
mangazín životního stylu #045: Akicon2022

VESELÉ OBRÁZKOVÉ PØÍBÌHY:
ETUTA:

BARBÍNA NA FAKULTÌ INFORMATIKY!
TOMÁŠ SALVA & DANQ:

POUŠTINKY: PRO HRST SVÍÈEK NAVÍC
TÝN & DANQ:

VYSTØIŽENO Z KONTEXTU: ŽIVOTNÍ ÚSPÌCHY
LYGAST:

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU V 83 LETECH
DÁREK
HOPLES:

ŠEDINY • SLOVNÍK
ZUZANA MATYSOVÁ:

DEPKA

JSME NA TO UŽ MOC STARÝ?
A DALŠÍ ZBYTEÈNÉ OTÁZKY VŠEHOMÍRA...

PLAKÁT:
AIDEN
&

SARDINIA

ROZHOVORY:

MAJM28

PØÍBÌH
ÈARODÌJKY



Jmenují se Majm – Minako, Akiko, Jasujo a Migiwa.
Jsou z Japonska a tvoří loutková divadla v češtině.
V rozhovoru prozradily svoje slasti a strasti tvorby
a lákají nás i na Vějíř!

Představte se našim čtenářům, kteří o vás třeba nikdy
neslyšeli.
Ahoj! Říkáme si Majm a jsme skupina čtyř kamarádek, které
se v Japonsku učí češtinu jako koníček. V roce 2020 jsme
začaly dělat loutkové divadlo v češtině pomocí Zoomu.
Rekvizity si vyrábíme samy. A také si samy píšeme scénáře
k jednotlivým videím.
Je spousta forem umění. Proč jste si vybrali zrovna
loutkové divadlo?
Vždycky jsme se zajímaly o české loutkové divadlo, protože
loutkové divadlo má mnoho prvků. Kulisy, hudbu, scénář…
to vše nás hodně baví. A je to ideální pro studium češtiny.
Co je na tvorbě loutkových divadel nejsložitější?
Samozřejmě česká výslovnost! Čeština je velmi odlišná od
japonštiny. Děláme, co můžeme, ale stejně je to pro nás
hodně těžké. Je také obtížné napodobovat hlas jednotlivých
postav. Jinak mluví třeba chlapec a jinak dáma.
Co se vám líbí na české kultuře?
Obzvlášť rády máme staré české animované filmy. Díla
Trnky, Pojara a Švankmajera jsou v Japonsku populární.
Také máme rády dětské televizní animace. Například pohádky
Káťa a Škubánek či Matýsek a Jája. Ty si užijí i dospělí.
A je něco, co vás na české kultuře překvapilo?
Pracovníci na nádraží a na přepážkách pošty jsou často
nevrlí. A jezdící schody v metru dlouhé a rychlé.
V čem jsou si Češi a Japonci podobní?
Možná nejde zrovna o podobnost mezi Čechy a Japonci,
ale přišlo nám zajímavé, že v obou zemích jsou populární
lidové pověsti o vodních strašidlech. V Japonsku máme
vodního ducha podobného Vodníkovi, který se jmenuje
Kappa a říká se, že stejně jako Vodník vytahuje z lidí duše.
Je překvapivé, že máme podobné příběhy, i když nás dělí
9000 kilometrů. Možná bychommohli říct, že Češi a Japonci
jsou si podobní v tom, že umí dobře uvažovat o věcech,
jejichž existence je nejistá. Ale kdo ví, jestli Vodník i Kappa
skutečně existují.

Tvoříte taky komiksy, kde ho čtenáři mohou najít?
Komiksy kreslí Akiko, jedna členka Majm. Kreslí je pod
pseudonymem Ucuro Akiko, takže pokud umíte japonsky,
můžete si je přečíst. Bohužel v češtině jí zatím vyšlo jen
krátké dílko ve Vějíři. Doufáme, že časem vyjdou i její delší
komiksy.
O čem je komiks v letošním Vějíři?
O muži, který půjde brzy do důchodu. Jmenuje se pan
Hvězda. Vypadá jako brambora, ale je to milý senior! Určitě
si pana Hvězdu přečtěte!
Kde vás čtenáři mohou najít na sociálních sítích?
Na naše videa se můžete podívat na YouTube, na kanálu
28majm. Nahráváme vždy dvacátý osmý den v měsíci.
Nenechte si to ujít!
Nalákejte čtenáře Playbišíka na vaši tvorbu.
Natočily jsme už spoustu videí o Česku i o Japonsku. Vždy
se snažíme o to, aby byla videa roztomilá a vtipná a aby
řekla českému divákovi něco o Japonsku a tomu japonskému
zase něco o Česku. Věříme, že si mezi nimi najdete své
oblíbené. Těšíme se na vaše komentáře!

