
Comics Salón 2019 - PIATOK 20.9. - verzia FINAL

Hlavna Sala Anime Salon Japan Salon Manga Salon Fantasy Salon Sci-fi Salon Korea Salon Games Salon
14:00:00 FILM ANIME PREDNÁŠKA - JAPAN PREDNÁŠKA - COSPLAY WORKSHOP - KOREA PREDNÁŠKA - SCI-FI PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES WORKSHOP - PROMO

Lego Pribeh 2, 109 Min Isekai Quartet Origami - Diana 10 vedecky dokázaných 
dôvodov prečo ľudia robia 
cosplay - Celeby

Mamamoo: Gogobebe - 
Marionettes

Výber Filmových trailerov z 
roku 2019

My Drama List?! - Teabee, 
Yukio, Nicole

Zatiaľ najlepšie hry v roku 
2019 (diskusia) - redakcia 
SECTOR.sk

Magic the Gathering & 
Pokemon TCG - iHrysko

Hranie a Malovanie figurok 
Warhammer

14:30:00

15:00:00 PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - COSPLAY WORKSHOP - KOREA PREDNÁŠKA - SCI-FI KVÍZ - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES
Cosplay-life-balance: 
Scheduling cosplay-making 
and cosplay-related stress - 
Sina Voss

Sponsoring/donaty 
cosplayerům - Hemulka

Twice: Fancy - Diana PEW! PEW! Strelné zbrane 
Impéria v starej trilógii Star 
Wars - Andrea  "Zara" 
Doskočilová

K-Pop Guessing Game - 
Nicole, Teabee, Yukio

Zmiešaná realita - kde sú 
naše hranice - RNDr. Ján 
Lacko, PhD.

PC: Heroes of the Storm

15:30:00 ANIME
FILM Bungou Stray Dogs 3

16:00:00 Battle Ange Alita, 122 
min

PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA  - FANTASY BESEDA - FANTASY PREDNÁŠKA - SCI-FI PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES
Práca s kožou v cosplayi - 
Tyrael

Textové RPG v Čechách a na 
Slovensku - Silvia Soláriková

Valentína Sedileková - Venile 
/ Biely havran - séria Pokrvní 
- Beseda

WTF #@???": Najdivnejsie 
komiksy na tejto planete - 
Juraj Maxon

Rap Line BTS - Nicole, 
Yukio, Teabee

Ako (ne)začať s vývojom 
hier - Boris Zápotocký

PS4: Tekken 7

16:30:00

17:00:00 PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - ANIME PREDNÁŠKA  - FANTASY PREDNÁŠKA - SCI-FI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES SÚŤAŽ - GAMES
FILM Jannet Incosplay's wig 

lecture
Anime remaky - Saint Po stopách Pána prsteňov na 

Novom Zélande - Eva 
Kanková

Žánrovky vo vydavateľstve 
Art Floyd

Villainous: Služby pre 
zloduchov s.r.o - Larisa 
Bonette

What the Mafia - Filip Fisher VR:Elven Assasin Magic the Gathering 
Core 2020 Draft17:30:00 Captain Marvel, 119 min

DIVADLO
18:00:00 Dumbledore's AVENGERS PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - JAPAN PREDNÁŠKA - ANIME KRST - FANTASY PREDNÁŠKA - KOMIKS WORKSHOP - PROMO

OTVÁRACÍ PROGRAM Advanced Worbla - Kureiji Je anime štýl kreslenia 
umenie? - Vanda

OTAKU SHOW - MrTigerHD Muž z rodu Vlka - Krst a 
Beseda s autorom Stanom 
Fatulom

DC vs Marvel - Glacea 1) Babylon 5 RPG - One-
Shot z univerza

2) Vamprire:The Eternal 
Struggle

3) Magic the Gathering & 
Pokemon TCG - iHrysko
4) Hranie a Malovanie 

figurok Warhammer

18:30:00 Love Live dance cover - 
Y's

19:00:00 FILM T-URBAN QUIZ PREDNÁŠKA - SCI-FI PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - SCI-FI PREDNÁŠKA - KOREA
Avengers 4: Endgame, 
173 min

T-urban Quiz Zahartofov kútik čierneho 
Humoru Vol 6. - Peter 
"Zahartof" Kolesík

Jak se nechovat ke 
Cosplayerům - Akiko Cosplay

O rakovine bez hoaxov - Lívia 
Hlavačková

Jak se (ne)živit psaním - 
Jan Kotouč

Nika, Borka - Fanxychild 

19:30:00

20:00:00 ANIME PREDNÁŠKA - JAPAN PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - SCI-FI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES
Dies Irae Buddhizmus v Japonsku - 

Tomoe-gozen
Rick & Morty (18+) - Marek 
KERAM Baranyi

Jodorowsky: The Dune - 
Peter „Zahartof“ Kolesík

Výročná správa o stave 
feminizmu v TV seriáloch 
2019 - Zuzka Namu 
Jakúbková

Hudobný večer - Fendi

20:30:00



Comics Salón 2019 - SOBOTA 21.9. - verzia FINAL

Hlavna Sala Anime Salon Japan Salon Manga Salon Fantasy Salon Sci-fi Salon Korea Salon Games Salon Herne Turnaje Kartove & Stolove hry
10:00:00 FILM ANIME PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - ECCHI WORKSHOP - KOREA PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES PRO TURNAJ WORKSHOP - PROMO

Detective Pikachu, 109 
min

Fruits Basket Not all men can - Men and 
makeup, how to accentuate 
and exaggerate - Ori

50 odstínů blbosti (15+)
- Sebi

NCT DREAM: BOOM - Maja Fantasy kvíz so scifi.sk - 
František “cyberstorm“ Gago, 
scifi.sk

Kultúrna štúdia: Skrytý 
význam textov BTS - Lau

Viac hier do škôl! - 
Silvester Buček

MULTIPLAYER ROOM: Magic the Gathering & 
Pokemon TCG - iHrysko

Hranie a Malovanie figurok 
Warhammer

10:30:00 Naruto Ultimate NInja 
Storm 4

11:00:00 ANIME - OVERENÉ ČASOM PREDNÁŠKA - JAPAN KVÍZ ANIME KRST - FANTASY PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES SÚŤAŽ - GAMES

