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větrání

AMV budíček

SOS! Průzkum 
tokijského metra 

Zakončení conu

Dirty Pair

Sál B. Bakaly, malý: pátek a sobota 

Kino Scala: pátek - neděle

vše, co jste chtěli o Animefestu 2010 vědět,    ale báli jste se organizátorů zeptat 

Z jednoho telefonního čísla můžete v každé 
soutěži hlasovat jen jednou. Cena SMS je dle 
vašeho tarifu, žádné poplatky navíc.

Na číslo: 

pošlete SMS ve tvaru:

Místo čís la napište soutěžní čís lo 
soutěžícího, který je podle vás nejlepší.

Např. "HLAS AMV 52" taková SMS říká, že 
v AMV soutěži si podle vás výhru zaslouží klip 
s číslem 52.

777 08 08 08

JAK HLASOVAT POMOCÍ SMS?

HLAS (soutěž) (číslo)

AMV soutěž: HLAS AMV (klip)

Soutěž kostýmů: HLAS COSPLAY (soutěžící)

Cosplay divadlo: HLAS DIVADLO (tým)
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Kino Scala Sál B. Bakaly, velký

Hotel Continental, 
přednáškový sál

Hotel Continental, 
salónek

Zahájení
Zahájení
zkráceno

D.Gray-Man

První oddíl filmový večer:

Letní válka

filmový večer:

Král trnů

Vyhlášení webových
soutěží + křest mangy

Hetalia Mocnosti Osy

Čas večerní

větrání

větrání

Soutěžní AMV

Eden of the East: 
Air Communication 

Soutěž 
kostýmů

pauza na oběd pauza na oběd

Letní válka

Reverse Harem 

Eden of the East: 
King of Eden 

větrání

Vyhlášení soutěží

Král trnů

Tales of Vesperia: 
První úder 

Eureka 7 film

Japonské jídlo

Záludnosti fandomu, 
aneb autoři pište tak, jak chceme!

Cosplay 
divadlo

Japonská móda

větrání

Neznámá 
zákoutí výroby
anime Naruto 

Naruto: 
souboj nindžů
 v zemi Sněhu

větrání

Bóšibari 
– Připoután k tyči

větrání

Selhání 
(Director's Cut)

Vocaloidé

Prezentace Hanami 

Akino Arai 
umělkyně ukrytá „téměř“ mimo dosah  

Šakuhači:
mystérium japonské flétny

D.Gray-Man 

Obskurní japonské 
videohry i bez japonštiny 

Japonská poézia

Otaku cvičák

přehlídka

Výlet do světa 
krajek a mašliček 

Prezentace Talpress

Japonské vlaky 

Zdvorilostná 
japončina

Yaoi fandom 
x Shounen anime

Boys Love soutěž

Hanafuda 

Lolita blok

Maido&Butler
Café

zavřeno

zavřeno

Honey & Clover
zavřeno

zavřeno
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soutěžfilm / seriál

přednáška / workshop

Legenda

Kino Scala

n
e

d
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7.-9. května
FESTIVAL MANGY A ANIME

Doprovodný program:

volné hraní, konzole, DDR

stánky autorů a vydavatelství

 prodejní stánky

přísálí B. Bakaly

Japonský 
„Riichi“

 Mahjong

Hotel Continental, předsálí: sobota

konkrétní časy závisí na jednotlivých obchodnících 

Prezentace Animax

Trinity Blood

sobota 13:00 - 15:00

sobota 16:00 - 18:00

TURNAJ Dance Dance Revolution

TURNAJ iDANCE 

Drtič Joe 
film

Hellsing TV

Escaflowne 
film

První oddíl

Gundam 0083:
Soumrak Zeonu

Selhání 
(Director's Cut)