Pro Playbišíka vyzvídala
Tereza „Kadet“ Kadečková
www.instagram.com/terezakadeckova

www.facebook.com/kadetpise

MAJMnajdete
naYoutube

i na
twitter.com/28majm

Díky Akiko se sborník Vějíř podíval do Tokia.JE DVACÁT ÉHOOSMÉHO,

JE ČAS NA

JEDNOU JSEM

DOPLAVAL AŽ DO ČECH.

NEBYLO T O MOC DALEKO.

JENOM ASI 9000

KILOMET RŮ.

MAJM

https://www.youtube.com/channel/UCEUwpHTYGETHMipBjUpmghQ




Letos vyšel komiks Příběh čarodějky, příběh o dívce,
která hledá své tety v neznámé zemi. Kniha nám
otvírá fantastický svět plný barev a kouzel. A my
vám přinášíme rozhovor s jejím autorem Janem
Marešem.

Nejdřív se prosím představ pro ty, kteří netuší, kdo jsi.
Na svých sockách se prezentuji jako komiksový kreslíř,
ilustrátor a tvůrce fantasy světů. Spolupracoval jsem s Tomášem
Bandžuchem na Zemi nočního slunce a letos jsem vydal
komiks Příběh čarodějky. Někdo mě může znát z několika
výstav, či Artist Alley na Comic-Conu nebo Animefestu.
Také svoji tvorbu často streamuji, jen mi chybí publikum.
Tvoříš už notnou řádku let, v Playbišíku nejsi poprvé,
i když to bylo vždycky s nějakým komiksem. Co bys
doporučil začínajícím autorům a komiksářům, jak se
dostat do povědomí čtenářů?
Na to bych také znal odpověď! Pokud člověk nemá kapitál
na reklamu, je to dlouhá cesta. Já začal své komiksy vydávat
ve Vějíři, což bych doporučil všem začínajícím kreslířům
i scenáristům. Důvody jsou prosté, máte zpětnou vazbu od
redaktorů, kteří vám pomohou komiks vylepšit. Máte nějaký
termín, který vás nutí to dokončit. Po vydání následuje
autogramiáda, kde se cítíte jako velcí autoři. Pak přijde
recenze, která vás potěší, nebo naštve.
Pověz nám něco o Příběhu čarodějky. O čem komiks
je? Proč by teď měl čtenář běžet do knihkupectví a
koupit si ho?
Je to o Elonii Elúd, mladé čarodějce, která přichází do pro
ni neznámé země najít své tety. Chce se dozvědět, co se
stalo, když jí bylo pět. Bohužel hned s jejím příchodem se
vše zkomplikuje. Kniha je v pevné vazbě, s mapou na
předsádce. Skládá se z prologu, krátké povídky a hlavní
první kapitoly. Pak tam jsou ještě rozsáhlé bonusy o tom,
jak příběh vznikal.
Na svém blogu píšeš, že když jsi začínal, psal jsi hodně
fanfikcí. Co ti fanfikce daly? Jak bys reagoval, kdyby
někdo napsal fanfikci na Příběh čarodějky?
To bylo ještě na základce. V té době mi to asi rozvíjelo
představivost, kterou jsem se snažil dát na papír. Pouhé sny
dítěte, které chtělo být spisovatelem. Jak bych reagoval na

