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pÚvodní obrázkovník / Fotoalbum z horkého září…
ČUK jde na exkurzi po památkách
metropole
Po Nových zámeckých schodech, po
schodech z kamene… Hanák ne pannu,
ale pana Hejzlara doprovází… a tahnou
Dostála do hostince. Inu - Pražáci!
Malostranský Hanousek se jim marně
snaží v tom zabránit. Hned za nimi další
Pražák Koštýř zabrán do hovoru s hradeckým Lichým (v bílé čepici) ani netuší, že je frankfurtský Taussig právě fotografuje. A jen s lupou byste dokázali
identifikovat trojici tam úplně nahoře,
kde venkovan Kovařík zdržuje svým
výkladem o Praze rovněž venkovské
autory - Davida a Nováka.
Takto v Praze skončil prodloužený „horký týden“ ČUKu, který začal v prvý zářijový víkend v dálném Švýcarsku, vyvrcholil
v prvé zářijové úterý v Písku (bienále) a
Znojmě (GG) - a skončil v úterý 11. září
v Praze na Hradčanech ceremoniálem
Fór pro FORu. Mimochodem - ve vedlejším, dnes opuštěném Salmovském paláci
sídlilo několik desítek let právě švýcarské velvyslanectví - a tak popisovaná etapa nejen švýcarsky začala, ale málem i končila. Ale zpět: byly to dny nejvyššího stupně naší (čti ČUKézní) mezinárodní aktivity, pozoruhodné především tím, že jen málokdo dokáže cokoliv blafnout cizí řečí. Další důkaz o výhodách internacionálního žánru, jímž jsou cartoons. a teď už můžeme spoči-

1

nout za pecí na domácí půdě a jen mírně a v poklidu naši českou hroudu dál obhospodařovat. Hnojit, zalévat - ale raději moc nezorat.
Než se tak však stane, pojďme se ještě pár snímky ze jmenovaných událostí (a ze dnů
naplněných horečným děním) na chvilku vrátit:

Ještě k P + P (a L)
V Písku se udělovaly různé ceny a
letos ty dvě mimořádné poněkud zastínily
ony „poctivě porotou nasypané“. Aby také
ne, když v jedné se bylo možné (díky nábytkářské firmě JITONA) vyválet s Koštýřem a
vítěz té druhé nejvyšší (finančně), udělované
městem Písek, toho využil. Spolu z laureátem hlavní ceny tak vytvořili trojici B+K+N,
kterou všechna média (i GAG) zviditelnila.
Na vedlejším snímku teď vidíte tři
další oceněné, kteří se v Písku dočkali poct:
Jana Tomaschoffa, Jitku Holečkovou a
Radka Stesku (zleva s diplomy a trofejemi,
tradičními pískosypnými hodinami).
Steska měl velký den, neb vystavoval
současně i jako vítěz Gastronomických grotesek ve Znojmě. Cenu za něho převzali jeho rodiče (na obr. vidíte, kterak postáli Jurkasovi před panelem s obrázky na posoutěžní výstavě v galerii na Slepičím trhu).
A jelikož jsme byli už v Písku i ve
Znojmě, tak tedy do třetice se vraťme na samý začátek - na setkání elitních evropských
autorů cartoons v sýrařském Langnau. Zde
zase pózuje (své ženě?) před svými díly Jiří
Koštýř. Ten obrázek vlevo zakoupilo proslulé
muzeum Karikatury a Cartoons v Bazileji jak upozorňuje Jiří Slíva, výstava byla zajímavá i nenápadným detailem. Obrázky se
totiž označovaly dvěma druhy puntíků - jedna barva tečky znamená zamluvení pro
sbírku zmíněného švýcarského muzea, jiná
zase, že dílo bylo někomu už prodáno.
Pozvání autora na setkání cartoonistů může znamenat i nabídku na možný
úspěch. A ten znamená jistý finanční efekt
pro účastníka. Připomeňme tedy jen, že pozvání do Langnau nepřichází jen tak. U Koštýře předcházela jeho úspěšná účast na loňském I. Cartoons-Meetingu v Písku, kde se Jirkovy práce zalíbily jednomu z organizátorů
švýcarského setkání. A máme-li být zcela úplní, do Písku by nebyl pozván na mezinárodní
setkání jako autor reprezentující ČUK, kdyby před tím v rámci naší komunity neprokázal
svou úroveň a - nyní v Lasngnau potvrzenou - konkurenceschopnost.
Že to mám ještě zopakovat ve správném časosledu? Dobrá, ale jen stručně. I vaše
cesta může vypadat třeba takto: úspěch na Fór pro FORu - pozvání na CMP v Písku - pozvánka do Langnau - zakoupení díla světoznámou institucí… Jak vidno, je to docela prosté.
A absolutně není pravda pokoutně šířená fáma, že Koštýř si svojí kariéru buduje přes postel!
Ta přišla až jako bonus na konci právě popsaného cyklu…(G)
Snímky: J. Vávra, R. Jurkas, R. Koštýřová
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Bartákovo září:

1. 9. Mirek v Langnau - sobotní ráno po snídani čeká před galerií na pokyn organizátorů,
kteří účastníky festivalu odvezou na výlet po okolí Langnau.
11. 9. Mirek na Hradčanech - ve Schwazenberském paláci před vyhlášením výsledků Fór
pro FORu byl čas prozkoumat „cihly“ ostatních soutěžících.
4. 9. Mirek v Písku - v Prácheňském muzeu třímá přesýpací trofej - Hlavní cenu 7. bienále
cartoons v Písku

Fór pro FOR na 18. For Archu / Praha - LETŇANY 21. 9. 2007
Není jisté, kolik z desetitisíců návštěvníků Mezinárodního stavebního veletrhu, největší
události, kterou hostí každoročně areál PVA Letňany, nakouklo i tam, kde stojí výstava Fór
pro FORu. I zde se to sice hemží cihlami,
ale přece jen - v rozsáhlém areálu výstaviště útočil každý účastník zbraněmi všemožných kalibrů, třeba koly štěstí a svítícími nápisy na vnadách hostesek.
Jan Koutek naši expozici a frkot v jejím
okolí pozoroval se svým fotoaparátem. Ze
sady jeho snímků vybíráme pár docela pozoruhodných. Koutek k tomu píše:
1. Na přípravě "naší" expozice se podílel
Jarda "výstavák" Dostál, který se však na
veletrhu prezentoval také ve své vlastní
životní elektroprofesi smíchané s tou druhou cartoonistickou - jako autor obrázků na
obálkách publikací ELEKTRO 2007 a 2006.
To se však dělo na pultech jiného stánku.
2. Překvapivě se jeden jeho pracovník mohl
pochlubit kvalitní čerstvou (!) karikaturou od
samotného Břéti Kovaříka z jiné akce.
Předal jsem mu nádavkem katalog soutěže
Fór pro FOR. Ten mi poskytl výstavním
ruchem vytížený Aleš Vyjídák, který se o
mezinárodní soutěžní akci zasloužil měrou
vrchovatou. Foto (před svědky) odmítl.
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3. Dělo se však toho dost i v
okolí naší expozice, sestávající z třikrát třech oboustranných panelů nabitých mezinárodním vtipem, v rozsahu
srovnatelným s katalogem.
Na vysokou úroveň prezentovaných vtipů (na obr. vidět
panel s vítězným Bartákovým dílem) museli se případní zájemci patřičně vyzbrojit.
Zařízení, nabízené v protějším stánku slouží jinak účelům ryze praktickým, dle zástupce vystavující firmy urychluje práci na vyšší úrovni
až o třicet procent!
4. Jedno šikovné děvče mi
vnucovalo kvalitní cihlářský
výrobek, ale nedal jsem se…Tak mne aspoň poprosila o portrét pro e-GAG. Pěkná cihlička,
co říkáte?
Tolik Jan Koutek slovem i obrazem z ForArchu.

