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Svoboda slova
Nic tak neomezuje svobodu

slova jako rozbitá huba.

Bezpečnost práce 
Zásady bezpečnosti práce 
znám jako svoje tři prsty.

Zdeněk Janča

Křesťanská výchova
V křesťanské škole se ptá učitelka dětí: 
„Děti, dám vám takovou hádanku. Co je to? 
Skáče to po stromech a žere oříšky.“
Přihlásí se Petřík: „Myslím, že je to veverka, ale jak 
vás tak znám, tak to bude určitě Ježíš Kristus.“

Jaký je rozdíl mezi doktorem a architektem?
Doktoři svoje zmetky schovávají pod zemí!
Lze oplodnit ženu na vzdálenost jednoho metru?
Ano, lze. Pohlavním údem dlouhým 1,20 metru.

Damir Novak (Chorvatsko)

Goran Ćeličanin (Srbsko)

Sidonius Jiro

Jiří Srna

Darsono (Indonésie)Roman Gadas

CORNE (Argentina)

Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a máme tu 
druhý ročník Mezinárodního festi-
valu kresleného humoru. 
Náš Klub kreslířů a humoristů 
vznikl proto, aby se pokusil vy-
lepšit neutěšený stav kresleného 
humoru v České republice. Tato 
dříve tak rozšířená a vyhledávaná 
forma zábavy dnes nemá na rů-
žích ustláno. Nejdříve jsme začali 
vydávat internetový měsíčník 
Tapír (je ke stažení zdarma každý 
měsíc na www.kkh-tapir.cz).
To nám ale nestačilo a tak jsme  
v roce 2015 oslovili vedení města 
Františkovy Lázně a nabídli jim 

pořádání festivalu, kde by-
chom přinesli kreslený 

humor přímo k vám, 
formou open air vý-
stavy. Na zdejší rad-
nici jsme se setkali  

 
s vstřícností a podporou, za což 
vyslovujeme náš velký dík.
Letos můžete zhlédnout, mimo 
nabitého doprovodného progra-
mu, stovky vtipů na soutěžní 
témata „C. K. Rakousko-Uhersko“ 
a „Ochrana ohrožených zvířat.“ 
Připravili jsme i speciální vydání 
Tapíra, které nám oproti loňsku 
ztloustlo na 16 stran.
A pokud byste měli humoru málo, 
zavítejte na Konopiště do restau-
race Nová Myslivna, kde jsme 
zbudovali Tapíří dům. Najdete 
tam stálou expozici kresleného 
humoru a připravujeme tam pro 
vás mnoho dalších zajímavých 
zážitků. Sledujte naše webové 
stránky a facebook.

Mirek Vostrý
předseda Klubu kreslířů a humoristů

Vážení příznivci humoru,
jsem moc rád, že se ve Františko-
vých Lázních podařilo v loňském 
roce rozhýbat festival, který baví 
lidi všech generací. To, že smích 
léčí a prodlužuje život ví každý 
a v kombinaci s naším lázeňským 
městem je to notná dávka zdraví 
pro každého, kdo si najde čas a na 
festival zavítá. Jsem přesvědčen, 
že další ročníky budou následovat. 
Letošní účast 167 autorů ze 42 
zemí je velkou odměnou všem, kdo 
se na festivalu organizačně podílí, 
ale také nemalý závazek do dalších 
let. Přeji si, aby Mezinárodní 

 
festival kresleného humoru poba-
vil co možná nejvíce lidí, aby si 
každý odnesl z Františkových 
Lázní kus dobré nálady 
a alespoň na chvilku 
zapomněl na každo-
denní shon. Jsem hrdý 
na to, že se v našem 
městě koná akce, která 
rozdává smích a pohodu 
a přeji nám všem krásné  
a smíchuplné festivalové okamžiky.