ROZHOVOR
SKOMIKSOVÝM

ČARODĚJEM

JanMareš

ukázka z komiksuZeměnočního slunce (Vějíř 2017)



fanfikci? To by přeci znamenalo, že je to populární!
Ale záleželo by asi na tom, co by to bylo za druh.
Ilustroval jsi i povídky v Žoldnéřích fantazie. Snažíš
se ještě vydávat příběhy, nebo se soustředíš jenom
na komiks?
V Žoldnéřích to byly spíš soutěžní pokusy jít cestou ilustrátora.
Pokud jde o psané příběhy, tak mám v plánu psát příběhy
rozšiřující lore světa čarodějky. Jestli to vyjde knižně, to ještě
nevím, to je daleko. Rozhodně je chci namluvit do videí na
můj youtube kanál. Chci to pojmout jako speedpaint ilustraci,
k níž se bude vázat historický příběh, nebo legenda.
Jaká byla cesta k vydání Příběhu čarodějky?
Dlouhá. Začalo to v roce 2016 akvarelovou sérii obrazů
Příběh čarodějky. Ta se pak rozvinula během Inktoberu
2017 a 2018. Vznikl tak příběh beze slov. Po jedné špatné
zakázce jsem se rozhodl, že něco velkého budu dělat už jen
za sebe a dotáhnu to do konce. První verze scénáře k první
kapitole šly rychle do koše. Během psaní i čekání na
zpětnou vazbu jsem ještě hledal styl, kterým to budu
kreslit. A protože se mi líbila práce nakladatelství Zanir,
vydal jsem to u nich. Nejdůležitější je to celé dokončit
a vydáním to celé teprve začíná.
Když netvoříš komiksy, co nejradši kreslíš?
Fantasy. Poslední dobou se to ale týká spíš rozšiřování lore
světa čarodějky. Konečně mám víc prostoru i na tradiční
malbu, takže snad vznikne pár nových obrazů a kreseb.
Mám třeba v plánu sérii o Bohyni čarodějek.
Jaký je tvůj tvůrčí sen?
Asi taková klasika, dokončit tuto sérii. V tuto chvíli pracuji
na Příběhu sester. To se odehrává o generaci dřív. Protože
Příběh čarodějky odkazuje na některé postavy a události
z minulosti, rozhodl jsem se udělat tento komiks ještě před
pokračováním čarodějky. Původně to měli být pouze
flashbackové scény, ale nakonec z nich bylo tolik
materiálu, že jsem se rozhodl to zpracovat do dalšího
dějství komiksu. Pak bude mít i větší emocionální dopad
na čtenáře Prolog a někomu snad ukápne i slza.

Co děláš, když zrovna nekreslíš? Máš čas i na jiné
koníčky?
Asi spím… Dříve jsem měl koníčků spoustu, ale teď jich je
docela málo. Jedním z nich je má knihovna, poslední dobou
značně rozšiřující se o komiks, na čtení románů nezbývá už
moc času, občas si při rutinním kreslení poslouchám
audioknihy, nebo filmy a seriály. Extra čas si musím vyhradit
na nějaké anime, to u kreslení sledovat nejde. Hry jsem
letos omezil na nulu.
Tadymáš prostor si udělat reklamu. Nalákej potenciální
čtenáře nebo lidi shánějící ilustrace.
Mé portfolio najdete na www.janmaresh.cz, víc prací i na
sockách, kde mě můžete sledovat. Již před časem jsem se
rozhodl, že budu přijímat jen malé zakázky, protože kreslení
komiksu mi zabere hodně času. Jestli se vám tedy líbí moje
tvorba, stačí mi napsat na mail. Na stránkách také najdete
info o světě čarodějky, které v rámci možností přibývá, třeba
je tam i interaktivní mapa, kde můžete najít několik bodů
a pokud na ně kliknete, rozbalí se ilustrace a popisek. Když
si komiks, tisky či originály koupíte přímo ode mě, podpoříte
mě tím nejvíc. Jestli se nemůžete dočkat pokračování, tak
mám Ko-fi. Tam si členové mohou každý měsíc přečíst nové
stránky. Případně můžeme pokecat i na streamu.

Pro Playbišíka se vyptávala
Tereza „Kadet“ Kadečková
www.instagram.com/terezakadeckova

www.facebook.com/kadetpise

JanaMarešemůžete sledovat na:
Instagram:www.instagram.com/janmaresh/

Ko-Fi: ko-fi.com/janmaresh
Twitch:www.twitch.tv/janmaresh

Komiks Příběh Čarodějky si můžete pořídit u nakladatelství Zanir.

JanMareš

Rinma - fantasy ilustrace rozšiřující lore světa čarodějky



Jóó, vejška…

To byly časy…

A co ty
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Ještě nikdy jsem nepotkala nikoho,

kdo by to znal! Všiml sis, že autor

přepisuje starší díly, aby podporovaly

tu slavnou fanouškovskou teorii?

síla, co?