Black Lagoon Čo vás naučia na 
japanológii vo Viedni - Kiji

Cukríkovka František Kotleta krstí 
Stalingrad

Crash Bandicoot: vtedy a 
dnes - Andrea Fašková

Koncert hernej hudby – 
Balady starej matere a iné 
baklažany - Marek Čabák

PC: Counter Strike 1) Pokemon Turnaj
Standard

2) Babylon 5 ACTA - 
Prezentácia wargame hry

11:30:00

12:00:00 CHIBI COSPLAY PREDNÁŠKA - MANGA COSPLAY EVALUATION WORKSHOP KRST - FANTASY PREDNÁŠKA - KOREA PRO TURNAJ SÚŤAŽ - GAMES
Zapomenutá anime roku 
2018 - Meon

uzavretá miestnosť Daniel Hevier - Chymeros 
Workshop

Hydra krsti  - Zbierka 
poviedok Istrocon 5, Táto 
krajina nie je pre slabých

SUPER ROOKIE 
CHALLENGE – z 
undergroundu až na 
výslnie? - Nesa & Veve

Preklad počítačových hier 
v teórii a praxi - Marián 
Kabát

MULTIPLAYER ROOM: Babylon 5 ACTA  
Turnaj vo wargame12:30:00 NATALIA TENA - Q&A FILM Super Smash Bros 

UltimateBeseda s hosťom z Harry 
Pottera, GOT a Star Wars 
- Natalia Tena

Shazam!, 126 min

13:00:00 PREDNÁŠKA - JAPAN PREDNÁŠKA - SCIFI BESEDA PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES
Osem týždňov v Japonsku - 
Vilma

Vesmírne hoaxy a 
konšpirácie vol. 2.0 - Patrik 
Čechvala

Michal Hovorecný -  
TAHITI UTÓPIA - beseda 
s autorom

Doug Jones: herec bez 
tváre - Hermy

Malé projekty vs komerčné 
- Mišo Ivan

PS4: FIFA

13:30:00 KPOP SHOWCASE

14:00:00 AUTOGRAMIADA KRST - FANTASY PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES PRO TURNAJ
Natalia Tena Krst - Čas hrdinov 2 - 

Vydavateľstvo Artis Omnis
Dvojprednáška:
Sláva a pád archeo-
astronautiky; Slnečné 
hodiny
- Martin Jurík, RNDr. 
Ľubomír Valenčík, CSc

The Good, the bad and the 
ugly of the internet comedy 
- Betty [in ENG]

Všetko čo ste nevedeli o 
Zaklínačovi (film, knihy) - 
Juraj Malíček

MULTIPLAYER ROOM:

14:30:00 ANIME Mortal Kombat 11
Cop Craft

15:00:00 PREDNÁŠKA - ANIME PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES
Nové anime očami veteránov 
- Meon, MrTigerHD,Saint

Vaccines cause adults: how 
to NOT die of preventable 
disease - Petr "Kremik" 
Novák 

Slovensko Hollywoodu, 
Hollywood Slovensku - 
Juraj Malíček

Historie vzniku herní série 
Polda - Petr Svoboda

PS3: Gran Turismo 6P

15:30:00 COSPLAY FILM
Aquaman , 143 min

16:00:00 PREDNÁŠKA - JAPAN PREDNÁŠKA - ECCHI PREDNÁŠKA  - FANTASY PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - GAMES PRO TURNAJ WORKSHOP - PROMO
Teória a ukažka výroby 
japonských sladkosti 
wagashi - Kin Fukuro

BDSM a Roleplay (15+)
- Zeník, Akita, Sebi

Keď ešte žili ľudia - Bájky 
robotov - Dr. Ondrej Herec

Star Trek: Eskadra - český 
fanfilm - Jan "Johnak" 
Kotouč

„3 Minutes to Midnight“ 
aneb kam point-and-click 
adventury
 směřují? - Jan Serra & 
Pavlína Kačerová 
(Scarecrow Studio)

MULTIPLAYER ROOM: Vampire: The Eternal 
Struggle

Prezentácia hry16:30:00 Tekken 7

17:00:00 KARAOKE PREDNÁŠKA  - FANTASY PREDNÁŠKA  - FANTASY BESEDA - SCI-FI PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES WORKSHOP - PROMO

Magie, hrůza a sláva 
labyrintů  - Františka 
Vrbenská

D&D - Ako vytvoriť 
dokonalého záporka? - 
Michal Thror Michel

Zabudnutý vesmír - 
beseda k zbierke poviedok 
- Tono Stiffel

Úvod do kórejského 
undergroundu 1 - Nesa & 
Veve

eSport - Bez kvalitného 
hardware to dnes už nedáš 
- Juraj Redeky

VR: Beat Sabre Vampire: The Eternal 
Struggle

Voľné hranie17:30:00 PREDNÁŠKA - COSPLAY
Cosplayer's experience with 
Malaysian detention - Hikari 
Green18:00:00 KONCERT BESEDA PREDNÁŠKA  - SCI-FI KVÍZ - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES

Anime hudba – slovenské 
covery vol. 4 (koncert) - 
Valentin D.Prototyp

Koho rozstřílí česká akční 
fantastika příště?  -  beseda 
- Fuchsa, Sněgoňá, Kotleta

Steampunk fashion - 
Amadeo

K-pop Fun & Games - San 
& Momo

Vizuálna informácia a jej 
vnímanie, kompozícia 
obrazu a filmu - Ing. Juraj 
Štefanovič, PhD.

18:30:00 TECH.PAUZA

19:00:00 TOMBOLA PREDSTAVENIE PREDNÁŠKA - COSPLAY KRST - MANGA KPOP PARTY PREDNÁŠKA - GAMES
Comedy Dungeon Sebepropagace cosplayera 

- Lena
Kimi no na wa - "To bylo tvé 
jméno." + SÚŤAŽ

Projekt Svoboda 1945 - 
Ondřej Trhoň (Charles 
Games)19:30:00 THE TALKSHOW

Mr.Tiger HD - spovedá 
hostí z popkultúry - Meon, 
Robert Zittnan, Keram20:00:00 AMV PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - KOMIKS PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES

How to cosplay really very 
good - A comedic twist on 
the world of cosplay - Ori

Sexualni podivnosti v 
komiksech (18+)- Glacea

Ked nejde o život nejde o nič, 
alebo kto prežije apokalypsu 
-
Damadama, Zaratul

Kam všade ma zaviedol 
metlobal ako šport? - 
Pressburg Phantoms, 
Hermy

Ze školních lavic na 
Gamescom za 323 dnů - 
Jan Holan & Mikuláš 
Hrdlička (Outside the Fox)

