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ÚVODEM
Jako každý rok přicházejí vánoce nebo školní 

prázdniny, stalo se v poslední době tradicí, že 
přichází i akce jménem Animefest.

Rok se sešel s rokem a Animefest 2006 je tu. 
Tentokrát již po třetí. Zase o něco známější, 
o něco ošlehanější z předchozích ročníků a 
doufáme, že i o něco zajímavější.

Jako pokaždé, i letos na vás za branami kina 
Art čeká spousta anime, přednášek či soutěží.

Jako pokaždé, i letos na vás čeká nepřetržitý 
program od sobotního rána do nedělního poledne, 
probíhající ve dvou kinosálech i mimo ně.

Jako pokaždé, i letos doufáme, že Animefest 
proběhne hladce a kino zůstane celé.

A hlavně doufáme, že se na Animefestu bu-
dete Vy - jeho návštěvníci - dobře bavit.

Přejeme příjemnou zábavu a mnoho pěkných 
zážitků na Animefestu 2006.

Pořadatelé

ANOTACE PROJEKCÍ

ANIMATION RUNNER KUROMI

Oguro Mikiko dokončila Tokijskou animátor-
skou Akademii a nastoupila do svého prvního 
zaměstnání ve studiu Petit. A rovnou jako vedoucí 
výroby. Její předchůdce totiž musel na operaci s 
prasklým vředem a nechal po sobě rozpracovaný 
projekt se šibeničním termínem. Mikiko se tedy 
musí vypořádat nejen s plánem projektu, ale i se 
všemi členy nesourodého výrobního týmu.

Režisér Akitaro Daichi se kromě pokračování 
tohoto OVA podílel i na seriálech jako Fruits Bas-
ket, Kazemakase Tsukikage Ran, Mushishi a Now 
and Then, Here and There.

40 minut
(film)

BIBLE BLACK GAIDEN

Jedno z nejznámějších hentai anime. Parta 
kamarádek má zvláštního koníčka. Magii. Pokus 
o založení klubu na škole jim nevyšel a ještě se 
jim vysmáli. Vše se ale změní, když kamarádky 
objeví v zapadlém antikvariátu černou knihu 
psanou cizím jazykem. Velmi záhy zjistí, že s její 
pomocí dokážou kontrolovat skryté lidské vášně 
a rozhodnou se toho využít ve svůj prospěch.

2 x 25 minut
(hentai seriál - přístupné pouze od 18 let)

BINCHOU-TAN

Sledujte život Binchou-tan a jejích kamarádek 
na palouce u lesa. Faktor roztomilosti: ultimát-
ní!

2 x 12 minut
(ukázka ze seriálu - od 22:30)

BLOOD+
Studio Production I.G má na kontě několik 

úspěšných filmů a seriálů, jedním z nich byl i 
krátký film Blood: The Last Vampire. Na jeho 
základě vznikl seriál Blood+. I když se v něm 
vyskytují některé stejné postavy a základní zá-
pletka, jedná se o naprosto jiný příběh.

Hlavní hrdinkou je milá středoškolačka Saja, 
která je náhle vtažena do víru událostí a dozvídá 
se pravdu o své minulosti a dlouhém boji orga-
nizace Šarlatový štít proti krvelačným monstrům 
a jejich zákeřným pánům. Ať chce nebo ne, musí 
Saja bojovat a přitom se snažit zůstat sama se-
bou.

5 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

BOKU WA IMOUTO NI KOI WO SURU

Iori a Iku se narodili ve stejný den. Vyrůstali 
celý život bok po boku. Celý dosavadní život mi-
lovali jeden druhého obrovskou sourozeneckou 
láskou. Co když ale láska jednoho z nich přestala 
být sourozenecká? Co když nikdy sourozenecká 
nebyla? Iori se svou hříšnou touhou vždycky 
tajně bojoval a prohrával.

Pokud se nebojíte překročení tabu, pokud 
máte rádi nedovolenou lásku, pojďte ochutit za-
kázané ovoce spolu s Boku wa imouto ni koi wo 
suru. (Miluju svou mladší sestru)

50 minut
(film)

BOKUSATSU TENSHI DOKURO-CHAN

Ztřeštěná ecchi komedie. Sakura má tak tro-
chu zvláštní život. Bydlí totiž s velmi hezkou 
dívkou. Na tom by ještě nebylo nic tak divného, 
kdyby ovšem ona dívka nebyla anděl, mávající 
těžkým kovovým kyjem, kterým neváhá Sakuru 
kvůli sebemenší zámince obzvláště bolestivě za-
bít, aby ho hned vzápětí opět oživila způsobem, 
na jaký jen tak nezapomenete.

