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Úvodník
Je to již šest a půl roku, co se skupina lidí
z Brna, kteří si mezi sebou říkali Brněnští
otaku, rozhodla uspořádat komorní filmový fes-
tival s tématem mangy, anime a japonské kul-
tury. Pozvali na něj svoje kamarády a známé
těchto kamarádů. Na světě byl první Anime-
fest, na který přišlo úžasných dvě stě lidí,
kteréžto číslo představovalo jistotu, že se Ani-
mefest bude opakovat.

Dnes, po šesti letech, jsou dvě stovky
lidí počet, kterého dosahujeme hodinu
před otevřením dveří kina. Ano, Animefest
nám drobet vyrostl a pokud se s tím máme
být schopni vypořádat, musí se rozrůst i naše
plánování. A tak jsme letos Animefest oproti
minulému roku prodloužili o jeden (sváteční)
den, přidali jsme další sály a vy si tak můžete
mangu, anime a Japonsko užívat v kině Scala,
v sále Břetislava Bakaly a v prostorách hotelu
International.

Doufáme, že vás program zaujme, a hlavně,
že zde najdete nové známé, poznáte nové ka-
marády a možná narazíte i na nějaké budoucí
lásky. Pro nás, jakožto pořadatele, je však nej-
důležitější, abyste si celou akci užili a zůstala
vám na ni spousta hezkých vzpomínek. Takže
už vás dále nebudu zdržovat od zkoumání ano-
tací programu. Přeji vám hezký festival.

Martin „Skullman“ Minář
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Přednášky & workshopy
AMV jako videoklip a jeho vyme-
zení (Zedd)
Přednáška je zaměřena na ohraničení AMV,
na oblasti studií, do kterých přesahuje svými
principy, a na přístupy, s nimiž na AMV
můžeme pohlížet. Fenomén AMV je zde
mapován z historického hlediska. Studie
popisuje AMV ve vztahu k estetice, mediálním
studiím a médiím obecně. Nabídne ilustrativní
příklady děl, které fungují jako stručný exkurz
do krajiny zkoumaných objektů.

Český otaku v Japonsku (Rinoa
& Kalisto)
Chtěli byste se někdy podívat do Japonska, ale
nikdy jste neměli příležitost? Chcete vědět, jak
to tam vypadá a jak s místními lidmi vycházet?
Přijďe si poslechnout rozhovor s člověkem, jenž
Japonsko několikrát navštívil a podělí se s vámi
o své zážitky.

Duchaplné anime (Lišák)
Čas od času se v běhu dějin stane, že velký
umělec vytvoří výjimečné dílo. Cosi, co dokáže
vzít diváka za srdce a ukáže mu věci, které
předtím neviděl. O takovém díle – ať už je to
socha, obraz, symfonie nebo kniha – se říká, že
má vlastní duši. Ale může mít duši anime...?

Gender Bender (Miyu)
Myslíte si, že je ľahké rozoznať od seba chlapca
a dievča? Že ste prekukli všetko, čím by vás
mohlo anime alebo manga prekvapiť? Prehľad
najznámejšími dielami zo žánru Gender Bender
(zámena pohlaví), tipy a triky ako sa nenechať
oklamať. Pretože nie všetko je naozaj tak, ako
to vyzerá.

Hraní v Japonsku (Alucard)
Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident
Evil, Mario, Sonic... to je pouze pár fenoménů
pocházejících z Japonska, země videohrám za-
slíbené. Pokud vás zajímá, které hry frčí a které
ne, jaké platformy se prodávají a které naopak
propadají, nesmíte si nechat ujít zasvěcenou
přednášku. Nebude chybět neúprosná řeč čísel
či pikantní detaily ze zákulisí herního byznysu.

Japonské deskové hry (Rin-sama)
Go, shogi, sugoroku, renju i gomoku; tyto

hry pochází z Japonska, popřípadě z Číny,
ale japonská pravidla se přece jen liší
od těch obecně známých. Na začátku se do-
cela podobaly jedna druhé, ale co teď, po pár
tisících let, co jsou na světě? A jaký je vůbec
skutečný rozdíl mezi gomoku a renju? Hrají
se shogi stejně jako šachy? Povíme si (téměř)
vše o kořenech, historii a pravidlech těchto her
a řekneme si ten pravý důvod, proč go hrají
charakterově odlišní lidé než shogi a proč se
druhé kanji, ve které se píše go, říká „ztrouch-
nivělé topůrko“.

Japonský humor po česku (Nord
& Fejsík)
Proč se Japonec směje a Evropan nevěřícně
kroutí hlavou? Pojďme japonský humor
počeštit. Jedná se o jedinečné divadlo o před-
nášce, kde se diváci smějí přednášejícím, pěkně
v japonském duchu.

Japonské mýty a legendy (Jakub
Havlíček)
Zajímalo vás někdy, co si Japonci myslí
o vzniku světa? Proč věří v nepřeberné
množství démonů a bytostí, kde se vzali bohové
mrtvých, co jsou to Shikigami nebo kdo byla
Amaterasu? Na přednášce o japonské mytologii
zavítáte do světa legend o bájných zvířatech
a bytostech, dozvíte se, proč byly lišky a krysy
obávanými tvory, která zvířata byla naopak uc-
tívána a v co či v koho věřili a věří obyvatelé
Země vycházejícího slunce.

Lolita blok
Přijdte se za námi podívat a seznámit se s os-
tatními lolitkami! Šaty nejsou podmínkou :)
Připravili jsme pro vás i zajímavý program -
módní přehlídka, moderovaná diskuse na zají-
mavá témata, hra pro pobavení...

Lolita móda (Pet-chan)
Jedná se o roztomilou módu pocházející
z Japonska. Nádherné krajkované šaty jako pro
princeznu, mašle ve vlasech, roztomilé pod-
kolenky a botky na platformě. Na přednášce se
dozvíte vše základní o této módě, něco málo
z historie, různé podstyly (temné i sladké),
kde se takové šaty dají pořídit, i o životním
stylu, který se k Lolitě váže. Prosím, berte na
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vědomí, že tato móda nemá žádnou spojitost
s Nabokovovým románem „Lolita“.

Mahou Shoujo (Fanda)
Kde se vzaly dívky s kouzelnými hůlkami a kam
směřují. Vznik, vývoj a definice Mahou Shoujo.

Prezentace Animax
Představení novinek a plánů do budoucna tele-
vizní stanice Animax, diskuse s diváky.

Prezentace Beez Entertainment
Představení distribuční společnosti Beez En-
tertainment, která je součástí skupiny Namco
Bandai, diskuse s diváky.

Svět Duhového Oblouku aneb
L’Arc En Ciel na výsluní (Vavča)
Jak to, že se indie rocková kapela postupně
dopracovala až do žebříčku 100 nejprodá-
vanějších interpretů v Japonsku? Navíc se
stala prakticky mainstreamem (nejen díky
openingům do anime, ale i znělkám v TV
reklamách apod.). V zahraničí patří k nej-
známějším akvizicím japonské hudební scény.
Podíváme se na postupné proměny hudební
tváře a celkové image, představím rozsáhlou
diskografii skupiny. Nemůže chybět pohled do
historie, profily všech členů a jejich sólové ak-
tivity. Samozřejmě nemohou chybět ani ukázky
z koncertů či videoklipů. A podíváme se, co na
nás chystají L’Arc do budoucna.

Techniky animování (Dr.John)
Tato přednáška je určena těm, kteří mají o ani-
maci zájem a chtěli by se o daném tématu něco
dovědět. Povíme si o základních druzích ani-
mace a seznámíme se s pravidly a termíny,
kterých bychom se měli držet, budeme-li si
chtít nějakou animaci vytvořit, a co k tomu
budeme potřebovat.