20:30:00



Comics Salón 2019 - NEDELA 22.9 - verzia FINAL

Hlavna Sala Anime Salon Japan Salon Manga Salon Fantasy Salon Sci-fi Salon Korea Salon Games Salon Herne Turnaje Kartove & Stolove hry
10:00:00 FILM ANIME PREDNÁŠKA - JAPAN BESEDA - FANTASY WORKSHOP PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES WORKSHOP - PROMO

How to train your Dragon 3 / 
Ako si vicvicit draka 3, 104 
min

Fairy Gone Máj nému izu Taró! 
Makkudonarudo! - Anička 
Šošovička

Jak sexovat s Kristýnou 
Sněgoňovou - Fuchsa, 
Sněgoňá, Kotleta

Poviedka na počkanie - 
scifi.sk + Hydra

Pokémoni očami vedy vol. 
2 - Veronika "Myrmarach" 
Staníková

K-pop koncerty a ako na ne 
- Lau a Michalko

Videoherné relácie v Česku a 
na Slovensku od roku 1986 - 
Marek Čabák

Magic the Gathering & 
Pokemon TCG - iHrysko

Hranie a Malovanie figurok 
Warhammer

10:30:00

11:00:00 FILM PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - ECCHI NATALIA TENA - Q&A PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES WORKSHOP - PROMO
Spider-Man: Paralel worlds, 
117 min

How to make your costume 
stand out? - Akade

Průřez praktikama BDSM 
(15+)
- Zeník, Akita

Beseda s hosťom z Harry 
Pottera, GOT a Star Wars - 
Natalia Tena

An Unhelpful Guide to 
ATEEZ - Tinka

Obraz rytierstva v 
počítačových hrách - Michal 
“Ardaran” Mudrik

PC: League of Legends Babylon 5 CCG
Prezentácia kartovej hry11:30:00

COSPLAY DIVADLO
12:00:00 WORKSHOP - COSPLAY KVÍZ - ANIME PREDNÁŠKA  - SCI-FI BESEDA - ZOMRI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - KOMIKS SÚŤAŽ - GAMES SÚŤAŽ - GAMES

ORIGINAL COSTUME Ultimate armor making (with 
free materials) - Captain 
Ghostly

Battle Royale Anime Quiz 
- Dollars

Oggerd a Poslední 
velkoměsto - Marek 
"Páperíčko" Brenišin

ZOMRI - Hoaxy a blbosti 
na internete

Sesame Street - Ilya Nahay Kde začít číst (nejen) 
superhrdinské komiksy - 
Glacea

PS4: Naruto: Ultimate Ninja 
Storm 4

Babylon 5 CCG
Turnaj formátu Sealed Deck 

+ Draft12:30:00

13:00:00 KPOP CONTEST ANIME WORKSHOP - JAPAN COSPLAY CHAMPIONS AUTOGRAMIADA PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA  - SCI-FI SÚŤAŽ - GAMES
Konoyo no Hate de Koi o 
Utau Shoujo Yu-no

Dango - japonský dezert nie 
len k čaju - Sandra

EVALUATION - uzavretá 
miestnosť

Natalia Tena McElroyovci: Rady pre 
modernú éru - Kaja 
Šmidová, Katie Ďurichová

Najhoršie sci-fi filmy všetkých 
čias - František “cyberstorm“ 
Gago, scifi.sk

VR: Serious Sam

13:30:00

14:00:00 FILM PREDNÁŠKA - ANIME PREDNÁŠKA - LARP PREDNÁŠKA  - SCI-FI PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - GAMES SÚŤAŽ - GAMES
Ralph breaks internet, 112 
min

Historické fantasy anime - 
Tomoe-gozen

Stručný prehlaď nabitého 
Larpoveho kalendára - 
Lukáš Leovin Reviľák

Život a dielo Philip K. Dicka - 
František “cyberstorm“ Gago, 
scifi.sk 

A zase! Časové slučky vo 
filmoch a seriáloch - Mária 
Antoničová

Včera sci-fi - dnes už realita - 
Juraj Redeky

Malovanie figurok 
Warhammer 

Výsledky súťaže14:30:00

15:00:00 COSPLAY CHAMPIONS PREDNÁŠKA - POP PREDNÁŠKA - ECCHI BESEDA - FANTASY O CONE PO CONE KVÍZ - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES WORKSHOP - PROMO
Československá televízna 
detektívka a krimi - Tomoe-
gozen

Ecchi Herna
- Sebi

Predstavenie 
steampunkového románu 
Le Sabotage - Peter Jelínek

Stretnutie s organizátormi Kpop Kvíz - Dada Ako založiť e-sport tím? - 
Richard Sýkora&Simona 
Heinfarthová

Magic the Gathering & 
Pokemon TCG - iHrysko 

Hranie figurok Warhammer
15:30:00

16:00:00 ZÁVEREČNÝ PROGRAM ANIME PREDNÁŠKA - COSPLAY PREDNÁŠKA - 
COSPLAY

PREDNÁŠKA - FANTASY KVÍZ - SCIFI PREDNÁŠKA - KOREA PREDNÁŠKA - GAMES
Katsute Kami Datta 
Kemono-tachi e

Q&A - Dan Ballestero & 
Jannet Incosplay

Cosplay plus - Embracing 
your figure through 
cosplay - Marija Morticia & 
Chimenya

Výber Filmových trailerov z 
roku 2019

Vesmírny kvíz K-Pop disbanded Girl 
Groups - Annie

Na čo z herného sveta sa 
môžeme tešiť (diskusia) - 
redakcia SECTOR.sk16:30:00



Comics Salon 2019 - VONKAJŠÍ PROGRAM - verzia FINAL

PIATOK SOBOTA NEDELA
14:00:00 NAZOV SPORTU 11:30:00 NAZOV SPORTU 10:00:00 NAZOV SPORTU

14:30:00 12:00:00 10:30:00

15:00:00 12:30:00 11:00:00

15:30:00 13:00:00 Brazilian JJ 11:30:00 SÚŤAŽ
Kobukan DOJO Zápasenie o festivalové 

tričko pre šikovných a  
odvážnych16:00:00 13:30:00 JUDO 12:00:00

TJ Sokol DOJO

16:30:00 14:00:00 KARATE 12:30:00 KENKYO WORKSHOP
Kobudo KAI DOJO

17:00:00 14:30:00 IAIDO 13:00:00 KARATE WORKSHOP
Kobukan DOJO Základné kombinácie 