Jan Kuchař
starosta města Františkovy Lázně
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No, rozhodli jsme se vyzkoušet
ty registrační pokladny nejprve na potkanech.
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rozhovor

Co přivede člověka, nadaného 
ve zpěvu i malbě k povolání 

učitele tělocviku?
V době, kdy jsem maturoval na gym-
náziu v Teplicích, mělo tohle mé roz-
hodnutí svou logiku. V té době jsem 
se samozřejmě už hudbě i malování 
intenzivně věnoval, nicméně stejně 
rád jsem měl i sport a matematiku, 
což byl můj nejoblíbenější předmět. 
Zvolil jsem si kombinaci matematiky 
a tělesné výchovy na FTVS UK. Ča-
sem mě však srdce začalo táhnout 
zpátky k malování a hudbě a já to-
muto volání neodolal. V devadesá-

tých letech jsem svou učitelskou 
profesi pověsil na hřebík a přesedlal 
ke svým původním vášním. A mys-
lím, že jsem udělal dobře.

Co pro Vás znamená hudba?
Obrovský prostor pro seberealiza-
ci a naplnění tvůrčího potenciálu. 
Navíc mi umožňuje propojit lásku 
ke kytaře s poezií, které se věnuji 
už od svých gymnazijních let. Chci 

tím říct, že písničky nejen skládám 
a aranžuji, ale zároveň si k nim píšu  
i texty. 

Jako malíře Vás moc lidí asi ne-
zná. Můžete nám přiblížit Vaši 
techniku, oblíbená témata nebo 
kde můžeme, kromě internetu, 
Vaše obrazy vidět?
Používám techniku, která se prak-
ticky nezměnila od dob renesance. 
Maluji olejem na plátno a věnuji se 
hyperrealismu s takovým lehkým 
nádechem mystiky. V současné době 
mé obrazy visí v galerii Strahovské-
ho relikviáře. Některé mé obrazy lze 
ovšem i najít na mých webovkách. 
Takže, kdo má zájem najde je na 
www.martinmaxa.cz v sekci obrazy. 
To bude myslím lepší, než je nějak 
sáhodlouze popisovat. A takhle si 
každý může udělat obrázek sám.

Jaký máte vztah ke kreslenému
humoru? 
Je mi velmi blízký. V Čechách má 
svou velkou tradici. Nicméně moje
parketa to není. 

Nechtěl byste si to vyzkoušet?
Ani ne. Myslím si, že bych v tom jed-
noduše nebyl dobrý. Dělat humor je 
nesmírně těžká kategorie a člověk 
se s tím musí tak trochu narodit. Já 
jsem typickým zplozen-
cem znamení Ryb, takže 
v mém popisu práce je 
spíš melancholie se špet-
kou skepse. Každopádně 
ti, kteří to umí mají můj 
obdiv. Do jejich řemesla 
jim ovšem fušovat ne-
hodlám a je mi lépe na 
druhé straně barikády. 
Tedy mezi těmi, kteří  se 
rádi nechávají bavit.

Když vynecháme kreslení, co Vy 
a humor?
Mám ho moc rád. Je v pravém slova 
smyslu kořením života. Možná proto 
jsem přijal angažmá do dvou diva-
delních komedií z dílny Jaroslava 
Sypala. Máme za sebou už více než 
100 úspěšných repríz a musím říci, 
že pobavit diváka je vskutku po-
vznášející pocit.

Jak se těšíte na festival do Fran-
tiškových Lázní?
Těším se opravdu moc. Už jenom 
proto, že tentokrát budu s mou ka-
pelou, což je parta nejen skvělých 
muzikantů, ale především i mých 
kamarádů. Věřím, že se nám spolu 
s písničkami podaří přenést na po-
sluchače nejen dobrou náladu, ale  
i kousek z našeho přátelství.

Za rozhovor poděkovala Aneer

Fušovat kreslířům
do řemesla nehodlám.

