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Pořadatelé Comic-Conu Prague 2021 oznamují  

přesun na podzimní termín, on-line event v 

květnu a další hvězdné hosty 
 

Praha, 23. března 2021 – Dnes pořadatelé oznámili přesun konání Comic-Conu Prague 

na podzimní termín. Druhý ročník festivalu proběhne v termínu od 15. do 17. října 2021 

v pražském O₂ universu. Všichni hvězdní hosté, kteří již byli dříve oznámeni, přislíbili 

účast i v říjnovém termínu. Nově se můžeme těšit i na herce Raye Stevensona, 

herečku Suanne Braun, výtvarníka Nikkarina a tvůrce speciálních efektů Jiřího 

Kilevníka. Navíc k tomu proběhne v neděli 9. května on-line event Comic-Con Prague: 

Home edition.  

 

„Doufali jsme, že budeme moci v termínu 7. - 9. května Comic-Con Prague uspořádat. Z hlediska 

vývoje pandemie nám ale nezbylo nic jiného, než akci ještě jednou přeložit. Abychom ale potěšili a 

povzbudili fanoušky v této nelehké době, rozhodli jsme se na 9. května připravit jednodenní on-line 

event. Akce Comic-Con Prague: Home edition bude pro majitele vstupenek přístupná zdarma, pro 

ostatní za malé vstupné,“ říká Pavel Renčín, marketingový ředitel společnosti Active Radio, která akci 

spolupořádá. 

 

Všechny vstupenky zůstávají v platnosti. Navíc pořadatelé fanouškům nabízí možnost refundace 

vstupenky do 31.3. 2021.  

 

Původně měl Comic-Con Prague 2021 proběhnout již v únoru. Vzhledem k vývoji pandemie pořadatelé 

věří, že na podzim se situace již uklidní a fanoušci si budou moci v plném rozsahu užít druhý ročník 

festivalu.  

 

Nově účast na Comic-Conu potvrdil herec Ray Stevenson. Diváky zaujal především ve filmech Král 

Artuš, trilogii Thor nebo v seriálech Řím a Dexter. Do Prahy se chystá i herečka Suanne Braun, kterou 

proslavila role Hathor v seriálu Hvězdná brána. K vidění je i v seriálu Červený trpaslík a v komediích 

jako Princezna z cukrárny a Princezna z cukrárny: Zase vyměněná!. Hostem na festivalu bude také 

Nikkarin. Tento český komiksový kreslíř je autorem komiksové série 130 a alba Super Spellsword Sága. 

Dorazí i Jiří Kilevník, pracující jako tvůrce speciálních efektů v jedné z nejuznávanějších filmových 

postprodukčních společností Rodeo FX. 

 

Comic-Conu Prague se zúčastní rovněž celá řada hvězdných cosplayerů. Návštěvníci se tak mohou 

těšit mimo jiné i na kostýmovou soutěž PragoCosplay. Cosplayeři svou lásku k oblíbeným fantasy 

hrdinům vyjadřují nejen skrze kostýmy a předvádí tak svou zručnost, ale i prostřednictvím hereckých 

talentů.  Důležité je celkové ztvárnění postavy, vedle kostýmu, účesu a líčení zahrnuje i chování, zvyky 

či používání oblíbených hlášek.   

 

Již dříve potvrdili účast na Comic-Conu Prague herci Christopher Lambert, Julian Glover, Neal 

McDonough, Edward James Olmos, Hugh Quarshie, Cara Buono, Crystal Reed, Sylvester McCoy 

z komiksových tvůrců pak Jason Aaron, Francesco Gerbino, R.M. Guéra, Petr Kopl, Jan Tatarka či 

Dan Černý. Ti všichni a mnoho dalších se chystá dorazit v říjnu na svátek pop kultury do Prahy.   
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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 a.s. 

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 s.r.o. 

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 3500 fanoušků, v roce 2020 proběhl 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). 
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