Připravte se na nějaké ty zvrácenosti, bruta-



litu, spoustu krve a dalších podobných legrácek 
kterými je tento krátký seriál nabitý k prask-
nutí.

4 x 25 minut
(seriál)

FATE/STAY NIGHT

Nově vycházející seriál Fate/stay night vznikl 
podle stejnojmenné Japonské hry. Na pozadí 
dnešní společnosti probíhá každých 10 let válka, o 
které nemají obyčejní lidé ani ponětí. Je to válka 
čarodějů o svatý grál. Předmět, který jim může 
zajistit naplnění jejich přání. A pro tento boj si 
čarodějové povolají mocné služebníky. Ti mezi 
sebou svádí krvavé boje v nočních ulicích. Vyhrát 
může jen jeden a cesta k vítězství je jasná - po-
razit všechny ostatní. Jak se s tímto úkolem 
popere středoškolák Shiro, který donedávna sám 
ani netušil, že disponuje magickými silami? A 
jaký bude jeho vztah ke služebníkovi, kterého 
si přivolá na pomoc? Bude muset změnit svůj 
idealistický pohled na svět tváří v tvář krutosti 
války o svatý grál?

Seriál se odehrává v dnešním Japonsku a 

soustředí se hlavně na boj mezi jednotlivými 
služebníky. Ti jsou povolaní v jiné dimenze a 
třímá v nich duch slavných postav lidské histo-
rie.

2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

FUSHIGY YUUGI

Obyčejná dívka jménem Miaka našla jednoho 
dne se svou kamarádkou Yui neobyčejnou knihu. 
Pomocí ní byly obě přeneseny do světa starověké 
Číny, který je rozdělen na čtyři země. V každé 
z těchto zemí existuje legenda o dívce z jiného 
světa, která jednoho dne přijde a danou zemi 
zachrání…K přivolání jednoho z Bohů ochranitelů 
je ale potřeba překonat mnoho překážek a 

úkolů.
52-dílné anime Fushigi Yuugi, podle mangy 

slavné autorky Yuu Watase (také Ayashi no Ceres) 
patří mezi klasiku a žádný příznivce drama, fan-
tasy a romantiky by si jej neměl nechat ujít. 
Příběh začíná zcela nevinně, obsahuje mnoho 
komediálních prvků, které ale s přibývajícími díly 
mizí, aby uvolnily místo vážnějším událostem, 
které nechají jen málokteré oko suché.

Nechte se také strhnout „tajemnou hrou“, což 
je překlad názvu Fushigi Yuugi…

2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

GENSHIKEN

Sasahara Kanji nastupuje do prvního ročníku 
na univerzitě a chtěl by vstoupit do nějakého 
kroužku kolem mangy, anime a her.

Předtím nikdy nepřišel s „fandomem“ do 
styku. Postupem času překonává váhavost i os-
tych a a zapadá do společnosti, která čítá hard-
core otaku, fanartistu, cosplayerku, stavitele 
modelů, fanatického hráče konzolových her a 
jeho přítelkyni, která všechny otaku ze srdce 
nenávidí. Tento komediálně laděný seriál vás 
provede světem (ne úplně hardcore) otaku v 
Japonsku. Tak neváhejte a rozšiřte si obzory!

12 x 25 minut
(seriál)

GINBAN KALEIDOSCOPE

Tazusa Sakurano je nadějná japonská 
krasobruslařka, která se snaží kvalifikovat na 
olympiádu v Turíně. Je trošku sobecká a jedná 
impulzivně, a proto není médii příliš oblíbená. 
Při jedné z kvalifikačních soutěží, která se koná 
v Montrealu, upadne a praští se do hlavy. Ve 
stejnou chvíli se nedaleko zřítí letadlo, které 
pilotuje šestnáctiletý Kanaďan Pete Pumps. Pete 
nehodu nepřežije, ale protože se nemůže dostat 
do nebe, tak jeho duch vstoupí právě do Tazusy. 
Ta je po probuzení překvapená, že ve své hlavě 
slyší cizí hlas, ale rozhodně se nehodlá smířit s 
tím, že by měla žít s nějakým otravným duchem. 
Proto se Peta snaží všemožně zbavit. Nezní vám 
to jako “začátek krásného přátelství”? Poznejte 
radosti i strasti soužití s duchem.