„Používám malířskou techniku,
která se nezměnila od renesance.“

„Pobavit diváka je vskutku
povznášející pocit.“

MARTIN MAXA
zpěvák, leader kapely Náhodná sešlost a malíř

Míra Šticha

Roman Kelbich

Darina Kličková (Slovensko)

Kariéra miliardáře
Televizní reportér se ptá známého miliardáře, 
jak dosáhl svého pohádkového jmění.
„Víte, to bylo tak. Když jsem byl malý kluk, tak 
jsem šetřil, abych se jednou mohl podívat do Ame-
riky. A když mi bylo 19 let, rozhodl jsem se tam 
vypravit lodí. Když jsem vysílený a hladový přistál 
v New Yorku, měl jsem v kapse jen 10 centů. Za 
ty jsem koupil jedno jablko, to jsem vyleštil a na 
ulici ho prodal za 20 centů. Za těch 20 centů jsem 
koupil dvě jablka, vyleštil je a na ulici prodal za 
40 centů. Za ty jsem hned koupil čtyři jablka, vy-
leštil je a na ulici prodal za 80 centů. A tak to šlo 
pořád dál a dál... až mi jednoho dne přišel dopis, 
že jsem zdědil deset miliard.

Perličky z žákovské knížky
 » Při hodině tělesné výchovy vyndala bez dovolení 

kozu a celá třída přes ni skákala.
 » Neustále mě přerušoval při výkladu a chtěl vidět 

můj diplom.
 » Kouká se mi pod sukni, tvrdí, že hledá tužku 

a pak vykřikuje po třídě, že nosím růžová tanga.
 » Mluví sprostě a vůbec ho to nesere.

Vtip jednou větou
Přijde takhle do Agrofertu kontrola z finančáku.

Tomáš Pekárek

Cheap
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vyhledávaná lokalita = to pole za domem bude do roka zastavěné
nízkonákladový = co je to dneska 15 000,- měsíčně?
možnost úprav dle vlastních dispozic = rekonstrukce nutná
panelový byt ve standardu = 40 let tam nikdo na nic nesáhl
zajímavé dispoziční řešení = architekt už by neměl hulit to levný
aktuálně nabízíme 6 534 bytů = s internetem to prostě umíme 
prodej i s veškerým vybavením = majitele s těma krámama z bazaru vyhodili
bezbariérový = byty v přízemí se vždycky špatně prodávaly
startovací bydlení = víc než půl roku se v tom nedá vydržet
10 minut jízdy od Prahy = ve tři ráno ve Ferrari to možná dáte
rustikální = barabizna kdesi v divočině
pro náročného klienta = drahý
útulný = hóóódně malý
MHD v dosahu = na tramvaj sáhnete z okna
krásné okolí = dvě hodiny jízdy k civilizaci

Oleg Gutsol (Bělorusko)

Karel Urban

Monika Růžová

Klaus Pitter (Rakousko)

PATA

Rahim (Írán)

Milan Kocmánek

Jiří Pirkl

2x Chuck Norris
1. Jednou Chucka Norrise uštkla kobra. Po pěti 

dnech nesnesitelných bolestí had pošel.
2. Když Chuck Norris navštívil Vatikán, papež se 

k němu přišel vyzpovídat.

Václav Novák

Andrej Popov (Rusko)

QR vtipy  
čteme
s mobilem

Vezměte svůj smartphone
a poslechněte si pár fórů
v podání známých bavičů!

světová novinkav humoristickýchčasopisech
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Spolek pro obnovu Českého království je vol-
ným sdružením občanů, kteří aktivně působí na 
veřejné mínění s cílem vyvolat seriózní debatu  
o změně státního zřízení. Povídali jsme si  
s jeho předsedou Jindřichem Holubem.

Co se dnes lidem většinou vybaví, když se 
řekne monarchie?

Předně se jim vybaví staré rakouské mocnářství, robo-
ta, útlak, nesvoboda, poddanství a další negativní věci, 
které jsme se učili ve škole. Málokoho v této souvislosti 
napadne, že i dnes jsou v Evropě státy, které úspěšně 
fungují na monarchistických  principech. Ve veřejném 
mínění u nás převládá názor, že monarchie je cosi zasta-
ralého a již překonaného.

