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ÚVODEM
Z posledních sil se pokusil přinutit 

prostředníček, aby udeřil do klávesy. Polštářky na 
prstech, sedřené do krve, zanechávaly temně ru-
dou skvrnu na klávesách. Bylo to jedno, směsice 
potu, prachu a špíny zpod nestříhaných nehtů 
vytvořila na klávesnici tenkou vrstvu, která do 
sebe krev absorbovala a pouze se tak posouvala 
k temnějšímu odstínu.

Poslední slovo úvodníku bylo napsáno a dlouhá 
a strastiplná cesta, která začala již před mnoha 
lety, se těsněji přimkla ke skále, tyčící se nad 
propastí, aby vytvořila další zatáčku, kde člověk 
nevidí, co ho čeká o pár metrů dál.

Spadnu? Nebo útrapy posledních dnů a týdnů 
nebyly zbytečné, projdu zatáčku, tak jako 
všechny předtím a na konci budu moci prohlásit, 
že jsem opět zvítězil?

Ta zatáčka je dlouhá, bude trvat více jak den, 
než ji projdu. A nejsem tady sám, každý můj po-
hyb bude sledovat mnoho tváří, budou čekat, co 
jim předvedu a pak, jako soudce, rozhodnou, zda 
jsem byl úspěšný nebo zda mě nechají padnout.

Nezbývá mi, než doufat, že zdroj mých nočních 
můr posledního měsíce je pobaví natolik, abych 
mohl zatáčku Animefest 2007 prohlásit za zdařile 
projitou.

Myšlenky pořadatele před začátkem festu.

ANOTACE PROJEKCÍ

OTAKU NO VIDEO

Toto dvoudílné OVA z dílny Gainaxu je son-
dou do života Otaku (japonských fanoušků 
- fanatiků) začátku devadesátých let. Vypráví 
příběh čerstvého vysokoškolského studenta, 
který se dostal do blízkého kontaktu s těmito 
tvory. Příběh je prokládán rozhovory s reálnými 
fanoušky. Přestože má komediální prvky, leck-
terého fanouška občas píchne u srdce...

2x 40min

HIGURASHI NO NAKU KORO NI (TAM, KDE PLÁČÍ 
CIKÁDY)

Keiichi se přestěhoval do klidné malebné 
vesničky v horách. Ale vše není takové, jak se 
to na první pohled jeví. Toto anime, žánrově na 
pomezí mystery a horroru, bylo vytvořeno po-
dle série amatérských her. Na Animefestu pro 
vás uvedeme první z osmi uzavřených příběhů. 
Přijdete na kloub záhadným událostem při festi-
valu Watanagashi?

3x 25min

RESCUE WINGS

Rescue Wings je počin režiséra Katsushi 
Sakurabiho, který se mimo jiné podepsal pod 
známá anime Revolutionary Girl Utena (film) 
nebo Tsukihime: Lunar Legend.

Anime je z roku 2006 a v hlavní roli představí 
mladého Uchidu, který je po akademii převelen 
k záchrannému sboru jako pilot vrtulníku.

Uchida studoval akademii s cílem stát se 
stíhacím pilotem, proto svou novou roli bere od 
začátku jako prohru. Už první mise mu ale ukáží 
svět, kde každý úspěch dává novou naději a 
neúspěch bolí víc, než ztráta klukovského snu.

3x 25min

ROMEO X JULIET

Prožijte si znovu nejslavnější tragickou lásku 
v novém zpracování japonských scénáristů. Os-
udové setkání dvou mladých lidí, které změní 
životy mnoha lidí. Julie, poslední z rodu Kapuletů 
a Romeo, jediný syn krutého vládce Neo Verony. 
Je tohle opravdu beznadějná láska?

2x 25min

BOKURA GA ITA

Vzpomínáte na svou první školní lásku? Hrdiny 
seriálu na motivy úspěšné shoujo mangy teprve 
čeká. Nechte se tedy od protřelého Yana a na-
ivní Nanami vtáhnout do školních lavic a prožijte 
s  nimi strasti a trápení, které k první lásce patří, 
v tomto melancholickém a přesto zábavném an-
ime.

2x 25min

BOKURA NO

Na letní škole v přírodě objeví skupina 15 dětí 
jeskyni, kde jim tajemný Kokopelli nabídne otes-
tování nové hry, ve které obrovký robot brání 
Zemi před útoky nepřátel. Děti souhlasí, ale brzy 
zjistí, že hra je mnohem realističtější a děsivější, 
než čekaly. A že z ní není úniku...

2x 25min

DEATH NOTE

Geniální a k smrti znuděný středoškolák 
Yagami Raito jednoho dne najde Death Note. 
Zápisník, kam po napsání jména dotyčný zemře. 
Nejdřív si myslí, že je to nějaký žert, ale když se 
přesvědčí o jeho moci, rozhodne se zbavit svět 
všeho zla a stát se bohem nového dokonalého 
světa. Když ale po celém světě začnou najednou 
umírat stovky zločinců, legendární detektiv L se 
vydá hledat vraha...

