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ÚVODEM
Rok se s rokem sešel a vy máte nyní v rukou 

Festovní Zin vydaný u příležitosti jubilejního 5. 
ročníku Animefestu. 

Někteří z vás jsou s námi od prvního ročníku, 
většina nás objevila až později, jak anime zača-
lo prorůstat internetovou kulturu a proniklo i na 
naše televizní obrazovky. Za těch pět let jsme 
se rozrostli z komorní akce pro pár (stovek) zná-
mých až na úroveň největších setkání fanoušků v 
republice. Jak se rozrůstal váš počet, rozrůstala 
se i kapacita festivalu. Začínali jsme v kině Art, 
ale jak můžete vidět, letos je to vůbec poprvé, 
kdy jsme opustili tuto rodnou hroudu a přesunuli 
hlavní stan do největšího kinosálu v Brně. Jako 
„malý sál“ nám letos bude sloužit prostora urče-
ná pro 320 lidí. Doufejme, že to bude stačit. 

Nicméně nejen prostory se za těch pět let 
změnily. Značnou proměnu jste prodělali i vy, 
naši návštěvníci. Z poměrně stejnorodé skupiny 
studentů technických vysokých škol, se během let 
stal pestrobarevný a různorodý spolek fanoušků 
a nadšenců. Dívky už netvoří 15 % návštěvníků, 
ale počtem už se zástupcům mužského pohlaví 
téměř vyrovnají. Nejmladší návštěvníci se sotva 
naučili číst titulky a nejstarší už na ně zase kvůli 
pokročilému věku téměř nevidí. Fanoušky jsou 
lidé různých národností, názorů i povah.

Máme z vás radost a jsme hrdí na to, kam se 
původně komorní záležitost díky vám podařilo 
posunout. Doufáme, že vás letošní ročník nezkla-
me, poznáte tu spoustu nových lidí a užijete si 
maximální množství zábavy.

Za organizátory Hintzu

ANOTACE PROJEKCÍ

APPLESEED: EX MACHINA
V pokračování filmu z roku 2004 se opět po-

díváme do města Olympu, které není tak utopic-
kým rájem, jak se na první pohled zdá. Tentokrát 
musí naši staří známí hrdinové, bojovnice Deun-
an a kyborg Briareos, nejen zachránit svět před 
zkázou, ale navíc i vyřešit své osobní problémy. 

Vizuální stránka za čtyři roky pokročila, 
užijte si tedy skvělou podívanou na velkém 
plátně. Můžete hádat, které dva kostýmy pro 
Deunan navrhovala italská módní návrhářka                                   

Miuccia Prada. Přesvědčíte se, zda producent 
John Woo propašoval do filmu holubice. Zjistíte,
zda satelit nahradí ohňostroj. A zavzpomínáte si 
na řecké mýty.

104 minut (film)
Překlad: ToTan Translations

STRANGER -MUKOU HADAN-
(CIZINCŮV MEČ)

Film z dílny studia Bones nás zavede do roz-
bouřené a drsné éry Sengoku (16. století), v níž 
se snaží přežít i malý sirotek se svým psem. Proč 
je chlapec tak důležitý pro elitní čínské zabijá-
ky? Dokáže ho před nimi ochránit rónin, který již 
nikdy nechce tasit meč? Kdo je ochoten zradit? 
Kdo z toho všeho vyvázne živý? Pořídili si auto-
ři dostatek červené barvy? Chcete si odpočinout 
od filozofie a kalhotek? Tady uvidíte více odsek-
nutých částí těla a uslyšíte méně zbytečného po-
vídání, prostě pořádný akční samurajský film.

98 minut (film)
Překlad: ToTan Translations

TOKYO MARBLE CHOCOLATE
Snímek studia Production I.G vás na krátkou 

chvíli zavede do zasněženého Tokia. Ze dvou růz-
ných perspektiv se podíváme na nedorozumění, 
která mohou snadno vzniknout a mít nedozírné 
následky na vztah dvou obyčejných lidí. Hořko-
sladký příběh nám dovolí nahlédnout do myšle-
nek mladé dívky Čizuru, která má za sebou sérii 
nešťastných vztahů, a mladíka Judaie, který pro 
ni možná konečně bude tím pravým.