Jaké je to být v 21. století monarchistou?
Pro mě je to v současné politické situaci možné řešení 
české otázky, kam by měl náš stát směřovat a zajistit si 
jakýsi stabilizující prvek. I mezi našimi současnými po-
litiky a významnými osobnostmi je řada těch, kteří mají 
podobné cítění, ale nedávají to najevo z obavy spole-
čenské a profesní dehonestace. Ale bylo by dobré, kdy-
by se některá z osobností takto veřejně prezentovala.

Jaké výhody by lidem přinesla monarchie?
Osobnost monarchy v čele země by lidem přinesla po-
cit větší stability a pocit historické kontinuity. Současná  

politika je rozdrobená na krátké časo-
vé úseky v taktu voleb a dalších udá-
lostí, nad které se monarcha dokáže 
povznést. Monarchie se dá přirovnat  
k rodině, kterou považujeme za 
základ společnosti. Rodiče se snaží 

co nejlépe vychovat děti. Děti ctí rodiče. Re-
publika nectí zásady rodiny a v jejím čele může 

stanout problémová osobnost viz Porošenko či Trump. 
Dnes se prezidenti mění v rychlém sledu a vyčerpává se 
zásoba kvalitních osobností. Kdežto monarcha je připra-
vován na svoji službu od dětství...

Kdo by byl dnes českým 
králem?
Vznikem českosloven-
ské republiky nezanikl 
český královský rod. Byl 
by to Karel Habsbursko-
-Lotrinský, který žije 
v Salzburgu. Korunním 
princem je jeho 20letý 
syn Zvonimír, úspěšný 
automobilový závodník.

Je změna státního zří-
zení u nás reálná?
Nyní určitě ne, přímý 
návrat k monarchii je za-
tím v nedohlednu. V prv-
ní řadě je naším úkolem dělat osvětu, snažit se vyvrátit 
lži a mýty. Hlavní cíl je velmi, velmi dlouhodobý.

Vy jste i starostou obce. Nemáte vnitřní rozpor?
Jsem starostou už sedmé funkční období, takže v tomto 
ohledu jsem jakýmsi monarchou (smích). Akorát musím 
vždycky přetrpět obligátní volby. Ale starostu dělám 
hlavně pro obec.

Přijedete na festival do Františkových Lázní?
Ano, přijedeme moc rádi. Na našem stánku budou mít 
lidé možnost si s námi popovídat a nabídneme jim naše 
upomínkové předměty.

Za rozhovor poděkoval Michal Tlapa
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u Mnoho druhů živočichů i rostlin na Zemi 

je ohroženo vyhubením, některé jsou 
známé už jen z obrázků. Ve většině přípa-
dů je na vině člověk, který ničí přiroze-
né prostředí, kde zvířata a rostliny žijí. 
Pokud je vykácen deštný prales (např. 
kvůli pěstování palmy olejné), nelze očeká-
vat, že pralesní druhy se odstěhují jinam a při-
způsobí se životu v kukuřičném poli. Narůstá znečištění 
vody, půdy i ovzduší. Šíří se nepůvodní choroby a invazní 
druhy, s nimiž si místní fauna a flóra neumí poradit. Lidé 
také stále divoká zvířata loví. Důvody jsou různé − někdy 
jde o obživu či tradici, ale většinou jsou hlavním důvo-
dem peníze. Bohatí lidé mají zájem o dekorace, gurmán-
ské zážitky, tradiční medicínu, kožené výrobky, zvláštní 
kosmetiku, pet-mazlíčky, lovecké trofeje... a jsou ochot-
ni za to platit. Obchod s wildlife je velmi výnosný (stu-
die Světové banky z roku 2005 uvádí celosvětový obrat 
cca 240 miliard eur ročně). Peníze jsou také důvodem, 
proč je do tohoto byznysu zapojeno mnoho organizo-

vaných kriminálních skupin. Letecká do-
prava umožňuje poslat téměř cokoli  
a kamkoli. Stovky milionů rostlin a živo-
čichů (ohrožené druhy nevyjímaje) jsou 
každý rok uloveny či sebrány z přírody 
a prodány příp. pašovány. Největším 