2x 25min



BUTTOBI CPU
Máte pocit, že vás počítač uvrhl do křemíkového 

pekla, v němž vládne neoblomný Upgrade, který 
z vás vysává veškeré prostředky a životní energii? 
Chcete si alespoň na chvíli ulevit? Pak se přijďte 
popást pohledem na cizí neštěstí. Hlavní hrdina 
anime Buttobi CPU, vysokoškolák Akira Takaoka, 
se jen trošku přehmátnul při výběru sestavy a ta 
(ačkoli na první pohled vypadá jako splněný sen 
nejednoho počítačového otaku poznamenaného 
anime) mu změnila život ve vír neustálého 
rozšiřování paměti, instalace dalších a dalších 
systémových utilit, nabourávání vládních data-
bází a boje s obzvlášť nechutnými viry. Zajisté 
se po skončení závěrečných titulků rádi vrátíte 
do reality a s úlevou si pomyslíte „ještě, že je 
to jen anime!“ (co by na to řekl Radek Hulán se 
však raději ptát nebudeme).

3x 30min

GHOST HUNT

Máte pro strach uděláno? Krotitele duchů jste 
viděli více než desetkrát? Ve Věřte Nevěřte máte 
100% úspěšnost v rozeznání pravdy a klamu? Po-
jmy ESP, telekineze, astrální cestování a exorcis-
mus znáte jako když bičem mrská? Pak ukázka ze 
seriálu Ghost Hunt, který se zabývá záhadami, 
duchy a tajemnem, je právě pro vás.

3x 25min

ZONE OF THE ENDERS

Ve vzdálené budoucnosti, kdy se lidstvo začalo 
roztahovat do širých koutů vesmíru, se jeho 
největšími nepřátely nestaly nějaké mimozemské 
civilizace, ale právě lidstvo samo. Lidé obývající 
Mars už mají dost útisku ze strany mateřské plan-
ety Země a tajně vyvíjí nový mocný stroj, který 
má změnit poměr sil. A jeho testovacím pilotem 
má být hlavní hrdina tohoto příběhu.

Animovaný film Zone of the Enders dějově 
předchází stejnojméne hře na PS2, která se 
později dočkala i pokračování a patří do zlatého 
fondu her pro tuto platformu.

50min

KANON 2006
Mládenec Yuichi se po dlouhé době vrací 

do města, kde kdysi strávil spoustu času. Jeho 
vzpomínky na tyto chvíle odvál čas, ale ve městě 
stále žijí dívky, pro které kdysi mnoho zname-
nal. A ty na něj nedokázaly nikdy zapomenout. 
Zatímco z oblohy se bez ustání snášejí přívaly 
sněhu, aby pokryly krajinu bílou peřinou, Yuichi 
se znovu noří do příběhů, na které zapomněl, a 

s každou z dívek prožívá tak dlouho odkládanou 
poslední část. Kanon 2006 je předělávkou seriálu 
Kanon z roku 2002. Stejně jako původní seriál i 
jeho nová podoba je melancholickým vyprávěním 
pro romantické povahy, tentokrát navíc zabalená 
do důstojného zpracování.

2x 25min

THE COCKPIT

Cockpit představuje trojici příběhů z prostředí 
druhé světové války.

Hrdinou prvního je německý stíhací pilot, 
který musí ochránit letoun převážející vzácný 
náklad.

Ve druhém sledujeme osud pilota japonského 
sebevražedného letounu Ohka a ve třetím dvo-
jici japonských vojáků odříznutých na ostrově 
Leyte.

Film překvapuje i na dnešní dobu kvalitním 
zpracováním leteckých soubojů a nabízí pro nás 
netradiční pohled na hrdiny té „špatné“ strany.

3x 25min

KYO NO GO NO NI

Pro všechny, kteří rádi vzpomínají na školní 
léta, nebo je stále ještě prožívají, pro ty, které 
fascinují školačky i pro ty, kteří se chtějí jen 
dobře pobavit, je určen tento komediální ser-
iál. Příběhy dětí z jedné třídy základní školy, 
které nemají k dělání výtržností daleko, které si 
uvědomují, že támhle ta spolužačka/spolužák je 
nějak moc přitahují, a které láká pohled na kal-
hotky jejich kamarádek.

Kyo no go no ni se skládá z několika krátkých 
humorných historek s jednoduchými zápletka-
mi, u nichž se pobaví mladí i starší. Seriál navíc 
doplňuje vydařená animace a kresba.