Glosa / Pozvánka do Prachatic: Ecce společná výstava!
Už se to blíží (2. 10. - 16,00) !
Náš dům bude znít smíchem, oznamují městské knihovnice občanům Prachatic.
Zaslouží se o to Česká unie karikaturistů, která se po dobrých zkušenostech se třemi
autorskými výstavami jedinců (resp. dvojice v případě Nosů) rozhodla vsadit na tuto kartu
svou letošní druhou kolektivní výstavu ČUKu. Po pěkné, ale nepříliš mediálně prezentované
a navštěvované zimní výstavě „Schodů“ v Praze 5 se ČUK tentokrát obrátil na někdejší
okresní město a podzimní výstavu situovat do jihozápadních Čech. S možností, že se tato
výstava - snad poprvé v dějinách ČUKu (a že už těch pokusů bylo!) - stane putovní. Jak říká
téma „knihy, knihovny a čtenáři“, přirozeným výskytištěm naší expozice by měly být další
veřejné knihovny na našem území. Ale to je hudba budoucnosti. Dosud se takřka vždy
takové plány kdesi vytratily, výstavy kdesi zůstaly založeny a snaživec, který putování
sliboval (obvykle Kobra) byl poté léta bombardován kolegy o navrácení exponátů…
Výstava tedy bude putovat možná, ale my putovat budeme určitě! Do Prachatic se
nabízí zajímavý výlet - zatím to vypadá na cestu možná i dvěma vozy z HK i z Prahy. Jedno
z aut snad poveze i výstavní katalogy, letošní největší samostatný ediční počin ČUKu. Sešit
má být barevný a plný obrázků těch, kteří se (na opakovanou výzvu v e-GAGu) výstavy
zúčastnili. Jejich počet bohužel nepřevyšuje čísla z výstavy „Nahoru po schodech dolů“ (jak
známo, chtěli jsme už k ní vydat „tlustší“ katalog, ale sešlo z toho, neb se nám počet autorů
ani úroveň příspěvků nezdála dost „repre“.) Snad se tedy nyní téma „Ecce Libris“ ukáže
jako nosnější a více vtipaře inspirující…
Zarážející ovšem letos je, že se největších prezentací účastní jen asi třetina platících ,
resp. zasloužilých neplatících členů České unie karikaturistů. Co asi dělají zbylé dvě třetiny
karikaturistů po celý rok? Relaxují snad a čtou si v GAGech? Nebo mají tolik jiných publikačních a výstavních příležitostí, že si za celý rok nenajdou chvíli na vymyšlení jediného
opravdu povedeného obrázku?
V Prachaticích se aspoň ti, kdo dorazí, budou moci v úterý přesvědčit o tom, jak se to
povedlo těm aktivnějším. I když tušíme, že ne každý z nich se namáhl stvořit zbrusu nové
dílo… A ti, kteří nedorazí na vernisáž, mohou se těšit, že - aspoň těm, svým dílem na
výstavě zastoupeným - katalog předáme na Valné hromadě počátkem listopadu.
(I. H.)
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Knihy / Nová alba humoru: Poněkud vyčůraná sranda…?
V edici „Neprakta do kapsy“ dvorního vydavatele vtipů kolegy-nestora Jiřího Wintera - nakladatelství Epocha vyšla už před pár týdny první miniknížka „S Nepraktou v hospůdce“, vázaná, celobarevná
o 80 stranách a za Kč 129,-. Někdejší Winterův libretista Miloslav Švandrlík ve stejném nakladatelství nyní vydává „Zrovna teď musíš čůrat“ - což mají být vzpomínky. Jak se píše v anotaci: V dobách, kdy nás každý týden bavil na svých stránkách Dikobraz, v jehož záhlaví se skvěl slogan
„S úsměvem, to není vtip, i v práci jde všechno líp“, byl Mistr jeho pravidelným přispěvatelem.
Netuším, zda to je míněno jako propagace nebo urážka. Pokud si někdo z abonentů GAGu memoáry
(za Kč 299,- s fotopřílohou) koupí, jistě to pro GAG dešifruje a nezapomene ty „dikobrazí“ pasáže
Mistra recenzovat, resp. vybrat nejzdařilejší pasáže, týkající se hrdinů z řad karikaturistů a vůbec historie komunisty tak veselé řízeného kr-hu.
O tom, že „všechno jde, když se chce“ (není to také Dikouškovský slogan?) svědčí kniha anoncovaná
v posledních „Knižních novinkách“. Jistý Milan Kocmánek vydal u nakladatele Carpe diem publikaci
„Ve víně je sranda“, 96 stran za 130 korun o níž se praví: Na 100 kreslených vtipů o vinařích, víně
a jeho konzumentech představuje první samostatnou prezentaci moravského kreslíře. Už obálka (na ní kresba + obláček s textem) naznačuje, že uvnitř nepůjde o žádné umělecké hody - natož pak
o přímého pokračovatele veleknězů výtvarného humoru Searleho či Chavala.
O možném úspěchu obchodním však pochybovat netřeba - vždyť zmínění autoři vědí moc dobře co u
prostého českého burana zabírá - v titulech obou publikací přece nechybí prodejnost zaručující
slova týkající se močení resp. kálení. Z toho aby se jeden pochcal i posral. (Gagmen)