konzumentem wildlife je EU a Čína.
Lidé obvykle neuvědomují, co všechno se 

za obchodem s ohroženými druhy skrývá, neumí nebo 
nechtějí si představit všechny souvislosti. V Evropě ne-
bývají vidět drastické záběry z lovu, mrtvá těla zvířat, 
uřezané kly či rohy, zvířata v klecích připravená na 
transport, stahování kůží apod. Kožená kabelka v lu-
xusním obchodě, pěkný kožich nebo papoušek v kleci 
nevypadají nijak strašně, jenže každý kožený výrobek 
vznikl tím, že zvíře bylo zabito. Na počátku každé sošky 
ze slonoviny byl zastřelený slon a uřezané kly. Papoušek 
v přírodě žije zcela jiný život než v kleci… 
Pokud chcete ohroženým druhům pomoci, přemýšlej-
te nad souvislostmi a dávejte pozor, co kupujete.
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Vladimír Dvořák

Jaroslav Cimprich

Petr SlabaJiří Cermon

Paolo Roberto (Brazílie)

Václav Linek

Oleksy Kustovsky (Ukrajina)

Kapitální úlovek
Potká americká výprava drsných lovců výpravu
ruskou, která nese na tyči uloveného medvěda.
Američané se ptají: „Grizzly?“
Rusové: „Nět, strelili.“

Pomoc zvířatům
Na hot line společnosti pro ochranu zvířat zazvo-
ní telefon. Ozve se rozčilený hlas:
„Okamžitě sem přijeďte! U nás na zahradě sedí 
na stromě pošťák a hrozně sprostě nadává naše-
mu dobrmanovi!“

Odhalení busty císaře a českého krále Fran-
tiška Josefa I. v Pohledi na Havlíčkobrodsku

Pavla Říhová, CITES
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Honza
málem králem

Komárům panoval špatný král. Co se špatným 
králem? Svrhnout (pokud se nechá) a dosadit 

nového, lepšího. Tak se stalo, že komáři volili 
nového krále.
Komářím králem se však nemůže stát kdekdo. 
Podle prastarého komářího zákona se králem 
stane ten komár, který se dostane pod kůži pana 
Hrošáka. Na kůži pana Hrošáka (je to politik) 
si však každý normální komár poláme sosáček;  
a to proto, že pan Hrošák má hroší kůži. A jako 
správný politik raději druhým krev pije, než by 
se sám nechal vysávat. Ale občas přece jen musí 
o nějakou tu kapku přijít, jinak by komáři ne-
měli krále.
I komár Honza zatoužil stát se králem. A neve-
dl si vůbec špatně. První, co ho zajímalo, bylo 
to, jak se dostal pod kůži pana Hrošáka bývalý 
král. Bylo to prý díky tomu, že se u lidí zrovna 
chystaly volby a v tomto předvolebním čase mu-
sel pan Hrošák vyměnit hroší kůži za beránčí. 
A protože beránčí kůže není pro komára žádný 
tvrdý oříšek, stal se tenkrát králem první komár, 
který přišel (to by jeden nevěřil, za co všechno 
můžou volby...). Druhé, co Honzu zajímalo, bylo 
to, zda se u lidí zase náhodou nechystají volby. 
Protože však na žádném plotě ani sloupu neviděl 
obrázky s usměvavými, vyhlazenými tvářemi, 
odpověděl si na tuto otázku sám: „... když ne-
pomůže beránčí kůže, pomůže jiná...“, a rozle-
těl se za Hrošákem. Co se dělo dál, to s jistotou 
nemůže říct nikdo, ale proslýchá se, že Honza 
počkal, až si Hrošák svlékne košili a mocně mu 
foukl na záda. Hrošáka přešla zima a naskočila 
mu husí kůže. To byla šance pro Honzu − oka-
mžitě zabořil sosáček a sál. Než však stačil ode-
brat zákonem požadované množství krve, přešlo 
Hrošáka teplo a naskočila mu zpátky hroší kůže, 
která uvěznila Honzův sosáček. Tak se Honza ne-
stal králem a ani se neví, zda se jím stal někdo 
jiný. Možná raději komáři čekají, až zase bu-
dou u lidí volby. A kdyby se u lidí někdo zasadil  
o vyhlášení předčasných voleb, kdoví, zda za tím 
nestojí komáři...