2x 25min

GHOST IN THE SHELL: STAND ALONE COMPLEX 
- SOLID STATE SOCIETY

Od případu Jedenácti jednotlivců uplynu-
ly dva roky. Motoko Kusanagi opustila Sekci 9. 
Dokáží ostatní sami vyřešit případ záhadných 
sebevražd? Jak s teroristy souvisí únosy dětí? Je 
Majorka záhadným hackerem, který útočí přímo 
na Sekci 9? Podaří se vůbec rozplést nitky dokon-
ale naplánovaného spiknutí?

To vše se dozvíte v naprosto novém filmu ze 
světa seriálu Stand Alone Complex. Scénáře a 
režie se ujal již ostřílený Kamiyama Kenji, se 
studiem Production I.G spolupracoval i autor 
mangy Shirow Masamune.

105min



LE CHEVALIER D’EON

V celé Evropě se pomalu rodí revoluční 
myšlenky, ale navenek všude vládne klid. Nebo 
snad ne? Proč tajemné bratrstvo alchymistů a 
mágů připravilo o život nevinnou Liu de Beau-
mont? Pomstí ji její bratr d’Éon?

Odpovědi i další otázky vám nabídne nový ser-
iál z dílny studia Production I.G, který se ode-
hrává ve Francii 18. století, za vlády Ludvíka XV.

5x 25min

ZERO NO TSUKAIMA

Hiraga Saito si takhle jednou ráno vyrazil na 
nákup a co čert nechtěl, objevil se před ním 
portál, který ho přenesl do magického světa. 
Když se rozkouká, zjistí že ho vyvolala Louisa, 
nešikovná mladá čarodějka, které se doposud 
nepodařilo seslat jediné povedené kouzlo, místo 
obvyklého zvířecího pomocníka. A tak zatím, co 
ostatní mají své myši, žáby a draky, Louisa má 
člověka. To jí ale nijak nebrání v tom, aby s  ním 
jednala na stejné úrovni. Saito tak stojí před 
neveselým údělem celoživotního posluhování a 
praní kalhotek. Přežije? Podaří se mu ještě někdy 
vrátit zpět domů?

2x 25min

PLANETES
Je rok 2075 a cestování po Sluneční soustavě 

je naprosto běžné. A protože se oběžná dráha 
Země pozvolna plní různými „odpadky“, byla 
každá dopravní firma přinucena založit oddělení, 
které se s nimi má vypořádat. Jelikož je práce 
„popelářů“ brána jako něco podřadného, stávají 
se tato oddělení odkladištěm „neperspektivních“ 
individuí. Ale i tito lidé mají své sny... Jedna 
z  mála realistických hard sci-fi anime sérií.

5x 25min

ANIMATION RUNNER KUROMI 2
Oguro Mikiko nastoupila hned po škole jako 

produkční do animačního studia Petit, kde jí 
nikdo neřekne jinak než Kuromi. Úspěšně se po-
prala s prvním úkolem stmelit tým animátorů a 
dokončit díl seriálu Time Journeys.

Život jde ale dál a chystá pro ni další úkol. 
Tentokrát si šéf usmyslel, že studio vyrobí hned 
tři díly různých seriálů najednou. Poradí si Kuro-
mi i s tímto nemožným úkolem? A kdo je sakra 
ten namyšlenej chlápek?

45min

SUZUMIYA HARUHI NO YUUTSU

Nudí vás stereotyp? Máte už dost nudného 

každodenního života? Přáli byste si seznámit se 
s někým zajímavým? S mimozemšťanem, cesto-
vatelem v čase, nebo snad esperem? Máte, aniž 
o tom víte, schopnost manipulovat se samotnou 
materií jsoucna? A jste navíc sebevědomá, svéh-
lavá, geniální, ale poněkud mimo realitu se po-
hybující středoškolačka? Pak nejen, že bych se 
s  vámi chtěl seznámit (ptejte se po Natrisovi), 
ale také se podobáte dívce, která se jmenuje Su-
zumiya Haruhi. Vítejte do světa divů!

14x 25min

GUNDAM SEED

Několik let zuří válka mezi Pozemskou aliancí 
a geneticky upravenými koordinátory - lidmi, 
kteří opustili zemi a nyní žijí ve svých vesmírných 
koloniích. Pozemšťané sice disponují zdrcující 
početní převahou, ale jejich technologie jsou 
zastaralé a bojové schopnosti mnohem menší. 
Ovšem v neutrální kolonii Heliopolis probíhá výz-
kum moderních zbraní, díky kterým by pozem-
ská aliance mohla získat převahu. Koordinátoři 
vysílají speciální jednotku, aby zbraně ukořistila, 
a v chaosu, který nastane, zatahují do války ne-
jen neutrální kolonii, ale i mladíka, který s válkou 
nechtěl mít nic společného.