Velikáni a velikánky anime sound-
trackové tvorby (Grek1)
Přijďte si prosvištět důležité osobnosti sound-
trackové tvorby. Nebudou chybět ukázky, per-
ličky ze zákulisí a další zajímavosti.

Znaky kvalitnej mangy (Miyu)
Čo robí kvalitnú mangu naozaj kvalitnou? Je
každá úspešná manga naozaj kvalitná a každá
kvalitná zároveň úspešnou? Spomenieme si,
podľa čoho si vyberáme mangy na prečítanie,
a budeme hľadať, čo spája najvyššie hodnotené
mangy.

Základy etikety alebo čo (ne)robiť
v Japonsku (Hitsuji)
Každá kultúra má svoje špecifiká a len ťažko
by sme našli krajinu tak vzdialenú nášmu chá-
paniu ako Japonsko. Možno ste počuli o tom,
že je tu vrcholovo neslušné použiť vreckovku
na verejnosti, ale odlišnosti v japonskej etikete
miestami prekračujú našu európsku predsta-
vivosť. Prednáška bude sprievodcom, čo robiť
a čo nerobiť v Japonsku na to, aby ste si na-
dosmrti nepohnevali domácich (alebo sa aspoň
dôkladne nestrápnili).

Workshopy:

Nakresli si vlastní manga charak-
ter (DarkSena)
V první části si projdeme stručné shrnutí
současných manga žánrů, aktuální styly
a fenomény této kresby. Plynule se přesuneme
k úvodu do kreslení a vysvětlíme si některé
metody a techniky kreslení. V praktické části
si pak návštěvníci vyzkouší průpravu obličejem
dívky a chlapce a rozvržení a koncept character
designu.

Suši workshop (BeeBoo)
Chcete na vlastní chuťové pohárky zažít Japon-
sko? Chcete si vyzkoušet výrobu podivné
pochutiny ze syrových ryb a dalších tajemných
přísad? Děsí vás tento fenomén? Fascinuje vás?
V každém případě přijďte a za našeho vedení
si vše důkladně vyzkoušejte. Můžete se těšit
na množství neobvyklých surovin, technických
pomůcek, trpělivých instruktorů a možná vás
čeká i jedno velké překvapení.
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Filmy & seriály
- česká premiéra

Cizincův meč (Sword of the Stranger)

Film z dílny studia Bones nás zavede
do rozbouřené a drsné éry Sengoku (16. sto-
letí), v níž se snaží přežít i malý sirotek se svým
psem. Proč je chlapec tak důležitý pro elitní
čínské zabijáky? Dokáže ho před nimi ochránit
rónin, který již nikdy nechce tasit meč?

Chcete si odpočinout od filozofie
a kalhotek? Tady uvidíte více odseknutých
částí těla a uslyšíte méně zbytečného povídání,
prostě pořádný akční samurajský film.
98 minut, BONES, 2007

Cyber City Oedo 808
V roce 2808 se stávají tři chytří zločinci
členy zvláštní policejní jednotky výměnou za
možnost snížení doby strávené za mřížemi.
Díky zvláštnímu obleku začíná trojice bojo-
vat s technologicky vyspělými zločinci, na
které jsou normální policejní složky krátké. Ale
pokud neuspěje, jejich obojky s výbušninou ex-
plodují!
135 minut, Madhouse, 1991

Genius Party Beyond

Pětice příběhů, které se nevešly do prvního

filmu Genius Party:
Gala - pád obřího meteoru na vzdáleném světě
uvrhl místní obyvatele do záchvatů zuřivosti.
Jen malá skupinka dokáže vycítit, že to není
jen ledajaký kámen, ale skrývá se v něm cizí
život.
Moondrive - zvláštní mix 2D a 3D animace.
Na Měsíci se tlupa zkrachovalých lovců pok-
ladů dostane k tajné mapě a vydává se na pouť
za pokladem.
Wanwa the Doggy - Ponořte se do dětských
představ. Tento příběh vás zaujme a udiví ex-
perimentálním přístupem k animaci.
Tou Jin Kit - Steampunkový příběh vás
zavede do světa post-industriálního diktatury,
kde policisté jsou jen mozky v pojízdných
sklenicích a mimozemský virus oživuje plyšové
medvědy.
Dimension Bomb - Surrealistický epický
příběh uzavírá celou sbírku ve velkém stylu.
Nádherný i zneklidňující, luxusně kreslený
a animovaný a plný nezapomenutelných obrazů

75 minut, Studio 4◦C, 2008

Ghost in the Shell 2.0

V blízké budoucnosti se kyberterorismus stává
vážnou hrozbou, pro boj s ním je proto za-
ložena přísně tajná jednotka „Sekce 9“. Ve filmu
sledujeme pátrání po geniálním hackerovi,
který dokáže ovládat lidi, přezdívka „Vládce
loutek“ se k němu tedy výborně hodí.

Klasické cyberpunkové anime v novém
hávu. Verze 2.0 obsahuje přepracovanou
a vylepšenou animaci, doplněnou o 3D CGI
scény, také dabing a hudební doprovod byl
nahrán úplně znovu v nejlepší možné kvalitě.

84 minut, Kodansha, Production I.G, Bandai
Visual, 2008
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Gunbuster (Top wo Nerae! Gekijouban)
Film Gunbuster vznikl roku 1988 coby re-
žijní debut Hideaki Anna, který později natočil
známé anime Neon Genesis Evangelion (to se
prý v mnoha ohledech inspiruje právě Gunbus-
terem). Příběh filmu pojednává o mimozemské
civilizaci, která ohrožuje Zemi. Hlavní hrdinka
je dcerou slavného admirála, který padl 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. Film nás provede zuřivými vesmírnými
bitvami i dospíváním děvčete z vyjukaného za-
jíce v ostřílenou mecha pilotku.
95 minut, Gainax, 1988, 2006

Gunbuster 2/Diebuster (Top wo
Nerae! 2 Gekijouban)
Abychom anotací na druhý film nevyzradili ně-
jaká překvapení z prvního, raději zde nic nebu-
deme prozrazovat.
100 minut, Gainax, 2004, 2006

Japonsko, naše vlast (Furusato Japan)

Rok 1956. Od konce války již uběhlo deset
let a nyní se pro Japonsko mění vše k lep-
šímu. Obnova země pomalu končí a na konci
roku bude Japonsko opět přijato do OSN.
Některé válečné jizvy se však stále nezahojily.
Na jaře přichází do školy na předměstí Tokia
nová učitelka, která svou láskou k hudbě brzy
nadchne celou třídu. Vybere několik talento-
vaných žáků, kteří společně cvičí na místní
soutěž ve sborovém zpěvu. Jak se jim v soutěži
povede? Jak se rozvine první dětská láska?
Druhý film režiséra a scénáristy Akio Nišizawy
je vizuálně nádherný pohled do života obyčej-
ných lidí v době překotných změn. Podobně
jako v prvním filmu Nitaboh je zde také velký
důraz na hudbu a její tradice v Japonsku.
97 minut, Wao World, 2007