Do vašich arch(L)ívů / Noviny „14 dní“ - Písek a okolí

Regionální tisk se 7. mezinárodnímu bienále cartoons v Písku věnoval velkolepě. Dnes přinášíme
ukázku z „14 dní“. Autorka zde cituje Kovaříka a Hanouska. Zmíněn je otec zakladatel Kobra.
V článku najdeme i nečekanou legraci, když si třeba přečteme větu: Tak jako hospodyňky znají
hrníčkovou kuchařku, používá porota kyslíkovou metodu. Vzápětí metodu naštěstí obasňuje Koštová: „Ve finále se před obrázky čtyřiceti finalistů umístí krabice a porotoci dostanou kyblík
(ne kyslík! - pozn. ed.) s pískem a lopatku…“ Článek doprovází vtip Jitky Holečkové (známe ho
velký z GAGu 37) a celá vedlejší stránka patří ostatním vítězným pracem! (G-men)
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Kdo je kdo ve světě cartoons / Stanislav Ašmarin (Rusko)
První vtip nakreslil tento muž před 45 lety a vyšel v novinách s hrdým titulem „Moloďjož Azerbajdžana“ - z toho je jistě zřejmé, že
dnes už to zrovna nějaký mlaďoch nebude! Stanislav N. Ašmarin,
na obrázku starém tak deset, dvacet let, má dnes knír a bradku div
ne Leninskou, vysoké čelo a další nectnosti vyššího věku vryté do
tváře. Stopy věku jsou ovšem patrné také na jeho díle, a to i na tom
novějšího data vzniku. Prostě starého psa novým kouskům nenaučíš - a proč také, když ty staré kousky se líbily - a spoustě lidí se
mohou líbit dodnes. S Ašmarinovými vtipy vyrostli svazáci a děti,
čtenáři místních časopisů v Kazachstanu, Leningradu i třeba Sverdlovsku. Ale publikoval i v celosovětském tisku. Na nedávné výstavě kreseb z posledních čtyřlet představil poněkud jiné obrázky, než
kdysi. Jsou jakoby folklorizované, což je také určitá cesta jak zaujmout svým osobitým, pro
někoho možná až
exotickým stylem. Jsou to
obrázky, které prezentuje
Ašmarin na zahraničních
festivalech - v Evropě, na
Blízkém i Dálném Výcho-dě
a také v ruských měs-tech
Jekaterinburgu a Surgutu.
Právě v tomto týdnu přišla
zpráva, že získal jeden
z dvacítky diplomů na čínské Guangxi City College
International Cartoon Noctest. A kde se ta svrchu
zmíněná výstava k 70. letům
narození starouška Ašmarina konala? V górodě jménem Lesnovo - tedy ve městě, které
právě slaví teprve 60. výročí svého vzniku! Což je přinejmenším kuriózní a zaznamenání
hodné. Něco takového by se snad nedalo u nás ani realizovat… vlastně ano; to by ovšem
musel Barták odjet za rok vystavovat… nejspíš do Havířova!?
(ih)