2 x 24 minut 
(ukázka ze seriálu)

Překlad: Morgar

SPICE & WOLF
Lawrence Craft se stal cestujícím obchodní-

kem a se svým povozem křižoval kraj. Netoužil 
ale cestovat věčně. Rád by se usadil a zařídil si 
krámek. Jenže na ten si nejdříve musí vydělat.
Jeho současná cesta ho zavedla do vesnice Pas-
roe, kde právě končí sklizeň pšenice a chystá se 
dožínková slavnost. Tato slavnost má vzdát hold 
vlčí bohyni Horo, která se prý kdysi uvolila starat 
o zdejší úrodu. Kdo ví, jestli je na té povídačce 
něco pravdy.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)
Překlad: Nya-chan



MONONOKE
Japonsko v období Edo je plné nejrůznějších 

démonů, duchů a dalších bytostí, které nejsou 
lidem právě příznivě nakloněny. Proti těm bojuje 
potulný medicinman. Jenže zneškodnit démona 
není žádná hračka, musíte odhalit jeho pravou 
podobu, důvod jeho zjevení a příčinu jeho zlo-
by.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: Morgar

SHIGURUI
Šestého roku éry Ken‘ei si panovník Tadanaga 

usmyslel uspořádat šermířský turnaj. Na něj jsou 
pozváni i odvěcí nepřátelé Fudžiki Gennósuke a 
Irako Seigen. Nebylo by to nic výjimečného, jenže 
tentokrát se má místo cvičných dřevěných mečů 
bojovat skutečnými. Je to neuvěřitelné plýtvání 
zkušenými bojovníky, které by mohlo přerůst i v 
rebélii. Ale vládce si to přeje, a tak krev poteče 
proudem.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: Morgar

REAL DRIVE
Obyčejná celosvětová síť lidem přestala sta-

čit, vyvinuli si tedy síť mnohem bezpečnější a 
propracovanější, která poskytuje reálné prožit-
ky. Tato síť se jmenuje Meta Real, zkráceně Me-
tal. Jenže nic netrvá věčně, i v Metalu se časem 
začnou objevovat bezpečnostní trhliny a lidé 
utržení z řetězů. Tyto problémy řeší „potápěči“, 
kteří se umí ponořit do hlubokého moře informa-
cí. Proti lidem navíc bojuje i cosi většího.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations

ALLISON TO LILLIA 
(ALLISON A LILLIA)

Máte rádi zbraně a letadla z období první svě-
tové války? Lákají vás dobrodružné příběhy pi-
lotů? V tom případě je Allison stvořena pro vás. 
Příběh z alternativního světa, ve kterém dvě 
mocnosti neustále vedou vzájemné války. Láska, 
přátelství, německé uniformy, německé pisto-
le... A občas nějaký ten poutavý vzdušný souboj 
dvouplošníků.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)
Překlad: Noir-rêves

TOSHOKAN SENSOU
(VÁLKA KNIHOVEN)

Zákon o kvalitě médií zavedl přísná omezení 
na knihy a další média, která by mohla navádět k 
porušování zákonů či lidských práv. Na dodržová-
ní zákona dohlíží Výbor kvality médií, který má 
takřka neomezené pravomoce. Jako protiváhu k 
tomuto celostátnímu výboru posílily jednotlivé 
provincie pravomoce knihoven. Ty mohou cvičit 
ozbrojené jednotky, které ochraňují knihy před 
cenzurou a zničením. K této jednotce se přihlásí 
i naše hrdinka, sledujte její výcvik a boj za svo-
bodu knih.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations

MACROSS F
Píše se rok 2059, v minulosti lidstvo proděla-

lo trpký první kontakt s mimozemskou civilizací, 
který se málem stal posledním. A tak, aby nebyla 
všechna vejce v jednom košíku, se lidé rozhodli 
vyslat kolonizační lodě do všech koutů galaxie. 
Macross Frontier je jednou takovou flotilou, kte-
rá se vydává do centrální oblasti galaxie. Jako ve 
všech sériích Macross, ani zde nejde jen o prů-
zkum vesmíru a překonávání nečekaných nebez-
pečí, ale také o zpěv, jednou z hlavních hrdinek 
je slavná zpěvačka Sheryl Nome, která obasdila 
první příčky galaktické hitparády. Vydrží jí to? 
Přežije Macross Frontier střet s nepřátelskou flo-
tilou? A proč mají civilisté přístup k prototypům 
Valkýr, VF-25? To a mnohé další se dozvíte v tom-
to seriálu.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations
 

BLASSREITER
Vítejte v Německu jednadvacátého století! 