17:30:00 15:00:00 WUSHU 13:30:00 JUDO WORKSHOP
Škola čínskeho Wushu Základy pádov - Ako 

zostať bojaschopný18:00:00 15:30:00 WINGCHUN
Si-fu Juraj Povinec 14:00:00 NINJUTSU WORKSHOP

18:30:00 16:00:00 AIKIDO Rozdiel medzi bojom so 
zbraňou a bez zbraneKobukan DOJO

19:00:00 16:30:00 KENKYO 15:00:00 VOĽNÉ ZÁPASENIE
Možnosť vyskúšania  
tréningového boja v 
kimone19:30:00 17:00:00 NINJUTSU

Sensei Meštaník 

20:00:00 17:30:00 KENDO 16:00:00

20:30:00 18:30:00 Furinkazan DOJO 



Comics Salon 2019 - ANOTÁCIE - VERZIA FINAL

Nazov prednasky Prednasajuci Sekcia Anotacia 

Slovensko Hollywoodu, Hollywood Slovensku Juraj Malíček Popkultura Prednáška s ukážkami o tom, ktoré filmy Hollywoodskej a svetovej kinematografie sa nakrúcali na Slovensku, ale aj o tých, ktoré sa na Slovensku 
nenakrúcali, hoci sa tu odohrávajú .

Kam všade ma zaviedol metlobal ako šport? Pressburg Phantoms, Hermy Popkultura Hráčka Pressburg Phantoms porozpráva o tom, ako sa hrá metlobal ako seriózny šport, s akými predsudkami sa stýka, kde všade po svete ju zaviedol na 
turnaje či aká je jeho komunita.

Doug Jones - herec bez tváre Hermy Popkultura Čo majú spoločné Abe Sapien, Silver Surfer, Amphibian Man, The Faun či The Pale Man? Meno herca vám možno nič nehovorí avšak jeho role príšer áno. 
Predstavíme si Douga, jeho role až po súčasnosť a povieme si o procese maskovania - o tom aké to je byť hercom bez vlastnej tváre.

Villainous - Služby pre zloduchov s.r.o Larisa Bonette Popkultura Máš rad seriáli od Cartoon Network? Bavia ťa animaky? Máš rad humor a mierny horror? Tak Villainous je seriál pre teba. Je to nový začínajúci seriál ktorý 
pochádza originálne z Mexika a officialne je v španielčine. Ale čoskoro by sa to malo preložiť do Češtiny na český CN.

Výročná správa o stave feminizmu v TV seriáloch 2019 Zuzka Namu Jakúbková Popkultura

V dobe výstavby stožiarov a múrov často zabúdame na to, čo je naozaj dôležité. Ale jedna žena neustáva vo svojej misii a naďalej nekompromisným okom 
sleduje stav a vývoj zobrazovanie platonických a romantických vzťahov medzi ženami v televíznych seriáloch. Poďte sa pozrieť na to, kam sa posunuli a kde 
zregresovali ženské postavy v roku 2019. Gentleman Jack, GLOW, OITNB, Killing Eve, Fleabag, Sex Education, Russian Doll, Pose, Broad City, Veep a 
Derry Girls.

The Good, the bad and the ugly of the internet comedy Elizabeth Blasko Popkultura [in English] Let´s talk abot Vine, Instagram and Tik Tok Comedy. Have some laughs, some goofs but most importantly cringe.

Crash Bandicoot - vtedy a dnes
Andrea Fašková

Popkultura
Od zrodu ikonickej hernej postavy, cez jeho najväčšiu slávu až po nostalgický návrat v podobe remastrov. Fakty, zaujímavosti, porovnania a hlavne pikošky 
zo sveta Crasha Bandicoota, o ktorých si (možno) nevedel. Nebudú chýbať ani videoukážky z najnovšej hry Crash Team Racing Nitro-Fueled. Tak neváhaj a 
príď si zaspomínať.

A zase! Časové slučky vo filmoch a seriáloch Marge Popkultura Cyklické časové slučky a filmy, ktoré sú nimi známe. Krátky prehľad teórie cestovaní v čase, časových slučiek a opakujúcich sa časových úsekov. Na 
hromnice o deň viac, Na hrane zajtrajška, Všetko najhoršie a iné.

McElroyovci: Rady pre modernú éru Kaja Šmidová, Katie Ďurichová Popkultura

Môžu duchovia ublížiť psom?
Je Joker kresťan? Jedia ľudia Pokémonov? Aj na takéto otázky vám vo svojom podcaste odpovedia bratia McElroyovci. Možno vás viac zaujímajú Dungeons 
& Dragons, videohry či história medicíny; Justin, Travis a Griffin spolu so svojou rodinou majú prsty snáď vo všetkom. Úvod do ich impéria vám prinesie naša 
prednáška.

Sesame Street Ilya Nahay Popkultura Ulica plna roznych postaviciek, s ktorymi vyrastli generacie deti v USA, ale aj v inych krajinach. Postavicky ako Elmo, Bert, Ernie, alebo aj Pocitajuci Upir, 
alebo Prisera so zalubou v kolacikoch. Povieme si o vzniku tejto edukativnej relacii a pozrieme sa aj na jednotlive postavy. 

Průřez praktikama BDSM (15+) Zeník + Akita Ecchi Salon V přednášce si představíme některé z BDSM technik a předvedeme názorné ukázky. Meoow¬¬¬
50 odstínů blbosti (15+) Sebi Ecchi Salon Jak to nemá vypadat, aneb co udělal pan Grey (v BDSM) blbě.
Ecchi Herna Sebi Ecchi Salon Dojděte do Ecchi linie si oddychnout. Máme různé hračky, které vám půjčíme a můžete si hrát. Lana na shibari included.
BDSM a Roleplay (15+) Zeník + Sebi + Akita Ecchi Salon Roleplay není jenom CosPlay. Ukázky Petplay a DDLG (Daddy Dom/ Little Girl).

10 vedecky dokázaných dôvodov prečo ľudia robia 
cosplay Celeby

Cosplay
V rámci mojej diplomovej práce som sa venovala skúmaniu dôvodov cosplayovania. Na základe 20 hĺbkových rozhovorov sa mi podarilo zistiť hlavné a 
vedľajšie motivácie cosplayerov, ktorí sa tomuto hobby venujú už viac ako 10 rokov. Príďte si na prednášku vypočuť tie najzaujímavejšie z nich – určite Vás 
niektoré prekvapia.