2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)



GITS: SAC - THE LAUGHING MAN

Na úspěch filmu Ghost in the Shell navázalo 
studio Production I.G seriálem Stand Alone Com-
plex, který více vychází z původní mangy, a ode-
hrává se ve světě, kde Motoko nepotkala Vládce 
loutek (Puppet Mastera).

Kromě samostatných epizod obsahoval ser-
iál hlavně rozsáhlý příběh, který se točí kolem 
záhadného superhackera s přezdívkou Vysmátý 
muž. Z původně jednoduchého případu se 
vyklube spiknutí zasahující až na nejvyšší místa. 
Rozpletení intrik ovšem ohrozí existenci Sekce 9 
a životy všech jejích členů...

A právě sestřihem epizod s tímto hlavním 
příběhem vznikl film nazvaný příznačně The 
Laughing Man (Vysmátý muž). Kromě lepší kval-
ity získal film také několik úplně nových scén. 
Stejné “operace” se dočkala i druhá řada seriálu, 
ze které vznikl film Individual Eleven, a na léto 
je naplánována premiéra úplně nového filmu ze 
světa SAC - Solid State Society.

150 minut
(film)

GREAT TEACHER ONIZUKA

Vysloužil si respekt mezi nejdrsnějšími gangy 
motorkářů v Tokiu. Život mu dal lekce, které se 
ve škole neučí. A právě to se rozhodl změnit.

Great Teacher Onizuka, učitel, který to s vámi 
myslí dobře.

1 x 45 minut, 2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

GUNBUSTER

Gunbuster je anime pocházející z dílen stu-
dia Gainax. Vzniklo roku 1988 coby režijní debut 
Hideaki Anna. Člověka, který později natočil 
známé anime Neon Genesis Evangelion. O něm 
se říká, že se v mnoha ohledech inspiruje právě 
Gunbasterem.

Příběh pojednává o mimozemské civilizaci, 
která ohrožuje zemi. Hlavní hrdinka je dcerou 
slavného admirála, který padnul v jedné z 
prvních bitev. S touhou vyrazit ke hvězdám a 
porazit šmejd z vesmíru, vstoupí tato hrdinka 
do armády, začne trénovat pilotování mecha, 
aby se později vypravila v kosmické lodi s mnoha 
dalšími jako ona přímo na frontovou linii. Krátký 
seriál nás provede zuřivými vesmírnými bit-
vami i dospíváním děvčete z vyjukaného zajíce v 
ostřílenou mecha pilotku.

6 x 25 minut
(seriál)

HANBUN NO TSUKI GA NOBORU SORA

Yuuichi trpí hepatitidou, takže je už dlouhé 
měsíce v nemocnici. Jeho stav už se značně 
zlepšil, ale protože pořád musí zůstat zavřený 
vevnitř, strašně se nudí. Z jednotvárného 
nemocničního života ho vytrhne až příchod nové 
pacientky do křídla pro vážně nemocné pacien-
ty. Rika je mladá a krásná, ale neskutečně roz-
mazlená dívka. Jak ji Yuuichi poznává, dozví se 
důvod její sobeckosti - už jí nezbývá moc času.

Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora je příběh o 
lásce, bolesti, odvaze i sebeobětování. Má smysl 
láska s nevyléčitelně nemocným člověkem?

6 x 25 minut
(seriál)

HELLSING OVA
Upíři žijí mezi námi. Jsou hrozbou, které musí 

lidstvo čelit. A Organizace Hellsing sídlící v Anglii 
má zbraň se kterou to dokáže víc než dobře. 
Tvora stejného jako ti které musí likvidovat - upí-
ra jménem Alucard.

Hellsing OVA je moderním přepracováním 13 
dílného seriálu z roku 2001. Spíš než jej se však 
drží původní mangy. První díl této nové verze 
svým rozsahem pokrývá několik úvodních epizod 
seriálu a ukazuje nám rodící se vztah mistra 
Alucarda a jeho mladého učedníka - policistky 
Victorie. Ta se musí teprve naučit žít ve světě, 
který právě objevila a o kterém donedávna 
neměla ponětí.