Naruto 
film 2



Čas večerní / Time of Eve
seriál // 102 minuty, japonsky s českými titulky
Studio Rikka, Directions, 2009, česká premiéra
V blízké budoucnosti je již běžné používat androidy jako 
pomocníky v domácnosti. Lidé se k nim ovšem většinou 
chovají jako k dalším domácím spotřebičům. Najdou se 
ale i lidé, kteří se nechají okouzlit téměř lidským 
vzezřením androidů. Ti se ovšem řadí spíš k vyvrhelům 
společnosti.
Rikuo je jeden z těch, kteří androidy berou jako běžné 
domácí stroje, proto ho velice překvapí zjištění, že si jeho 
domácí androidka Sammy udělala o vlastní vůli výlet. 
S kamarádem tedy vyrazí na pátrání a najdou podivnou 
kavárnu. Hlavním pravidlem kavárny je nedělat rozdíly 
mezi lidmi a androidy.
Poznáte, kdo je robot a kdo člověk? Dokáže něco přebít 
Asimovovy zákony robotiky? Může se android zamilovat?

Akino Arai – umělkyně ukrytá „téměř“ mimo dosah 
// Vavča
Akino Arai je zpěvačka, skaladatelka, hudebnice, 
textařka pohybující se žánrově v několika hájemstvích 
(pop/folk/rock, šanson). Akino se proslavila především 
sývmi písněmi pro různé anime (Kirenija Kanjou - Noir, 
Idol Talk, Voices - Macross Plus, Hoshi no Ame - Record of 
Lodoss War aj.) Akino spolupracovala, ať ve studiu nebo 
živě, s různými umělci jako Yoko Kanno, Luna Sea, 
ZABADAK, Samply Red, Yayoi Yula, Marsh-Mallow. 
Akino rovněž složila celou řadu skladeb pro anime série 
a filmy. Debutovala ve světě hudby už v roce 1986. Má na 
kontě 13 desek a 18 singlů. Podívejme se tedy blíže na její 
kariéru, jak se postupně měnila její hudba a skladatelský 
rukopis. Nebudou chybět video, audio ukázky, nejnovější 
informace.

Malé divadlo kjógenu“
Rozverný „pijácký“ kjógen přivádí na jeviště dva 
vykutálené sluhy Tarókadžu a Džirókažu, které se jejich 
pán rozhodne před odchodem z domu protentokrát raději 
spoutat, neboť mu pokaždé v jeho nepřítomnosti chodí na 
saké. Ovšem touha po alkoholu zdolá každou překážku 
a tak ač je jeden připoután k tyči a druhý svázaný 
s rukama vzadu, nakonec se jim podaří najít způsob jak si 
přihnout – a s rostoucí náladou dojde i na zpěv a bizarní 
tanec. V nejlepším – jak jinak – se vrací pán ... a legrace 
vrcholí.

 Hanafuda
// Hanami
Karetní hry na japonské ostrovy přinesli Evropané, 
ovšem ty byly brzy zakázány jako hazardní. Japonci si 
tedy vymysleli karty a hry vlastní. Velmi oblíbené jsou již 
od 16. století karty hanafuda, zdobené tradičními motivy.
Zkuste při hře zjistit, proč si tyto karty oblíbili členové 
jakuzy. Pochopíte, co to vlastně hrají ve filmu Letní válka. 
Poznáte starou, ale stále živou součást japonské kultury.

Japonská móda
// Etuta & Nienna
V první části přednášky se zaměříme na historii japonské 
módy, zvláště pak na velmi známé kimono. Nejen to tvoří 
však tradiční část oděvu Země vycházejícího slunce, 
takže se podíváme i na další kousky japonského šatníku. 
Rozebereme i některé zvláštnosti oblečení gejši a maiko. 
Ve druhé části se zaměříme na současnou módu mladých 
Japonců. Představíme si nejnovější trendy i výstřednosti 
a možná se podíváme i na to, co se dřív nosilo pod všemi 
těmi barevnými hadříky.