Mobile Suit Gundam I

Píše se rok 0079 Století kosmu a mezi
Pozemskou federací a Zeonským vévodstvím
zuří válka. Vévodství používá k bitevním
účelům Mobilní jednotky - obrovské robotům
podobné stroje schopné během chvilky srov-
nat velkoměsto se zemí. Federace se rozhodne
odpovědět vévodství stejným způsobem, vy-
robí si vlastní Mobilní jednotku, Gundam.
Patnáctiletému Amuro Rayovi tento vynález
radikálně změní život. Při evakuaci své kolonie
se do onoho stroje dostane a shodou okolností
je nucen ho ihned použít k vlastní obraně.
Letos se slaví 30 let od uvedení prvního seriálu
Gundam. Výročí tedy oslavíme filmem, který
vznikl jako sestřih původního seriálu.
140 minut, Sunrise, Bandai Visual, 1981

Poslední jednorožec (The Last Unicorn)
Poklidný a bezstarostný život jednorožky
naruší obavy. Opravdu je posledním jed-
norožcem na světě? Jak je do jejich osudu
zapleten strašlivý Rudý býk? Jednorožka se
vydává na dlouhou cestu hledat odpovědi.
Film se velmi věrně drží stejnojmenné knihy,
kterou Peter S. Beagle napsal již v roce 1968.
Ačkoliv film vznikl v americko-anglické kopro-
dukci, animace byla svěřena japonskému studiu
Topcraft. Film uvádíme v digitálně vyčištěné
a vylepšené verzi, která vyšla k 25. výročí
vydání filmu a v Česku zatím nebyla dis-
tribuována.
92 minut, Rankin/Bass Productions, ITC, 1982
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Princezna Mononoke (Mononoke-hime)
Byla jednou jedna vesnice ležící v hlubokých
hvozdech. Jednou se z lesů vyřítil obrovský,
prokletý divočák. Zastavil ho neohrožený
hrdina - Ašitaka. Zaplatil však za to - prokletí
přešlo na něj a pokud včas nenalezne pro-
tilék, tak ho celého stráví až na kost. Vydává
se proto na cestu, aby našel zdroj prokletí
a snad i lék. Tato japonská pohádka začíná sice
poměrně typicky, ale nedejte se mýlit, postupně
se vyvine v bohatý příběh založený na odvěkém
střetu přírody a lidské civilizace.
134 minut, Studio Ghibli, 1997

Resident Evil: Rozklad (RE: Degener-
ation)
Zombie zaútočili na letiště v Harvardville
a uvrhli ho v chaos. Leon S. Kennedy
a Claire Redfield, kteří před sedmi lety během
tragédie v Raccoon City bojovali proti zločinné
společnosti Umbrella, jsou zpátky. Podobně
jako v předchozích dílech série Resident Evil,
i nyní jsou připraveni utkat se se zlem. Je-
jich protivníkem je tentokrát ničemný válečník,
který touží po odplatě, protože v Raccoon City
přišel o celou rodinu. Smrtelný G-Virus se za-
číná šířit a nová zmutovaná monstra se pouští
do zběsilého řádění. Dokáže Claire s Leonem
zastavit virus dřív, než se bude historie znovu
opakovat?
97 minut, Capcom, Sony Pictures Entertain-
ment, 2008

Sky Crawlers

Osudy dospívajících hrdinů na válečné frontě
nejsou v anime neobvyklým námětem, Mamoru
Ošii se však této látky chopil po svém a jeho

film je na hony vzdálen standardním dílům
zastupujícím válečnou romanci v anime. Sky
Crawlers nejsou smrští romantiky a letecké
akrobacie, ale spíše přehlídkou Ošiiho ty-
pických vypravěčských postupů. Jsou Sky
Crawlers opravdu jen sofistikovanou nudou za-
halenou do nákladného vizuálního pláště (jak
tvrdí jedni), nebo podobenstvím o bezútěšnosti
a stagnaci otaku subkultury (jak míní druzí)?
Production I.G, NTV, 2008

Zkáza Ecobanu (Wonderful Days)
Civilizace na Zemi téměř zanikla v důsledku
války, znečištění a přírodních katastrof. Pro
záchranu zbytku lidstva bylo vytvořeno uzav-
řené město Ecoban, jež mělo být „novým
rájem“. Náš příběh začíná odvážným činem
hlavního hrdiny Shui, který vnikne do interního
systému Ecobanu ve snaze zastavit většinu
strojů a zabránit tak dalšímu znečišťování pla-
nety, která by se mohla stát jednou opět oby-
vatelnou.
86 minut, Tin House, 2003

Seriály:

City Hunter
Nepomůže vám policie? Jste bezradní? Jděte
na nádraží v Šindžuku, napište na tabuli
„XYZ“ a najměte si City Huntera - Měst-
ského lovce! Má uši jako rys a s jeho muškou
se nemůže měřit nikdo na světě. Bohužel ani
s náchylností k opačnému pohlaví, kterému
svoji lásku dává najevo tím nejhorším možným
způsobem a po právu si vysloužil pověst nej-
většího úchyláka.
2×25 minut, Sunrise, 1987

Erin, krotitelka draků (Kemono no
Soja Erin)
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Po úspěšné adaptaci Seirei no Moribito sáhlo
studio Production I.G po další knize stejné au-
torky. Režisér Takajuki Hamana má zkušenosti
ze seriálů Prince of Tennis, Library War či
Chocolate Underground a scénář dostal na
starost Juniči Fudžisaku (scénárista a režisér
Blood+, Ghost in the Shell: Stand Alone Com-
plex, Real Drive). Království žije v poklidu,
protože jej před nájezdy chrání armáda s mo-
hutnými ještěry cvičenými pro boj. Tito ještěři
jsou chováni ve vesnici daleko od bitevní vřavy,
kde žije i děvče jménem Erin. Její matka
pracuje jako ošetřovatelka ještěrů a Erin se
chce naučit stejnému povolání. Její schopnosti
ji později zatáhnou až do války mezi dvěma
královstvími.
2×24 minut, Production I.G, Transarts, NHK,
2009

Eureka 7
Příběh čtrnáctiletého Rentona Thurstona,
syna slavného armádního vědce, který
zachránil svět před zničením. Renton žije
průměrný život teenagera ve svém městě a čeká
ho tak maximálně „zářná“ budoucnost v ar-
mádě. Vše se ale zamotá, když mu dům srovná
se zemí tajemná Eureka pilotující ještě o něco
tajemnějšího mecha „typeZERO“.
2×24 minut, BONES, Project Eureka, 2005

Fantastic Children
Některé věci se vracejí se železnou pravidel-
ností jako čtvero ročních období. Například
sedmero dětí s popelavými vlasy a modrýma
očima. Všem je kolem jedenácti let. Podle jed-
noho zaznamenaného výskytu se jim říká „Děti
z Belfortu“, ale jejich stopy lze sledovat mno-
hem dál do minulosti. Objevují se pravidelně
každých sto let. Jsou to ty samé děti? Pokud
ano, co vlastně chtějí? Proč utíkají od svých
rodin?
2×24 minut, Nippon Animation, 2004

Gankutsuou - Hrabě Monte
Cristo
Futuristické anime na motivy Dumasova
Hraběte Monte Crista nás zavede do roku 5053
na Měsíc, kde se právě schází ti nejvlivnější
šlechtici. Mezi nimi je i Albert de Morcerf
se svým přítelem, Franzem d’Epinée, které
zaujme tajemný zjev jistého hraběte Monte
Crista. Netrvá však dlouho a sám Monte
Cristo je vyhledá a osloví. Pouhou zdvoři-

lostní večeři však následuje sled kompliko-
vaných událostí, kdy Albert musí proti své
vůli rozhodovat o životech jiných, čelit mno-
hým úskalím a odhalovat osud hraběte Monte
Crista. Je jejich setkání pouhou náhodou nebo
stojí za počínáním hraběte nějaký skrytý mo-
tiv? Tento seriál může diváka zaujmout nejen
svou zajímavou texturovanou grafikou, ale také
množstvím zakomponované klasické hudby či
propojením dvou období, která jsou si velmi
vzdálená.
2×24 minut, GDH, Media Factory, TV Asahi,
GONZO, 2004

