
Tapír č. Termín 
dodání
vtipů

Témata
Hlavní  
témata:

Strana pro 
motoristy

Pravidelná  
témata:

Nepravidelná 
témata:

Strana na téma 
„Neznámé 
planety“

Prezidentská lóže

1 /2021
do  

1. 12. 
2020

Ta naše hospůdka 
útulná  
(výčepní humor…)

Zima na silnici 
(technické služby, sníh, 
námrazy…)

Černý humor, 
zdravotnictví,  
erotika,  
žena vs. muž,  
politika,  
škola  
a vtipy bez konkrétního 
tématu, tzv MIX

Policie, UFO a vesmír, 
sport, gastro humor, 
hospoda, vinařství, 
potápěči, cestování, 
Velikonoce, Vánoce…
 
(Tato témata budou 
zařazena jen pokud 
se sejde dostatek 
kvalitních vtipů anebo 
pokud nastane pro ně 
vhodné období)

Vše co se děje 
ve vesmíru, kam 
ještě lidská noha 
nevstoupila.  
 
(Něco jako byl seriál 
Smolíkovi, kdy Ládínek 
létal na různé planety.)

(vtip či 2 o 
prezidentech celého 
světa)

2 /2021
do  

1. 2.  
2021

Březen měsíc knihy 
(vtipy na knihy, 
spisovatele…)

Duben měsíc 
bezpečnosti  
(policejní kontroly 
apod.)

3 /2021
do  

1. 4.  
2021

V jednom kole na kole 
(vtipkování na cyklisty)

Příprava na dovolenou 
– čili servis

4 /2021
do  

1. 6.  
2021

Já jsem tady vedoucí… 
(vtipy o šéfech)

Dovolená  
(problémy na cestách 
– zácpy, poruchy, 
bouračky, kontroly)

5 /2021
do  

1. 8.  
2021

Ten dělá to a ten zas 
tohle  
(profesní vtipy)

Závody  
(formule, bugatti, 
motokros, plochá 
dráha apod.)

6 /2021
do  

1. 10.  
2021

Maminko, tatínku, 
proč?  
(vtipy o dětech, 
na jejich neustálé 
vyptávání, na to jak 
rozvedeným matkám 
překáží v novém 
vztahu, jak se podobají 
svým rodičům atd.)

Pracovní automobily 
(údržba silnic, bagry, 
jeřáby, ale i zemědělské 
stroje atd.)
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Kontakt na redakci

Fakturační adresa:

Klub kreslířů a humoristů, spolek

Kollárova 1129, 363 01 Ostrov

IČO: 05176247

Korespondenční adresa:

Mirek Vostrý

Lesní 1417/15;

Cheb; PSČ: 35002

e-mail:

mobil:

kkh-tapir@seznam.cz

739 289 918 (M. Vostrý)

Naše prosba k autorům vtipů:
Prosíme, abyste vtipy, které pošlete do Tapíra, nenabízeli jiným redakcím a nešířili je po internetu. Bylo by dobré nechat nám tzv. exklusivitu aspoň 5 měsíců, tj. po dobu vydání dvou čísel časopisu Tapír ( jsme dvouměsíčník).

Souběžné zveřejnění vtipu, který je publikován  
v tištěném Tapírovi, ale i na sociálních sítích či  
u jiných tištěných periodik:
1) může být důvodem, proč vtip neotiskneme.
2) může být důvodem k nevyplacení honoráře

Výjimku tvoří:
Vtipy na aktuální politické či jiné společenské dění. Je nám jasné, že takové vtipy musí být zveřejněný ihned a to Tapír neumí. Tudíž vám nechceme bránit v tom je okamžitě zveřejnit.

Slovní vtipy 

Prosím, buďte originální a posílejte JEN svoje vtipy, které 

jste sami vymysleli, nikoli vtipy, které nejsou vaše autorská 

díla.  

Děkuji

Technické požadavky pro kreslené vtipy:

 ☺ formát JPG nebo PNG

 ☺ min. 300 DPI

 ☺ každý vtip pojmenujte svým jménem a klidně i 

názvem tématu, ke kterému se váže.

 ☺ Prosím bez diakritiky  

(např. Josef Novak-houbareni.jpg)


