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Číslo 2 - LÉTO 2022         15. 6. 2022 

PŘÍLOHA  -  Rozhovor s I. H.  
 

Na 3. stran ě magazínu mfDNES+TV vyšla upoutávka na rozhovor na stranách 28-33.  
Pod obsah tedy ještě potřebné vysvětuůjící slovo a  upozornění, že pod každou tiskovou 
stránkou zde reprodukovanou tak, jak vyšla 28. dubna 2022, využívá IH zbylé místo pár po-
známkami pod čarou - k dovysvětlení opovědí. Jde o fakta z původních podkladů připrave-
ných pro redakci s tím, že je pouze na rozhodnutí tazatele, co z toho použije pro finální 
podobu rozhovoru. Při kontrole během odevzdání již zalomeného článku do tisku se IH spo-
kojil s tím, že nechal vyměnit jednu z doprovodných fotografií, která byla poněkud zavá-
dějící. Do textu už však nezasahoval.   
Čtvrteční magazín MfDNES+TV má vysoký náklad, větší než běžný náklad deníku. Jeho čte-
náři jsou tzv. širší vrstvy a tomu odpovídá výběr spíš “zajímavějších” životních momentů, než 
těch podstatných. Kromě úvodu a boxu “V 5 číslech” se zde o kresleném humoru vlastně nic 
neříká. V GAGu č. 2 proto současně vychází rozhovor, který IH poskytl internetovému médiu 
Hlídací pes, určený spíš intelektuálně zaměřenému čtenáři. Těch na konci uvedených 721 
příspěvků byly texty - ne Hanouskovy kresby.. 
Protože se v magazínu, z něhož zde přinášíme rozhovor, nelze ubránit inzerci, obě sem vsu-
nuté reklamy jsme vypustili. Na jejich místě najdete několik ilustrací, nabídnutých redakci, na 
které se ve finále nedostalo. Například k soutěži o “Emila Stadiónu” v čele se Zátopkem! 
Berte obrázky navíc, plus poznámky pod čarou, jako prémii pro toho, kdo už viděl interview  
v tištěné formě a nyní ještě si pro pořádek otevřel i tuto přílohu.   (GAG) 
 
A hned první dopln ěk: “Humorista”  v úvodu představení vymyslela redakce a obsah roz-
hovoru tomu celkem odpovídá. Já to však bral, že jsem odborník na humor kreslený a jen 
jsem to oživoval životními příhodami, které měly typického čtenáře (čtenářku) pobavit.    (ih) 



 

2 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Poznámky: 
Problémy jsem měl i v sazárně. Když jsme měli hodiny věnované merkantilii, tedy drobným tiskům, tak 
jsem do návrhu svatebního oznámení dosadil jméno holky od naproti a za manžela jsem dosadil tehdy 
za krasavce braného herce Jana Valu. A rozházel jsem “fór” do schránek. Jenže její spolužák z jede-
náctiletky Zdeněk to vzal hned ráno na třídnickou hodinu, Marcela byla zrovna nemocná, takže se to 
řešilo. Kdyby to nahlásili do n. p. Mír, vylili by mě z učňovského poměru! Bylo mi  už 19 a šel bych 
rovnou na vojnu. Naštěstí to má matka s její matkou i babičkou, starousedlicí paní Dukátovou, s dost 
výraznou omluvou vyřešila, já se ručním sazečem vyučil, na novinařinu se nedostal - a vojně neunikl. 
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__________________________________________________________________________ 
Poznámky:  
Karikatura pochází z roku 1987 Václav Teichmann  ho pořídil pro rubriku Kosa na kámen v příloze 
Kvítko deníku Svobodné slovo. Tam otázky kladl jeho přítel Radvít Novák, první manžel (a otec dcery) 
Dagmar Veškrnové, posléze Havlové. V roce 1988 v týdeníku Ahoj na sobotu doprovázel rubriku 
Humoresky HUDr. Hanouska a o kvalitě portrétu svědčí, že platil i další léta. Dáša se nakonec s man-
želem přistěhovala právě do naší ulice. Ovšem na adresu Dělostřelecká č. 1 - zatímco Hanouskovi od 
roku 1922 bydlí v čísle 40.   Velký fotoportrét pořídil též už před lety u naší rodinné hrobky Martin, jehož 
máma, žena bratrance Tomáše, je též Dáša. Ale bydlí v Hradci Králové. 