A jaké z této bajky plyne poučení pro lidi? Snad 
jen pro kanibaly: „Když dostanete chuť na drů-
beží maso, nemusíte hned kvůli tomu honit husu 
po dvoře. Stačí, když si počkáte, až nám naskočí 
husí kůže.“ A poučení pro zákonodárce: „Jsou na 
tom naše zákony lépe než komáří zákon, který 
nutí mocichtivé komáří samce, živící se výhrad-
ně rostlinným nektarem, aby sáli krev?“

JiMi

Poz
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HLÁŠKY?

(správné odpovědi jsou na str. 12)

„Liguére! Liguére!“
„Toníku, nepij mi tu kořalku! 
Víš, že pak děláš psí kusy!“

1

„Nejlepší státní zřízení je co? 
Repu...“
„... blika...“
„Ale tatínkovi to nebudeme co?“
„Řikat.“

„Milej zlatej.“
„No vidíš, ještě dva tři výslechy  
a budeš umět česky.“

3 6

„To je dobré.“
„To jsi složil.“4

„Vystrč prsa, ať si  
tě někdo všimne 
a zaplatí ti útratu.“5

„Jen počkej až táta vystřízliví,

ten ti jich nandá.“2

povídka

Frýba/Ditrich/Tlapa

Radek Steska

Oleg Dergachov (Kanada)

Pavel Rychtařík

Maxim Smagin (Rusko)

Anner

Bořivoj Švéda

„Můj starej je na zabití...
Jakmile se svlíknu začne brečet.“
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Odpovědi ze str. 10: 1. Anton Špelec, ostrostřelec; 2. Slunce, seno, jahody; 3. Jára Cimrman ležící, spící; 4. Rok ďábla; 5. Ženy v pokušení; 6. Kolja.

Vtip absolutního vítěze prvního 
ročníku festivalu, opavského kreslíře 
Boříka Frýby, známého rovněž pod 
jménem Dědek RUM.

Mirek Vostrý

PASTA

Vlado Mach (Slovensko)

Václav Veverka

C. B. SHIBU (Indie)

Stenlly (Slovensko)

Od 11. do 16. července 2016 patřily Františkovy Lázně 
vtipům. O léčivých účincích smíchu se mohli obyvate-
lé města a lázeňští hosté přesvědčit na Národní třídě  
a kolonádě. Probíhal zde totiž Mezinárodní festival 
kresleného humoru. Na pět stovek kreslených  vtipů 
zde vystavilo pět desítek autorů ze sedmi evropských 
zemí a osobně se festivalu zúčastnilo 34 autorů. Jed-
nalo se o první ročník a úplnou novinku v kulturní na-
bídce  města. Během půlročních příprav se nám s Měs-
tem Fr. Lázně podařilo najít zajímavý recept na to, jak 
přitáhnout pozornost ke kreslenému humoru. 
Zadali jsme dvě povinná témata. První bylo Dějiny na 
vlně humoru. Tam mohlo být cokoliv, co se týká dějin. 
A druhé téma bylo Františkovy Lázně, což se samo-
zřejmě nabízelo. Asi bychom řekli, že to druhé téma, 
Františkovy Lázně, mělo větší úspěch. 
Týdenní výstava vyvrcholila v pátek a sobotu kultur-
ním programem. Představili se kynšperské mažoretky 
s Městskou hudbou Kynšperka nad Ohří. Novocirkusová 
skupina pěti mladých artistů s názvem Cink Cink Cirk 
přivezla představení s lapidárním názvem Bum.
V sobotní pravé poledne pak své One Man Band spustil 
Alexandr Zoltán, kterého vystřídal promenádní kon-
cert skupiny Dixieland Messengers Praha. Od 16 hodin 
si přišly na své děti. Kočovné muzeum strašidel si pro 
ně připravilo pohádku a program pak vyvrcholil vyhlá-
šením výsledků soutěže.
„Když tento nápad vznikal loni na podzim u mě v kan-
celáři s Mirkem Vostrým, předsedou Klubu kreslířů  
a humoristů Tapír a s panem Arnoštem Němcem, šéfem  
Městského kulturního střediska, tak si nikdo z nás úpl-
ně neuměl představit, jak to všechno proběhne, jak 
to bude vypadat, a jestli se to povede. Já doufám, že 
se všem festival líbil a že  se návštěvníci bavili. Děkuji 
všem těmto lidičkám a všem, kdo nám pomáhali, aby 
se tento festival mohl zrealizovat,“ poděkoval za měs-
to jeho starosta Jan Kuchař.