Době, kdy jsou lidé stále stejní, ale světem se 
začínají prohánět obludy pochybného původu. 
Média jim říkají demoňáci, vědci amalgánové. 
Vznikají z rozličných mrtvol, vyvíjejí se a zdo-
konalují. Nejprve dokázali svá těla spojit jen 
s jednoduchými předměty, ale nyní již zvláda-
jí i vozidla, zbraně a dokonce plastické trhavi-
ny. Nikdo neví, co jsou zač. V důsledku střetu 
s jedním z nich se Gerd Frentzen, světoznámé 
motocyklové eso, ocitá na vozíku. Nikoliv však 
na dlouho, neboť díky záhadné pilulce dostává                    



schopnosti amalgánů. Stává se jedním z nich? 
Dokáže si uchovat vlastní já, nebo skončí jako 
vraždící stvůra?

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations

MINAMI-KE 
(SESTRY MINAMIOVY)

Přijďte se podívat na příhody tří sester, které 
bydlí samy bez rodičů. Byť jsou jedné krve, jejich 
osobnosti jsou diametrálně odlišné. Nejstarší Ha-
ruka je zodpovědná a stydlivá, prostřední Kana 
zase ztřeštěné hyperaktivní trdlo a nejmladší Či-
aki se sice tváří nevinně, avšak ve skutečnosti 
je ďábelsky vychytralá. Čekejte nečekané zvraty 
v jejich každodenním životě, spiknutí, androidy, 
mafii, tisíc slonů a samozřejmě běžný školní ži-
vot.

4 x 24 minut
(ukázka ze seriálu + ukázky)
Překlad: ToTan Translations

MOYASHIMON 
(PŘÍBĚHY Z HNOJÁRNY)

Toužíte se dozvědět, jak to chodí na zeměděl-
ské univerzitě? Sníte o tom, že budete vařit pivo? 
Chcete se podívat, jak vlastně vypadají bakterie, 
které za všechno můžou? Odpověděli jste ales-
poň na jednu otázku kladně? Pokud ano, nebu-
dete zklamáni. Spolu se Sawakim se podíváte na 
Tokijskou zemědělskou univerzitu a dozvíte se, 
jak to vlastně všechno funguje, nejen u bakterií, 
ale i v životě. Sawaki totiž není jen tak obyčejný 
vysokoškolák, už od dětství vidí pouhým okem 
bakterie. A jak to vidí bakterie?

11 x 24 minut
(celý seriál)

Překlad: ToTan Translations

AIKA R-16: VIRGIN MISSION                         
(AIKA R-16: POPRVÉ (NA MISI))

Kalhotky! Kalhotky! Epický příběh! Kalhotky! 
Aika je zpět. Tentokrát ji zastihneme v době je-
jích začátků jako mladou studentku, která si bo-
kem přivydělává jako amatérská hledačka pokla-
dů. Přijďte se podívat na ukázku z nového OVA, 
které se objevilo u příležitosti desátého výročí 
původního seriálu Agent Aika, jednoho z nejzná-
mějších ecchi dílek všech dob.

1 x 25 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: xMort

STRANGE TALE OF THE DREAMBALL DEALER
(PŘÍHODY OBCHODNÍKA SE SNOVÝMI KOULEMI)

Zfilmování vítězného scénáře Animax Awards
2007 se ujalo studio Production I.G a výsledkem 
je tento krátký film. Máte někdy pocit, že celý
váš život za nic nestojí? Sníte o světě, kde by 
všechno bylo jinak? Možná i u vás zazvoní ob-
chodník se snovými koulemi a nabídne vám spl-
nění vašich snů. Ale všechno se může zvrtnout a 
možná nakonec zjistíte, že sníte o něčem úplně 
jiném.

24 minut (film)
Překlad: ToTan Translations

VAMPIRE KNIGHT
Toto temné anime pro dívky vás zavede do 

světa upírů, kteří se snaží žít spolu s normálními 
lidmi. Pro stvoření, která touží po lidské krvi, to 
ale není nic jednoduchého. 