 

4 

 

__________________________________________________________________________ 
Poznámky:  
 
Objasn ění pro mladší čtenáře, respektive nepražské, je potřeba u “razítka Rudého Práva v občance”:  
Večerní Praha, kde ještě jako student IH v létě 1968 pracoval, sídlila na Poříčí, v budově vydavatelství 
RP.  V OP byla tedy jen dvě razítka na stránce zaměstnavatele z roku 1968. Nástup a odchod. 
Snímek s Jaroslavem Weiglem (znali jsme se přes půl století už z Mladého světa) je z kavárny Louvre, 
kde jsme pořádali sezení poroty velké soutěže “Prazdroj humoru”, v níž hlasoval i syn dalšího cimrma-
novského herce, mladičký Vojta Kotek. Hlavní cenu obdržel Vladimír Renčín. 
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IH ke snímk ům:  Táta Antonín Hanousek rád kreslil a tak vtipně zachytil sestřenici mé matky Marii 
Svobodovou (ženu slavného sportovního novináře “Hlavy”) jak píše další dámský románek. Její bratr 
Václav Wassermann podle sestřina díla natočil veselohru Hotel Modrá hvězda. Jeho blízký příbuzný, 
můj děda ak.mal. Bohumil Lizner byl skvělý portrétista a tak třeba “udělal” i tenistu Karla Koželuha. 
Byli to předci z matčiny strany a tak jsme se s nimi vídali častěji. Ale ani po otci, ani po dědovi jsem 
výtvarný talent nezdědil, jen jejich humor. Což se projevilo, jak v založení týdeníku pro kreslené vtipy 
KUK, tak v knížce Občanské fóry , v níž jsme s fotografem Fričem po nocích v Listopadu 89 shrnuli 
pouliční lidovou vtipnost volající po odchodu komunistů a nástupu svobody a demokracie.  
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IH: Ta vtipnost už mě pak provázela celý život, včetně novinářské kariéry, ať jsem pracoval 
kdekoliv. Nahoře tři časopisy. Extrém jsem si vydával jen tak - první před vojnou jako učeň a 
druhý už po vojně v hospodě v prvém ročníku studia novinařiny na FSVP UK. To “Daj-li pívo” 
č. 4 bylo číslem posledním, pak mě sebrali estébáci. A také ve váženém sportovním obrazo-
vém týdeníku Stadión jsem měl na starosti kreslený humor a uspořádal 8 ročníků soutěže o 
nejlepší sportovní vtip - “Emila Stadiónu”; viz příloha po 5. ročníku. Pod tím  snímky z účinko-
vání v TV. Vlevo  v dokumentu pro BBC (1990), vpravo  v Událostech a komentářích ČT. Do-
le komiksy. Pro ně jsem si našel dobré kreslíře: St. Holého a začínajícího Štěpána Mareše. 
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IH: Před vojnou a na vojn ě. I na chalupě v Olešnici v Orlických horách jsem se věnoval 
skoku do výšky (tehdy končil horajn a skákalo se strédlem). Na vojně po 4 měsících u průz-
kumníků, už jako písař v Táboře, jsem ještě víc zabrousil do kultury. Už před vojnou jsem 
vymýšlel vtipy, ale nápady převyšovaly kresbu. V Mladé frontě vyšel vtip přítele Vladimíra 
Jiránka. Dole  jsou snímky z mých vedlejších aktivit. Byl jsem ve výboru dostihového Turf klu-
bu (vydával členský bulletin) a ve Velké Chuchli jsem založil dostihovou stáj Stadiónu a také 
Cenu Stadiónu - na snímku předávám ceny napajedelskému trenéru Jaroslavu Maškovi a 
žokejovi Františku Hulešovi. Hned po Listopadu jsem “přestoupil” a založll Unii českých kari-
katuristů a i po odchodu do důchodu jsem se věnoval kreslenému humoru - jako kurátor jsem 
(na fotce vedle Jiřího Hruboně) uspořádal v Praze velkou posmrtnou výstavu Vladimíra Ren-
čína. Zprvu jsem účinkoval jako organizátor mezinárodních soutěží v Česku a pak i nadále 
jako porotce soutěží také v zahraničí (Polsko, Slovensko, Kypr, Turecko). 
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V původní příloze se 
nenašlo místo na 
Emila (Zátopka) Sta-
diónu. A také o dvě 
stránky výše je text 
trochu odbytý. Proto 
jsme zadolovali v 
podkladech a našli to 
pro rozhovor, co se 
do něho nevešlo. 
Takže už zase mluví 
Hanousek: 
Ve Stadiónu netrva-
lo dlouho a už za rok 
jsem dostal (díky té 
diplomce) na starost 
výběr kresleného hu-
moru Netrvalo též 