Gundam je známou značkou zaštiťující několik 
seriálových řad odehrávajících se v různých 
vesmírech. Gundam Seed je z těchto vesmírů 
nejnovější, a tak příběh, který nabízí, s ostatními 
sériemi Gundamu nijak nesouvisí. Je to příběh 
o boji dvou přátel, kteří jsou řízením osudu 
postaveni na opačné strany barikády a musí bo-
jovat ve válce, kterou si žádný z nich nepřeje.

2x 25min

WELCOME TO THE NHK
Komediální seriál je pohledem do života 

člověka, který se straní ostatních lidí a raději tráví 
čas zavřený ve svém bytě. Alespoň do chvíle, než 
do jeho života vstoupí mladá dívka a slíbí mu, 
že ho z jeho strachu z lidí vyléčí. Na cestě zpět 
do společnosti spolu zažívají spoustu humorných 
situací i dramatických chvilek a vzájemě hledají 
cestu jeden k druhému.

Seriál je zajímavý i svým pohledem na život 
japonského otaku, kterým je soused hlavního 
hrdiny a který hrdinu samotného svým koníčkem 
nakazí.

5x 25min

CODE GEASS

Japonsko podlehlo ve válce mocnému Britské-
mu impériu. To z něj udělalo svou oblast číslo 



SOBOTA
8:00-9:00 Zero no Tsukaima

9:00-10:00 Beck
10:00-11:00 Vítejte na conu
11:00-12:00 Otaku no Video
12:00-13:00 Otaku no Video
13:00-14:00 Soutěž v Cosplay
14:00-15:00 Code Geass
15:00-16:00 Animekvíz
16:00-17:00 Silné ženy v anime
17:00-18:00 Sedm samurajů
18:00-19:00 Jsem otaku..., ale léčím se?
19:00-20:00 Bokura no
20:00-21:00 Phantom the Animation
21:00-22:00 Phantom the Animation
22:00-23:00 Spriggan
23:00-24:00 Iriya no Sora, UFO no Natsu

NEDĚLE
0:00-1:00 Iriya no Sora, UFO no Natsu
1:00-2:00 Iriya no Sora, UFO no Natsu
2:00-3:00 Suzumiya Haruhi no Yuutsu
3:00-4:00 Suzumiya Haruhi no Yuutsu
4:00-5:00 Suzumiya Haruhi no Yuutsu
5:00-6:00 Suzumiya Haruhi no Yuutsu
6:00-7:00 Suzumiya Haruhi no Yuutsu
7:00-8:00 Suzumiya Haruhi no Yuutsu
8:00-9:00 Zone of Enders

9:00-10:00 Death Note
10:00-11:00 Romeo x Juliet
11:00-12:00 Zakončení Animefestu 2007

HLAVNÍ SÁL



SOBOTA
8:00-9:00

9:00-10:00 The Cockpit
10:00-11:00 The Cockpit
11:00-12:00 Kanon 2006
12:00-13:00 Saiunkoku Monogatari
13:00-14:00 Narativní diskurs
14:00-15:00 Skandál!
15:00-16:00 Skandál!
16:00-17:00 Skandál!
17:00-18:00 Anime, jeho popularita a fanoušci
18:00-19:00 Shin Angyo Onshi
19:00-20:00 Rescue Wings
20:00-21:00 Rescue Wings
21:00-22:00 Kyo no Go no Ni
22:00-23:00 Gundam Seed
23:00-24:00 Jak přednášet

NEDĚLE
0:00-1:00 Higurashi no Naku Koro Ni
1:00-2:00 Higurashi no Naku Koro Ni
2:00-3:00 Ghost Hunt
3:00-4:00 Buttobi CPU
4:00-5:00 Buttobi CPU
5:00-6:00 Night Head Genesis
6:00-7:00 Night Head Genesis
7:00-8:00 Welcome to NHK
8:00-9:00 Welcome to NHK

9:00-10:00 Bokura ga Ita
10:00-11:00 Gejša od hlavy až k patě
11:00-12:00 Animation Runner Kuromi 2

VEDLEJŠÍ SÁL



SOBOTA KINO SCALA
12:30-13:30 Le Chevalier D’Eon
13:30-14:30 Le Chevalier D’Eon
14:30-15:30 PlanetES
15:30-16:30 PlanetES
16:30-17:30 Claymore
17:30-18:30 Claymore

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ AMV KLIP

Prosím na následující tři místa napište cokoliv, co nám pomůže identifikovat klipy. Jméno 
autora, hudbu nebo třeba 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 19:30 v kině Scala.

1. MÍSTO

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

2. MÍSTO

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

3. MÍSTO

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

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ COSPLAY

Tento lístek vyplňte a 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 19:30 v kině Scala.