Japonská poézia
// Hitsuji

Touto prednáškou
vysvetlíme základy
japonskej básne
zistíte prečo
je tanka podivná

V starom rybníku
zase nájdeme princíp
stručnosti haiku

Bóšibari – Připoután k tyči 
// soubor „

Japonské vlaky
// Petr Pauš (Prasátko)
Japonci jsou známí svou precizností a jinak to není ani 
v železniční dopravě. Vlaky v Japonsku jezdí velmi 
přesně (pokud zrovna není zemětřesení), jsou čisté, na 
hlavních koridorech velmi rychlé, ale samozřejmě i velmi 
drahé. V přednášce se dozvíte, kudy vedou hlavní tratě, 
jakou rychlostí se po nich jezdí, jaké typy vlaků se tudy 
proháněly a prohánějí a nakoukneme i trochu do 
budoucnosti této dopravy v Japonsku. Osvětlíme si pojmy 
jako Šinkansen, Doctor Yellow a další. Součástí 
přednášky bude i návod, jak japonskými vlaky cestovat.

Japonské jídlo
// BeeBoo & Lachtan
Suši sice Japonsku sluší a v Česku zažívá v poslední době 
nevídaný nárůst obliby, bylo by ale mylné se domnívat, že 
je to to jediné, co může evropana na japonské kuchyni 
zaujmout. Pojďme tedy na chvilku zapomenout na těžké 
knedlíky, husté omáčky a smažený eidam a podívejme se 
do světa čerstvých surovin a přirozených chutí…

Neznámá zákoutí výroby anime Naruto
// Júdži Nunokawa
O pozadí výroby anime Naruto a dalších seriálů studia 
Pierrot pohovoří osoba nejpovolanější, prezident studia. 
Po přednášce bude následovat debata s návštěvníky .
Zvláštním hostem bude hudební skladatel Kunihiko Rjó, 
který složil hudbu mimo jiné k několika seriálům studia 
Pierrot. Živě také zahraje některou ze svých skladeb. 
Součástí přednášky bude také malá soutěž o několik 
dárků přímo ze studia. Do češtiny tlumočí Robin Heřman 
z Česko-japonské společnosti.

Obskurní japonské videohry i bez japonštiny
// Alucard
Japonská videoherní produkce má v rukávech spoustu 
neotřelých, nápaditých a občas až obskurních titulů, 
které jsou bohužel často pro našince vinou jazyka 
nestravitelné. Ovšem čas od času se některá z nesmírně 
atraktivních her dostane i k nám. A tato přednáška má 
právě za úkol tuto oblast lehce zmapovat a vybrat ty nej. 
Chcete si zahrát na právníky, doktory nebo třeba pekelné 
démony?

Prezentace Hanami
// Radosław Bolałek
Představení nakladatelství Hanami a jeho nabídky. Na 
letošní léto se připravuje vydání prvních titulů také 
v češtině. Hanami nabízí nejširší sortiment polsko-
japonských kulturně ekonomických kontaktů, mezi 
jinými i bohatou nabídku školení, specializované 
poradenství a překlady.

Prezentace Talpress
// Vlastimír Talaš
V nakladatelství Talpress vyšel první komiks již v roce 
1993. O tomto a dalších vydaných komiksech, včetně 
korejských a japonských, bude vyprávět a besedovat jeho 
spoluautor a zároveň majitel nakladatelství Vlastimír 
Talaš.

Reverse Harem
// Lusi
Reverse harem: Jedna ústřední hrdinka a spousta 
krásných chlapců okolo ní... Přijde vám to jako sen? Nebo 
naopak jako noční můra? Faktem každopádně je, že tento 
poměrně mladý žánr se těší stále větší oblibě - ať už jde 
o mangy, anime či dorama. 
Přijďte si poslechnout přednášku o zvláštnostech tohoto 
žánru, dozvědět se něco o jeho historii, seznámit se se 
zásadami složení správného reverse harému, poznat 
nejvýznamnější díla tohoto žánru a zjistit, jak je to s jeho 
oblibou u českých otaku.