Všichni přítomní autoři vtipů se společně představili 
veřejnosti a ještě před vyhlášením výsledků se
podepsali na pamětní tabuli. Divákům mezitím zahrá-
la chebská skupina Koala. Jako první byla vyhlášena 
Cena poroty s těmito výsledky:
1. Vladimír Líbal
2. Mirek Vostrý
3. Damir Novak (Chorvatsko)

Pak následovalo vyhlášení Ceny Zlatý Tapír čtenářů. 
Výsledky se vybíraly dle hlasování návštěvníků:
1. Sławomir Łuczyński (Polsko)
2. Bořek Frýba
3. Bořek Frýba

Další cenou byla Cena města Františkových Lázní,
nazvaná Zlatý pramen. Zde soutěžily pouze vtipy  
na téma Fr. Lázně. Zástupci města rozhodli takto:
1. Bořek Frýba
2. Vladimír Líbal
3. Petr Slaba

Na závěr se vyhlašovala hlavní cena, ZLATÝ TAPÍR. 
Toto ocenění získal autor vtipu, jehož vtip dostal nej-
víc hlasů po sečtení hlasů všech předchozích soutěží. 
Po sečtení bylo jasné, kdo je Zlatý Tapír pro rok 2016:
1. Bořek Frýba
2. Vladimír Líbal
3. Mirek Vostrý

Ohlédnutí za loňským ročníkem
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POMŮCKA: 
ENNEODA, 

ORS

ZNAMENÍ 
ZVĚROKRU-

HU

SPZ OSTRA-
VY

ZAČÁTEK 
TAJENKY

CENA AMER. 
FILM. AKA-

DEMIE

SLADKÝ 
ROHLÍK

ASPIK

NÁVĚSTÍ

TROŠKU

KOPNUTÍ

DRŽADLO 
(NÁŘEČ.)

SLOVEN. 
ČÍSLOVKA

JAKÁ

ZKRATKA 
SVĚTOVÉ 
ORGANI-

ZACE

SPORTOVNÍ 
ZKRATKA

KONEC 
TAJENKY ENIODA NEPŘÍTEL 

ROMŮ
AFRICKÝ 
JAZYK

AMERICKÁ 
DRUŽICE

ČERNÝ PTÁK TESKNOTA

CHOBOTNA-
TEC VNÍMÁNÍ

HADRY NA 
VÝROBU 

VLNY

FLÍČEK

ČASOVÁ 
SPOJKA

OVOCE 
(NĚMECKY)

SARMAT PATŘÍCÍ 
JANĚ

ZÁPISNÍK CIZOPASNÍK

ČÁST ROST-
LINY

ČÁST TĚLA 
KRÁVY

SEKNOUT

DOBŘE 
(FRANCOUZ.)

