stan bojovníků, III.
Sobota 18:30–19:30 Stan bojovníků, ﬁnále
Sobota 12:00–15:00 sál Morava
V každém kole se přihlaste nejméně 10 minut před začátkem, kdo se přihlásí dříve, šer- Chcete i vy letět do Koreje a reprezentovat
muje. V kole se šermuje vyřazovacím stro- Českou republiku v korejském popu? Pak je
mem, přihlásit se může až 16 osob. Vyřazení třeba zvítězit v českém ﬁnále. I letos se ale
v jednotlivých kolech se mohou hlásit znovu může ﬁnále zúčastnit omezený počet interdo dalšího kola jen jako náhradníci (přes 16 pretů. Tradičně se tedy uskuteční výběrová
základních, pokud není 5 minut před zahá- talentová předkola, na kterých se rozhodjením kola na místě, přepisuje se náhradník). ne, kdo z vás postoupí dál a bude mít šanDo ﬁnále postoupí 6 nejlepších a bojují kaž- ci dobýt svět. Na Animefestu se uskuteční
dý s každým. Ceny věnuje Dům rytířských první předkolo.
ctností a Animefest, meče, vstupné na akce. Další podrobnosti, pravidla a přihlášky na we

Soutěžní AMV
Pátek 22:00–23:00 A2, hlavní pódium
Sobota 08:00–09:00 Rotunda
Sobota 08:00–09:00 A1, stream
Sobota 16:00–17:00 sál A
V tradiční AMV soutěži se i letos utká 15 videí, která úspěšně prošla kvaliﬁkací u poroty a ve webovém hlasování. Nyní bude záležet jen na hlasování diváků, kdo z autorů si
odnese Totora.


bu Czech Hallyu Wave. (https://czechhallyuwave.
com/2018/03/07/pravidla-a-prihlasky-pro-k-pop-contest-2018/)


Cosplay debut
Sobota 12:30–13:30 Rotunda
Sobota 12:30–13:30 A1, stream
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 čás25

 Cosplay debut

ti 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! Přijďte vybrat ty nejlepší
z nich!poprvé a těší se na nové zážitky.


Cosplay soutěž
Sobota 15:30–17:00 Rotunda
Sobota 15:30–17:00 A1, stream
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 v ýhercích rozhoduje porota složená
ze zkušených zahraničních cosplayerů
a o Ceně diváků rozhodujete vy, návštěvníci festivalu.
Vítězové v kategorii jednotlivců i skupin budou reprezentovat Česku na ﬁnále soutěže
European Cosplay Gathering. Vítězná dvojice bude reprezentovat Česko v mezinárodní
soutěži Clara Cow‘s Cosplay Cup v Haagu.


Vyhlášení výsledků
Sobota 20:00–20:40 Rotunda
Sobota 20:00–20:40 A1, stream
Neděle 13:00–14:00 Rotunda
Neděle 13:00–14:00 A1, stream
Právě zde se dozvíte, kdo zvítězil v soutěžích.
V sobotu: Festdance, AMV soutěž, Aréna.
V neděli: Cosplay debut, Cosplay soutěž,
Cosplay video.


Animekvíz
Neděle 10:00–11:30 Sál A
Tohle vás dostane! Máme 25 otázek, na které znají odpovědi jen opravdoví otaku. Ví26

me, jak na to! Neuvěříte, co se stane, když
přijdete na Animekvíz!
Přednášející: Lucie „Lusi“ Melounová
O Japonsko a jeho kulturní speciﬁka se zajímá už
přes 10 let. Zemi vycházejícího slunce dvakrát navštívila a procestovala velkou část ostrova Honšú. Obzvláště ráda se vrtá v japonských kulturních
zvláštnostech a přednáší o nich. Od roku 2016 vytváří internetový pořad Japondělí.
Přednášející: Ondřej „Sykysan“ Sýkora
Bloger v důchodu, občasný přednášející, (w)hedonista, cylon, možná jste ho nepoznali v jeho geniálním převleku během některé z Tlakshow.


Doplňkový program
Turnaj ve hře Junk Art

Animefest studio

Pátek 18:00–21:00 A2, deskoherna
Sobota 10:00–21:00 A2, deskoherna
Neděle 10:00–13:00 A2, deskoherna

Pátek 21:00–22:00 A2, studio stage
Sobota 09:30–10:30 A2, studio stage
Sobota 12:30–13:30 A2, studio stage
Sobota 15:30–16:30 A2, studio stage
Neděle 08:30–09:30 A2, studio stage