50 minut
(ukázka ze seriálu)

HROB SVĚTLUŠEK

Druhá světová válka přinesla pro obyvatel-
stvo Japonských ostrovů mnoho krutostí. Plošné 
bombardování Japonských měst, všudypřítomný 
hlad a blížící se trpký konec. Tomu všemu musí 
čelit dvojice hlavních hrdinů tohoto filmu. Bratr a 
sestra spolu prožívají radost i smutek a snaží se 
přežít v průběhu války, která změnila jejich svět. 
Tento dojemný příběh je jedním z nejslavnějších 
titulů studia Ghibli a mnoha kritiky považován za 
jeden z nejlepších protiválečných filmů vůbec.

100 minut
(film)



SOBOTA
8:00-9:00 Great Teacher Onizuka

9:00-10:00 Great Teacher Onizuka
10:00-11:00 Zahájení a úvod soutěže AMV
11:00-12:00 Zahájení a úvod soutěže AMV
12:00-13:00 Soutěž v Cosplay
13:00-14:00 Blood+
14:00-15:00 Blood+
15:00-16:00 Animekvíz
16:00-17:00 Karas
17:00-18:00 Pale Cocoon
18:00-19:00 Lišák uvádí
19:00-20:00 Vyhlášení výsledků soutěží
20:00-21:00 GitS: SAC - The Laughing Man
21:00-22:00 GitS: SAC - The Laughing Man
22:00-23:00 Binchou-tan
23:00-24:00 Bokusatsu tenshi Dokuro-chan

NEDĚLE
0:00-1:00 Bokusatsu tenshi Dokuro-chan
1:00-2:00 Sokyu no Fafner: Right of left
2:00-3:00 Genshiken
3:00-4:00 Genshiken
4:00-5:00 Genshiken
5:00-6:00 Genshiken
6:00-7:00 Genshiken
7:00-8:00 Ginban Kaleidoscope
8:00-9:00 Speed Grapher

9:00-10:00 Interlude
10:00-11:00 Interlude
11:00-12:00 Fate/Stay Night
12:00-13:00 Zakončení Animefestu 2006
13:00-14:00 Animation runner Kuromi

HLAVNÍ SÁL



SOBOTA
8:00-9:00 Shakugan no Shana

9:00-10:00 Shakugan no Shana
10:00-11:00 Jigoku shoujo
11:00-12:00 Origami přednáška
12:00-13:00 Hrob světlušek
13:00-14:00 Hrob světlušek
14:00-15:00 Soutěž v Dabingu
15:00-16:00 Letem světem JPopu
16:00-17:00 Letem světem JPopu
17:00-18:00 Fan-made ren’ai hry
18:00-19:00 Hellsing OVA
19:00-20:00 Memories
20:00-21:00 Memories
21:00-22:00 Petit Cossette
22:00-23:00 Petit Cossette
23:00-24:00 Jin Roh

NEDĚLE
0:00-1:00 Jin Roh
1:00-2:00 Gunbuster
2:00-3:00 Gunbuster
3:00-4:00 Gunbuster
4:00-5:00 Bible Black Gaiden
5:00-6:00 Boku wa imouto ni koi wo suru
6:00-7:00 Last Exile
7:00-8:00 Fushigi Yuugi
8:00-9:00 Hanbun no tsuki ga noboru sora

9:00-10:00 Hanbun no tsuki ga noboru sora
10:00-11:00 Hanbun no tsuki ga noboru sora
11:00-12:00 Japonské hry
12:00-13:00 Hrob světlušek – hraný
13:00-14:00 Hrob světlušek – hraný

VEDLEJŠÍ SÁL



HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ DABING

Zde napište jméno nebo přezdívku. Jmenovaný dabér/dabérka/tým dostane jeden bod. 
Tyto body se pak sečtou a výsledky budou oznámeny ve 22:00 v hlavním sále.

NEJLEPŠÍ DABÉR NEBO DABÉRKA

.................................................................................................................................

NEJLEPŠÍ TÝM

.................................................................................................................................