dlouho, a už jsem začal každoročně sestavovat “Jedenáctku Stadiónu” a pořádat výstavy 
sportovních vtipů. Pak přišel zákonitě i nápad na soutěž. V Polsku udělovali ceny pojme-
nované ERYK podle křestního jména zasloužilého karikaturisty Lipiňského, zakladatele Mu-
zea karikatury ve Varšavě. Čí jméno u nás dát figurce pro nejlepší sportovní vtip? Měl jsem 
to jasné: jedině Emil. Bylo to dost riskantní, o Zátopkovi se kvúli 21. srpnu nemluvilo, ani 
nepsalo. Ale zkusil jsem to, vždyť Ťopek byl přece vždy veselý a vtipný vypravěč… 
A to mě fakt překvapilo: Prošlo to! Šéfredaktorem Stadiónu byl už básník a bohém Zvonimír 
Šupich, léta redaktor Mladé fronty, po čistkách pak nový vedoucí sportovní rubriky Rudého 
Práva… tím si asi vysloužil ten Stadión. A on ten můj nápad přivítal! Řekl, že to na ČSTV 
zařídí, aby ty ceny od Stadiónu Zátopek také slavnostně uděloval - aby je kreslířům vtipů 
osobně předával. Takže za Husáka v roce 1983 už narvaná Malostranská beseda zažila 
živého ač léta neviditelného Emila i s Danou, když na pódiu přebíral od Emila trofej Emila 
prvni laureát: Dušan Pálka. 
Navrhnout to vůbec byla buď odvaha anebo drzost. K tomu klika na šéfa. Ta drzost totiž byla 
už v té Stezce, když jsem vymyslel soutěž pro děti “O Vyčítalova Macka”. Tam to dokázal 
ustát soudruh šéfredaktor Ivan Krofta, dosazený shora, ale brzy taky musel jít. Vyčítal byl 
totiž po roce 1968 naprosto nepřijatelný nahoře. V Dikobrazu měl “zaracha” a jak byl už 
založenej, napsal na ÚV KSČ dopis, ať mu řeknou proč. Tu vyhýbavou odpověď mám v 
archívu…. A soutěž o Emila Stadiónu, v posledních ročnících už mezinárodní, největší a u 
nás jediná, vydržela až do roku 1993, kdy zanikla spolu se StadIónem. Barták, Matuška, 
Slíva i další hvězdy kresleného humoru, celkem jich bylo během 11 let osm, mají teď hlavní 
trofej a diplom z rukou Zátopka doma. Kdepak selfíčka - musíte věřit pamětníkům 
 

Na snímku  z pódia staré dobré pražské Malostranské besedy vidíte laureáta Emila Stadiónu 
Fedora Vica z Prešova s trofejí od hrnčíře z Rudolfova - a se ženou Katkou. Zleva stojí bratr 
Miro Vico, Emil a Dana Zátopkovi, nad nimi kurátor Salonů kresleného humoru Josef KOBRA 
Kučera. V pozadí uprostřed i organizátor soutěže. Emil Zátopek byl také po jednom ceremo-
niálu hostem v našem bytě. Zpívali jsme, pili, pak kluci sehnali taxíka, aby Zátopka dopravili bez-
pečně do Troji. Bohužel náš Sonet duo byl nefunkční, takže zpěv s Emilem na pásce nemáme. 
Až když nyní Zátopkovi už pobíhají jen ve filmu, našel jsem unikát z roku 1958: jak jsem byl 
posedlý tenisem, Závodem míru a atletikou, vydal jsem ručně psaný “časopis”. Bylo mi 16 let 
a místo abych doma psal úkol z ruštiny, byl jsem jediným divákem se vstupenkou na ligovém 
utkání ženské atletické ligy Slávie VŠ v. RH Praha. Konalo se na tzv. “malém vojenském” a 
ne na velkém “armádním” stadiónu, kde se konával mezinárodní “Rošičák”. A Dana právě 
tam hodila 1. června světový rekord 55,73 m! Už jsem na to zapomněl, ale našel jsem nyní 
ten můj plnícím perem psaný “Sport v kostce” číslo 1 (8 stránek formátu A5), který to od prvé 
stránky živě popisuje. Ale já si na to nevzpomněl a tím paní Danu na těch našich Emilech 
nikdy u stolu nepobavil. Obálku tohoto unikátu mezi sportovními časopisy najdete na posled-
ní stránce této renovované a vlastně chvályhodně o hodně rozšířené přílohy. 