Šakuhači: mystérium japonské flétny
// Vlastislav Matoušek
Představení japonské tradiční flétny, jejích mystických 
a historických kořenů a především její zcela neobvyklé 
duchovní hudby. Duchovní tradice hry na flétnu 
shakuhachi je dlouhá mnoho set let. Ve dvacátém století 
tato hudba inspirovala přední skladatele avantgardní 
hudby vč. Johna Cage. Přednášku povede skladatel, 
interpret a etnomuzikolog Vlastislav Matoušek. Jako 
host vystoupí Marek Matvija.

Pokud rádi pátráte po ukrytých pokladech nebo si jen 
chcete ulovit svou oblíbenou anime postavu, staňte se 
nájemným lovcem v Anime ZOO. Hra je pro týmy 
i jednotlivce.

Vyhlášení webových soutěží + křest mangy
Několik měsíců před Animefestem jste se mohli zapojit do 
soutěží na našem webu. Krátce si zrekapitulujeme 
ukončené soutěže a vyhlásíme výsledky těch prozatím 
neuzavřených. Dozvíte se podrobnosti o festovních 
fanfikcích a soutěži v tvorbě RenAi her. Vyhlásíme 
(a samozřejmě odměníme) vítěze - jak cen poroty, tak 
diváků.
Zveme vás také na křest českého vydání prvního dílu 
mangy Hetalia. Přítomni budou zástupci vydavatelství 
Zoner Press a určitě bude prostor i na diskusi.

Boys Love soutěž
Neukážeme vám, jak to funguje v reálu, nenaučíme vás 
tajným pohanským... ehm, praktikám, ani dělat 
z kukuřice popkorn, nebudeme před vámi demonstrovat 
praktické dopady yaoi na člověka, ale máme pro vás něco 
mnohem lepšího! Otestujeme vaše možnosti, vědomosti, 
zdatnost i fantazii! Přijďte si vyzkoušet, jak špatně na 
tom jste a jestli i vás už očipovali odporní yaoističtí ještěři 
z pekel. Taylor-dono a kolektiv autorů pro vás připravili 
záludné otázky, krásné chlapce, přehlídku stvůr, krásné 
chlapce, tvořivé úkoly, krásné chlapce, mnohé další 
efekty, krásné chlapce a krásné... no, to je jedno. 
Naše heslo: Chlapi (v) sobě! YAY!!!

Cosplay divadlo
Připravte se na smršť scének, které si pro vás připravily 
soutěžní týmy. Soutěžící mají pouhých pět minut na to, 
aby vás zaujali a získali tak vaše hlasy. Zkusí to komedií? 
Nebo snad bude vhodnější psychologické drama? 
Uvidíme Naruto furianty nebo snad Fullmetal Hamleta?

Soutěž kostýmů
Hrbili jste se nad šicím strojem, pořezali se o nůžky 
a rozpíchali si prsty jehlami? Obíhali jste celé město, 
abyste sehnali tu správnou paruku, látku či pentle? 
Předveďte výsledek svého snažení divákům.
O vítězích soutěže rozhoduje hlasování diváků, snažte se 
tedy na ně co nejlépe zapůsobit během přehlídky i celého 
dne. Ovšem samozřejmě ve vší počestnosti.

Otaku cvičák
Soutěž pro čerstvé otaku a ty, kteří znají anime převážně 
ze satelitních kanálů. Na pódiu se prostřídají desítky 
diváků, stačí jenom zvednout se ze sedadla, otázky budou 
lehoučké! Užijete si audioukázky, videoukázky a zároveň 
i malé antistresové cvičeníčko. Letošní stylizace: 
upgradujeme Pokémony!

Loni jsme poprvé otevřeli tzv. Artist Alley a nápad se 
osvědčil, letos tedy pokračujeme. Jde o prostor, kde si 
mohou autoři rozložit stánky a předvést či prodávat své 
výtvory. Pokud patříte mezi pasivní návštěvníky, můžete 
si zde pořídit nějakou tu drobnost, která vás nebo vaše 
blízké potěší. Budete mít možnost v průběhu celého dne 
zhlédnout, jak vzniká obrázek v manga stylu od začátku 
do konce. 
Artist Alley bude umístěna v předsálí v hotelu 
Continental po celou sobotu, takže ji při cestě na 
přednášky určitě neminete.
Kromě autorů budou různé anime zboží prodávat také 
komerční prodejci, ty najdete buď v kině Scala nebo 
v hotelu Continental. Všem prodejcům děkujeme za ceny 
do soutěží.