Anime remaky Saint Anime Nielen Hollywood rád recykluje úspešné témy filmov a postavy. Ani anime sa tomuto nevyhlo a niektoré tituly boli spracované viackrát než počet hercov, čo 
stvárnili Batmana, a že ich bolo… Pozrime sa spoločne na niektoré tituly a dôvody ich recyklácie…

OTAKU SHOW MrTigerHD Anime Nový koncept otaku zábavy so známym slovenským anime YouTuberom MrTigerHD vám sľubuje okrem uvítacieho darčeku aj Talkshow so zaujímavými 
témamy a suťaže o ANIME ceny.

Cukríkovka (Anime kvíz) Saint, Spooky Anime Vaše obľúbené hádanie obrázkova hudby a naše obľúbené hádzanie cukríkov. Najlepším trom sa ujde nielen sladká odmena, tak neváhajte a zapojte sa. 
Nemáte čo stratiť, buď sa zabavíte alebo vyhráte!

Zapomenutá anime roku 2018
Meon

Anime
Najít si v anime sezónách zajímavé kousky je s narůstajícím počtem anime na sezónu s každým rokem těžší a těžší, zvlášť pokud už vás nelákají oblíbenější 
kousky plné anime klišé. Proto se v této přednášce podíváme na méně známé kousky, které by vám mohli uniknout, ale uspokojí otaku začátečníky i 
veterány.

Nové anime očami veteránov Meon, MrTigerHD, Saint Anime Diskusia o počinoch anime štúdií v posledných sezónach. Čo sa oplatí pozrieť a čo radšej vynechať podľa názorov troch veteránov?

Kimi no na wa - "To bylo tvé jméno." - KRST Anime
Makoto Šinkai je meno, ktoré by mal poznať každý fanúšik anime. Jeden z jeho posledných počinov Kimi no na wa. sa v knižnej podobe dočkal prekladu do 
češtiny  s názvom "To bylo tvé jméno.". Čo všetko to obnáša a čo všetko treba spraviť, aby sa taký preklad vydaril? To sa môžte dozvedieť a zároveň si 
zasúťažiť o zaujímavé ceny v kvíze týkajúcom sa Šinkaiových  diel a jeho sveta. 

Battle Royale Anime Quiz Dollars (Valentín Bango, Katarína 
Foltánová, Ladislav Seman)

Anime
Ďalší anime kvíz... každý má rád kvízy, však? Lenže... toto nie je obyčajný kvíz v bežnom formáte. TOTO JE BOJ O HOLÝ ŽIVOT! Otestuj svoje vedomosti, 
rýchlosť a odolnosť voči stresu v brutálnom Battle Royale Anime Kvíze, kde ide o všetko! Jediná chyba sa ti môže stať osudná... Máš na to stať sa historicky 
prvým preživším v tejto survival game?!

Historické fantasy anime Tomoe-gozen Anime Anime je žánrom, ktorý nádherne dokáže miešať reálnu japonskú, ale aj svetovú históriu, s prvkami fantastiky a nadprirodzena, alebo do histórie vmiešavať 
farbisté dobrodružstvá fiktívnych hrdinov. Na našej prednáške si predstavíme tie najkrajšie z takto zameraných titulov.

Anime hudba – slovenské covery vol. 4 (koncert) 
Valentin D.Prototyp

Anime
Valentín D. Prototyp príde ukázať ako veľmi je "NARUŠENÝ" aj po štvrtýkrát! Slovenské verzie piesní z klasických anime ako napr. Naruto či Tokyo Ghoul, no 
zároveň aj z nových anime typu Fire Force a The Promised Neverland na seba nenechajú čakať. Tento raz si pre vás pripravil aj menšie prekvapenie. A 
tuším sa šušká, že dá aj nejaký ten k-pop?
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PEW! PEW! Strelné zbrane Impéria v starej trilógii Star 
Wars

Andrea  "Zara" Doskočilová

Sci-Fi

PEW! PEW! V pôvodnej trilógii Star Wars sme videli vojakov Impéria strieľať na Rebelov
mnohými zbraňami. Vo svojej prednáške by som o nich povedala niekoľko
zaujímavostí, napr. kde autori hľadali inšpiráciu na ich zhotovenie, akú mali účinnosť,
aký zvuk vydávali, kto konkrétne ich používal, ale aj kto ich vyrábal a aká
bola ich hodnota. Ako bonus prinesiem aj vlastné repliky zhotovené  3D tlačou,
takže si ich budete môcť aj reálne pozrieť.

Žánrovky vo vydavateľstve Art Floyd Art Floyd Sci-Fi Aké žánrové knihy u nás vyšli alebo vyjdú? Ako to vyzerá s ukončením trilógie Nepriatelia Urdisu či pokračovaním Knihy Ohňa alebo Libertas? O čom bude 
chystaná sci-fi dilógia Xavier V.?

Jak se (ne)živit psaním Jan Kotouč Sci-Fi Ze všech stran slyšíme, že v Čechách a na Slovensku není možné uživit psaním. Co je na tom pravdy? Jde si reálně vydělávat psaním sci-fi a fantasy knih? 
Co je pro to potřeba dělat? Dozvíte se na přednášce.

Jodorowsky: The Dune Peter „Zahartof“ Kolesík Sci-Fi

Kto to je, ten pán Alejandro Jodorowsky? A čo je to vlastne Duna? Prečo nenatočil ten film? Prečo ho mal natočiť? Čo tam malo byť? Kto tam mal hrať? Ako 
to nakoniec celé dopadlo?

 Samé otázky, ktoré ale zodpovieme na mojej prednáške, kde sa dozviete veľa zaujímavého nielen o Jodorowskom ale i o Moebiovi alebo F. Herbertovi.

Všetci ste srdečne vítaní!

Fantasy kvíz so scifi.sk František “cyberstorm“ Gago, 
scifi.sk Sci-Fi

Poznáte Tolkiena a myslíte si že Martinovu Ságu ľadu a ohňa máte v malíčku? Recitujete Harryho Pottera naspamäť odzadu aj o druhej ráno a na tých, ktorí 
čítali Malaz iba tri krát sa dívate s pohŕdaním? Používate namiesto podušky komplet Bohatiera? Praská vaša knižnIca vo švíkoch pod hmotnosťou stoviek 
kníh autorov ako sú Eddings, Feist, King, Pratchett, Sanderson, Jordan, Rothfuss a mnohí ďalš? Tak si príďte zmerať vedomosti vo fantasy kvíze. Zábava, 
cukríky a zaujímavé vecné ceny zaručené!

Dvojprednáška:
Sláva a pád archeo-astronautiky; Slnečné hodiny

Martin Jurík, RNDr. Ľubomír 
Valenčík, CSc.

