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Zakládající členové
festivalu

Myšlenka festivalu vznikla někdy v roce 2017,
kdy se dva fanoušci fantastiky a zakladatelé
žánrového webzinu Vlčí bouda, Karel Krajča a
Roman Bílek, rozhodli, že by si akce tohoto
střihu v Ostravě rozhodně našla své místo a
opodstatnění. 

Cílem od začátku bylo udělat akci tak, aby byla
přístupná pro širokou veřejnost, nejen čistě pro
zapálenou fanouškovskou základnu, a své místo
by si na ní našel program a aktivity pro
nejmenší. Neboť fantastika jako taková je široká
paleta barev a věkové rozdíly dokáže hravě
smazat. Od začátku tak bylo jasné, že festival
musí být situován do míst, kam si (nejen)
Ostravané najdou cestu a kde bude dostatek
prostoru.

Oba organizátoři si uvědomili, že určitě na vše
potřebné, tak aby výsledek nebyl jen
promarněnou šancí, sami nestačí a pozvali do
týmu Evu Lassler. Vybralo se místo a začalo se s
přípravami všeho potřebného. Tou dobou
nejenže Karel přišel s názvem Fantastická
Ostrava, ale objevila se také nabídka od Trojhalí
Karolina na poskytnutí prostor a finanční záštity.
A to byla nabídka, která se řečí mafiánských
bijáků, nedala odmítnout. 

Do produkčního týmu byla přizvána Petra
Slováková, která s sebou přivedla i Tomáše
Dostála. Přípravy nabraly mnohem větší tempo
a první ročník Fantastické Ostravy odehrál 28. -
30. 6. 2018.

Během víkendu se v prostorách Trojhalí objevilo
na 3000 návštěvníků a to jak řad fanouškovské
základny, tak široké veřejnosti. Od té doby se
počet návštevníků každý rok více než
zdvojnásobil.

K dnešnímu dni čítá organizátorský tým 7
stabilních členů.

Festival stále roste a potřeba držet krok s
dynamicky se vyvíjející fanouškovskou
komunitou je základem práce organizátorů. 

Držme si palce, aby i další roky byly úspěšné!
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Organizační tým
V momentální době stojí v čele organizace
festivalu Fantastická Ostrava sedm aktivních
členů.

Za úspěšnou
organizací festivalu

stojí měsíce práce,
která však na konci

přinese návštěvníkovi
to nejlepší ze světa

fantastiky! 

zástupce Trojhalí, administrativa,
občerstvení

web, design, program kóje

program hl.stage

stánkový prodej

grafika, soc. sítě, výstavy, exhibice

cosplay, artists alley, sponzoring

gaming, sponzoring

Markéta Richtrová

Karel Krajča

Petra Slováková

Tomáš Dostál

Eva Lassler

Ing. arch. Karolina Šiandorová

Tomáš Zicha
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Trojhalí Karolina

Trojhalí Karolina je zastřešujícím
subjektem festivalu Fantastická
Ostrava. Fantastická Ostrava se
momentálně nachází v jeho portfóliu
jakožto oficiální Projekt Trojhalí

Trojhalí Karolina je historickým
prostorem nově určeným pro
širokou veřejnost, která zde nachází
rozmanitý program. Jde o kulturní
památku, která svým moderním
využitím vytváří unikátní kombinaci
ostravského průmyslového dědictví
a nové multifunkčnosti, krásy,
energie a síly. 

Původně zde byly stroje a

turbíny, v dnešní době

sem přichází návštěvníci

za sportem, kulturou

a dalšími možnostmi, jak

příjemně strávit volný čas.

Budovy Trojhalí Karolina jsou
spojnicí mezi centrem Ostravy a
Dolní oblastí Vítkovice, takže do
budoucna budou návštěvníkům
těchto dvou důležitých veřejných
prostorů stát příjemně v cestě.

05



Kostýmová organizace Rebel
Legion na FO2019

Během tří dní navštívilo festival přibližně 3,000
návštěvníků. 

