Tisková zpráva

On-line event Comic-Con Prague: Home Edition
jako poděkování pro fanoušky festivalu
Praha, 23. dubna 2021 – Dnes pořadatelé Comic-Conu Prague prozradili program online eventu Comic-Con Prague: Home Edition, který se uskuteční 9. května. Pro
majitele vstupenek na Comic-Con Prague 2021 je akce zdarma jako poděkování za
trpělivost, pro ostatní budou lístky v prodeji v síti Ticketmaster za symbolických 90
Kč.
„Současná doba bohužel kulturním akcím stále nepřeje. Termín Comic-Conu Prague jsme nejprve
překládali z únoru na květen a nedávno jsme akci museli posunout na říjen. Pro fanoušky festivalu
jsme proto na 9. května přichystali překvapení v podobě on-line eventu. Comic-Con Prague: Home
Edition je pro ně dárkem za trpělivost a přízeň, kterou nám zachovávají. A my jako organizátoři už
prostě cítíme strašnou chuť něco skutečného připravit,“ říká Pavel Renčín, marketingový ředitel
společnosti Active Radio, která akci spolupořádá.
V hlavních programových liniích se diváci mohou těšit na známá a oblíbená jména tuzemských i
zahraničních tvůrců, k tomu přinese bonusová linie fanouškovské pořady i další unikátní obsah.
„V první programové linii budou moci pokládat fanoušci živě dotazy oblíbeným hvězdným hostům.
Budou mít tak jedinečnou možnost zeptat se třeba spisovatele Tada Williamse na to, co je zajímá,“
doplňuje Václav Pravda, programový ředitel festivalu.
První programová linie:
16.00 Zahájení Comic-Con Prague: Home Edition – DJ Roxtar a Mikoláš Tuček
16.30 Pavel Renčín a Václav Pravda – Comic-Con Prague 2021
17.00 Predrac Bjelac – Beseda s hercem
18.00 František Kotleta a Juraj Červenák – Akční spisovatelská jízda
19.00 Cosplay show – Představení cosplayerů
20.00 Petr Kopl a Dan Černý– Český komiks je světový – beseda s komiksovými výtvarníky
21.00 David Nykl – Beseda s hercem
22.00 Tad Williams – Beseda se spisovatelem
Druhá programová linie:
17.00 Novinky ze světa kosmonautiky, připravuje časopis ABC
18.00 Jiří Kilevník – Česká stopa v Hollywoodu
19.00 Lukáš „Jump“ Vobecký – Obrovský rozmach e-sportu
20.00 Deskofobie – Petr Čáslava představuje stolní hry
21.00 Pavel Soukup ml. a Marek Dobeš – Jak režírovat hororové filmy
Fanouškovské pořady:
Přednášky na témata Star Trek, Hra o trůny, Harry Potter, komiks, literární tvorba a další…
Bonusový program:
Partnerské pořady
Fotogalerie z Comic-Conu Prague 2020
a další…
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Všechny informace najdete na https://home.comiccon.cz.

Comic-Con Prague: Home Edition je připravován ve spolupráci s internetovou televizí Mall.tv. Pro
majitele vstupenek na Comic-Con Prague 2021 je akce zdarma, pro ostatní budou lístky v prodeji v síti
Ticketmaster za 90 Kč.
Všechny pořady Home Edtition budou pro majitele vstupenek dostupné až do zahájení Comic-Conu
Prague 2021, který proběhne v termínu od 15. do 17. října 2021 v pražském O₂ universu.
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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).