Ghost in the Shell: Stand Alone
Complex
Na úspěch filmu Ghost in the Shell navázalo
studio Production I.G seriálem Stand Alone
Complex, který více vychází z původní mangy
a odehrává se ve světě, kde Motoko nepotkala
Vládce loutek. Seriál je rozdělen na epizody re-
lativně samostatné a epizody, které tvoří hlavní
příběh celého seriálu. Ten se točí kolem záhad-
ného superhackera s přezdívkou Vysmátý muž.
Z původně jednoduchého případu se vyklube
spiknutí zasahující až na nejvyšší místa. Roz-
pletení intrik ovšem ohrozí existenci Sekce 9
a životy všech jejích členů...
2×25 minut, Production I.G, Kodansha, Bandai
Visual, 2002

Gravitation
Šuiči Šindó je mladý nadějný zpěvák prahnoucí
po slávě. Se svou skupinou Bad Luck se právě
chystá na koncert, který by mohl rozhodnout
o jejich přijetí mezi velikány hudební scény.
Problém ale nastává, když Šindó není schopen
dát dohromady text byť jen jediné písničky,
s níž by se skupina mohla na jevišti pochlu-
bit. Osudovou se pro něj stane noc, kdy mu
náhlý poryv větru vytrhne z ruky papír s čer-
stvě sepsaným textem a zanese ho přímo pod
nos jistého slavného spisovatele. Ten se svou
kritikou a ostrými slovy rozhodně nešetří, to ale
ještě netuší, že tím Šuičimu poskytl záminku
se s ním znovu vidět a dát najevo své čerstvě
probuzené city. Začíná tak příběh plný vášně
a romantiky, ale také odhalování temných mi-
nulostí a záludných pastí na mladé zpěváky,
okořeněný rockovou hudbou.
12×22 minut, Studio Deen, Aniplex, 2000
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Haré+Guu (Jungle Wa Itsumo Hale Nochi
Guu)
Kdesi v džungli plné roztodivných stvoření
žije se svou matkou malý chlapec jménem
Haré. Na prazvláštní prostředí, ve kterém vy-
rostl, je ale zvyklý a svůj život v něm po-
važuje za vcelku normální. To se však změní ve
chvíli, kdy ho matka seznámí s Guu, děvčátkem
tisíce tváří, s nímž to rozhodně není snadné.
Guu má ve zvyku požírat, co ji napadne,
a všeobecně dělat neplechu. Tak trochu sur-
realistické prostředí dodává spolu s jednodu-
chou, avšak zajímavě použitou hudbou příběhu
nádech absurdity, který zajisté upoutá po-
zornost nejednoho diváka.
2×24 minut, Bandai Visual, 2001

Nana
Ve vlaku, který se na své cestě do Tokya zas-
taví kvůli sněhové bouři, se setkávají dvě dívky.
Nana Komatsu, milé děvče s pozoruhodným ta-
lentem zamilovat se na první pohled, a Nana
Ósaki, zpěvačka z punkové kapely BLAST,
jež má před sebou ještě dlouhou cestu, aby
se dostala mezi hvězdy svého oboru. Během
konverzace zjišťují, že mají společného více
než jen jméno, v japonštině také symbolizu-
jící nešťastné číslo sedm. Po několika dnech
se dívky setkávají znovu, tentokrát v bytě,
jehož dveře krášlí cedulka s číslem 707. Ve
prospěch společných zájmů se v bytě ubytují
obě. Postupným seznamováním a poznáváním
svého okolí se ale jejich osudy začnou proplé-
tat a komplikovat jim život - nebo byly možná
propletené již dávno předtím, než se poznaly,
a nyní stačí pouze sledovat výsledek jejich
střetu. Nečekejte idylický život mladých mi-
lenců či tajemná zjevení uprostřed lesa. Anime
podle přeslavné mangy Ai Jazawy vám ukáže
lidi v celé své kráse, ale i ošklivosti, takové, jací
skutečně jsou.
2×23 minut, Madhouse, NTV, Shueisha, VAP,
2006

Saber Marionette J
Na vzdálené planetě jménem Terra II žijí po-
tomci lidí, kterým se před třemi stovkami
let podařilo přežít katastrofu, jež postihla je-
jich loď. Lépe než potomci by se však dalo
říct klony, na planetu totiž dorazili jen muži.

Ženy se ale vytvořit nepodařilo, nahrazují je
takzvané marionettes, loutky v podobě žen.
Obyčejná loutka se chová jako člověk, ale
podléhá příkazům svého majitele. Existuje
ovšem pár výjimek, které mají vlastní vůli
a charakter. Na tři takové narazí právě hlavní
hrdina našeho příběhu, Mamija Otaru, který
se společně s nimi bude muset postavit mno-
hým nebezpečím zahrnujícím i pokus o ovlád-
nutí celého světa.
2×25 minut, Sotsu Agency, TV Tokyo, Studio
Junio, Bandai Visual, 1996

Witch Hunter Robin
Dnes už se čarodějnice neupalují, dnes se
loví. Mladičká Robin přijíždí do Japonska, aby
posílila místní tým lovců. S jejími neobvyk-
lými schopnostmi by se měl seznam čarodějnic
rychle ztenčovat. Postupně však odhaluje po-
divné metody ředitele Zaizena i svůj původ,
který má kořeny právě v Japonsku.
3×24 minut, Bandai Visual, Sunrise, 2002

Xam‘d: Lost Memories (Bounen no
Xamdou)

Chlapec Akijuki žije na ostrově Sentan, mírové
zóně ve světě, kde zuří konflikt mezi Severní
a Jižní vládou. Všechno se však změní, když
Akijuki nastoupí do autobusu se záhadnou
bělovlasou dívkou, která promění jeho ruku
pomocí ztracených vzpomínek a síly Xam’du.
Akijuki, ze kterého se tímto stává Xam’d, se
rozzuří a je zachráněn rudovláskou Nakiami,
která ho zklidní a odvede ho na svou poštovní
loď. Akijuki se nyní musí naučit kontrolovat
moc Xam’du a použít ji proti nejnovějším hu-
manoidním zbraním Severní vlády.
2×24 minut, BONES, 2008
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Soutěže & ostatní
Animekvíz (Trpaslík)
Co by to bylo za Animefest bez Animekvízu?
Jako každý rok ani letos se nemusí bát při-
jít úplně každý. V Animekvízu není nezbytně
nutné vidět bambilión anime, mít nastu-
dovanou každičkou mangu od začátku do konce
nebo umět japonštinu, jako když bičem mrská.
Šanci na výhru má každý, stačí jen být pozorný
a nedostatek znalostí nahradit dostatečným
štěstím. Možná to budete právě vy, kdo bude
mít na konci nejvíce správně zodpovězených
otázek a kromě pocitu vlastní výjimečnosti si
odnesete i výhru.

Cosplay divadlo (Aldy H. Watson &
Koike)
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?

Cosplay soutěž (Rin & Son Goku)
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 počest-
nosti.