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ AMV KLIP

Prosím na následující tři místa napište cokoliv, co nám pomůže identifikovat klipy. Jméno 
autora, hudbu nebo treba anime sérii, ze které je klip sestříhán. Tento lístek pak vhoďte do 
připravené a patřičně označené krabice. První místo získá 5 bodů, druhé 3 body a třetí 1 bod. 
Tyto body se pak sečtou a výsledky budou oznámeny v 19:00 v hlavním sále.

1. MÍSTO

.................................................................................................................................

2. MÍSTO

.................................................................................................................................

3. MÍSTO

.................................................................................................................................

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ COSPLAY

Tento lístek pak vhoďte do připravené a patřičně označené krabice. První místo získá 
5 bodů, druhé 3 body a třetí 1 bod. Tyto body se pak sečtou a výsledky budou oznámeny 
v 19:00 v hlavním sále.

1. MÍSTO

.................................................................................................................................

2. MÍSTO

.................................................................................................................................

3. MÍSTO

.................................................................................................................................



HLASOVACÍ LÍSTEK
AMV SOUTĚŽ

HLASOVACÍ LÍSTEK
DABING

HLASOVACÍ LÍSTEK
COSPLAY



HROB SVĚTLUŠEK - HRANÝ FILM

Hraná verze animovaného filmu Hrob 
světlušek, která vznikla u příležitosti oslav 
60. výročí konce druhé světové války.

150 minut
(hraný film)

INTERLUDE

Japonskem se šíří znepokojivé zvěsti o stínech 
které opouští lidská těla, aby je nikdo znovu 
nespatřil. Pro jednoho mladíka se tato zvěst 
stane skutečnější, než by si přál. Dostane se do 
světa nočních můr zaplněného démony a dalšími 
stvořeními, ze kterého jak se zdá, nemůže 
uniknout. Spolu s několika společníky bojují s 
nástrahami tohoto světa jen aby se jim podařilo 
dostat zpět do reálného světa. Je však onen 
reálný svět skutečně tím pravým? Kde je sen a 
kde realita? Tento krátký seriál vám na podobné 
otázky dá odpověď.

3 x 40 minut
(seriál)

JIGOKU SHOUJO

Na internetu se objevila stránka, na kterou 
se jde dostat jen o půlnoci. Pokud tam napíšete 
něčí jméno, objeví se záhadná dívka - Jigoku 
Shoujo - a odnese ho do pekla. Za všechno se 
ale musí zaplatit; klientova duše se po smrti 
také propadne do pekla a nemohouc jít do nebe, 
bude odsouzena k tomu, aby v bolesti a utrpení 
po zbytek věčnosti nenalezla klid.

Jaká tragédie donutí člověka, aby se někomu 
pomstil, když cenou je vlastní duše? Jaký život 
ho čeká, když má po smrti jistotu věčné bolesti? 
A kdo je tajemná Jigoku Shoujo, která vypadá 
jako nevinná školačka, ale přitom chladnokrevně 
odnáší lidské duše do hlubin pekla?

2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

JIN ROH

Jin Roh je film natočený podle mangy Mamoru 
Oshiiho. Autora známého filmu Ghost in the 
Shell.

Děj je zasazen do alternativní historie. 
Tokyem v 60 letech 20 století zmítají masové 
vlny nepokojů. Pro boj s rozzuřeným davem 
jsou určeny speciální policejní jednotky a příběh 
filmu pojednává o jedné z nich - o jednotce 
dobrovolníků z Vlčí brigády. A hlavně o vztahu 

jednoho jejího člena k dívce k níž ho zavedla 
krutost osudu.

Film byl natočen v roce 1998 a zařadil se mezi 
klasiku anime žánru.

100 minut
(film)

KARAS

Tokyo, Shinjuku: město obydlené lidmi i duchy 
(youma). Žijí ve svých dvou dimenzích, viděné 
a neviděné. Rovnováha mezi těmito světy byla 
dlouho udržována ochranitelem města Karasem 
a jeho pány. Ale Lord Eko, zavržený Karas, se 
rozhodl vzít moc do svých rukou. Proti němu 
stojí lady Yurine s nově zrozeným Karasem, 
kteří chtějí bránit harmonii, vůli lidu a klid všech 
duchů.

Z šestidílného OVA uvidíte na Animefestu 
první tři díly. Za výrobou stojí studio Tatsunoko 
Productions, pro které je Karas čtyřicátým 
produktem. Na Karasu se podíleli tvůrci, kteří 
pracovali i na u nás známých anime jako Haibane 
Renmei, Wolf’s rain nebo Witch Hunter Robin. 
Opomenout nelze ani geniální hudbu nahranou 
Pražským symfonickým orchestrem.

