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Na Comic-Con Prague 2021 dorazilo 18 500 

fanoušků, další ročník proběhne již v únoru 
 

Praha, x. září 2021 – Na druhý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague dorazilo 

do pražského O₂ universa 18,5 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 stovky přednášek, workshopy, soutěže, výstavy a 

také cosplay, hraní videoher či deskových her. Pořadatelé již oznámili termín třetího 

ročníku, a to od 18. do 20. února 2022 opět v pražském O₂ universu.  

 
„S druhým ročníkem Comic-Con Prague jsme velmi spokojeni, na akci do pražského O₂ universa 

dorazilo 18, 5 tisíc fanoušků sci-fi, fantasy a hororu. Největší popularitu měly opět besedy s 

hollywoodskými herci, z nichž někteří vystřihli show, do které se aktivně zapojilo všech 1 300 lidí v 

hlavním sále. Vizuálně nejatraktivnější část Comic-Conu představují cosplayeři (neboli milovníci a 

tvůrci kostýmů) a jejich počet naprosto převýšil naše očekávání,“ hodnotí za pořadatele tento ročník 

Pavel Renčín, marketingový ředitel Active Radio. Právě sobotní kostýmová soutěž PragoCosplay 

patřila k nejnavštěvovanějším pořadům. Nejen herečtí hosté dovedli pěkně překvapit a jejich besedy 

se často rozjely v pořádnou show. Moderátoři Alžběta Trojanová, Mikoláš Tuček, Silvie Gans 

Šustrová a Jindra Ekl si s tím ale poradili nadmíru dobře. Oblíbenou částí programu festivalu je i 

program, kteří připravují sami fanoušci oblíbených univerz. Běžel současně ve 12 sálech a byl rovněž 

hojně navštíven. Ulička komiksových tvůrců, výstavy a herny nabízely zase možnost relaxace. 

„Přestože jsme kvůli covidu byli nuceni k několika změnám v účasti hereckých hostů, kteří museli 

upřednostnit natáčení, nakonec jsme byli s jejich účastí velmi spokojeni. Málokdo si také nechal ujít 

návštěvu speciální expozice FutureCity, jež zájemcům nabídla velmi netradiční zážitek. Pomoci 

virtuální technologie je přenesla do Prahy budoucnosti,“ doplňuje Václav Pravda, programový ředitel 

festivalu.   

 

Vstupenky je možné již nyní zakoupit v síti Ticketmaster od 690 Kč, v nabídce jsou opět sběratelské a 

VIP vstupenky.  

https://www.ticketmaster.cz/artist/comic-con-prague-vstupenky/101805  

 

První informace o hostech třetího ročníku Comic-Con Prague slibují pořadatelé prozradit do měsíce.  

 

Novinky a aktuality o akci Comic-Con Prague můžete sledovat na webu a sociálních sítích, kam jsou 

postupně přidávány nové podrobnější informace: 

Web: https://www.comiccon.cz/  

Facebook: https://www.facebook.com/comicconprague/  

Instagram: https://www.instagram.com/comiccon_prague/  

 

Comic-Con Prague 2021 společně organizují společnosti Active Radio a.s. a Comic-Con Prague s.r.o., 

hlavním mediální partnerem je hudební rádio Evropa 2.  

 

 

Kontakt pro média: 

Iva Pavlousková 

Brand PR Manager 

https://www.ticketmaster.cz/artist/comic-con-prague-vstupenky/101805
https://www.comiccon.cz/
https://www.facebook.com/comicconprague/
https://www.instagram.com/comiccon_prague/
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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 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 vznikla společnost Comic-Con Prague s.r.o., kterou založil Václav Pravda, 

organizátor velkých festivalů popkultury a předseda SFK Avalon o.s. Tento neziskový spolek fanoušků, který se 

podílí i na organizaci Comic-Con Prague, stojí za pořádáním několika desítek conů – Festival fantazie (návštěvnost 

15.000 fanoušků, v roce 2020 proběhl v Chotěboři 25. ročník), PragoFFest (návštěvnost až 8.000 fanoušků, 

poslední desátý ročník proběhl v roce 2019), FanCity (návštěvnost v Praze až 6 000 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. V ČR je to jediná akce, kde se představí takové 

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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