Sedm samurajů (Skullman)
Již potřetí jsme si pro vás připravili vědo-
mostní soutěž Sedm samurajů. K této soutěži
nepotřebujete nic než své vědomosti. Soutěž
je rozdělena na tři fáze. V první fázi bude
položeno sedm otázek, kdo správně a jako první
odpoví, stává se samurajem. V další fázi hry
se těchto sedm samurajů brání útokům ban-
ditů (publika) tím, že odpovídá na otázky.
V poslední fázi bojují samurajové mezi sebou
o to, kdo je nejlepší. Tři nejlepší samurajové
získají cenu.

Soutěž v dabingu
Máte rádi anime, ale nelíbí se vám, jak je u nás
namluvené? Zvládli byste to lépe? Pokud si
to myslíte, je tato soutěž určená právě vám.

Budete mít možnost ukázat své schopnosti
a poměřit síly se sobě podobnými... A nebo se
aspoň spolu s nimi pobavíte.

Vyhlášení soutěží
Zajímá vás, jak dopadli vaši oblíbení soutěžící?
Přemýšlíte, kolik otázek v kvízu jste zod-
pověděli správně? Trnete strachem, jak zapů-
sobil váš kostým? Pak nesmíte minout vyh-
lášení výsledků (samozřejmě také předáme
ceny a krásné diplomy vítězům). Dozvíte se
výsledky Animekvízu, Sedmi samurajů, cos-
play soutěže i divadla a mistrovství AMV.

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

Zahájení
Na začátek Animefestu tradičně připravujeme
zahájení, i letos se této tradice podržíme.
Dozvíte se vše, co o Animefestu potřebujete
vědět, a možná i trochu toho, co vědět nepotře-
bujete. Pozvali jsme také vážené hosty, zatím
sami netušíme, kdo dorazí. Velkou část za-
hájení jako vždy zabere promítání soutěžních
videoklipů z mistrovství v tvorbě AMV. Aby se
všichni diváci nemuseli mačkat v jednom sále,
zahajujeme v obou sálech. Na delší zahájení
s velkou show přijďte do kina Scala, komornější
začátek vás čeká v sále B. Bakaly. Ale ani zde
nebudete litovat.

Zakončení conu
Začali jsme zahájením a skončíme stylově za-
končením. Pokud přežijete až do neděle, přijďte
se rozloučit s organizátory, kteří přežili celé tři
dny. Dozvíte se zajímavosti o právě uplynulém
ročníku Animefestu a můžete si na organizá-
tory připravit záludné dotazy o dění posledních
tří dní i plánech do budoucna.
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Rozhovor - Andrew Partridge
Hlavním programovým partnerem letošního Animefestu se stala společnost Beez Entertainment,
která nám poskytla několik seriálů a filmů ze své bohaté nabídky. Poprosili jsme o rozhovor jednoho
ze zaměstnanců.

Na začátek, prosím, představte sebe
a svou práci.
Jmenuji se Andrew a moje pozice se oficiálně
jmenuje Marketing Consultant - to znamená,
že se starám o marketing, PR a podobné záleži-
tosti v Anglii i dalších zemích. K mým povin-
nostem patří také vyjednávání o promítání
filmů na festivalech (v poslední době hlavně
Sword of the Stranger). Takže mám pořád
práce nad hlavu.

Jak jste začal pracovat v Beez?
Před čtyřmi lety jsem pracoval jako stážista
v marketingovém oddělení a když se během mé
stáže rozšiřoval tým, prostě mě přijali.

Kdy jste se poprvé setkal s man-
gou/anime?
Vybavuje se mi, že první anime byli Mumínci,
které jsem sledoval v televizi. A první manga,
kterou jsem kdy četl, byla Ranma 1/2. Nejspíš
právě proto jsem si zamiloval mangy Rumiko
Takahaši.

PREZENTACE BEEZ ENTERTAIN-
MENT
sobota 14:00, Kino Scala
Přijďte si poslechnout, co chystá Beez ent.

Jaké je vaše oblíbené anime nebo
postava?
To je těžká otázka. Myslím, že takových je
několik. Nejprve tedy seriály, jsem velkým
fanouškem Ranma 1/2, Wolf’s Rain nebo Code
Geass, ale mám rád i mecha série jako Rah-
Xephon a Gundam Seed. A postava? To je
složitější, protože jich je hrozně moc. Mezi

všemi vynikají Maes Hughes (Fullmetal Al-
chemist), Spike Spiegel (Cowboy Bebop), Cher
a Hubb (Wolf’s Rain).

Beez Entertainment

Je součástí skupiny Namco Bandai, do které
patří např. Bandai Visual či Sunrise. Beez
Ent. distribuuje v Evropě řadu úspěšných
anime sérií, mimo jiné Gundam, Cowboy
Bebop, Escaflowne či GitS: Stand Alone
Complex.
www.beez-ent.com

Slovo „otaku“ má trochu jiný význam
v Japonsku a Evropě. Jak si představu-
jete běžného evropského otaku?
Podle mě se na Západě význam liší hodně.
V Evropě a USA si pod pojmem otaku
představíte někoho, kdo je nadšený z anime
a vášnivě se zajímá o vše kolem - možná by se
dalo říct „blázen do anime“. Myslím, že u nás
otaku není natolik hanlivé slovo a spíš to může
být i pochvala.

Co vy a cosplay?
Cosplay jsem zatím nezkoušel a naprosto ne-
tuším, kterou postavu bych mohl předvádět.

Co se vám líbí na anime a manze?
Bezpochyby schopnost vyprávět příběh tak, že
přitáhne mladé i dospělé. To je důkaz, že nejde
jen o příběhy pro děti, ale pro mnohem širší
publikum.

Máte nějaké oblíbené studio nebo
režiséra?
Vždy mi záleží hlavně na tom, jak mě pohltí
příběh. Ale pokud bych měl vybrat jedno stu-
dio, bylo by to BONES - ti obvykle vymyslí
příběh, který mě naprosto vtáhne do děje
(např. Wolf’s Rain, Fullmetal Alchemist, Rah-
Xephon, Sword of the Stranger).

Navštívil jste už někdy Česko?
Ne, toto je moje první cesta a velmi se těším!

Adam „Christof“ Rambousek
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Kde se vzali maskoti?
Snad každý návštěvník Animefestu si povšimnul, že téměř vše, co má něco společného s touto akcí,
zdobí motiv alespoň jednoho z maskotů, tedy děvčete a malého dráčka.
Proč jsou ale na jmenovkách, diplomech, cenách, na webových stránkách či na jiných místech
zrovna oni? Snad by nám na to mohl odpovědět Jan „hintzu“ Horgoš, jejich duchovní otec.

Jak vlastně vznikli? Kde se vzal nápad
nějaké maskoty vytvořit?
Nápad vytvořit pro Animefest maskoty je starý
již nějaký ten pátek, ale dostali jsme se k nim
až letos. Jsem na stránkách sice uváděn jako
duchovní otec, ale pravdou je, že správně jsem
spíše matkou, zatímco otcem je kolega Jarník.
Byl to totiž on, kdo mne někdy loňského čer-
vence během rozhovoru inspiroval.

Chtěli jsme dva maskoty, chlapce a dívku,
nějak spojené s Brnem. No a jak jsme se
tak bavili, vylíhl se mi v hlavě první nástřel
příběhu, který vycházel z pověsti o brněnském
drakovi.

Dráček měl tedy původně být chlapec.
Jak vlastně došlo k tomu, že místo
chlapce je maskotem dráček? Měla tvoje
myšlenka nějaká vývojová stadia?
Není to dráček. Je to ledový drak! Drsný
a hustý drak! Jenže s chibi formou se
lépe pracuje. Navíc... nikdy jsem neřekl, že
maskotem není kluk. Nebo snad dráček vypadá
jako holka?