Staňte se nejlepšími architekty dnešní
doby a postavte co největší stavbu! Turnaj bude probíhat jednoduše — dostanete Rozhovory, zábava, zajímavosti, …

hromadu dílků ze hry Junk Art a za 5 minut se pokusíte postavit co největší stav- AMV Večerníček
bu, podle klasických pravidel hry Junk
Art (budou vysvětleny na místě). Na kon- Sobota 00:00–00:30 A2, hl. pódium
ci se stavba změří a spočítá se počet dílků použitých na stavbu. Vyhrává ten, kdo Výběr toho nejlepšího ze zahraničních AMV
postavil největší stavbu (v případě re- za uplynulý rok. Tentokrát v tempu a střihu
mízy stavba s menším počtem dí lků). speciálně uzpůsobenému pokročilé hodině.
O co se bude vlastně soutěžit?
Relaxační videa sestavuje DJ McLobo.
Titul „Mistr architekt“
Kupón do Planety Her
Merchandise Animefest
II. místo: Titul „Pravá ruka mistra architekta“
Kupón do Planety Her
Merchandise Animefest
III. místo: Titul „Levá ruka mistra architekta“
Merchandise Animefest
I. místo:



AMV Budíček
Sobota 07:30–08:00 A2, hl. pódium
Neděle 07:00–07:30 A2, hl. pódium
Neděle 08:00–08:30 Rotunda

Výběr toho nejlepšího z loňské produkce
Turnaj má neomezený počet míst, tak nevá- AMV, vhodné ke startu nového dne, prohejte a přijďte za námi na balkón v hale A2 krvení organismu a navození milé a sluníčkové nálady. K tanci i poslechu hraje DJ
a ukažte nám své dovednosti!

McLobo.

Vějíř — autogramiáda a beseda

Pátek 19:30–21:00 A1, galerie
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!




AMV Mortal Combat
Sobota 12:30–13:30 sál A
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!
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Sraz KanColle
Sobota 16:00–17:00 sál Brno
Voláme všechny admirály! První — a možná
jediný — sraz českých hráčů Kantai Collection. Poměřování e... levelů, waifu wars, Tanaka hate live a další klasické úvahy žánru.
Pokud jste plaší, můžete si sednout do koutku a jezdit Orel, nebudeme vám bránit…


Sraz AMV
Sobota 17:30–19:30 Sál Brno
Výroční sraz AMV scény, kde opět pomluvíme ty, kdo se neúčastní a pohádáme
se s těmi, kdo se účastní. Budeme spřádat
velké plány o tom, jak zlepšit českou AMV
scénu a o tom, jak se to od loňska (ne)povedlo. Správná porce angstu a sebenenávisti zaručena!


AMV Nočník
Neděle 01:30–02:00 A2, hl. pódium
Neděle 03:00–03:30 A2, studio stage
Výběr toho nejlepšího ze zahraničních AMV
za uplynulý rok. Tentokrát v tempu a střihu
speciálně uzpůsobenému pokročilé hodině.
Relaxační videa sestavuje DJ McLobo.
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Doprovodný program a hry
Hala A1 (pá 16–22, so 8–22, ne 8–15)
• Artist Alley — poznejte své oblíbené kreslíře
• Konzolové hry — klasické a osvědčené hity ze sérií Soul Calibur, Naruto či Tekken.
Pátek 20-22h: Mortal Kombat XL
Sobota 10h-12h: Naruto 4
Neděle 10-12h: Injustice 2
Sobota 14-21h: CZA turnaj Tekken 7
• Turnaje.
• Laser Game střelnice
• Animefest stánek — nakupte si krásné suvenýry.
• Hudební hry (balkon) — taneční hry In the Groove, StepMania, EverStep, karaoke.
• Workshopy a graﬁcké tablety k vyzkoušení (balkon)
• Módní koutek (balkon) — japonská a lolita móda.
• Prezentace škol a knihovna (balkon)
Hala A2, provoz nonstop
• Cosplay zázemí — stánky cosplayerů, šatna a kabinky, fotokoutek, ukázky výroby.
• Stan bojovníků — bojová umění, šerm, sebeobrana. V časech mezi programem jsme vám
k dispozici i s vybavením. Můžete se ptát nebo zkoušet si cokoliv ohledně bojových umění. Využijte možnost neomezené diskuze.
• Bofry Aréna Alerie — volný šerm, pátek 18–22 sobota 9–22 neděle 9–13 mimo zvláštního
programu Kdykoliv dorazíte mimo vypsané workshopy a turnaj, můžete si s přáteli a s námi zašermovat bezpečnými měkčenými meči, katanami, tesáky a tak vůbec…
• LanCraft herní zóna — turnaje, oblíbené hry, virtuální realita.
• Muzeum her — zavzpomínejte na herní historii.
• Deskoherna (balkon) — tradiční japonské hry go, šógi, hanafuda, a moderní deskové hry.
• Čajovna (balkon)
• Noční promítání
Rotunda
• Fotokoutek
Artist Alley, A1
• Le Soldat Mort: http://lesoldatmort.tumblr.com/
• Bergkonia: http://bergkonia.tumblr.com/tagged/bergas-done
• Emily Rook: www.facebook.com/emilyrookart
• Kaori: https://www.facebook.com/PocketKaori/
• Mon: http://monichi0.tumblr.com/
• Host — Natalia Batista: http://nataliasmangablogg.blogspot.com
• V sobotu Animefest AsianStyle Afterparty — klub favál, od 20:00!
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Sazbu Programu spáchal: Viktor.