Počke
j! Kam

běžíš
?!

Předn
áška

ještě

nesko
nčila!

budem

kámoši?

… taková hezká

programátorka!

Hm…

Populární?

na přednášce



Pouštinky: Pro hrst svíček navíc DanQTomáš Salvaart script

Jednoduše,

za každých

tisíc let jednu

svíčku.

Sahara: 5 400 let

Arabinka: dtto

Gobi: 66 milionů let

Mrkej!

hm…

Holky, jak

jste řešily

svíčky na

dort?

To je fikané,

To udělám taky.

tak teď tu oslavu

pořádně rozpálíme!VHÚÚÚŠ!Já věděla,

že se tenhle

dárek bude

hodit...

TO byl dobrý

nápad uspořádat

Narozeninové oslavy

společně!

Jupí,

budeme mít

tři dorty!
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když mi bylo

patnáct jako vám,

tak jsem odkoukal

celý One Piece!

ale dědo, když

tobě bylo patnáct,

tak One Piece měl

o tři tisíce epizod

méně!

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCHY



art: ZuzanaMatysová • insta: @zzaji_pictures

PLAYBIŠÍK Aiden & Sardinia
kotníček měsíce
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ÈLOVÌK SE PROSTÌ POTØEBUJE VYKECAT...

AHOJ, JUNIORE!AHOJ, JUNIORE!
JAK SES MÌL?

VIDÌLS NÌCO ZAJÍMAVÝHO?
JAK SES MÌL?

VIDÌLS NÌCO ZAJÍMAVÝHO? HAFO VÌCÍ, BYL NA TO TEÏ ÈAS.HAFO VÌCÍ, BYL NA TO TEÏ ÈAS.
POVÍDEJ, PØEHÁNÌJ...POVÍDEJ, PØEHÁNÌJ...

JÁ DAL DALŠÍ
REPETE UTENY,
KDYŽ MÁ TO
25. VÝROÈÍ...

JÁ DAL DALŠÍ
REPETE UTENY,
KDYŽ MÁ TO
25. VÝROÈÍ...

SONNY BOY BYL
DOBREJ ÚLET, HELE,
POCHOPILS TO?

SONNY BOY BYL
DOBREJ ÚLET, HELE,
POCHOPILS TO?

HEAVEN‘S DESIGN TEAM JE SKVÌLÝ,
TEÏ UŽ NIKDY NEUVIDÍM PEGASE JAKO DØÍV...

HEAVEN‘S DESIGN TEAM JE SKVÌLÝ,
TEÏ UŽ NIKDY NEUVIDÍM PEGASE JAKO DØÍV...

NO JO, CHUDÁK FLUTTERSHY
NEBO RAINBOWDASH...

NO JO, CHUDÁK FLUTTERSHY
NEBO RAINBOWDASH...A WEDNESDAY CAMPANELLA DÌLALI

ENDING K TØETÍMU IRUMA-KUN!
A WEDNESDAY CAMPANELLA DÌLALI
ENDING K TØETÍMU IRUMA-KUN! A SLYŠEL JSTE, ŽE...A SLYŠEL JSTE, ŽE...

VIDÌL JSTE
ODD TAXI?

FAKT DOPORUÈUJU!

VIDÌL JSTE
ODD TAXI?

FAKT DOPORUÈUJU!

PUI PUI
MORÈAUTA

JSOU NAPROSTO
ÒUFÍKOVATÝ!

PUI PUI
MORÈAUTA

JSOU NAPROSTO
ÒUFÍKOVATÝ!

SENSEI! DVA ROKY JSME SE NEVIDÌLI!SENSEI! DVA ROKY JSME SE NEVIDÌLI!

Mistr Jedi & Jedi junior
shledávací meditace

PLAYBIŠÍK
mangazín životního stylu 046: MyDressUpCon'22

interview s Marine:interview s Marine:

Cosplayuje
vaše waifu svoji waifu?

„Když jsem někým jiným,
tak můžu být sama sebou!“
„Když jsem někým jiným,
tak můžu být sama sebou!“
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Nový BL
webkomiks od
DarkSeny

Nový BL
webkomiks od
DarkSeny
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