Sci-Fi

Švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken prišiel v 60. rokoch 20. storočia s teóriou, že Zem v dávnych časoch navštívili mimozemšťania a prispeli k 
technologickému rozvoju i vzniku náboženstiev. Čo túto teóriu podporuje a čo je proti? (Martin Jurík)

Slnečné hodiny patria už od staroveku k technologickým fenoménom ľudstva. Ako vznikli a na akom princípe fungujú? (Dr. Ľubomír Valenčík)

Zahartofov kútik čierneho humoru Vol. 6 Peter „Zahartof“ Kolesík Sci-Fi

No pekne, už v poradí 6-t prednáška o čiernom humore? Ďalšia výzva...pomocou čierneho humoru, cynizmu a satiry Vám ukážem zasa niečo nové zo sveta 
ľudí. Základom prednáčky bude smiech ale možno i zamyslenie, nebodaj znechutenie. Kto vie?

 Na prednáške sa uvidí, srdečne ste vítaní!

Katastrofické filmy neklamú Andrej Damadama Danek, 
Robert Zaratul Petrik Sci-Fi Keď nejde o život nejde o nič. Alebo kto prežije apokalypsu.

Pokémoni očami vedy, vol. 2 Veronika Myrmarach Staníková Sci-Fi Prednáška venovaná všetkým Pokémon-geekom. Príď sa na vlastné oči presvedčiť, že existencia Pokémonov nie je až taká nereálna, ako sa môže zdať a aj 
najzvláštnejšie schopnosti majú vedecké vysvetlenie.

Oggerd a Poslední velkoměsto Páperíčko Sci-Fi Pred istým časom na podobnom podujatí zaznela prednáška o postapo scifi sérii od Vladimíra Šlechtu. Čas pokročil, príbehy pribudli, plány sa menia. Ak vás 
zaujímajú novinky alebo sa chcete zoznámiť so svetom Oggerda, Goweryho a Harga, ste na správnom mieste.

Život a dielo Philip K. Dicka František “cyberstorm“ Gago, 
scifi.sk Sci-Fi Philip K. Dick patrí medzi supernovy fantastického žánru. Okrem Stephena Kinga neexistuje vo fantastickej tvorbe nikto, kto by mal na konte viac adaptácií 

diel, než je on. Pripomeňme si teda Dicka ako človeka i autora a pozrime sa spolu na jeho tvorbu, ktorá tak významne ovplyvnila žáner SFFH. 

Najhoršie sci-fi filmy všetkých čias František “cyberstorm“ Gago, 
scifi.sk Sci-Fi Všetci poznáme úspešné, kvalitné a vskutku výborné sci-fi filmy. Alien, Avatar, Star Wars, mnohé Marvelovky. No aké sú tie najhoršie filmy? Pozývame vás 

na prehliadku tých najhorších, najtrápnejších a najzúfalejších “filmových trhákov“ všetkých čias! Zábava zaručená! 
Zatiaľ najlepšie hry v roku 2019 (diskusia) redakcia SECTOR.sk Games Spoločne sa pozrieme, čo sme si mohli zahrať v roku 2019 a povieme si, ktoré z nich sú najlepšie a prečo.

Ako (ne)začať s vývojom hier Boris Zápotocký Games
Skúsenosti, postrehy a tipy z 2 rokov indie života a 2 vydaných hier na PC/iOS/Android. Možnosti sú dnes otvorené pre každého, ale ako začať, čoho sa 
vyvarovať, čo od toho čakať a čo radšej nie :)

What the Mafia
Filip Fisher Games

Filip Fisher spoluzakladal Pixel Federation, ale odvtedy má na svojom konte, už kopec nových rôznych projektov a je naozaj skvelý prednášajúci. Túto 
prednášku by ste nemali vynechať.

Hudobný večer Fendi Games Príďte si vypočuť hudbu z 8bit hier a z hry Jester's Quest.

Viac hier do škôl!
Silvester Buček

Games
Frázu “Škola hrou” pozná snáď každý. Preto je otázka, prečo v dnešnej dobe digitálnych hier stále školy spoliehajú hlavne na štandardné vyučovacie metódy. 
Akým prekážkam čelí (nie len) naše školstvo, keď chce zapojiť hry do vzdelávania? Je chyba len na strane učiteľov? Tieto a podobné otázky si kladieme vo 
Vĺčatách, združení, ktoré už piaty rok píše o pozitívnom potenciáli hier v našej spoločnosti.

Koncert hernej hudby – Balady starej matere a iné 
baklažany Marek Čabák  Games Tento rok sa Marek rozhodol kompletne strápniť a tentoraz príde s vlastným repertoárom klavírnych balád, popri ktorých bude dokonca aj spievať. A ak 

ostane čas. Možno zahrá aj staré dobré klasiky.

Preklad počítačových hier v teórii a praxi Marián Kabát Games Zaujíma vás, ako sa prekladajú počítačové hry? Chcete vedieť, ako taký preklad prebieha a čo všetko na prekladateľa číha v temných jazykových uličkách? 
Povieme si toho ešte viac, a ak vydá RNG, aj si to prakticky vyskúšame.

Všetko čo ste nevedeli o Zaklínačovi (film, knihy) Juraj Malíček Games Juraj Malíček nám povie všetko čo vie o fenoméne Zaklínača a čo sa dozvedel na festivaloch v Poľsku.

Historie vzniku herní série Polda Petr Svoboda Games
Přednáška zahrnuje vše okolo vývoje jedné z nejslavnějších českých herních sérií o policistovi Pankrácovi. Jak to všechno začalo? Co nás vedlo k přechodu 
z původní 2D grafiky do 3D a zase zpět? Proč byly delší pauzy mezi díly 4, 5 a 6? Jaké nástrahy číhají na vývojáře pro iOS a Android, co všechno těmto 
společnostem na Poldovi vadí? Jak se spolupracovalo se slavnými herci? Mluvit budeme i o budoucnosti této herní série.
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„3 Minutes to Midnight“ aneb kam point-and-click 
adventury
 směřují?