Výstava je výpravou do světa japonského sekvenčního 
umění. „Jemnost“, „nedokonalost“, „nestálost“ projevující 
se v estetické normě ideálu wabi, návaznosti na díla 
evropských umělců, odvolání se na mistra dřevorytů – 
Kitagavy Utamaro a na tvůrce stylu Superflat – Takašiho 
Murakamiho a nakonec i inspirace italskou komiksovou 
tvorbou - toto vše najdeme v pracích známých, 
japonských tvůrců komiksů.
Výstavu najdete v sále B. Bakaly v pátek a sobotu. 
Pokud by vám náhodou utekla na Animefestu, 
můžete si ji prohlédnout 25. května na Crweconu.

Výstava: Japonský komiks

 – bohatství stylů, bohatství obsahu

Prodejní stánky, Artist Alley

misi, při které musí chránit slavnou herečku Jukii 
Fudžikaze. Ta zrovna natáčí svůj nejnovější trhák. Jenže 
poslední scény se mají točit v zemi Sněhu, kde vládne 
celoročně zima. Jukii se tam nechce, a proto se snaží 
utéct. Misi naruší skupina nepřátelských nindžů, jež 
donutí herečku učinit zásádní rozhodnutí v jejím životě 
a postavit se čelem ke své minulosti.

První oddíl / First Squad: The Moment of Truth
film // 70 minut, rusky s českými titulky
Studio 4°C, Molot Entertainment, 2009, česká premiéra
Píše se rok 1942 a na východní frontě zuří boj mezi 
německou a sovětskou armádou. Do konfliktu se ovšem 
zapojují i paranormální síly. Démonům, které vyvolávají 
němečtí mágové z Ahnenerbe, se musí postavit speciální 
První oddíl Šestého oddělení NKVD. Dokáže věštkyně 
Naďa uniknout nástrahám skutečným i záhrobním? 
Zvrátí temné kouzlo vývoj války ve prospěch nacistů?

Ráj na východě / Eden of the East
film // 123 + 82 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2009, evropská premiéra
Japonská vysokoškolačka Saki Morimi si užívá výlet do 
Washingtonu, kde se potká se záhadným mladíkem, 
který se kolem Bílého domu prochází nahý s pistolí v ruce. 
Mladík navíc trpí ztrátou paměti, tu mu ovšem 
vynahrazuje tajemný telefon, který dokáže splnit téměř 
každé přání. S pomocí Saki a jejích přátel Akira postupně 
odhaluje ztracené vzpomínky a zjišťuje, že je zatažen do 
hry, v níž dostalo dvanáct lidí (Seleça~o) neomezené 
prostředky a úkol vyvést Japonsko z krize. Dozví se 
Akira, kdo opravdu je? Odhalí, kdo stojí v pozadí tajemné 
hry a jak vybral dvanáct Seleça~o? Přežije tvrdá pravidla 
a nástrahy svých soupeřů? Kdo je vlastně tajemná Juiz, 
která plní všechna přání? A kdo zosnoval raketové útoky 
na japonská města?
Původní seriál Eden of the East byl později přepracován 
do filmu Air Communication a příběh pokračuje ve 
filmech King of Eden a Paradise Lost.
 Z filmové trilogie budeme promítat sestřih seriálu Air 
Communication a film King of Eden.

SOS! Průzkum tokijského metra 
/ SOS! Tokyo Metro Explorers: The Next
film // 40 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, 2007, česká premiéra
V létě roku 2006 objeví jedenáctiletý Rjúhei Ozaki deník 
(Záznamy o průzkumu Tokia), který si v mládí psal jeho 
otec. Neváhá a dá dohromady vlastní průzkumný tým. 
Chlapci se odvážně vydají do stok pod Tokiem, aby našli 
ukrytý poklad, o kterém se deník zmiňoval.
Cestou je čekají překvapivá setkání s mnoha sice 
podivnými, ale přátelskými dospělými. Ovšem sotva si 
dobrodružství začnou užívat, starý japonský voják změní 
podzemí v bojiště…
Podaří se průzkumníkům najít „Poklad Japonska“ ukrytý 
v podzemí?