1. MÍSTO

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

2. MÍSTO

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

3. MÍSTO

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



HLASOVACÍ LÍSTEK
AMV SOUTĚŽ

SOBOTA KINO SCALA
18:30-19:30 Seirei no Moribito
19:30-20:30 Vyhlášení výsledků soutěží
20:30-21:30 Solid State Society
21:30-22:30 Solid State Society
22:30-23:30 Kite

HLASOVACÍ LÍSTEK
COSPLAY



11 a země vycházejícího slunce jako suveréní 
stát přestala existovat. Přesto se však hrdý 
národ nechce vzdát naděje na znovuobnovení 
samostatnosti a v temných zákoutích pomalu 
sílí hnutí odporu. Ale Británie je silná a vládne 
pevnou rukou. Aby měli rebelové vůbec nějakou 
šanci, potřebují silného vůdce, někoho, kdo pov-
stane a pozdvihne porobený národ. Stane se 
tímto vůdcem Lelouch, kterému jsou darovány 
nadpřirozené schopnosti?

Code Geass je seriál z roku 2006, na kterém 
se podílelo mnoho známých osobností a charac-
ter design pochází z dílen CLAMPu.

2x 25min

PHANTOM THE ANIMATION

Jedná se o klasického zástupce akčního anime. 
Zločinecký syndikát používá jako svého čističe 
zabijáka s vypláchnutým mozkem. Jednoho dne 
však se do její (ano, je to dívka) akce připlete 
japonský turista. Shodou okolností se ukáže, že 
je to chlapík poměrně vhodný na „převýchovu“. 
A tak tu máme dva zabijáky. Který z nich se na-
konec stane jedničkou syndikátu?

3x 30min

NIGHT HEAD GENESIS

Říká se, že 70 procent lidského mozku je 
nevyužito. Co by se asi stalo, kdybychom jej 
využívali celý? Spáchali bychom hromadnou 
sebevraždu, neboť bychom pochopili, že svět míří 
do záhuby? Konečně bychom pochopili, co se nám 
snaží Mirek Topolánek říct vztyčeným prstem? 
Zešíleli bychom z toho, že slyšíme myšlenky 
všech okolo, a aby to za něco stálo, tak přitom 
budeme řvát „niii-chan“, „niiii-chan“? Nejenom 
na tyto otázky se vám pokusí odpovědět ukázka 
ze seriálu NHG. V hlavní roli dva bishi-bratři.

5x 25min

IRIYA NO SORA, UFO NO NATSU

Asaba Naojuki strávil prázdniny s vedoucím 
žurnalistického kroužku v lesích kolem letecké 
základny Sonohara, kde se údajně testují pro-
totypy stíhaček. Aby si o prázdninách alespoň 
trochu užil vody, tajně se vplíží ke školnímu 
bazénu. K svému překvapení tam narazí na dívku, 
která by si také ráda užila vody, ale neumí pla-
vat. Kromě toho se jí často spouští krev z nosu a 
má v tašce fůru různých prášků. Jmenuje se Irija 
Kana. A Naojuki prožije své nejdelší léto s UFO.

6x 30min

SEIREI NO MORIBITO

Do císařství Nové Jogo se po dvou letech vrací 
válečnice Balsa, která se živí jako tělesný strážce. 
Na první pohled vládne v císařství klid a mír. A 
kdyby Balsa při té nehodě na mostě nevytáhla 
z řeky mladšího prince, jistě by si toho klidu 
užila mnohem víc. Místo toho dostala od druhé 
manželky císaře za úkol prince chránit, protože 
jej chce císař nechat zabít. Proč vlastně?

3x 25min

SPRIGGAN

Po celém světě jsou roztroušeny artefakty, 
skrývající v sobě ohromnou moc. Zůstaly na 
Zemi po pradávné civilizaci, která dosáhla na ta-
kový stupeň vývoje, až zničila samu sebe. Aby 
se v současnosti tyto nebezpečné věci nedostaly 
do špatných rukou, byla ustanovena organizace 
Arcam, kterou tvoří vedle špičkových vědců také 
elitní kyberneticky upravení bojovníci - Sprig-
gan.

90min

BECK

Také jste někdy chtěli mít svou vlastní kape-
lu? Spoustu z nás tento sen přejde, ale jsou i 
tací, kterým se vyplní. Školou ještě stále povinný 
Tanaka Yukio je jedním z těchto šťastlivců. Při 
záchraně vskutku ošklivého psa potká kytaristu 
Minami Ryuusukeho a je zavlečen do události 
kolem jeho kapely Beck. Závidíte? Pokud ano, 
určitě nesmíte minout ukázku z tohoto seriálu.

2x 25min

CLAYMORE

Kdo má nejlepší kvalifikaci pro boj s démo-
ny? Znalci Zaklínače jistě odpoví, že jen člověk, 
který je sám napůl démonem. Totéž dobře ví 
i Norihiro Yagi, autor mangy Claymore, podle 
které je natočen stejnojmenný seriál. Proměnu 
v polovičního démona ale mohou vydržet pouze 
ženy, které poté putují světem a pomáhají těm, 
kteří mohou za pomoc zaplatit. Ale opravdu jsou 
to jen bezcitní mutanti? Nenajde se alespoň 
někdo, kdo se nebojí a neodvrací hned pohled? 
Nahlédněte s námi do krutého středověkého 
světa v ukázce právě vycházejícího seriálu.