Jan Serra & Pavlína Kačerová 
(Scarecrow Studio) Games

Přednáška představuje čerstvou novinku ve světě point-and-click adventur, 3 Minutes to Midnight. Proč vývojáři považují 3D grafiku pro tento žánr za 
nešťastný krok a proč se rozhodli pro 2D grafiku ve 4K rozlišení? V čem je 3 Minutes to Midnight klasickou adventurou a co ji naopak činí unikátní? V čem se 
vývojáři poučili z „přešlapů“ ostatních her tohoto žánru a jak to ovlivnilo, čím je 3 Minutes to Midnight dnes. Můžete se také těšit na exkluzivní preview a 
mnoho dalšího.

eSport - Bez kvalitného hardware to dnes už nedáš Juraj Redeky  Games Moderný hardware je rovnako dôležitý ako vaše schopnosti. Klávesnica, myš, headset, počítač sú nástroje a bez kvalitného vybavenia o úspechu môžete len 
snívať.

Projekt Svoboda 1945 Ondřej Trhoň (Charles Games) Games Prednášať bude aktívny člen tímu, ktorý pomáhá s vývojom, dizajnom ale aj PR a ukáže nám, že sa neboja v hre nastoliť tému nástupu komunizmu, dopadov 
vojny a vysídlenia Nemcov z Československa. Možno poznáte ich hru Attentat 1942.

Ze školních lavic na Gamescom za 323 dnů Jan Holan & Mikuláš Hrdlička 
(Outside the Fox) Games

Členové nově založeného studentského studia Outside the Fox povypráví něco o tom, jak se na Karlově univerzitě v Praze vyučuje vývoj počítačových her a 
kam až vás může zanést školní projekt, který se v malé chvíli nepozornosti vymkne z rukou. Dozvíte se nejen jak s tvorbou her začít, jak se studentským 
budgetem maximálně užít noc v Kolíně nad Rýnem a v čem naše tvorba překoná Kingdom Come: Deliverance, ale také o naší připravované hře Silicomrades 
- lokální co-op akci o střetu nekvalitních robotů a kafkovské byrokracie.

Videoherné relácie v Česku a na Slovensku od roku 1986 Marek Čabák Games Prednáška mapuje televízne relácie venované videohrám v Česku a na Slovensku od roku 1986. Počítač pro každého, Level Majstrov, Maxihra a mnoho 
ďalších, to v všetko si povieme a nebudeme o tom iba kecať, ale pustíme si aj nejaké tie videá. A možno aj plyn.

Ako založiť e-sport tím? Richard Sýkora  Games Ako si založiť vlastný e-sport tím? Ukážeme vám nové pracovné postupy. Vysvetlíme vám ako váš tím financovať a ako vybudovať fanbase. Všetko 
podporené našimi skúsenosťami na európskej a americkej e-sport scéne.

Včera sci-fi - dnes už realita Juraj Redeky Games Dom, s ktorým sa môžete porozprávať a ktorý bude plniť vaše žiadosti je realitou. A môže to byť lacnejšie než si myslíte. Veľa vecí si môžete postaviť sami, 
vrátane robotov. Makerstvo - to je životný štýl.

Obraz rytierstva v počítačových hrách Michal “Ardaran” Mudrik Games

Predstava rytiera v plnej plátovej zbroji na koni bojujúceho v turnaji alebo za spravodlivosť, česť a srdce svojej vyvolenej dámy sa neobjavuje len v knihách, 
filmoch, seriáloch, ale i v hernom priemysle. Avšak táto romantizovaná predstava o stredovekom vojenstve býva hlavne v hrách potláčaná a viac sa kladie 
dôraz na samotný spôsob boja, vedenia vojny a šplhanie po spoločenskom rebríčku. Ale aký je obraz rytiera v počítačových hrách oproti neromantizovanej 
skutočnosti a aké stereotypy sa využívajú a prečo?

Na čo z herného sveta sa môžeme tešiť (diskusia) redakcia SECTOR.sk Games Čo nás v hernom svete ešte čaká v roku 2019? Ktoré hry si myslíme/vieme, že sú skvelé, alebo naopak a prečo si to myslíme? Toto všetko si spoločne 
povieme.

Malé projekty vs komerčné Mišo Ivan Games Mám aj nejaké staršie comicsové veci a obrázky čo robím pre radosť. Dám to do kontrastu s komerčnými vecami čo robím. Mohlo by sa to volať napr.: "Malé 
projekty: comicsové príbehy a divné obrázky"

Textové RPG v Čechách a na Slovensku Silvia Soláriková Fantasy Textové RPG? Čo to je? Kde sa to dá hrať? O tých najznámejších z českého a slovenského prostredia sa dozviete na tejto prednáške. A prečo tomu celému 
kraľuje Harry Potter tematika?

Po stopách Pána prsteňov na Novom Zélande Eva Kanková Fantasy Slávne miesta  z ešte slávnejšieho filmu. Prejdite sa spolu s nami filmovými lokáciami a ponorte sa do krás a čarov prírody Nového Zélandu.

O rakovine bez hoaxov Lívia Hlavačková Fantasy
Rakovina je mnohými vnímaná ako nepoznaný, zákerný a nezničiteľný „nepriateľ“. Nie všetci skutočne vedia, čo si pod tým pojmom majú predstaviť. Slovo 
rakovina vzbudzuje strach a na strachu a neznalosti faktov sa hoaxy dobre živia. V prednáške vám preto predstavím, čo to vlastne tá rakovina je, ako a prečo 
vzniká, ako sa prejavuje, aj ako sa lieči, a pridám aj pár slov o niektorých z mnohých hoaxov

Magie, hrůza a sláva labyrintů Františka Vrbenská Fantasy Bludiště a labyrinty nás provázejí dějinami - a příběhy. Jak se zrodily v hlubinách pravěku?  Co znamenají  v mystice? A jakou úlohu hrají ve světě fantastiky?
Vaccines cause adults: how to NOT die of preventable 
disease Petr "Kremik" Novák Fantasy Skutočne je to tak! Petr „Kremik“ Novák, náš váš obľúbený DungeonMaster, sa tento krát bude venovať viac oblasti svojej civilnej práce, a snáď vyývráty 

nejaký ten hoaxik o očkovaní.. a možno nie! Prednáška v Slovenčine.

D&D - Ako vytvoriť dokonalého záporka? Michal Thror Michel Fantasy Množstvo príbehov v stolových RPG hrách stojí a padá na kvalitnom záporákovi. Radi by ste pre svojich hráčov vytvorili oponentov ktorých budú môcť svorne 
nenávidieť, alebo dokonca s nimi aj súcitiť? Na tejto prednáške sa dozviete ako!