Selhání (Director's Cut) / No Longer Human
film // 90 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse, 2009, evropská premiéra
Zpracování mistrovského (a částečně autobiografického) 
románu Ningen Šikkaku od Osamu Dazaie vypráví 
příběh studenta, který se musí vyrovnat s trýznivými 
zážitky z dětství. Navenek sice zachovává vidinu štěstí, 
ale v nitru cítí, že se stále více odcizuje zbytku společnosti. 
V marných pokusech o zlepšení upadá do začarovaného 
kruhu drog, alkoholu a sexu.
Příběh je součástí seriálu Aoi Bungaku, který nabídl šest 
významných děl moderní japonské literatury. Ve filmu 
jsou oproti seriálu doplněny nové scény. V roce 2009 
uplynulo sto let od autorova narození.

Tales of Vesperia: První úder
/ Tales of Vesperia ~The First Strike~
film // 110 minut, japonsky s českými titulky
Production I.G, 2009, evropská premiéra
Lidé na planetě Terca Lumireis se velmi spoléhají na 
blastia, technologii prastaré civilizace. Blastia se tvoří z 
látky nazývané aer, která propůjčuje sílu pro blastia, ale 
ve velkých koncentracích je pro lidi smrtelná. Juri Lowell 
a Flynn Scifo jsou dva mladíci, kteří se právě přidali do 
řad prestižní jednotky Císařských rytířů. Jednoho dne 
jsou vysláni do města Ceazontania, odkud je hlášena 
abnormální aktivita aeru a výskyt hord zmutovaných 
stvůr. Jaká tajemství skrývají nadpřirozené události, do 
kterých se zaplétají Juri s Flynnem? Podaří se jim 
ubránit nevinný lid Ceazontanie a zůstat věrní svým 
zásadám?
Film předchází událostem hry Tales of Vesperia.

D.Gray-Man
seriál // 2×23 minut, český dabing
TMS Entertainment, 2006
Všichni lidé nejsou stejní. Někteří již nejsou lidmi, ale 
démony – akumami, jiní byli vyvoleni stát se božími 
apoštoly – exorcisty. Po celá staletí se táhne válka 
exorcistů proti Hraběti a jeho armádě démonů. Příběh 
patnáctiletého britského exorcisty Allena Walkera, jehož 
levá ruka je zároveň jeho zbraní proti démonům. Jak 
vypadají akumy? Kde mají exorcisté sídlo? A co jim 
vlastně dodává sílu bojovat proti zlu?

Drtič Joe film / Crusher Joe
film // 132 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, 1983
Joe a jeho čtyřčlenná parta pracují jako drtiči – vesmírní 
šikulové, kteří mají pro strach uděláno a, pokud dostanou 
dobře zaplaceno, pustí se i do těch nejnebezpečnějších 
úkolů. Během jedné, kdy mají přepravit nemocnou dívku 
uloženou do umělého spánku, je ale potká prapodivná 
nehoda a jejich náklad získají lstiví piráti. Čest drtičů je 
pošramocena a Joe se svými věrnými kamarády udělají 
cokoliv, aby očistili svá jména. Nicméně při odvetné akci 
se zamotají do spleti vládních intrik a jejich výprava 
nabere nečekané obrátky. 