Diváci se mohli pobavit nejen při hraní deskových a
karetních her, počítačových a konzolových retro her,
ale také se rozpohybovat u lukostřelecké archery
game či zabojovat si s atrapami středověkých mečů
v Domě rytířských ctností pod vedením odborníka
Roberta Waschky, zodpovědného kupříkladu za
choreografie české hry Kingdom Come:
Deliverence.

Nedílnou součástí festivalu byly také výstavy. V
rozsáhlém spektru se objevily dioráma z populární
hry Warhammer, fanouškovská skupina Subspace
uspořádala několik přednášek, zapůjčila staré raritní
knihy, unikátní modely i kostýmy ze seriálu Star
Trek. Pro nejmenší diváky připravilo Divadlo
Loutkový svět krásný program a workshop.

Jako bonus přivítala Fantastická Ostrava také
spisovatele Jiřího Walkera Procházku, který
zpříjemnil akci přednáškou na téma "35 let české
fantastiky" a rozdal bezpočet podpisů svým věrným
fanouškům. Milovníky cosplay inspirovala světově
uznávaná cosplayerka Haylin, i přednáška a dílna
Petry Slovákové o tvorbě steampunkových
kostýmů a doplňků

Ohlédnutí za prvním
ročníkem
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Druhý ročník se nesl především v
tématice Hvězdných válek. Díky
rozsáhlému programu a zajímavým
přednáškám navštívilo v roce 2019
festival na neuvěřitelných 5,000
návštěvníků!

Ohlédnutí za druhým
ročníkem

Po prvním roce bylo nezbytné posunout
hranici zábavy ještě o kus dál, proto
produkční tým Fantastické Ostravy oslovil
světově proslulou skupinu modelářů z
Polska, která na festival přivezla výstavu
ručně vyráběných modelů z Hvězdných
válek.

Festival Fantastická Ostrava opět nabídl
program pro všechny. Na své si přišly jak
malé děti, tak rodiny i dospělí.

Návštěvníci si mohli užít stálé expozice,
zajímavé přednášky a besedy na dvou
scénách, deskové hry v herně MINDOK,
pohybové aktivity Domu rytířských
ctností, Zábavního centra Hornik nebo
tvůrčí workshopy.

Mezi nejpopulárnější jména účinkujících
bezpochyby patřil oceňovaný a zkušený
spisovatel Ondřej Neff, spisovatelky
Františka Vrbenská, Julie Nováková a
Anna Křivánková.

Mladší generaci zaujaly přednášky
spisovatelů Pavla Bareše, Jana
Hamouze, booktubera Vojtěcha
Hamerského a komiksového kreslíře
Tomáše Kučerovského. 

Velkému úspěchu se těšila i přítomnost
tvůrce deskových her Vlaadi Chvátila.

Statické výstavy a workshopy zajistila
mimo jiné i charitativní kostýmová
organizace Rebel Legion - Lion Base,
fanouškovská skupina Harryho Pottera
Potterhead a lokální skupina fanoušků
Star Treku Subspace.
Letos se zájemci mohli zúčastnit
kreslířské soutěže o hodnotné ceny a
Fantastické soutěže o ceny, jejíž výtěžek
putoval na organizaci Haima Ostrava
pro děti s poruchou krvetvorby. 

Pozván byl také Moravskoslezský spolek
na ochranu zvířat, který prodejem
drobných předmětů podpořil svou
činnost

Výstava Star Wars modelů na
FO2019
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Třetí ročník se konal po covidové pauze
až v roce 2022, ale o to více dokázal, že
po popkulturních akcích tohoto typu je v
ČR stále velký zájem.

Fantastická Ostrava
2022

Rozlehlé industriální prostory hostily hned
několik výstav. V první řadě se představil
zahraniční host, který v Ostravě ještě
nevystavoval - Patryk Groszkowski s
papírovými modely japonských
Pokémonů. Dalším velkým lákadlem byla
výstava propriet, kostýmů a drobných
předmětů k populární české pohádce
Princezna zakletá v čase. 