Hrdinkou je mladá dívka Júki, jejíž vzpomín-
ky začínají o zasněžené noci, kdy byla jedním 
upírem napadena a druhým zachráněna. Jejím 
úkolem je strážit tajemství noční třídy tak, aby 
ostatní studenti neměli ani tušení, co jsou ve 
skutečnosti zač. Pro fanoušky anime pro dívky je 
Vampire Knight se svou krásnou kresbou a napí-
navým temným příběhem povinností.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: Rinoa

BUS GAMER
Toki, Saitó a Nobuto toho moc společného ne-

mají – nejsou to kamarádi, neznají se a znát se 
vlastně ani nechtějí. Spojuje je jediné - potřeba 
získat jednu miliardu jenů. Všichni tři se proto 
nezávisle na sobě přihlásí do tvrdé a nebezpečné 
hry, kdy se jako tým utkávají s jinými týmy, aby 
získali disk obsahující důležité informace. 

Knižní předlohu má na svědomí Minekura Ka-
zuja (Saijuki, Wild Adapter), která nám i zde 
předkládá akční a napínavý příběh. Zahrajete si 
také?

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: Shinsengumi-subs

GUNDAM 00
Píše se rok 2307. Země vyčerpala své zásoby 

fosilních paliv a lidstvo si jako nový zdroj energie 
vybralo Slunce. Po téměř půl století příprav byl 
kolem tří orbitálních výtahů vybudován systém 



SOBOTA
9:00-10:00 Bus Gamer

10:00-12:00 zahájení + promítání soutěžních AMV
12:00-13:00 Minami-ke
13:00-14:00 Trpaslík + Ingi - Cosplay soutěž
14:00-15:00 Druaga no To: the Aegis of Uruk
15:00-16:00 Toshokan Sensou
16:00-17:00 Gundam 00
17:00-17:30 větrání
17:30-18:30 Trpaslík - Animekvíz
18:30-19:30 Lišák - Obyčejné kouzlo příběhů
19:30-20:00 větrání
20:00-21:00 vyhlášení výsledků soutěží
21:00-23:00 Appleseed: Ex Machina
23:00-00:00 Real Drive

NEDĚLE
0:00-1:00 Shigurui
1:00-1:30 větrání
1:30-2:00 Minami-ke 
2:00-6:30 Moyashimon
6:30-7:00 Minami-ke 
7:00-8:00 AMV budíček
8:00-9:00 Mononoke

9:00-10:00 Neo Angelique Abyss
10:00-11:00 Blassreiter
11:00-12:00 Vampire Knight
12:00-12:30 zakončení
12:00-13:00 prostor pro diskuzi

KINO SCALA



SOBOTA
9:00-10:00 Zettai Karen Children 

10:00-11:00 Allison to Lilia
11:00-12:00 zahájení
12:00-13:00 Agony + Rinoa - Anime a manga pro dívky
13:00-14:00 Spice&Wolf
14:00-14:30 větrání
14:30-15:30 Skullman - Sedm samurajů
15:30-16:30 Tokyo Marble Chocolade
16:30-17:30 JBr - Co rok dal
17:30-18:00 větrání
18:00-19:00 Macross Frontier
19:00-21:00 Stranger -Mukou Hadan-
21:00-22:00 Grek1 - Jak mluvit
22:00-22:30 Strange Tale of the Dreamball Dealer
22:30-23:00 AIKa R-16: Virgin Mission 
23:00-23:30 větrání
23:30-1:00 Ikoku Irokoi Romantan + Kirepapa

SÁL B.BAKALY



HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ AMV KLIP

Na následující tři místa prosím napište cokoliv, co nám pomůže identifikovat soutěžní klipy.
Jméno autora, hudbu nebo třeba anime sérii, ze které je klip sestříhán. Tento lístek vhoďte 
do připravené patřičně označené krabice. První místo získá 5 bodů, druhé 3 body a třetí 1 
bod. Tyto body se sečtou a výsledky budou oznámeny v době vyhlašování soutěží.

1. MÍSTO

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

2. MÍSTO

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

3. MÍSTO

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

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ COSPLAY

Stejně jako u AMV soutěže se pokuste níže popsat vybraný cosplay abychom jej byli schopni 
identifikovat a vaše bodíky dorazily na to správné konto. Vyplněný lístek vhoďte do připravené
krabice. První místo získá 5 bodů, druhé 3 body a třetí 1 bod. Tyto body se sečtou a výsledky 
budou oznámeny v době vyhlašování soutěží.