Eureka 7 film
Eureka Seven ~good night, sleep tight, young lovers~
film // 115 minut, japonsky s českými titulky
BONES, 2009, česká premiéra
Nový příběh Rentona a Eureky.
Boj lidstva se záhadným vesmírným organismem EIZO 
se táhne už půl století. Příběh začíná roku 2054 a sleduje 
osudy mladého vojáka Rentona na palubět bitevní lodi 
skupiny odpadlíků pod velením Hollanda Novaka. 
Rentonovým jediným snem je zachránit svou kamarádku 
z dětství Eureku, která byla před osmi lety unesena, 
a vrátit se s ní do rodného města. Osud ovšem Rentonovi 
a Eurece připraví mnohá soužení, jako by chtěl zkoušet 
jejich lásku. Jak se blíží poslední bitva proti EIZO, musí 
dvojice hrdinů otevřít dveře k mnohým záhadám.

Hetalia Mocnosti Osy / Hetalia Axis Powers
seriál // 10×5 minut, japonsky s českými titulky
Studio DEEN, , česká premiéra
Sice je to zkažený playboy, který se otočí za každou sukní 
a v nebezpečí bere do zaječích, ale je prostě roztomilý – 
Itálie! Seriál cynických vtipů o Itálii a jeho veselých 
přátelích z celého světa. Pozor, způsobuje nadměrný 
smích!

Král trnů / King of Thorn
film // 110 minut, japonsky s českými titulky
Sunrise, 2009, česká premiéra
Svět ohrožuje nová epidemie – nemoc nazvaná „Medůza“ 
promění tělo v kámen a neexistuje proti ní lék. Někteří 
lidé doufají, že se lék podaří najít v budoucnosti, vybraná 
skupina infikovaných je tedy uložena do kryogenického 
spánku v podzemí starodávného hradu.
Jenže po probuzení na ně nečeká lék, ale horda hladových 
stvůr. Po panickém útěku přežije pouhých sedm 
nakažených. Jak dlouho vlastně spali? A co se stalo na 
povrchu? Hrdinové nebojují jen proti stvůrám, ale také 
proti času, který jim nemilosrdně ukrajuje čas, kdy je 
choroba zabije.
Dokáží uniknout z hradu obrostlého trny?

Letní válka / Summer Wars
film // 114 minut, japonsky s českými titulky
Madhouse, 2009, česká premiéra
Režisér a scénárista filmu Toki o kakeru šódžo (O dívce, 
která proskočila časem) opět spojili síly, aby mohli 
vyprávět příběh jedné velké rodiny. Středoškolák Kendži 
Koiso je sice matematický génius, s lidmi ale jednat 
neumí. Proto ho překvapí, když ho starší spolužačka 
Nacuki pozve na oslavu narozenin své babičky. Průběh 
rodinné sešlosti ovšem naruší obvinění, že Kendži 
zlikvidoval celosvětovou počítačovou síť Oz. Pád sítě 
uvrhl Japonsko do chaosu. S pomocí Nacuki a celé její 
rodiny se Kendži snaží očistit své jméno, zachránit lidstvo 
před vyhlazením a získat srdce své milované. Velká letní 
válka se rozehrává ve skutečném i virtuálním světě.

Naruto: souboj nindžů v zemi Sněhu
/ Naruto: Ninja Clash in the Land of Snow
film // 95 minut, japonsky s českými titulky
Studio Pierrot, 2004, česká premiéra
První z celovečerních filmů s Narutem. Nevychovaný 
a drzý mladý nindža Naruto se vydává se svým týmem na 

Promítání
Výlet do světa krajek a mašliček
// Petra Zlámalová (Pet)
Lolita je móda, inspirovaná v evropském odívání           
19. století – široké sukně, nádherné krajkové šaty, 
ozdobná paraplíčka... Přednáška je určena jak pro ty, co 
o Lolita módě slyší prvně, tak i pro ty, co jsou již znalí 
a dokonce i pár takových šatů vlastní ;) Na začátek si 
povíme, co to vlastně Lolita je, jak vypadá, a jaké jsou její 
druhy. Dám vám spoustu tipů na nakupování Loli 
oblečení a podíváme se i do pokojíčků (a životů) těch 
dívek, které tímto stylem žijí.