3 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

LAST EXILE

První dva díly anime, které lze dnes označit za 
‘starou dobrou pecku’, nás zavedou do fantasy 



světa, kde vše důležité se odehrává na obloze. 
Nebojuje se o území ale o oblaky. A nad tím vším 
z výše dohlíží tajemná Gilda, která drží přísný 
dohled nad rozdělováním své technologie mezi 
národy.

Toto anime vyniká hlavně specifickou grafi-
kou, kombinací kresleného a počítačem rendero-
vaného prostředí, jakožto i velice a sympatický-
mi postavami, které zaujmou už v prvních dvou 
dílech. Last Exile vycházel v roce 2003 a vyrobilo 
jej studio Gonzo.

2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

MEMORIES

Katsuhiro Otomo je známý především svým 
filmem Akira. Roku 1995 sloučil pod společný 
titul Memories tři filmové povídky.

První povídka Magnetic Rose, kterou napsal 
jeho přítel Satoshi Kon (Perfect Blue, Paranoia 
Agent), se odehrává mezi vesmírnými “popeláři”, 
kteří zachytí nouzový signál vycházející z podi-
vné směsi trosek starých lodí. V druhé povídce 
Stink Bomb, kterou napsal sám Otomo, způsobí 
nevýznamný laborant nechtěnou záměnou dvou 
preparátů obrovské potíže celému Japonsku, 
neboť každý, kdo se k němu přiblíží, upadne do 
bezvědomí. A konečně v poslední povídce opět 
z pera Katsuhira Otoma je zaznamenán jeden 
pracovní den ve fiktivním městě, kde je vše 
podřízeno zničení nepřítele.

45 minut, 40 minut, 30 minut
(film)

PALE COCOON

V daleké budoucnosti již lidé úplně zapomněli 
na svou minulost a žijí bezpečně ukrytí před 
zničeným světem. Krásy ztraceného světa 
poznávají jen z útržků záznamů, které se snaží 
rekonstruovat již jen několik málo odhodlaných. 
Jedním z nich je i Ura, který by starý svět rád 
poznal. Jednoho dne se mu do ruky dostanou 
zlomky videa, které by mohlo osvětlit historii 
lidstva...

Třetí krátký film nezávislého tvůrce Yoshiura 
Yasuhiro.

25 minut
(film - od 17:30)

PETIT COSSETTE

Život mladého studenta umění se navždy 
změní, když ve starožitnictví v němž pracuje, 
narazí na dívku zakletou do skla.

Jmenuje se Cossette a pochází z 18. století. 
Tím začíná cesta za její záchranou. Toto 3 dílné 
mysteriózní drama pochází z roku 2004 a kromě 
samotného krátkého seriálu existuje i manga.

3 x 40 minut
(seriál)

SHAKUGAN NO SHANA

Nedlouho poté, co Sakai Yuji nastoupí na 
střední školu, se jeho život obrátí vzhůru no-
hama. Při cestě domů se stane svědkem šokující 
události: svět se najednou zastavil a lidé se 
proměnili v modré plameny, které požíralo ja-
kési monstrum. Chvíli předtím, než se toto mon-
strum pokusí sežrat i Yujiho, se objeví tajemná 
dívka s dlouhým mečem, která vypadá, jakoby 
z ní šlehaly plameny. Sama o sobě mluví jako o 
Flame Haze, bojovnici, která loví Guze no To-
mogara, monstra z jiného světa. Yuji se od ní 
dozví, že “skutečný” Sakai Yuji už je mrtvý, a 
on že je jenom jeho náhrada, Torch, která brzy 
zmizí. Yuji se s neznámou dívkou snaží spřátelit, 
a pojmenuje jí Shana. Ačkoliv se Shana jakému-
koliv vztahu s Yujim nejprve brání, časem se z 
nich stanou přátelé. Nikdo z nich ale netuší, že 
se blíží velké nebezpečí, které má ohrozit celé 
město.

5 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

SOKYU NO FAFNER: RIGHT OF LEFT

Země je v pěkném srabu (opět). Útočí na ni 
hordy mimozemšťanů (opět). Tentokrát krystali-
zují do měnivé zlatavé podoby.