Měnilo se v podstatě jen to, co bude drak
plivat. Dlouho jsme vedli s Jarníkem debatu
o formě jeho dechu a jeho barvě. Přecházeli
jsme od ohnivé, která byla příliš obyčejná, až
po kyselinu, která je mnohem víc cool a zají-
mavě by se animovala, ale samotné rozpouštění
protivníků kyselinou se mi zdálo příliš brutální.
Nakonec tedy zvítězil led.

Můžeš alespoň stručně nastínit legendu,
podle níž maskoti vznikli?
Po delším zkoumání zdejších pověstí jsem se
rozhodl trochu poupravit legendu o brněn-
ském drakovi. Mám slabost pro emancipované
hrdinky, proto byl řeznický učeň či potulný to-
varyš nahrazen dívkou, která se za chlapce vy-
dává, aby byla na cestách bezpečnější. Také
jsem chtěl, aby byl příběh více shoujo než
shounen, takže jsem z krokodýla udělal draka,
který je ve skutečnosti zakletým mládencem.

Mládencem, co není zrovna svatoušek (ano,
je to přesně ten typ, co tovaryška nesnáší).
A protože jsem potřeboval někoho, kdo by vil-
ného hocha zaklel, sáhl jsem po původu města
Brna, které, jak jeho jméno napovídá, bylo vy-
stavěno na blatech.

A tak vznikla postava čarodějnice z blat.
Ve stručnosti se tak dá říct, že maskoti a je-
jich příběh vznikli jako ajntopf složený z mnoha
různých ingrediencí.

Co znamená „ne zrovna svatoušek“? Má
to něco společného s příčinou jeho za-
kletí?
Ano i ne... Má to něco společného s tím, jak se
do Brna dostal - nepochází totiž odsud. S jeho
zakletím ale souvisí jen nepřímo.

Je zajímavé, že festival o anime
a částečně také o japonské kultuře
reprezentují zrovna postavy vzniklé
z našich legend. Jde snad o snahu probu-
dit v anime fanoušcích taky nějakého
toho vlasteneckého ducha nebo je to čistě
snaha o propojení dvou kultur?
Ono spousta maskotů podobných akcí nemá za
sebou vůbec žádný příběh. Já mám příběhy
rád. Animefest se koná v Brně. Proč by
tedy nemohli maskoti pocházet ze zdejších
příběhů? Spousta japonských kousků z evrop-
ských pověstí čerpá a neznamená to v postatě
vůbec nic. Takže bych za tím nehledal nic
hlubšího.

Barbora „chill“ Klabačková
ilustrace c©Aška
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Lolita móda
Mezi spoustou zajímavých kostýmů můžete na conech občas zahlédnout i dívky oblečené v roz-
tomilých šatech se spoustou kraječek a volánků – říkají si Lolity.

Nejedná se však o cosplay, nýbrž o módní
styl – Lolity nechtějí předvádět nějakou
postavu, nýbrž jsou samy sebou a krajko-
vané šaty jsou vyjádřením jejich vlastních poc-
itů. Některé z nich se takto oblékají dokonce
i v běžném životě.

Lolita móda pochází (jak jinak) z Japon-
ska, kde vznikla už v 80. letech. Její jméno,
„Lolita“, bylo vybráno celkem náhodně, jako
nějaké roztomilé dívčí jméno. Bohužel taktéž
dost nešťastně, jelikož lidé si ho hned spojí se
stejnojmenným Nabokovovým románem, který
s touto módou nemá vůbec nic společného.

Tento módní styl se inspiruje 19. stoletím,
viktoriánskou érou a rokokem. Často je taktéž
přirovnáván k šatům porcelánových panenek
nebo k šatům pohádkových princezen. Sukně
vždy sahá ke kolenům a je velice široká – nosí
se pod ní spodnička.

Lolitky se snaží být perfektní do poslední
mašličky – nosí speciální velmi roztomilé botky
(často na platformě), podkolenky s kraječkou
nebo potiskem a nezapomínají ani na ozdoby
do vlasů (mašle, ozdobné čelenky, korunky...).

Existuje několik různých stylů Lolita šatů
– Gothic Lolita, jak už její jméno napovídá,
se obléká převážně do černé a působí velmi
tajemně až temně. Vysoké boty na platformě,

výrazně černě nalíčené oči, doplňky ve tvaru
kříže.

Sweet Lolita jako by byla jejím pravým
opakem – pastelové barvičky, co nejvíc krajek
a volánků, přeslazené až dětské šatičky jako
z cukrové vaty. Zato Classic Lolita působí velice
elegantně – je to dáma v jednodušších šatech
z dob minulých v méně výrazných barvách.

LOLITA MÓDA - přednáška
sobota 20:00, Hotel International
Přijďte se dozvědět více o Lolita módě.

LOLITA SETKÁNÍ
sobota 15:30, Sál BB, přísálí
Srdečně zveme všechny přítomné lolitky i ty,
které tato móda prostě jen zaujala ;)

Existuje ještě i spousta dalších, méně
známých stylů: Sailor Lolita - která se inspiruje
námořnickými uniformami, Hime Lolita – nád-
herné vyčesané účesy s korunkami a rokokem
inspirovanými šaty, Wa Lolita – šaty připomí-
nající japonská tradiční kimona. A spousta
a spousta dalších ;)

Ačkoliv má tato móda původ v Japonsku,
v dnešní době je už známá po celém světě.
Dokonce i tady v ČR je několik značek, které
přímo Lolita šaty vyrábí. České Lolity přes rok
pořádají srazy v různých historických městech
i zámcích, ve všech končinách naší země.

Pet

Lolita móda na webu:

http://lolita.yc.cz/
diskuzní fórum

http://gothiclolita.wz.cz/
základní fakta

http://veneaglorthiel.blog.cz/
jak to sluší českým lolitkám?
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Suši
Zeptáte-li se Evropana, jaké je nejznámější japonské jídlo, první ho napadne suši. Je pro japonskou
kuchyni stejně typické jako pro Italy pizza nebo pro Maďary guláš. Delikátní mistrovská dílka, ať
už ve tvaru roládky, hrudky nebo kornoutku, jsou opravdovým estetickým i kulinářským zážitkem.

Japonci věří, že jídlo má oslovit všechny
smysly. V japonské kuchyni proto vládne
zvláštní pečlivost nejen při chuťové úpravě jed-
notlivých ingrediencí, ale také při aranžování
samotného jídla. Suši poskytuje v tomto směru
velký prostor vaší fantazii, jeho rozmanitost je
neuvěřitelná a výběr přísad takřka neomezený.

Základ všech druhů suši je ale stejný –
rýže. Vhodná je japonská kulatá rýže, která
je po uvaření lepivá. Ochucuje se mariná-
dou z rýžového octa, soli a cukru. Jednotlivé
kousky suši se pak namáčejí ve směsi sójové
omáčky a wasabi – ostrého zeleného křenu,
kterému Japonci někdy s nadsázkou říkají
namida (slzy).

Asi nejznámějším druhem suši u nás je
takzvané maki-suši. K jeho výrobě potřebu-
jeme kromě připravené ochucené rýže také plát
mořské řasy nori. Hodit se nám bude bam-
busová podložka, na kterou plát nori položíme
lesklou stranou dolů. Prsty namočenými v octě
rovnoměrně rozprostřeme připravenou rýži na
mořskou řasu. Nezapomeneme nechat volné asi
2 cm na konci, jinak se nám nepodaří roládku
uzavřít.