Sobotní program představil historicky
první velkou Cosplay Soutěž v Ostravě!
Poprvé v rámci Fantastické Ostravy
proběhla přehlídka cosplayerů, kam se
mohl přihlásit kterýkoli cosplayer s
ručně vyrobeným kostýmem. Do poroty
Cosplay Soutěže zasedli tři profesionální
cosplayeři, a soutěžilo se o skvělé ceny
od bezpočtu štědrých sponzorů.

V kostýmech ze Hvězdných válek se
objevila dobře známá a léty prověřená
Rebel Legion. Nově jim také pomohli
brněnští SaberArt Brno – Lightsaber
Academy. Ti návštěvníkům předvedli,
jak probíhají tréninky se světelnými
meči a jaké jsou možnosti pořízení
světelných mečů pro českého fanouška.

Nechyběla ani literatura. Pro fanoušky
byly přichystány besedy se známými
autory jako jsou Františka Vrbenská, Jan
Kotouč, Vendula Brunhoferová, Kristina
Hlaváčková, Martina Wolfová, Jan
Urban a další. 

V neděli potěšil milovníky filmu svou
přítomností režisér Emil Křižka, který se
rozpovídal o své práci na filmech a
knihách.

Mezi hlavní hosty festivalu patřil vědec a
astrolog Jiří Grygar. Svými zkušenostmi a
přednáškami publikum obohatil veterán
filmového průmyslu: Jakub Grundler alias
ZOMBÍ FX, který pracoval na maskách a
prostetikách k mnoha filmům a seriálům,
včetně těch pro streamovací stanici
Netflix.

Dále o natáčení nízkorozpočtových filmů
povykládali tvůrci ze SpyGEAR Arts
Studio.
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O zkušenostech s prací v nakladatelství se
ochotně podělili šéfredaktoři
nakladatelství Medusa, Carcosa a Golden
Dog v Panelu malých nakladatelů. 

Zajímavý pohled do práce kreslířů a
ilustrátorů přinesl Panel ilustrátorů. Zde
se sešli Jiří Kůs, Ondřej Hrdina a Jiří
Dvorský.

Sobotní program byl vyhrazen i pro
hororový žánr, který zastoupila linie
Horrorconu s mnoha přednáškami,
besedami a promítáním. 

Neděle naopak nabídla přednášky o
steampunku, cosplayi a další tvorbě.

V roce 2022 jsme úspěšně navázali
spolupráci s Česko-Japonským kulturním
centrem, které do Trojhalí přineslo malé
Japonsko.

Po oba dny probíhaly exhibiční utkání a
workshopy fascinujícího sportu –
středověkých soubojů - to vše pod
odborným dohledem MFC Slezsko a jejich
přátel. 

S All4sim si záejmci zazávodili na 
 simulátorech, pobavili se u Parostrojní
show a pokochali dioramatem železnice.

Vstup na akci byl i v roce pro všechny
zdarma a nabídka byla opravdu pestrá. 

Vedle knih a tradičních fanouškovských
propriet si zájemci mohli zakoupit i
autorskou tvorbu českých handmade
tvůrců , originály nebo kopie kreslířů a
printy cosplayerů v Artists Alley.
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FOTOREPORTÁŽ FANTASTICKÁ OSTRAVA 2022
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FOTOREPORTÁŽ FANTASTICKÁ OSTRAVA 2022
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Vyhlídky pro rok
2023

Fantastická Ostrava je festival, který
každý rok přináší fanouškům
fantastiky nový program. Za tím
účelem chceme růst a stále oslovovat
širokou veřejnost i menší komunity,
jež pomáhají dělat náš festival
osobitý, barvitý a zábavný pro všechny
věkové kategorie.

Pro rok 2023 a dalších let plánujeme
rozšířit běžný program o gamingovou
sekci, rozšířit cosplay soutěž a
umožnit návštěvníkům setkat se
zajímavými osobnostmi moderní
popkulturní scény.

Ostrava totiž umí být fantastická!

Festival sci-f
i, Fantasy,

hororu, kom
iksu,

cosplaye a v
ědy

pro všechny
!

24.-25.6 .
2023
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