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Legendární Comic-Con míří poprvé do Prahy! 
 
Praha, 14. října 2019 – Společnosti Active Radio a.s. a Comic-Con Prague s.r.o. ve 
spolupráci s rádiem Evropa 2 přivezou poprvé do Prahy celosvětově nejslavnější 
festival popkultury Comic-Con. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost potkat tolik 
herců, komiksových výtvarníků a dalších umělců na jednom místě jako nikdy dříve u 
nás. Comic-Con Prague proběhne v termínu 7.– 9. února 2020 v pražském O₂ universu. 
 
Festival se zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy především v žánru sci-fi, fantasy a horor. 
Návštěvníci Comic-Con Prague 2020 se mohou těšit nejen na setkání s filmovými herci a dalšími umělci, 
ale i promítání, besedy, workshopy, soutěže, výstavy, koncerty a také na cosplay, hraní video her, 
virtuální realitu atd. „To, co bývalo dřív okrajovou zábavou pro geeky, je dnes mainstreamem. Všichni 
známe a milujeme universa Star Wars, Star Treku, Harryho Pottera, Pána prstenů nebo třeba Hry o 
trůny. Věřím, že návštěvníci Comic-Con Prague budou nadšení. Výjimečná zkušenost to bude i pro náš 
tým NoLimits, který akci koprodukuje,“ uvádí Pavel Renčín, marketingový ředitel Active Radio.   
 
Tři dny pestré zábavy se zajímavými domácími i zahraničními hosty se odehrají na ploše více než  
12 000 m2 multifunkčního kongresového centra O₂ universum. Účast již potvrdila hvězda světového 
formátu Ron Perlman, představitel filmového Hellboye. „Moc se těšíme, že představíme fanouškům tak 
výrazného a známého herce, jakým je právě Ron Perlman. Comic-Con Prague se zúčastní i Casper 
Van Dien známý například z Hvězdné pěchoty, Ian McElhinney ze Hry o trůny a další herci a herečky, 
komiksoví autoři, spisovatelé a jiní vzácní hosté,“ prozrazuje Václav Pravda, programový ředitel 
festivalu.  
 
Záštitu nad Comic-Con Prague 2020 převzal Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, který o akci 
řekl: “Spousta z nás zná festival Comic-Con například prostřednictvím seriálu Teorie velkého třesku. 
Jsem rád, že podobné akce postupně vznikají i u nás v Praze, protože fanoušků popkultury a komiksů 
je u nás opravdu hodně.“ 
 
Novinky a aktuality o akci můžete sledovat na webu a sociálních sítích, kam budou postupně 
přidávány nové podrobnější informace.   
Web: https://www.comiccon.cz/  
Facebook: https://www.facebook.com/comicconprague/  
Instagram: https://www.instagram.com/comiccon_prague/  
 
Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketmaster: https://www.ticketmaster.cz/artist/comic-con-prague-
2020-vstupenky/1018050.  
 
Comic-Con 
Festival Comic-Con se těší oblíbenosti po celém světě a má za sebou dlouhou historii. První ročník se 
konal v USA již v roce 1970 a během let se rozrostl na akci s širokým rozsahem populární kultury. 
Comic-Con Prague je světem splněných snů pro fanoušky zejména sci-fi, fantasy a hororu. Poprvé v 
ČR se představí na jedné akci množství herců, komiksových výtvarníků a dalších umělců.    
 
Comic-Con Prague přináší spoustu dosud nevídaných novinek a programových specialit díky rozsáhlé 
spolupráci zkušených fanouškovských skupin, předních odborníků a hvězdných hostů společně s dosud 
nebývalým počtem zapojených firem.  
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Kontakt pro média: 
Iva Pavlousková 
Brand PR Manager 
tel.: + 420 725 775 664 
e-mail: iva.pavlouskova@activegroup.cz 
 
Active Radio 
Active Radio a.s. je multimediální skupina vlastnící rádio Evropa 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Rádio Dance, 
Youradio a Youradio Talk. Patří jí rovněž dětský projekt Pigy. Provozuje řadu on-line médií, streamingových audio 
služeb, sdružuje skupiny fanoušků na sociálních sítích a pořádá eventy. Divize NoLimits ročně pořádá ročně akce 
pro více než 100 tisíc osob. Od roku 2018 patří holdingové společnosti Czech Media Invest.  
 
Comic-Con Prague  
Pro potřebu pořádání Comic-Con Prague založil Václav Pravda nové s.r.o. Společnost úzce spolupracuje se SFK 
Avalon o.s., neziskovým spolkem fanoušků, který stojí za pořádáním velkých festivalů popkultury – Festival fantazie 
(návštěvnost až 3500 fanoušků, v roce 2020 proběhne v Chotěboři 25. ročník), PragoFFest (návštěvnost až 4500 
fanoušků, poslední desátý ročník proběhl v roce 2019), FanCity (návštěvnost v Praze až 2500 fanoušků, nyní jen 
malý con v Chotěboři) a GameFFest (herní součást všech výše uvedených festivalů). 
 