Vocaloidé
// Nya-chan Production
Toužili jste někdy proniknout do tajů tohoto japonského 
fenoménu? Plete se vám Rin a Len? Chcete vědět kdo, 
s kým, jak a za kolik, popřípadě jak to vše začalo? Pak 
neváhejte a vydejte se na tuto přednášku, probereme co 
se dá a pustíme si pár ukázek. Jen pro otrlé posluchače, 
lidi postižené láskou k syntetickému zpěvu a neslyšící!

Yaoi fandom x Šónen anime
// Kalisto
Představa, že Šónen je pouze pro chlapce, se přece jen 
prokázala jako mylná. Co vlastně dívky na shounen 
anime a manze fascinuje? Je to kvalitní příběh? Je to 
napětí? A nebo prostě jenom rajcovní sexy hoši? Yaoi 
potenciál Šónen anime značně převyšuje vysněné chlapce 
obletující hlavní hrdinky romantických příběhů. 
Podíváme se blíže na to, co tento fandom zahrnuje, proč 
vůbec existuje a na jeho rozsáhlé možnosti

Zdvorilostná japončina
// Hitsuji
Tiež ste sa vždy čudovali, aký je rozdiel medzi Arigató 
a Dómo arigató gozaimašita? Prečo niektorí chlapi volajú 
dievčatá s koncovkou -kun? Alebo ako japonsky povedať 
niečo také primitívne ako Nazdar? Naša prednáška 
o zdvorilostnej japončine, osloveniach, pozdravoch 
a všeličom inom vám to vysvetlí.

Záludnosti fandomu, aneb autoři pište tak, jak chceme!

// Grek
Ač se to někomu nechce věřit, mají fanoušci nad autory 
nejen mangy a anime velkou moc. Dokáží si prosadit 
zásahy do scénáře, likvidace postav, nebo naopak 
oživování jiných. O druhých řadách, speciálech a OAV 
sériích ani nemluvě. Projdeme si několik příkladů, kdy se 
to povedlo, včetně několika až bizarních.

 D.Gray-Man
// Teddinka
Před šesti lety v Japonsku vyšel první díl mangy, dva roky 
poté i anime. Od té doby se      D.Gray-Man vyšvihl mezi 
nejpopulárnější série a získal si srdce spousty fanoušků. 
Kdo jsou tihle exorcisté, kolik jich vlastně je a kde berou 
svoji sílu? Co se musí stát, aby vznikl démon? Dozvíte se 
odpovědi na tyto i další otázky a uvidíte, že „D.Gray“ 
uchvátí i vás.

Japonský „Riichi“ Mahjong
// Yamato, Glurak
Mahjong. Asijská stolní hra o 136 obdélníkových 
k a m e n e c h  p o k r y t ý c h  n e p ř e h l e d n o u  z m ě t í  
různobarevného rozsypaného čaje. Udělejte si v té změti 
pořádek a seznamte se s důmyslnou hrou, která si pro 
zasvěceného hráče i v době dokonalých počítačových her 
dokázala uchovat své nepřekonatelné kouzlo 
a podmanivost. 
Na přednášce se mimo jiné dozvíte, odkud se mahjong 
vzal, jak se dostal do Japonska, jak se hraje a ve kterých 
anime se na něj můžete podívat. Pak bude následovat 
praktický workshop, po kterém mahjongu možná 
propadnete i vy.

Anime ZOO
Před několika týdny vydala japonská vláda ustanovení, 
podle kterého jsou všechny osoby vystupující jako hlavní 
či vedlejší anime postava nuceně umístěny do Tokijské 
zoologické zahrady. Cílem bylo zatraktivnění ZOO 
a zároveň obranazmíněných osob před množícími se 
útoky a obtěžováním ze strany příznivců anime, tzv. 
otaku... Dnes v časných ranních hodinách došlo ke 
kolapsu bezpečnostního systému v Tokijské ZOO, 
důsledkem čehož ze svých výběhů uprchla početná 
skupina anime postav. Japonská vláda proto ve 
spolupráci s Tokijskou policií zahájila sestavování 
loveckých skupin z řad civilního obyvatelstva.

--Tokio Šimbun

Přednášky

Soutěže

Festovní  anotace  
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