 

9 

 

 _________________________________________________________________________ 
Poznámky: 
Dalších sedm obrázk ů jde tak trochu za sebou, ale pouze ve vodorovném řazení… 
Nahoře zleva : Ivan v 18 maturuje a čelí obdivu spolužačky (též ročník 1942) Štěpky Řehákové, stá-
lého cíle objektivu Tarase Kuščynského a pak herečky ve filmu Hynka Bočana podle Směšných lásek 
Milana Kundery. O čtyři roky později je už Hanousek (vlevo ) druhý rok na vojně a režíruje představení 
v táborském podzemí - v divadle poezie nazvaném Podívadlo. Na snímku ještě herec Ivo Helbich 
(posléze majitel tiskárny) netuší, že hned po premiéře Macourkova Živočichopisu nám zakáže umělec-
kou aktivitu plukovník Rusov (později generál a náčelník generálního štábu Čs. armády). Uprost řed:  
Tříletý Ivánek se strýčkem Slávou, barikádníkem z Letné (1945). O 44 let později je Ivan už libretistou 
komiksu,  s nímž začíná kariéra kreslíře Štěpána Mareše. V roce 2010 získává Hanousek cenu Eryk , 
udělovanou polskými karikaturisty - jediný cizinec mezi Poláky. Dole:  Jako učeň sazeč jsem ve dvaceti 
(1962) uspořádal v rámci Klubu mládeže Slavnostní odhalení trpajzlíka na našem paloučku. “Tam jsme ho 
přivezli z Malostranské besedy na plošině tramvaje, pak ho vezli na koloběžce a za pochodu po Ořechovce 
k tomu hrála celá pražská dixielandová scéna včetně klarinetisty Ivo Pešáka a bubeníka Franty Ringo 
Čecha. Krčím se u lavičky vedle kamarádky Oliny, pod pravým loktem řečníka.”  
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__________________________________________________________________________ 
Poznámky: 
Ta dost zásadní se týká kresby; v původní nabídce ilustrací nebyla, dodána byla až na poslední chvíli 
na žádost grafika, který zřejmě nečetl rozhovor, z něhož snad vyplývá, že IH karikaturistou nikdy ne-
byl (a těch 3200 vtipů do Stadiónu vybral, ne nakreslil). Nu a v těch fofrech se také opominulo, že Pi-
soár vyšel také v Sorry -  v čísle 3 prvého ročníku 1993.  
Ještě k Pisoáru - jako (sporadický) kreslíř jsem preferoval humor beze slov. Zde však se název přímo 
vnucoval, aby divák, který pod šikmou věží nevidí pisoár, ale kadibudku, nepřišel o podstatu vtipu. 
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_________________________________________________________________________ 
Poznámky: 
Tři časopisy  z různých fází novinářské dráhy.  Jako kluk jsem vydával různé časopisy spíš jen pro sebe. Vlevo   
Sport v kostce v roce 1958 v 16 letech byl unikátní v tom, že jsem byl na malém vojenském stadiónu na Stra-
hově jediným divákem (i novinářem!) na utkání atletické ligy žen RH Praha v. Slavia VŠ, kde Dana Zátopková 
hodila světový rekord. Samizdat  je i uprost řed. Za okupace v srpnu 1968 jsem v tiskárně sestavil, napsal, zalo-
mil (a též vysadil i titulek!) přílohu Večerní Prahy s fotkami Standy Tereby. Vpravo  splněný sen. Vrchol. Vtipný text 
v ikonických Literárkách (Listy  6. 2. 1969, před jejich zákazem. V kavárně Slavia se o něm mluvilo i mezi číšníky. 