Seriál Sokyu no Fafner z roku 2004 kvali-
tou vyčnívá z řady víceméně identických kopií 
mecha titulů a hodinové OAV z loňského roku to 
jen potvrzuje.

Příběh nás dějově zavádí na samý počátek 
boje utajeného polovojenského ostrova proti 
převaze nepřátel. Bojový systém mechanického 
ostrova potřebuje čas na svoje bezpečné zfor-
mování. Hrstka statečných je vyslána na zdánlivě 
sebevražednou misi, aby získala potřebný čas. 
Podaří se jim splnit tento obtížný úkol?

Sokyu no Fafner: Right of left obsahuje 



všechny kladné stránky původního seriálu, 
přidává k nim o něco lepší grafické provedení a 
kompaktní příběh, který zaujme i ty, kteří celý 
seriál neviděli.

52 minut
(film)

SPEED GRAPHER

Saiga, fotograf na volné noze, se při honbě 
za reportáží dostává na setkání tajného klubu 
zbohatlíků v obřím podzemním komplexu. Zde 
potkává dívku v nesnázích. Jen tak tak se mu 
jí podaří zachránit. Situace se však zkomplikuje. 
Dole se stalo něco podivného a Saiga zjišťuje, že 
se u něj začínají objevovat podivné nadpřirozené 
síly. K tomu všemu mu na paty šlape mocná orga-
nizace, která nechce přijít o svou “bohyni”, 
kterou jim odvedl. Oba se pak musí protloukat 
Ve světě kde lidský život nemá velkou hodnotu 
a všemu vládnou peníze, bohatí, mocní a ještě 
bohatší.

2 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

ANIMEKVÍZ

Další ročník tradičního Animekvízu. Přijďte 
zkusit své štěstí a odpovědět na pár otázek 
týkajících se Anime, mangy či Japonska. Kvíz 
je postaven tak aby šanci na úspěch měl skoro 
každý.

60 minut
(soutěž)

FAN-MADE REN’AI HRY

Prednáška je zameraná na to čo luďi moti-
vuje k tomu aby spravili vlastnú romantickú hru. 
Stručný popis fan-made ren’ai hry, krátky histor-
ický vývoj a problémy, s ktorými sa stretávajú 
tvorcovia. Čo sú hlavné výhody vlastnej hry, čo 
sa s nimi dá vyjadriť, čo môže priniesť tvorcom 
ale aj hráčom. V čom sú vlastné hry jedinečné a 
aké jednoduché alebo zložité je spraviť ich.

60 minut
(Mikey - přednáška)

LETEM SVĚTEM JPOPU

Jak bylo přislíbeno na Akiconu, další ze série 

pohledů do světa japonské populární hudby 
bude zaměřen na jedněmi milovanou a dalšími 
nenáviděnou dívčí formaci Morning Musume. Hi-
storie i současnost, klipy i živá vystoupení, fakta 
i drby, tisíc slonů a mnozí efektové, to vše vás 
čeká na této přednášce.

120 minut
(JBr přednáška - tentokrát o Morning Musume)

LIŠÁK UVÁDÍ

Ať už jste zakřiknutý nováček, teprve si 
hledající své místo mezi otrlými otaku nebo 
ostřílený matador s tváří vybělenou svitem obra-
zovky monitoru, či snad křehká dívka, kterou 
krutý osud přinutil hledat mezi fanoušky anime 
svého životního partnera - na každý pád vám 
přijde vhod náš rychlokurz blufování o anime pro 
širokou veřejnost.

Svět otaku je džungle s vlastními zákony, kde 
jedinou nerozvážnou větou můžete přijít o vše! 
Je lépe být připraven!

60 minut
(přednáška)

ORIGAMI PŘEDNÁŠKA

Origami – Japonské úmění skládání papíru 
snad nikomu představovat nemusíme. Přednášku 
na toto téma přednese předseda České origami 
společnosti a po přednášce bude následovat 
workshop, kde si budete moci zkusit složit vlast-
ní origami.

60 minut
(přednáška české origami společnosti)

PŘEDNÁŠKA O JAPONSKÝCH HRÁCH

Sledovat anime je sice super, ale pokud se 
sami zapojíte do děje, výsledek je ještě lepší. A 
právě to nabízí počítačové hry. Specifkám hraní 
v japonsku se bude věnovat tato přednáška. 
Dozvíte se některá zajímavá a zarážející fakta, 
dočkáte se ukázek či reklam a seznámíte se s vy-
branými herními tituly, které by neměly uniknout 
nikomu, koho tato forma zábavy aspoň trochu 
zajímá.