Asi do třetiny plátu poklademe náplň. Ty-
pickými přísadami jsou syrové ryby (losos,
tuňák), různé plody moře, ale i čerstvá zelenina
– například okurka nebo avokádo. Fantazii se
ale meze nekladou a do maki-suši můžete při-
dat téměř cokoliv, pokud nejste příliš velcí
tradicionalisté. Nyní přijde ke slovu bambusová
podložka, s jejíž pomocí plát nori i s rýží a ná-
plní zarolujeme. Podložku nepřimotáváme! Ho-
tovou roládku nakrájíme ostrým nožem tak,

aby na řezu vynikla barevná mozaika. Barevně
velmi zajímavě působí například kombinace
s houbami šiitake a krabí tyčinkou surimi,
pro začátečníky bude jednodušší maki-suši
s okurkou, mrkví nebo tuňákem.

Značnou dávku šikovnosti a hlavně trpěli-
vosti od vás bude vyžadovat i příprava nigiri-
suši. Ochucená rýže se pouze v dlani zfor-
muje do podélných hrudek, lehce potře wasabi
a přitiskne se na ni odpovídající ingredience.
Výroba vypadá na první pohled jednoduše,
ale ve skutečnosti není vytvoření kompak-
tní hrudky rýže vůbec snadné. Nenechte se
tedy odradit prvními neúspěchy, požadovaný
výsledek se brzy dostaví. Typicky se nigiri-
suši připravuje se syrovou rybou, ale lze jej
připravit i v přísně vegetariánské podobě,
například s avokádem, Američané pak rozšířili
sortiment třeba i o šunku a chřest.

SUŠI WORKSHOP
sobota 10:00, Sál BB, přísálí

Příprava suši není vařením v pravém slova
smyslu, jedná se spíš o uměleckou tvorbu,
o jakési umění miniatury, s jejíž pomíjivostí
jsme předem smířeni. Prostě jen nechte praco-
vat svoji fantazii a cit pro krásu. Sami poznáte,
že suši je jídlem pro každého.

Hedvika „Viki“ Šimková
foto c©Zombhak & Lachtan
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AMV Bouře
Je studený říjnový večer a já, už tak jako snad stokrát předtím, uvažuji o tom, že bych mohl opět
nastříhat nějaké AMV...

Když ale otevřu pomyslný šuplík,
do kterého si ukládám nápady, zjišťuji, že vše,
co bych chtěl nastříhat, je velmi složité a zabere
mi to více času, než kolik jsem ochoten tomu
věnovat. Jednoduché nápady mi prostě nějak
nejdou. Kdyby tak byla možnost si jen tak pro
radost střihnout něco krátkého...

Otevírám fórum o AMV na diskuzním
serveru Hofyland a chvíli si protírám oči, abych
se ubezpečil, že to, co vidím, není jen vý-
plodem mé fantazie. Není tomu tak, Gor-
donův příspěvek, ve kterém hledá lidi, kteří by
se s ním zapojili do prvního multiautorského
českého AMV, je reálný.

Chvíli bojuji s nutkáním okamžitě nadšeně
odpovědět, že do toho jdu, a zamýšlím se
nad tím, jestli je vůbec reálné něco takového
uskutečnit. Nakonec mi vychází, že to asi ne-
bude úplně jednoduché, ale stále mám chuť se
kolektivního stříhání zúčastnit. Odepisuji tedy
Gordonovi, že bych se rád přidal, a během
pár dnů je známa celá šestice autorů: Gor-
don, Hejty, Jarník, Nya-chan, Ujstin a já. Gor-
donovi, jakožto autorovi celé myšlenky, připadá
místo vedoucího projektu.

V diskuzi padají různé a někdy i hrůzné
návrhy ohledně toho, co použít jako hudební
stopu, a já jsem velmi rád, když se nakonec
shodneme na Gordonem od začátku navrho-
vané hudbě. Je jí instrumentální skladba Bouře
italského skladatele Antonia Vivaldiho, inter-
pretovaná britskou houslistkou Vanessou Mae.
Toto rychlé a energické dílo přímo vybízí
k akčnímu střihu a to je moje parketa. Jarník
okamžitě zvolenou skladbu rozstřihává na osm
částí. Rozdělujeme si je mezi sebe s tím, že za-

hajovací titulky udělá Jarník a finále sestříhám
já, čili neskromně si oba přisvojujeme dva díly
a ostatním necháváme jen po jednom.

Je tedy na čase dohodnout, jakou for-
mou se AMV bude stříhat. Po menším brain-
stormingu se rozhodneme pro metodu, kterou
kdosi trefně nazve „Domino“ a tento název je
pak také zvolen jako pracovní jméno celého
projektu. Stejně jako se při hraní domina
k sobě přikládají kousky, které mají stejné
symboly na sousedících částech, tak se budou
i kousky videa od jednotlivých autorů sklá-
dat za sebe. Nebudeme tedy stříhat všichni na-
jednou, ale postupně tak, jak máme přiřazené
jednotlivé úseky hudby. Pro plynulost celého
díla se pak jednotlivé kousky budou na něko-
lika snímcích překrývat, abychom se zbavili os-
trých střihů mezi navazujícími díly. Gordon,
coby vedoucí, bude plnit i úlohu koordinátora,
čili provede finální sestavení celého videa z dílů
od jednotlivých autorů.

Více o Bouři i AMV obecně:

Česká AMV Wikipedie
http://amv.anime.cz

Máme tedy určeno, co a jak budeme dělat,
a na pražský Akicon svoláváme konečnou po-
radu celého týmu. Kromě nudných technických
detailů na poradě určujeme to hlavní - kdy
a jak dlouho budeme na projektu pracovat.
Start určujeme na 2. ledna 2009 a každému ze
šesti autorů poskytujeme deset dní na sestří-
hání jeho části.

Jarník se okamžitě pouští do výroby
počátečních titulků, které slibuje mít hotové
do Vánoc, a to se mu také daří. Na jeho mraky
a „srdce bouře“ vytvořené ve 3D modelovacím
programu Blender se snáší naše kritika, ale
v principu jsou s myšlenkou všichni spokojeni.
Jarník slibuje nápravu nejvíce kritizovaných
částí a jde vánočně odpočívat, aby měl dostatek
sil v lednu celý projekt jaksepatří rozjet.
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Nebudu zde zabíhat do všech detailů
průběhu stříhání Bouře, ale věřte, že rozhodně
nešlo vše podle plánu. Tvůrčí krize, odchod
z týmu, návrat do týmu, nemoci, zaneprázd-
něnost, nervozita, to vše nás provázelo a někdy
koncem února si s Jarníkem říkáme, že se nám
to celé bortí jako z dominových kousků posklá-
daný had. Ale nakonec se skoro zázračně vše
vyřešilo a druhý týden v dubnu si můžeme hrdě
říci, že máme hotovo a první český multiau-
torský projekt jménem „Bouře“ je na světě.

Jarníkovy romantické barvy, Hejtyho nos-
talgická vzpomínka, Ujstinovy okénkové orgie,
Nya-chanův modro-červený tanec, Gordonův
výlet do 3D a mé střelným prachem vonící
slečny tvoří velmi zajímavou mozaiku toho, co
v Čechách umíme. Nebojte se, tahle bouře vám

neublíží a dost možná vám některý z blesků
zanechá na sítnici obraz, ke kterému se budete
rádi vracet.

Otakar „W.ota.N“ Nieder

Autoři AMV bouře:

Jarník - intro, první část
Gankutsuou

Hejty - druhá část
Mahoromatic

Ujstin - třetí část
Fate/Stay Night

Nya-chan Production - čtvrtá část
Kara no Kyoukai

GorDon - pátá část
Sky Blue

W.ota.N - šestá část, outro
Noir

Jak hlasovat pomocí SMS?