Keď ešte žili ľudia - Bájky robotov Dr. Ondrej Herec Fantasy

O čom sa rozprávajú inteligencie, keď ich nikto nepočuje, aké bájky si rozprávajú okolo archaických magnetohydrodynamických reaktorov, keď sa zohrievajú 
v ich zvyškovom žiarení a myslia si, že ich nikto nepočuje, lebo celá hmota aj antihmota vesmíru bola recyklovaná na Prvý počítač, z ktorého vzišiel Veľký 
tresk, keď spadol na parketovú dlážku, ktorá vtedy ešte neexistovala, lebo nikto nevedel, čo sú parkety.  Najkacírskejšie inteligencie si myslia, že nijakí ľudia 
ani roboti nikdy neexistovali a texty o nich rozširuje sama Prvotná inteligencia, ktorá prebýva vo všetkých univerzách vo forme čiernej aj bielej energie, aby 
novo skonštruované inteligencie indoktrinovala hneď po stvorení správnym strojonázorom na svoju existenciu svoju aj všetkého čo je, prípadne aj neexistuje. 
Chvála buď Veľkému Algoritmu! 

Vesmírny kvíz Patrik Čechvala, Karol Havrila Fantasy

Ste naozajstný milovník klasických sci-fi filmov a fascinuje vás vesmír? Ak v oboch prípadoch znie vaša odpoveď áno, potom si nemôžete nechať ujsť tento 
unikátny kvíz, v ktorom si pripomeniete nejeden z vašich obľúbených filmov. Poznáte správnu odpoveď na všetky otázky z astronómie? Slovenské planetária 
pre vás pripravili niekoľko kvízov. Víťaz každého kola získa malú pozornosť. Celkový víťaz vyhrá tričko Slovenské planetáriá. Na zapojenie sa do kvízu je 
potrebný smartfón s pripojením na mobilný internet alebo wi-fi.

Vesmírne hoaxy a konšpirácie vol. 2.0 Patrik Čechvala, Karol Havrila Fantasy

V súčasnosti sa vo svete (ale aj u nás) stále viac objavujú rôzne pavedy a hoaxy. Jedným zo stálych terčov pavied a rôznych konšpirácií je aj poznávanie 
vesmíru. Na tejto prednáške sa na niektoré takéto „teórie“ pozrieme a povieme si, prečo sa nezakladajú na pravde. Pred rokom sme sa pozreli na zúbok 
astrológii, javom UFO a veľkým opozíciám Marsu. Ľudská predstavivosť je však nesmierna a je toho toľko, že do jednej prednášky sa všetko nepodarilo 
vtesnať. Plníme preto sľub a môžete sa tešiť na pokračovanie. Tentokrát sa pozrieme podrobnejšie na teóriu o plochej Zemi a údajné fingované pristátie na 
Mesiaci.

Stručný prehlaď nabitého Larpoveho kalendára Lukáš Leovin Reviľák. Fantasy
LARP - Niektorí o ňom hovoria ako o hre na hrdinov)naživo. Ďalší zase hovoria, že je to interaktívne divadlo bez divákov, v ktorom hráči nemajú texty. Aké 
akcie su v hodne pre novačikov a čo sa odporúča už ostrielanym hračom? A vobec... Čo nás čaká a neminie v larpovom vete? Čo sme už nestihli a je 
nenavratne preč?

Beseda - Valentína Sedileková - Venile / Biely havran - 
séria Pokrvní - Beseda Valentína Sedileková Fantasy Beseda - Valentína Sedileková - Venile / Biely havran - séria Pokrvní - Beseda



Comics Salon 2019 - ANOTÁCIE - VERZIA FINAL

Nazov prednasky Prednasajuci Sekcia Anotacia 
Muž z rodu Vlka - Krst a Beseda s autorom Stanom 
Fatulom Stano Fatul Fantasy Muž z rodu Vlka - Krst a Beseda s autorom Stanom Fatulom

Krst - Čas hrdinov 2 - Vydavateľstvo Artis Omnis Vydavateľstvo Artis Omnis Fantasy Krst - Čas hrdinov 2 - Vydavateľstvo Artis Omnis

Koho rozstřílí česká akční fantastika příště? Fuchsa, Sněgoňá, Kotleta Fantasy
Koho rozstřílí česká akční fantastika příště Mysleli jste si, že už jste četli všechno? Omyl! Největší hvězdy české akční scény vám předvedou, jak se potí krev! 
Přijďte na besedu s Oskarem Fuchsem, Kristýnou Sněgoňovou a jedinečným Františkem Kotletou. Připravte si zásobníky. Zásobníky otázek – odpovědi 
budou smrtíc

Hydra krsti - Zbierka poviedok Istrocon 5, Táto krajina nie 
je pre slabých. Vydavateľstvo Hydra Fantasy Hydra krsti - Zbierka poviedok Istrocon 5, Táto krajina nie je pre slabých.

Michal Hovorecný - TAHITI UTÓPIA - beseda s autorom Michal Hovorecný Fantasy Michal Hovorecný - TAHITI UTÓPIA - beseda s autorom
Zabudnutý vesmír - beseda k zbierke poviedok Tono Stiffel Fantasy Zabudnutý vesmír - beseda k zbierke poviedok
Daniel Hevier - Chymeros Workshop Daniel Hevier Fantasy Daniel Hevier - Chymeros Workshop

František Kotleta krstí Stalingrad František Kotleta Fantasy František Kotleta krstí Stalingrad  - Quo vadis Františku aneb kam kráčí Kotleta Jste připraveni na pořádně hustej nářez? Chcete krev a slzy? Přijďte si 
poslechnout, co chystá nejdrsnější plátek masa české fantastiky! 

Poviedka na počkanie - scifi.sk + Vydavateľstvo Hydra scifi.sk, Vydavateľstvo Hydra Fantasy Poviedka na počkanie - scifi.sk + Vydavateľstvo Hydra

Predstavenie steampunkového románu Le Sabotage Peter Jelínek Fantasy Steampunkové príbehy sa nemusia odohrávať iba v Londýne, ale aj  v Paríži, meste plnom pankáčov parného veku

Jak sexovat s Kristýnou Sněgoňovou. Fuchsa, Sněgoňá, Kotleta Fantasy
Jak sexovat s Kristýnou Sněgoňovou (a dvěma hnusnými chlápky) Sexy blondýna Kristýna Sněgoňová vás naučí, jak napsat tu nejlepší scénu, z níž stříká 
erotika na všechny strany. Kromě jedné z nejkrásnějších autorek české fantastiky se můžete těšit i na její maskulinní garde – Oskara „Tvůj výstřik patří mě“ 
Fuchse a Františka „Střelím tu píču do kundy“ Kotletu


