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Na první ročník Comic-Con Prague přišlo
23 000 návštěvníků
Praha, 13. února 2020 – Na první ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague dorazilo
do pražského O₂ universa 23 tisíc fanoušků sci-fi, fantasy a hororu. Pro návštěvníky
byl připraven velmi nabitý a pestrý program čítající nejen setkání s filmovými herci a
dalšími umělci a besedy s nimi, ale i promítání, workshopy, soutěže, výstavy a také
cosplay, hraní videoher či deskoher. Již nyní je potvrzen termín druhého ročníku, a to
12.–14. února 2021.
Praha o víkendu poprvé zažila svátek fanoušků komiksu, sci-fi, fantasy či počítačových her – ComicCon Prague. Podle pořadatelů první ročník předčil veškerá jejich očekávání. Třídenní kapacitu O2
universa se podařilo téměř vyprodat, na akci dorazilo neuvěřitelných 23 tisíc návštěvníků. „Vlna
nadšení a uznání fanoušků nás moc potěšila, o to víc, že Comic-Con Prague od začátku plánujeme
jako každoroční událost. Letos jsme položili dobrý základ a pro příští ročník jsme už stanovili termín
12.–14. února 2021. Věříme, že naše akce má v příštích letech potenciál oslovit i návštěvníky
z okolních zemí,“ uvádí Pavel Renčín, marketingový ředitel Active Radio, jejíž produkční divize
NoLimits akci spolupořádá. „Pro celý náš tým, který se na přípravách podílel, to byla výjimečná
pracovní zkušenost,“ dodává.
Největší pozornost přitáhly besedy s hollywoodskými herci. Fanoušci tak měli jedinečnou možnost na
jednom místě potkat takové hvězdy jako Rona Perlmana, představitele filmového Hellboye, Johna
Rhyse-Daviese, známého třeba z role trpaslíka Gimliho z Pána prstenů, nebo Dannyho Johna-Julese,
kterého si z Červeného trpaslíka všichni pamatují jako charismatického Kocoura. V obležení
návštěvníků se doslova ocitli také Brandon Routh, Casper Van Dien nebo Vladimír Furdík. Festivalu
se dále zúčastnila řada známých komiksových tvůrců a spisovatelů, ze spisovatelů byli na události
k vidění Ben Aaronovitch, Ondřej Neff či František Kotleta a z výtvarníků Brian Azzarello, John
McCrea, Rafa Garrres, Alvaro Martínez a mnoho dalších.
Na své si přišli i milovníci kostýmů, řada účastníků dorazila převlečená za oblíbené fiktivní hrdiny. Za
znělky Star Wars v kápi rytíře Jedi vystoupil na slavnostním zahájení i primátor Prahy Zdeněk Hřib.
V sobotu pak proběhla kostýmová soutěž PragoCosplay.
Velmi silný zájem vzbudil i fanouškovský program a další speciality. Například před fotokoutkem se
Železným trůnem ze Hry o trůny se neustále tvořily fronty. Málokdo si nechal ujít výstavu Star Wars
modelů, setkání s komiksovými tvůrci a spisovateli nebo návštěvu obří videoherny či deskoherny.
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Active Radio a.s. je multimediální skupina vlastnící rádia EVROPA 2, Frekvence 1, Rádio Bonton, Rádio Dance,
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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.
Festival Comic-Con Prague organizují společnosti Active Radio a.s. a Comic-Con Prague s.r.o. (založená pořadateli
Festivalu fantazie) ve spolupráci s rádiem Evropa 2.