Z jednoho telefonního čísla můžete v každé
soutěži hlasovat jen jednou, cena SMS dle
vašeho tarifu.

Na číslo

777 08 08 08
pošlete SMS ve tvaru:

HLAS (soutěž) (#1) (#2) (#3)

Tedy např.
HLAS AMV 3 5 1 kde na první
místo chcete soutěžícího s číslem 3, na druhé
s číslem 5 a na třetí s číslem 1.

AMV soutěž:
HLAS AMV (#1) (#2) (#3)

Soutěž kostýmů:
HLAS COSPLAY (#1) (#2)
(#3)

Cosplay divadlo:
HLAS DIVADLO (#1) (#2)
(#3)
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iDance
CzechDDR ve spolupráci s Rare Items a Positive Gaming připravuje několik stanovišť s hudebními
hrami. Poprvé v ČR si budete moci vyzkoušet novou taneční multiplayer hru iDANCE s osmi pady.

Po ukončení vývoje taneční hry In The
Groove, se kterou jste se již na českých
conech pravděpodobně setkali, se v roce 2006
vznesl otazník nad budoucností tanečních
her. Oznámení o vývoji nové čtyřpanelové
taneční hry na konci roku 2007 tak přineslo
spoustu očekávání. Později bylo odhaleno, že
hra ponese název iDANCE a podílí se na ní
především lidé z komunit okolo tanečních her
z celého světa. K vydání této novinky došlo
v září 2008 a tehdy jsme se mohli přesvědčit,
jak náročný byl vývoj hry.

U iDANCE si jako první všimnete, že se
jedná o mutliplayer hru. K hraní se používají
bezdrátové pady Impact Multiplayer založené
na Impact Arcade. Hrát může najednou až 32
hráčů nebo libovolný menší počet. Na obra-
zovce jsou zobrazeny vedle sebe 1, 2 nebo 3
sloupce šipek. Hráči si vyberou obtížnost, na
kterou se cítí nejvíce, a ti se stejnou obtížností
pak soutěží mezi sebou. Software sám rozezná,
kterou obtížnost hrajete.

iDANCE
pátek, sobota - Sál BB

Druhou věcí, která si u iDANCE za-
slouží pozornost, je engine. Ačkoliv si toho
nevšimnete na první pohled, iDANCE není
postaven na Stepmanii, což umožnilo integrace
spousty dalších funkcí, které by jinak nebyly

možné. Například po písničce se můžete podí-
vat na graf, kde se dozvíte, jak přesně jste
potvrdili jednotlivé šipky. Další zajímavostí
jsou modifikátory, kde narozdíl od Stepmanie,
DDR a ITG si můžete nastavovat hodnoty –
tedy rychlost rotace šipek, náklon pole apod.
To samozřejmě vytváří zcela nové kombinace,
které jsme neviděli ani v ITG.

Hudbu tvořili převážně lidé z komunity
okolo tanečních her. Setkáte se tedy se jmény
jako Kyle Ward, John Mendelhall, Sanxion7,
CanBlaster, Digital Explosion, Shiki a další
jména, která fandům tanečních her jistě něco
řeknou. Stepcharty jsou dělané důrazem na
velkou rozmanitost a tvořili je výhradně velmi
zkušení hráči. Jako asi poslední zajímavá infor-
mace o podobě iDANCE je fakt, že současná
verze je určená primárně do fitness center, če-
muž odpovídá i grafické zpracování. Převládá
zde hlavně bílá a obecně je design zpracován
v čistém a funkčním stylu. Touto verzí vývoj
samozřejmě nekončí, další na řadě je automa-
tová verze a to zřejmě již v roce 2010. Později
se snad dočkáme i verze pro běžné smrtelníky.

U hráčů tanečních her ve světě se iDANCE
setkal s různým ohlasem. Svůj názor si můžete
udělat i vy, stačí se v pátek nebo v sobotu za-
stavit na Animefestu v malém sále B. Bakaly.
Zde bude iDANCE k vyzkoušení vůbec poprvé
v ČR ve variantě s osmi pady. Jako bonus zde
bude přítomen i jeden z jeho tvůrců, takže svůj
názor mu můžete říci přímo do očí ;)

Jan „NX-306“ Horský
foto c©2002 - 2009: Positive Gaming AB
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Festovní přívěsky
Jak jste nejspíš zjistili na vlastní kůži, každý návštěvník Animefestu získá jako bonus přívěsek na
klíče. Oproti loňským ročníkům jsme se při jejich přípravě rozhodli dát prostor výtvarníkům z řad
samotných fanoušků mangy a anime, kteří souhlasili s použitím svých kreseb.

Aška
http://aska13.deviantart.com

Baka-art
http://baka-art.deviantart.com

Dottwing
http://dottwing.deviantart.com

Elawra
http://elawra.deviantart.com

Haspien
http://haspien.deviantart.com

Kaila
http://kaila-chan.deviantart.com

Kiwa
http://kiwa007.deviantart.com

Lance
http://pixelchallenge.com

Nekoli
http://nekoli.deviantart.com

VÝSTAVA FANARTU
Sál BB, chodba
Tvůrci přívěsků a AF grafiky

Z původních 90 sehnaných motivů jsme jich po těžkém výběru nakonec zvolili 29. Další 3 motivy
byly výsledkem veřejné soutěže, která proběhla na webu.

Rád bych poděkoval všem, kteří dali svoje kresby k dispozici a byli ochotni na nich provést
i rozličné úpravy. Zároveň se omlouvám těm, na jejichž kresby nakonec nedošlo (myslíme na vás,
přívěsky budou i příští rok ;).

Poděkování patří i všem kreslířům a kreslířkám, kteří se nebáli zaslat svoje výtvory do přívěskové
soutěže.

Jarník
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Pomáháme našemu okolí
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Poděkování
Všem autorům, kteří poslali své výtvory do
soutěží. Všem, kteří se podíleli na grafické
podobě festivalu. Všem, kteří se zapojili do
tvorby překladů pro letošní ročník. Všem, kteří
přišli v kostýmech (ať už do soutěže nebo jen
tak).
Všem organizátorům, kteří pracovali dlouho
před akcí nebo se o vás starali na místě. Všem
přednášejícím, kteří splnili to, co slíbili a co se
od nich očekávalo. Všem uvaděčům, kteří před-
stavili promítaná anime a předali ceny.
Brněnskému kulturnímu centru a hotelu Inter-
national za pronájem prostor.
Všem sponzorům, kteří Animefest podpořili.
Magistrátu města Brna a Japan Foundation za
finanční podporu. Pracovníkům velvyslanectví
Japonska v ČR za podporu a spolupráci.
Společnostem, které nám zdarma zapůjčily své
filmy a seriály: Beez Entertainment, Animax,
MIDO Film Brno, Aniplex, Bontonfilm, Cap-
com, GDH K.K., ITV, Manga Entertainment
UK, MICO/NHK, Sony Computer Entertain-
ment, WAO Corporation.
Největší poděkování samozřejmě patří vám
všem za to, že jste Animefest navštívili.

Velení
Skullman

Grafika
Jarník, Aška, Duchy, Etutka, Ingi, Mi-
haru, Temi, Zelgadisa

Organizace na místě
Trpaslík, xMort, Julián, Skeletom

Program
hintzu, chill, McLobo, Kalisto

Propagace, web, PR
Christof, Kraso, Skeletom

Technika
BeeBoo
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