1. MÍSTO

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

2. MÍSTO

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

3. MÍSTO

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



HLASOVACÍ LÍSTEK
AMV SOUTĚŽ

HLASOVACÍ LÍSTEK
COSPLAY



solárních panelů, jehož délka je bezmála pade-
sát tisíc kilometrů. Aby země dokázaly tuto obří 
konstrukci zrealizovat, většina z nich se spojila 
do tří mocenských skupin. Mezinárodní ekono-
mická aliance, jejímž centrem je USA, známá 
též jako Unie. Reformní liga lidstva, sestávající z 
oblastí okolo Číny, Ruska a Indie. A Nová evrop-
ská spolupráce, AEU. Výtahy je kvůli velikosti a 
křehké struktuře velmi těžké bránit. Ale dokon-
ce i v těchto nebezpečných dobách nepřestávají 
různé frakce hrát zbytečné celoplanetární šachy 
ve jménu své cti a prosperity. Ano, ani ve 24. 
století není lidstvo stále jednotné. Dohnat svět k 
jednotě je připravena malá skupina, která si říká 
Nebeští tvorové. Tato polovojenská organizace 
je vybavena mobilními jednotkami, známými též 
jako Gundamy. Pro ukončení válečných konfliktů
zahajují vojenskou operaci, která přesahuje rasy, 
národnosti i vyznání. Nebeští tvorové donutí svět 
ke změně.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations

DRUAGA NO TO: THE AEGIS OF URUK
Seznamte se s Gilem. Gil je dokonalý hrdina, 

který se rozhodl porazit démonického boha zla 
Druagu a zastavit tak zkázu šířící se královstvím. 
Problém je v tom, že žádná zkáza se nešíří, Drua-
ga nikomu nevadí, hrdinné dobývání jeho věže se 
stalo dobrou obživou pro různé opraváře brnění 
a dobrodruhy a co je asi hlavní – Gil není žádný 
hrdina. Hned první výprava skončí fiaskem a Gil
nyní stojí před nelehkým úkolem - musí se stát 
velkým hrdinou. Podaří se mu uspět?

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: Shinsengumi-subs

IKOKU IROKOI ROMANTAN + KIREPAPA
Prosby všech yaoi fanynek byly vyslyšeny! Tě-

šit se můžete na dva nejnovější kousky tohoto 
žánru. 

První nás zavede do slunné Itálie, kam se na 
luxusní lodi plaví mladý jakuzák oslavit svou svat-
bu. Nic ale neskončí, jak by mělo. Jakoupak roli 
v tom asi bude mít blonďatý kapitán?

Ve druhém kousku se setkáme s mladým ta-
tínkem, který se ze všech sil snaží ubránit své-
ho milovaného synáčka před úchyláky, kteří jsou 
všude kolem. Co když ale zjistí, že všichni včetně 
nejlepšího přítele jeho syna touží ve skutečnosti 
po něm?

Vzhledem k druhu programu budeme podle 
uvážení kontrolovat OP.

1 x 27 + 1 x 29 minut
(ukázky ze seriálu)

Překlad: Rinoa

ZETTAI KAREN CHILDREN 
(DOKONALE ROZTOMILÉ DĚTIČKY)

Padouši, bojte se! Do boje s vámi se pouští 
Šiho, Aoi a Kaoru! Jsou nadané, jsou roztomilé, 
jsou nezvladatelné, jsou zvrhlé! Prostě Dokonale 
roztomilé dětičky! 

V průběhu 21. století se v lidech začínají pro-
bouzet paranormální schopnosti a naše hrdinky 
patří k nejmocnějším uživatelkám těchto schop-
ností na světě. Zločinci z řad méně nadaných 
nemají šanci. Ostatně... ani ji nepotřebují, toto 
dívčí trio totiž nejvíc ohrožuje sebe a všechny 
nevinné přihlížející. Mnozí efektové, nevídaná 
kouzla, zvrácený humor! „Jsme dokonale rozto-
milé, proto neprohráváme!“

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations

NEO ANGELIQUE ABYSS
Angelika je taková normální studentka, která 

se připravuje na lékařské povolání. Tedy... nor-
mální. Všichni víte, jak to v anime chodí. „Úplnou 
náhodou“ se v ní probouzejí síly nesmírného roz-
sahu, které mohou pomoci spasit celou Arcadii. 
A od té chvíle se to kolem ní začíná hemžit muži, 
nad kterými srdce každé šódžo fanynky radostně 
zaplesá. Jsou mužní, elegantní a silní. A přitom 
citliví a tak zranitelní... Sledujte dobrodružství 
Angeliky a zástupů krásných chlapců ve zbrusu 
novém remaku stejnojmenné hry.