4x 25min

SAIUKOKU MONOGATARI

Bylo nebylo, jedno císařství pojmenované po 
mnohobarevných mracích. V něm žila krásná, 
chytrá a emancipovaná dívka pocházející z moc-
ného, leč notně zchudlého rodu. Kdo by chtěl 



žít v bídě? A tak, jakmile se naskytla příležitost, 
souhlasila podnikavá Šúrej, která vždy toužila 
vystudovat školu pro úředníky, že se stane vy-
chovatelkou a oficiální souložnicí mladého 
císaře, který až příliš zanedbává vládnutí. Ztráty 
počestnosti se bát nemusí, všichni přece ví, že 
císař si potrpí na „mužskou společnost“. Nebo že 
by všechny klepy nebyly úplně pravdivé? Vítejte do 
světa ne nepodobného starému čínskému dvoru 
plnému krásných mužů. Do světa, kde žena musí 
tvrdě bojovat, aby se vymanila z šovinistických 
předsudků a našla své místo na slunci.

2x 25min

KITE

V prohnilém světě, kde soudní systém není 
schopen postihnout pro společnost nebezpečné 
devianty, se k vykonávání spravedlnosti odhodlává 
policejní vyšetřovatel. Avšak přece si nebude 
špinit ruce sám, když má k ruce svou svěřenkyni, 
mladičkou Sawu, ze které vycvičí zabijáka (mimo 
jiné). Vše jde hladce až do chvíle, kdy Sawa dos-
tane k plnění úkolů partnera. Je vše opravdu tak 
černobílé? A koho vlastně zabíjejí? To se dozvíte 
v tomto dvoudílném OVA. Pozn. 18+ rating.

2x 30min

SHIN ANGYO ONSHI

Postkatastrofickým světem putuje poslední 
ochránce utiskovaných, agent dávno zničené 
říše. Ačkoliv již jeho práce možná ztratila smysl, 
neváhá nasazovat život pro spravedlnost a snaží 
se bojovat se zlem. Při tom všem samozřejmě 
prolévá potoky krve proradných lidí i zákeřných 
démonů. A co by to bylo za hrdinu, kdyby ho 
nedoprovázela hezká bojovnice. Film vám na-
bídne několik příběhů ze stejnojmenné korejské 
mangy.

90min

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

 SILNÉ ŽENY V ANIME

Srdce každé feministky musí nutně zaplesat 
nad tou armádou silných, sebevědomých ženských 
hrdinek, kterými nás anime a manga neustále zá-
sobuje. Vždyť každý své cti dbalý fanoušek vám 
spatra vyjmenuje alespoň půl tuctu kreslených 
slečen, které bez znatelného úsilí zachraňují celé 
kontinenty (ba i světy) a s přehledem strčí do ka-
psy všechny kladné i záporné hrdiny, co jich jen 
daný seriál či film má. A také vám rád dosvědčí, 
že právě na takové postavy se pak nejhůř za-
pomíná. Zkrátka ideální studijní materiál pro vý-

chovu mladých dívek v Čechách. Nebo... že by 
v  tom byl nějaký háček?

přednáška
Lišák

NARATIVNÍ DISKURS

Klasický klipový syžet zpravidla žánrově hy-
bridizuje lineární či multiplikativní naraci a impre-
sivní emotivitu. Na bázi analýzy paradigmatické 
a syntagmatické dimenze díla pak lze dedukovat, 
že linearita, kauzalita a kontinuitní střih slouží 
pouze jako mizanscéna pro fundamentálně du-
alistický vztah.

Pro vás, kterým předchozí odstavec připadal 
příliš zřejmý, přidám ještě odborný dodatek: 
Během našeho povídání budete mít jedinečnou 
šanci rozšířit svůj slovník plný bitratů, kodeků a 
kompresí o mnoho dalších, neméně přitažlivých 
zaklínadel. Vedlejším cílem pak bude ukázat, že 
základní znalosti filmových technik mohou být 
pro AMV tvůrce stejně důležité jako dostatek 
místa na disku.

přednáška
Viki

JSEM OTAKU..., ALE LÉČÍM SE?
Jsme zvyklí výraz „otaku“ vnímat jako běžné 

označení fanouška anime. Jen málokdo si pod 
ním představí typické zoufalé, na anime závislé 
postavičky ze země vycházejícího slunce, ne-
schopné reálného života a sociální interakce. 
Přesto... i oni jsou již mezi námi. Před pár týd-
ny proběhl první pokus o opravdovou sondu do 
života československých otaku. Jak dopadla? 
Máme se čeho bát nebo jsou zdejší otaku jen 
obyčejnými fanoušky, které co do divnosti předčí 
i začínající trekkie? Jak vlastně žijí a jak tráví 
svůj volný čas? Patří mezi asociální skupiny, které 
se opačnému pohlaví vyhýbají jak čert kříži, 
nebo jde o zkušené milovníky? Jak se projevuje 
dlouhodobé sledování anime na jejich milostném 
životě? Jsou zvrhlejší dívky nebo chlapci? Máte 
možnost to zjistit.

