
Srandy plný papír 

Rozprávali sme sa s Mirkom Vostrým, spoluzakladateľom 
časopisu Tapír, ktorý aj na naše stránky prinesie oživenie 
v podobe kreslených vtipov na motoristickú tému. Budete ich 
môcť v časopise pravidelne nachádzať už od budúceho čísla. 

Prečo ste založili časopis Tapír a prečo 
práve tento názov? 

Hlavným dôvodom vzniku Klubu 
kreslířů a  humoristů (ďalej len KKH) 
bola žalostná situácia ohľadom kresle-
ného humoru v Českej republike. Auto-
rom chýbala akákoľvek širšia možnosť 
prezentovať svoje diela a tento kedysi 
veľmi rozšírený fenomén – kreslený 
humor – sa začal vytrácať z  povedo-
mia ľudí. Preto som s kolegom Pavlem 
PATA Talašem založil KKH, aby sme 
pomocou neho vrátili kreslený humor 
naspäť medzi ľudí. Súčasťou KKH sa 
stal humoristicko-satirický webový 
plátok TAPÍR, v ktorom môžu členovia 
klubu, ale aj externí autori so záujmom 
o podporu Tapíra publikovať svoje vti-
py. Prečo Tapír? Tento názov vymyslel 
Pavel PATA Talaš a vysvetľuje to takto: 

„Jednoducho sa mi to zviera páči.“

Kto všetko sa môže stať 
prispievateľom? 

Členom KKH sa môžu stáť autori 
kreslených vtipov, tvorcovia stripo-
vých sérií alebo humoristických komik-
sov, karikaturisti, humoristi písaných 
vtipov, blogov, aforizmov, epigramov, 
citátov a podobne. Podmienkou je, že 
každý člen musí prispievať buď dvoma 
kreslenými alebo 4 písanými vtipmi 
mesačne. Tie sa budú postupne uverej-
ňovať v Tapírovi.  

Humor sa dá priviesť do  všetkých ob-
lastí života, ako je na tom tá motoris-
tická? 

Motoristická téma je rovnako zlo-
žitá ako každá iná. Záleží na  tom, 
na čo sa jednotliví autori špecializujú. 
Máme medzi sebou autorov, ktorí sa 
venujú politickej satire, autora, ktorý 
sa venuje téme poľovníctva a  podob-
ne, takže ak sa medzi nimi nájde nie-
kto, koho baví motorizmus, bude to 
pre neho ľahká téma a bude vedieť zo 
seba dostať množstvo kreslených vti-
pov. Ostatní, ktorí motorizmu nehol-
dujú, budú tvoriť vtipy v tomto duchu 
iba ťažko. 

Nepremýšľali ste o tom, že by ste celé 
jedno číslo alebo jeho časť venovali tej-
to téme? 

Napadlo mi to, ale pretože nie všetci 
naši čitatelia sú zapálení do  motoriz-
mu, urobíme to inak, a to formou pra-
videlnej rubriky na dvojstrane. 

Tapír

© Pavel Rychtařík
„Ja osobne si pod veteránom predsta-
vím Bohumíra – svoj Velorex, ktorý 
vlastním už viac ako desať rokov. Prav-
dou je, že som s  ním už veľa rokov 
nevyšiel z  garáže, ale to sa raz zmení. 
Vyrazíme spolu napríklad na  pekné 
prázdniny a  začneme križovať české 
a slovenské cesty.“ 

Spolupracovali ste aj s  pánom Přibá-
ňom v  rámci projektu Trabantom na-
prieč Tichomorím. 

Túto spoluprácu vyprovokoval náš 
autor Mirek Vomáčka. Pán Přibáň 
od neho chcel nejaké kresby a Míra Vo-
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máčka mu ponúkol spoluprácu s  Ta-
pírom. Prijal to, a  tak sme pre pána 
Přibáňa vytvorili sériu vtipov priamo 
na Trabant tour. 

Chystáte spoluprácu aj na ďalších po-
dobných „moto“ projektoch?

Už spolupracujeme. Ide o dvoch nad-
šencov, ktorí s automobilom Škoda vy-
razili okolo sveta (www.bigtrip.cz). Aj 
im sme venovali istú dobu miesto v Ta-
pírovi a kreslili pre nich vtipy (ukážka 
vpravo – autor vtipu: Mirek Vostrý). 
Ďalšiu podobnú spoluprácu nevyluču-
jem, možnože aj vďaka vášmu časopi-
su vznikne nejaká ďalšia. 

Keď sa povie veterán, aké auto si pred-
stavíte ako prvé? 

MB (embéčku), pretože toto auto 
sme mali, keď som bol malý a  pamä-
tám si ho, lebo vôbec nejazdilo. Stále 
sme ho museli tlačiť. 

Čo plánujete do budúcnosti? 
Pokračovať a  zodvihnúť kreslený 

humor zo dna. Naším snom je vydá-
vať Tapíra v  tlačenej podobe, zatiaľ 
ho však môžete nájsť na  internetovej 
stránke www.kkh-tapir.cz .  V  súčas-
nosti sa chystáme na  Medzinárodný 
festival kresleného humoru vo Fran-
tiškových Lázních, ktorý organizujme 
spoločne s mestom Františkovy Lázně 
(www.zlatytapir.cz). 

Za rozhovor ďakuje 
Lenka Mondočková.

Čo si možno predstaviť pod poj-
mom veterán sme sa opýtali aj 
ďalších autorov Tapíra.

© Vlado Mach 
„Keď sa povie veterán, predstavím 
si auto, ktoré sa volalo Tatraplán 
a  na  ktorom sa vozil riaditeľ lesného 
závodu v mojom rodisku, v Palárikove.“

© Josef Bílek
„Ako prvý mi napadol Velorex a  pamätná hláška z  filmu 
Vrchní prchni – Hadrák neškrábe, hadrák leští.“ 

© Pavel Starý 
„Auto Škoda vo všetkých variantoch bolo vždy perfektné.“

© Vlado Javorský
„Keďže som na  Žilinskej univerzite 
okrem scenáristiky a  dramaturgie 
prednášal aj dejiny filmu, hneď sa mi 
vybavil Laurel a Hardy a ich nezničiteľ-
ný Ford T. Ako dieťa som tiež obdivo-
val Hanzelku a  Zikmunda a  ich strie-
bornú, vzduchom chladenú Tatru 87.
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