2 x 24 minut
(ukázka ze seriálu)

Překlad: ToTan Translations

ANOTACE PŘEDNÁŠEK

ZAHÁJENÍ
(PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH AMV)

Ani letos vás nemůžeme připravit o tradič-
ní zahájení, na kterém se dozvíte vše, co jste 
chtěli o Animefestu vědět, ale báli jste se ze-
ptat. Velkou část samozřejmě zabere promít-
nutí soutěžních AMV ze samozvaného, nicméně 
obecně uznávaného, mistrovství České republiky                           



v tvorbě AMV. Aby se všichni diváci nemuseli 
mačkat v jednom sále, zahajujeme v obou sá-
lech. Na delší zahájení s velkou show přijďte do 
kina Scala, komornější začátek vás čeká v sále B. 
Bakaly. Ale i zde nebudete litovat.

LIŠÁK - OBYČEJNÉ KOUZLO PŘÍBĚHŮ
K tomu, aby vzniklo anime, stačí dát dohro-

mady režiséra, pár zručných výtvarníků a hordu 
všeho schopných animátorů z blíže neurčené vý-
chodoasijské země. K tomu, aby vzniklo opravdu 
dobré anime, potřebujete ještě minimálně dvě 
další věci: opravdu dobrý příběh a cit pro jeho 
vyprávění. A právě o příbězích - o jejich psaných 
i nepsaných zákonech, o jejich slavných začát-
cích i neslavných koncích - si budeme povídat v 
této přednášce. Možná přijde i Shakespeare!

AGONY+RINOA - ANIME A MANGA PRO 
DÍVKY

Prožíváte s hlavní hrdinkou všechny nesnáze, 
než těsně před závěrečným endingem spočine 
v náručí hlavního bišíka? Závidíte školačkám, 
které s pomocí magického předmětu nebo pře-
moudřelého domácího mazlíčka morfují do své 
starší/hezčí/bojové umění ovládající verze, aby 
mohly zachránit svět? Patříte mezi příznivkyně 
romantických vztahů mezi bišíky? Pak je před-
náška věnovaná anime a manze pro dívky určená 
právě pro vás. Představíme vám žánry, kterým 
se leckterý (mužský) otaku raději vyhne, a do-
poručíme vám, která anime stojí za vidění a kte-
rá manga za přečtení. A slovo „bišík“ tu uslyšíte 
opravdu často. Upozornění pro pány: vstup jen 
na vlastní nebezpečí.

JBR - CO ROK DAL
Vezměte něco novinek jako svěží základ, při-

dejte špetku osvědčených jmen pro snazší trá-
vení, trochu drbů, aby to nebylo fádní, a nako-
nec přisypte přiměřeně skandálů, které dodají 
pikantní příchuť. Celé to zamíchejte a výsled-
kem je „ta prafá japonská chudební eintopf“ z 
hudebních událostí, které se staly od minulého 
Animefestu.

TRPASLÍK - ANIMEKVÍZ
Jako každý rok i letos na vás chystáme další 

ročník Animekvízu. Jako každý rok ani letos se 
nemusí bát přijít úplně každý. 

V Animekvízu není nezbytně nutné vidět      

bambilión anime, mít nastudovanou kdejakou 
mangu od začátku do konce nebo umět japon-
štinu, jak když bičem mrská. Šanci na výhru má 
každý, stačí jen být pozorný a nedostatek zna-
lostí nahradit dostatečným štěstím.

Čekají vás záludné videoukázky, spousta ob-
rázků a možná se při tom všem dozvíte i něco 
nového. Možná to budete právě vy, kdo bude mít 
na konci nejvíce správně zodpovězených otázek 
a kromě pocitu vlastní výjimečnosti si odnesete 
i výhru.

TRPASLÍK + INGI - COSPLAY SOUTĚŽ
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 sna-
žení divákům. 

O vítězech soutěže rozhoduje hlasování divá-
ků, snažte se tedy na ně co nejlépe zapůsobit 
během přehlídky i celého dne. Ovšem samozřej-
mě ve vší počestnosti. Letos poprvé vybere jed-
noho vítěze také odborná porota.

 GREK1 - JAK MLUVIT
Chtěli byste zkusit přednášet? Nebo se jen 

něco víc dozvědět o mluveném projevu? Pak si 
nenechte ujít tuto přednášku, kde si připome-
neme základy řečnictví, několik rad, jak mluvu 
procvičovat, a jakých chyb se vyvarovat.

