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Trpaslík Gimli, Kocour i Hellboy míří do Prahy. 
Comic-Con Prague vyslyšel přání fanoušků sci-fi, 
fantasy a hororu 
 

Praha, 4. února 2020 – Poprvé v České republice proběhne již 7. – 9. února 2020 v 

pražském O₂ universu celosvětově nejslavnější festival pop-kultury Comic-Con. 

Festival se zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy především v žánru sci-fi, 

fantasy a horor. Na jediné akci se setkáte s nevídaným množstvím herců, komiksových 

výtvarníků, spisovatelů a dalších umělců. 

 

Návštěvníci Comic-Conu Prague se mohou těšit nejen na fotografování, autogramiády a besedy se 

zahraničními i domácími herci a umělci, ale i na promítání, workshopy, soutěže, výstavy, koncerty a 

také na hraní videoher a stolních her nebo prodej fanouškovského zboží.  

 

Hvězdní hosté 

„Moc nás potěšilo, s jakou odezvou se setkala poslední ohlášená jména našich hereckých hostů. John 

Rhys-Davies, známý třeba jako trpaslík Gimli z Pána prstenů, nebo Danny John-Jules, kterého si 

fanoušci Červeného trpaslíka pamatují jako charismatického Kocoura, vzbudili nadšení. Věřím, že 

spolu s Ronem Perlmanem, Brandonem Routhem, Casperem Van Dienem a dalšími tvářemi máme 

silnou hereckou sestavu, která může směle konkurovat zahraničním Comic-Conům s mnohem delší 

tradicí,“ uvádí Pavel Renčín, marketingový ředitel Active Radio, jejíž produkční divize NoLimits akci 

spolupořádá. Z řad herců a hereček se dále představí: Ian McElhinney, David Nykl, Vladimír Furdík, 

Predrag Bjelac, Stefan Kapicic, Anna Shaffer, Tracy Scoggins a Daniela Tlumačová.  

 

Společnou fotografii s oblíbenými herci a jejich autogramy je možné zakoupit přes e-shop, navíc se na 

místě budou zdarma podepisovat i komiksoví tvůrci, spisovatelé a další známé osobnosti.  

 

Svoji účast již také potvrdili například spisovatelé Ben Aaronovitch, Ondřej Neff či František Kotleta a 

scénáristé a výtvarníci Brian Azzarello, John McCrea, Rafa Garrres, Alvaro Martínez, Marco Turini, 

Petr Kopl, Dan Černý, Jonáš Ledecký a mnoho dalších. Zástupce advokátní kanceláře HKDW Legal 

bude na místě morálně osvědčovat autenticitu podpisů umělců. 

 

Program 

„Na Comic-Conech lidé milují kostýmy, u nás si jich užijí opravdu dost. Kromě toho, že v nich mnoho 

účastníků na akci dorazí, v sobotu večer proběhne i naše vlastní kostýmová soutěž PragoCosplay. Při 

hodnocení takových soutěží nezáleží jen na kvalitě samotného kostýmu, ale i na hereckém ztvárnění 

vybrané postavy,“ říká programový ředitel festivalu Václav Pravda.  

 

Na páteční slavnostní zahájení v 18:30 hodin dorazí i primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, 

který svoji účast komentuje následovně: „Jako velkého fanouška komiksu, sci-fi a fantasy mě moc těší, 

že jsme se v Praze dočkali prvního ročníku Comic-Conu a jsem rád, že jsme ho jako město mohli 

podpořit. Věřím, že se akce vydaří a všichni si odnesou nezapomenutelné zážitky. Z programu se 

nejvíce těším na setkání s legendárním kocourem z Červeného trpaslíka Danny John-Julesem a 

Gimlim z Pána prstenů Johnem Rhays-Davisem. Velmi se také těším na cosplayovou linii – především 

na blok cosplayerů věnujícím se Hře o Trůny. Comic-Con is coming!“  Pestrý program proběhne za 
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účasti cosplayerů i vybraných hvězdných hostů, plynule na něj naváže koncert Pražského filmového 

orchestru vedeného dirigentem Jiřím Koryntou.  

 

Videoherně a deskoherně bude vyhrazena plocha přes 1400 m2. V rámci obří videoherny budou 

představeny nové i retro konzole, videohry, virtuální realita, ale také počítače, notebooky atd.  

Deskoherna pak nabídne desítky stolů pro karetní a deskové hry, hlavolamy. 

 

Na programu Comic-Conu Prague je rovněž řada dalších specialit a skvělých projektů. V Artist Alley 

bude prezentovat a prodávat svá díla řada známých i začínajících kreslířů z různých zemí. Za 

návštěvu pak jistě bude stát i výstava Star Wars modelů či výstava komiksů. Díky společnosti HBO 

usednou účastníci dokonce na originální Železný trůn. A to samozřejmě není zdaleka vše, na co se 

mohou návštěvníci Comic-Conu Prague těšit. Program pořadatelé neustále aktualizují na webu, 

Facebooku i Instagramu akce.  

 

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/  

 

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 rádia 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 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). 

 

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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