60 minut
(Alucard - přednáška)

SOUTĚŽ V DABINGU

Myslíte si, že dabovat je snadné a že Japosnké 
anime bez Japonštiny je špatné? Přijďte sami 



zkusit, jaké to je namluvit nějakou postavu. 
Kdoví, třeba ve vás dřímá skrytý talent a jednou 
z vás bude slavný dabér nebo dabérka.

60 minut
(soutěž)

SOUTĚŽ V COSPLAY

Dva ročníky Animefestu ukázaly, že soutěže 
všeho druhu jsou velmi oblíbené – ať už se jedná 
o Animekvíz nebo zápolení o nejlepší AMV. Také 
velmi zábavná byla v minulém roce dabingová 
soutěž, kterou se chystáme letos zopakovat.

Připravili jsme pro vás ale i čtvrtou soutěž, 
i když to asi není nic až tak neočekávaného 
– koneckonců kostýmy se na nejrůznějších akcích 
objevují už nějakou dobu. Ale právě proto je tato 
soutěž naší reakcí na to, že lidí, kteří jsou schop-
ni si pořídit cosplay a jít v něm na veřejnost, 
přibývá. Rádi bychom proto všechny odvážlivce 
pozvali, aby své dílo prezentovali na Animefestu, 
získali si za svou snahu obdiv návštěvníků a byli i 
případně oceněni.

Soutěž bude probíhat v průběhu celého 
Animefestu a cosplayi bude věnována i krátká 
přednáška. Úkolem soutěžících bude se ve 
svém cosplayi v prostorách a mezi návštěvníky 
vyskytovat co nejvíce, a tak je zaujmout a 
získat si jejich hlasy. Po přednášce budou mít 
prostřednictvím krátkého rozhovoru možnost své 
‘dílo’ představit do všech podrobností.

60 minut
(soutěž)

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA ANIMEFESTU
Nechceme návštěvníky nijak trápit dlouhým 

seznamem toho, co se dělat nesmí nebo nemá.  
Předpokládáme, že pravidla slušného chování 
ovládají všichni. Ostatně, je to kino.

Dále bychom rádi upozornili, že se jedná 
o vzdělávací akci, takže je zakázáno v pros-
torech kina Art přepalovat CD nebo DVD, roz-
prodávat svoje sbírky anime atd. Pokud máte 

neudržitelné nutkání toto činit, čiňte tak mimo 
prostory kina.

V prostorách kina Art je zakázáno konzumo-
vat vlastní, přinesené alkoholické nápoje (přímo 
v kině je bar, který je návštěvníkům plně k dis-
pozici). Kouření je povoleno pouze v baru. 

Chtěli bychom také požádat ty, co mají uby-
tování, aby nepoškozovali majetek ubytovny, 
pokud by byl další ročník, rádi bychom to uby-
tování získali znovu.

Prosíme, abyste poslouchali pokynů pořa-
datelů, jsou patřičně označeni a většinou vědí, 
co dělají, takže se nejedná o nějakou buzeraci.

Děkujeme.

UBYTOVÁNÍ
Dáme vám klíče do pokojů na ubytovně. 

Pokoje jsou po dvou, třech a po čtyřech, takže 
se domluvte mezi sebou, kdo bude s kým spát. 
Pokud se neznáte, pokusíme se to nějak domlu-
vit na místě.

Pamatujte, nikdo vám na ubytovně neručí za 
vaše věci, takže cenné věci (fotoaparáty, note-
booky, atd.) si raději berte sebou.

Další informace – doprava a podobně – budou 
uvedeny na přednášce Zahájení a úvod soutěže 
AMV.

MALÝ TRIK
Až si přečtete anotace, můžete vyjmout 

prostřední list a roztrhnout ho na půlky. Tím 
dostanete list s programem a hlasovací lístky. 
Zbytek magazínu můžete schovat na památku do 
batohu a voilá – program můžete složit a schovat 
i v malé kapse.

ZÁVĚREM
Děkujeme, že jste přišli na Animefest 

a doufáme, že se vám tu bude líbit. 
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