Přednáška
Hintzu

JAK PŘEDNÁŠET

Snili jste o tom, že budete přednášet před 
masou lidí? Zkoušeli jste to, ale bojíte se davu? 
Nevíte, jak zaujmout? Jak přednášku pojmout? 
Smějí se diváci spíš vám, než vašim vtipům? Nic si 
z toho nedělejte, to se stává kde komu, prostě se 
na to vyprdněte a máte svatý klid. Že se nechcete 
vzdát? Myslíte to s přednášením opravdu vážně? 
No dobrá – na této polopřednášce (či polobesedě, 



chcete-li) máte možnost poslechnout si, jak na 
to jdou ostatní. Co jim dělá problémy, jak se umí 
vypořádat s davem a jakých chyb je dobré se vy-
varovat. Nečekejte složité psychologické rozbory 
davu či záplavu manažerských rad, jak je zvlád-
nout. Divák je jenom člověk, co se jde bavit. Není 
potřeba na něj vymýšlet pasti – nejdůležitější je 
vědět, jak se k přednášení musíte postavit právě 
vy.

přednáška
Hintzu

GEJŠA OD HLAVY AŽ K PATĚ

Co je to mizuage a proč se po něm nosí jiný 
účes? Co má co dělat název kimona s gejšou–
učednicí a proč to mezi gejšami z různých měst 
vypadá jako na fotbalovém zápase? To vše a 
ještě víc se dozvíte na krátké exkurzi do života 
a šatníku gejš.

přednáška
Will

ANIMEKVÍZ

Třikrát se v Brně pořádal Animefest a třikrát 
jste se na něm mohli zúčastnit Animekvízu, 
soutěže bystrých myslí, hlubokých znalostí a 
dobrého postřehu. Výjimkou nebude ani ročník 
letošní. A opět, jako kdykoliv předtím, se 
nemusíte bát, pokud se nepovažujete za odborní-
ka v anime problematice. Kvíz je koncipován tak, 
aby měl šanci na vítězství úplně každý. Přijďte 
se zúčastnit nebo se alespoň podívat a nebudete 
litovat.

soutěž
Trpaslík

ANIME, JEHO POPULARITA A FANÚŠIKOVIA

Volná prednáška zaoberajúca sa tým, čo robí 
anime (ne)populárným, ake anime a ake žánre 
sú úspešné a kto sú jeho fanušikovia. Je to čo sa 
nám na anime páčí závislé len od úhlu pohľadu a 
kto je vlastně skutočný fanušik?

přednáška
Mikey

VÍTEJTE NA CONU

Každý con má jisté konstanty. V případě Ani-
mefestu je to „Vítejte na conu“, kde vám po-
divná stvoření vypráví historky ze svého života 
a pomlouvají vaše oblíbená anime. Také je to 
místo, kde se dozvíte vše, co jste chtěli vědět 
o  průběhu akce. Avšak hlavně zde budou promít-
nuta soutěžní AMV ze samozvaného, nicméně 
obecně uznávaného, mistrovství České republiky 
v tvorbě AMV. Takže neváhejte a přijďte. Litovat 

můžete až poté.
show

Skullman

SEDM SAMURAJŮ

Nikoliv, opravdu nejde o promítání klasického 
díla světové kinematografie. My přinášíme zába-
vu z úplně jiného soudku. Sedm z vás si vyzkouší, 
jaké je to bránit se hordám diváků. A vaší jedi-
nou zbraní bude váš mozek! Stejně jako v Ani-
mekvízu, ani v této soutěži nebude rozhodovat 
čas strávený sledováním anime. Zde rozhoduje 
bystrost, reflexy, přehled a pevné nervy.

soutěž
Skullman

COSPLAY SOUTĚŽ

Investovali jste spoustu času a úsilí do svého 
kostýmu? Chcete se předvést před ostatními? Pak 
neváhejte ani chvíli. Naše módní molo na vás čeká 
a odměny nejsou k zahození. Stačí, když zod-
povíte pár všetečných otázek naší moderátorky 
a pak už je jenom na vás, co divákům ukážete. 
Ale nezapomeňte, vše v hranici slušných mravů a 
brzkého poledního času.