SKULLMAN - SEDM SAMURAJŮ
Viděli jste všechna anime od roku 1945 do 

součastnosti? Narodili jste se v Japonsku nebo 
jste ho minimálně desetkrát procestovali kří-
žem krážem? Mluvíte plynně japonsky, osackým 
dialektem a po večerech skládáte haiku? Tak to 
všechno vám bude v naší soutěži Sedm samura-
jů k ničemu. Druhý ročník soutěže, při níž hraje 
celý sál.

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 po-
čůral 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

V místě konání Animefestu platí přísný zákaz 
kouření. Také bychom rádi varovali před nadměr-
nou konzumací jak alkoholu, tak dalších omam-
ných a psychotropních látek - když neznáte míru, 
raději se jim vyhněte. Nezletilí se konzumaci 
vyhýbají automaticky. Osoby, které nám budou 
připadat příliš pod vlivem, budeme z objektů 
vyvádět, případně rovnou předávat příslušným 
orgánům.

3. VÝMĚNA DAT
Stejně jako v předchozích ročnících je jedinou 

povolenou výměnou dat v prostorách Animefestu 
tzv. výměna tělesných tekutin. Pokud to bude 
jen trochu možné, snažte se při této bohulibé 
činnosti nepohoršovat okolí. Jakékoliv jiné vý-
měny (kopírování, přepalování DVD a podobně) 
jsou zakázány. Pokud přesto musíte, viz před-
chozí bod - mimo prostory akce.

4. ÚSCHOVA ZAVAZADEL
Veškerá větší zavazadla si návštěvníci odklá-

dají do šaten, jiná místa nebudou považována za 
místa určená k odkládání. Za věci odložené mimo 
šatny tak neneseme odpovědnost. Je zakázáno 
zabírat místo v sále batohy, kabáty nebo jinými 
pomůckami. Různé notebooky, přehrávače a jiné 
cennosti do šatny nepřijímáme.

5. POKOUTNÍ KRÁMKY
Pokud máte něco, co byste na Animefestu rádi 

rozprodali ostatním (ať už trička, placky, figurky
nebo přebytečnou mangu), nebudeme vám brá-
nit, dokonce to i vítáme. Je však nutné dát o tom 
předem vědět organizátorům, kteří vám potom 
na místě vyhradí nějaký prostor pro váš přenosný 
krámek.

6. SLOVO ORGANIZÁTORA, SLOVO BOŽÍ
Lidé starající se o bezproblémový chod akce tu 

nejsou proto, aby vám jen tak z legrace znepří-
jemňovali život. Sami toho mají spoustu a když 
už Vás musí napomínat nebo usměrňovat, nedě-
lají to proto, že by neměli nic jiného na práci. 

Proto se snažte bez výhrad uposlechnout jejich 
příkazů či rad - usnadníte jim tím práci a sami se 
vyhnete nedůstojné deportaci z celé akce.

PŘESUNY MEZI SÁLY
Letos jsou sály blíže k sobě, přesun vám tedy 

zabere jen několik minut. Navíc se nacházíte pří-
mo v centru města, není tedy problém najít po-
blíž restauraci, hospodu, putyku, kavárnu, cuk-
rárnu, chlebíčkárnu, večerku, fast food či jiné 
zařízení dle libosti. Z kina Scala se vydáte šikmo 
vlevo projdete přes rušnou ulici Joštovu s tram-
vajovou křižovatkou směrem k červenému koste-
lu. Za kostelem zahnete doprava a půjdete k bílé 
budově s nápisem Sál B. Bakaly. S orientací vám 
pomohou mapky nebo organizátoři.

ORGANIZÁTOŘI
Bee_Boo
Hintzu
Christof
Skeletom
Trpaslík

ODKAZY
http://www.otaku.cz
http://www.manga.cz
http://www.totan.cz 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Všem autorům, kteří poslali své příspěvky 
do AMV soutěže. 

Všem, kteří přišli v kostýmech.

Všem, kteří se zapojili do tvorby překladů 
pro letošní ročník.

Všem, kteří se podíleli na grafické podobě 
festivalu.

Všem přednášejícím, kteří splnili to, co 
slíbili a co se od nich očekávalo.

Brněnskému kulturnímu centru za pronájem 
prostor kina Scala a sálu B. Bakaly.

Děkujeme, že jste přišli na Animefest, a 
doufáme, že se vám tu bude líbit.