STUPEŇ 
RYCHLOSTI TÁZACÍ 

ZNAMÉNKO
LESKLÝ 
NÁTĚR

ŘÍZNUTÍ

SAMOTNÝ
SVĚT ÚSTNÍ VODA

HASIT ŽÍZEŇ JUBILEJNÍ

TŘEPETÁNÍ

DOMÁCKY 
SVATAVA

ROZKOŠ

ZVÍŘECÍ 
CHLUPY

ŠMRNC ŘADOVÁ 
ČÍSLOVKA

ZKR. ATLET. 
KLUBU

ZNAČKA 
OBUVI

ZKR. ZÁKL. 
PROSTŘEDKŮ

TEP

MÍT SNY
NEDOBRÝ INIC. HER. 

ZEDNÍČKA ZN. ČIST. 
PROSTŘED-

KUJM. PROZAI-
KA PAVLA TEMNOTY

DOMÁCKY 
CEDRIK

SPZ OPAVY VÁHOVÁ 
JEDNOTKA

UNIVERZITA 
KARLOVA TOUHA

ČLEN 
SKAUTSKÉ 
ORGANI-

ZACE

ROZDRTIT 
MLETÍM

SOUSEDKA 
(HOV.)

KONCOVÁ 
ČÁST RA-

KETOVÉHO 
MOTORU

Buď si budeme načesávat tuhle přiblblou ofi nu,
nebo ... (tajenka)!

Tajenku křížovky 
najdete na straně 10.

Jiří Havel / Na slovíčko se slovy
ANEKDOTA: Jen abyste se na mě neztrapnili.
ČMÁRANICE: Moji lékaři mi rozumějí!
HISTORIK: Pracuji na budoucnosti naší minulosti.
KACHNA: Nejvíc vypečená bývám v bulvárním tisku.
MOBIL: Vycvičil jsem nejedny prsty k virtuozitě.
PADÁK: Nejlíp se snáším, když jsem zlatý.
VIZITKA: Stejně vám všechno neprozradím.
ZMRZLINA: Samá voda... samá voda...
Za všechen svůj majetek vděčím českému jazyku.
Stal jsem se jeho vděčným tunelářem.

Pepeemilio

DanQ

Mejla

Nenad Ostojić (Chorvatsko)

Grzegorz Nita a Mateusz Budziakowski (Polsko)

Vladimír Balcar



10.–15. 7. 2017
Program festivalu / The Festival program 
10.−15. 7. Open Air výstava v prostranstvích Národní třídy a kolonády

14.7.   Moderátor Petr Batěk
15:30−17:00  Promenádní koncert
    Clarinet Society Teplice
17:30−19:00  Martin Maxa s kapelou
20:00−22:00  Kroky Michala Davida
   (revival)

15.7.  Moderátor Petr Batěk
10:00−11:00  Mažoretky
11:00−11:45  Představení „Malíři“ Bratři v tricku − moderní show při níž je    
   propojeno technicky náročné žonglování s pohybem a výrazem

12:00−18:00  POKUS O KRESLÍŘSKÝ REKORD. Bude se kreslit obří vtip, který nakreslí
   společně všichni přítomní kreslíři. Pokud se rekord povede, bude zapsán
   do České knihy rekordů. Rekord probíhá ve spolupráci s agenturou Dobrý 
   den Pelhřimov, Elsten a.s., Barrunto s.r.o. a Dr. Adler Františkovy Lázně.

14:00−15:00  Bubenická show − Tam Tam Batucada
   a brazilské tanečnice
15:30−17:00  Promenádní koncert Dixieland Planá
17:30−18:05  Pomáda SHOW − největší hity české  
   verze nejslavnějšího amerického
   muzikálu všech dob, zpívají herci  
   původního pražského nastudování
   v originálních kostýmech
18:15−19:15  Vyhlášení vítězů ZLATÝ TAPÍR a rekordu
19:15−19:55  Bavič a imitátor Petr Jablonský
21:00−22:00  Žlutý pes

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, bez kterých by festival nemohl vzniknout. 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KRESLENÉHO HUMORU FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL FRANZENSBAD

2. ročník
2nd year

617 vtipů
   od 167 autorů

 ze 42 zemí světa
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