soutěž
Leian

SKANDÁL!
Milióny lidí dnes a denně hltají zprávy bulváru 

o svých miláčcích a každý šťavnatý skandál dělá 
vydavatelům bulvárního tisku radost. Skandá-
ly prostě vládnou světu. Ale jak se k nim staví 
japonští hudební fanoušci? Přijďte poznat svět 
jpopových hvězd z té druhé, stinné, stránky.

přednáška
JBr

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA ANIMEFESTU

1. BUĎTE OHLEDUPLNÍ VŮČI SVÉMU OKOLÍ

Určitě nikdo nemá rád, když vedle něj v kině 
sedí někdo, komu tričko zapáchá jako by je 
počůral postarší tchoř a stejně tak pravděpodobně 
nikdo nebude pln chápavosti a porozumění, když 
vedle něj začne soused generovat přílišný hluk - 
jako například chrápání, neustálé šustění s obaly 
od jídla (samosebou bez toho, že by nabídl) či 
hlasité reakce umocněné konzumací omamných 
látek (viz bod 2).

2. NEJEDETE NA BEČKU, ALE NA KULTURNÍ AKCI

Není proto důvod s sebou tahat tašky plné 



alkoholu, barů bude dostatek a pokud to váš 
věk umožní, rádi vás u nich obslouží. Také 
různé látky souhrně označované za drogy (ano, 
vč.  marihuany a cigaret) radíme zanechat doma 
- v případě, že jste si naprosto jisti, že bez jointu 
ty dva dny nevydržíte, čiňte prosím tak mimo 
prostory na kterých se animefest koná. Také by-
chom rádi varovali před madměrnou konzumací 
jak alkoholu tak dalších omamných a psycho-
tropních látek - když neznáte míru raději se jim 
vyhněte, osoby, které nám budou připadat příliš 
pod vlivem budeme z objektů vyhazovat.

3. VÝMĚNA DAT

Stejně jako v předchozích ročnících je jedi-
nou povolenou výměnou dat v prostorách ani-
mefestu tzv. výměna tělěsných tekutin. Pokud 
to bude jen trochu možné snažte se při této 
bohulibé činnosti nepohoršovat okolí. Jakékoliv 
jiné výměny (cdčka, dvdčka a podobně) jsou za-
kázány - jedete se bavit a ne obchodovat. Pokud 
přesto musíte, viz předchozí bod - mimo pros-
tory akce.

4. NEJSME ÚSCHOVNA ZAVAZADEL

Z tohoto důvodu si prosím berte jen nezbytné 
množství věcí - různé notebooky, ohromné kros-
ny atd. prostě nebudete mít kde uložit. Za ztráty 
či poškození vašich věcí neručíme - proto bych 
doporučil nechat všechny notebooky, přenosné 
disky či jiné drahé hračky doma. Jedete se bavit 
a tímto si ušetříte mnohé starosti a hlídání.

5. SLOVO ORGANIZÁTORA, SLOVO BOŽÍ

Lidé starající se o bezproblémový chod akce 
tu nejsou proto, aby Vám jen tak z legrace 
znepříjemňovali život. Sami toho mají spoustu a 
když už Vás musí napomínat nebo usměrňovat, 
nedělají to proto, že by neměli nic jiného na prá-
ci. Proto se snažte bez výhrat poslechnout jejich 
příkazů či rad - usnadníte jim tím práci a sami se 
vyhnete nedůstojné deportaci z celé akce.

PŘESUNY MEZI KINEM ART A SCALA
Na nástěnce v kině Art je vyvěšený jízdní 

řád tramvají, které jezdí mezi Antonínskou a 
Moravským náměstím (Českou). Pěšky trvá cesta 
10 minut volným krokem.

Další informace budou uvedeny na přednášce  
Vítejte na conu.

CREDITS (ABECEDNĚ)
Organizace:

Dolfa
Hintzu

Skullman
Trpaslík

Překlady:
Albiel

BeeBoo
Dolfa

Hintzu
Honzaq
Christof

Manta
Natris
Rinoa

Skeletom
Skullman

skupina Whisper
Woko
xMort

Korektury:
Agony

BeeBoo
Christof

Leian
Mana-hime

Manta
Palac

Skullman
Tahiri

skupina Whisper
Časování:

Hintzu
Joshua
Kraso

Sonashi
skupina Whisper

Ceny do soutěží:
Rinoa

Skeletom
Diode

ODKAZY
http://www.otaku.cz/

http://www.manga.cz/
http://www.whisper.wz.cz/

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Brněnskému kulturnímu centru, za pronájem 

prostor kin Art a Scala.
Všem, kteří poslali své příspěvky do AMV 

soutěže.
Všem přednášejícím, kteří splnili to, co slíbili 

a co se od nich očekávalo.
Děkujeme, že jste přišli na Animefest 

a doufáme, že se vám tu bude líbit. 