Ze světa / Polsko, Srbsko, Rusko, Turecko, Německo…
Katalog „Noviny“ z Kožuchowa už je k mání
Zatím je k vidění v předpremiéře na webu
přes „akrobatického čtenáře“ - zkuste
kliknout na tohle: (> zobacz) - a pokud
Gag nečtete z papíru, uvidíte katalog
v nereprodukovatelném formátu „pdf“ před
sebou na obrazovce. Už je prý ale i
vytištěn a tak se účastníci posoutěžní
výstavy Hajnosova 4. Międzynarodowego Konkursu na Rysunek
Satyryczny "Kożuchów 2007" brzy dočkají hezké pošty. Jména desítky našinců
jsou v seznamu účastníků tato: David, Dostál, Jurik, Jurkas, Koštýř, Kovařík, Král,
Kubec, Plotěná, Steska. U plné poloviny
ze jmenovaných autorů se vyskytují hvězdičky (zřejmě jsou v katalogu - nebo mají své obrázky na posoutěžní výstavě).
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Kazanevsky a Prusisz na polském Satyrblues 2007
Kresby Vladimira Kazanevskyego z Ukrajiny a karikatury Marka Prusisza z Polska mohli vidět účastníci letošního ročníku Satyrblues 2007, pořádaný Tarnobrzeským Domem Kultury v půli září. Jak poznamenává M. Hajnos, duší tohoto projektu je už léta karikaturista Wiktor Czura.
Papkinada v Jarosławi do 15. října
V klubu "Da Salvatore" v polské Jaroslawi (ul. Słowackiego) visí do půlky října výstava vtipů s názvem
"Hola, hola, Mocium Panie, stadionowy chuliganie", shrnující nejlepší práce poslané do V. ročníku
polské satirické soutěže ”Papkinada.
Nejen Vico na Slovensku, také Sawka a Łuczyński v polském filmu!
V městské veřejné knihovně v Pabianicach, v rámci Lodžského festivalu „Dialog čtyř kultur“ konala se projekce filmu Tomasze Lengrena (podezřele karikaturistické jméno!) "Dusza Słowiańska w bezduszznych czasach". Mezi výpověďmi dramaturgů, literárních kritiků, sociologů, herců a režisérů zazněly i myšlenky dvou karikaturistů - satiriků:
Henryka Sawky i Sławomira Łuczyńského (MH).
Jak se kreslí Pavarotti
Známý italský cartoons server Fanofunny více než
jiné weby tohoto druhu nezastírá, že je veden
v obchodním duchu. Je závislý na příjmech - a
proto také nerad avízuje zdarma jiné než italské
akce. Nejraději také - a to permanentně - přijímá do
vlastních „soutěží“ obrázky na různá témata, která
čas od času aktualizuje - nyní třeba to byly karikatury zesnulého italského symbolu opery - tenora
Luciana Pavarottiho. Posílalo se jen e-mailem a to
do 20. září. Vystaveny jsou práce ve virtuální
galerii: www.fanofunny.com. Více o tom a dalších
stálých soutěžích poskytuje každému adresa:
info@fanofunny.com
Pawel Kuczyňski nejúspěšnějším z Poláků
Po „horkém létě“ se na Hajnosově zpravodajském
serveru objevil čerstvý stav - jakési pořadí polských
karikaturistů co do počtu úspěchů na mezinárodní
soutěžní scéně v tomto roce. Tento RANKING
POLSKICH RYSOWNIKÓW vede po ¾ roku, stejně
jako tomu bylo v předcházejících dvou letech Paweł
Kuczyński s 9 záseky (nejvýznamnější z nich jsou
GP v Kožuchowě, 1. cena v Syrii a 2. cena v turecké Burse). Na obr. je jeho porotou oceněná práce
z červencové kapitoly „Olympijské Číny“. Jacek
Frackiewicz „bodoval“ 6x (GP v Lodži) Jerzy Gluszek (GP na Googlm 5th China LM) a Tomasz Woloszyn (GP na 5th FreeCartoonsWeb - rovněž v Číně) získali po pěti oceněních. Následují Mirosław
Hajnos, Marcin Bondarowicz, Grzegorz Szumowski (GP na IX. PortoCartoon v Portugalsku) a Zygmunt Zaradkiewicz. Pole prvé jedenáctky uzavírají Sławomir Łuczyński, Maciej Trzepałka a Henryk
Cebula (GP - Zlatý súdok v Prešově). Celkem získalo nějaké mezinárodní ocenění (včetně oněch diplomů v Číně pro stovku autorů) 39 rysowników. (IH/MH)
Cena Nosorožce I. stupně: Amorim
Cenu s poněkud nejasným názvem „Cena Nosorog Prvog Reda“ uděluje srbský humorný e-časopis
Rhinocerus od r. 2000. Za karikaturu se objevují na seznamu dosavadních výročních cen např. Voj
Stankovič - Banja Luka (2001), Ana von Reber - Buenos Aires (2004) a letos Carlos Alberto da Costa
AMORIM - Rio de Janeiro (2007)
O nás (v Polsku) bez nás
Soutěž „Jací jsme: Poláci a Češi v očích satiriků“ - konkurs rysunkowi - pořádá knihovna v polské
Nyse. Název je jen v polštině a z propozic vyplývá, že je určena Polákům (2 originály A4-A3, dedlajna
5. října...) Vítězům připadnou tři ceny po 1000,-; 500,- a 300,- zlotých. Na 16. 11. je ohlášeno vyhláše-
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ní vítězů a zahájení výstavy, která potrvá do 15. 12. Více se možná dozvíme až ten čas přijde. Koho
by nezajímalo, jak Čechy vidí jejich severní slovanští sousedé - satirici?
Čísla: 2007 = 3 + 4
V Itálii je to také málem „bez nás“ - aspoň pokud jde o soutěž Gallarate International Cartoon Contest 2007 - téma je „Numbers“. Pár dní před uzávěrkou byli mezi účastníky jen tři autoři z ČUKu Kundera, Taussig und Tomaschoff. Podobně v belgickém Olen: zde je mezi soutěžícími zatím jen
kvartet: T + T, Král Český a Kubec.
Galerie der Zeichner: Gut + Hürzlmeier
Ve Slívově oblíbené „Galérii kreslířů“ v bavorském Mnichově u madam Meisi Grillové se od 14. 9.
10. do 9. 10. koná výstava obrázků Petera Guta ba Rudi Hurzlmeiera. Otevřeno od úterý do pátku
od 13. do 18 hod. na adrese: Herzog-Rudolf-Strasse 9.

M. Zlatkovskij v Turecku
V tureckém Eskisehiru už léta působí jedno z nejvýznamnějších center výtvarného humoru na světě. Místo se nazývá Anadolu University Museum of Cartoon Art. Od začátku se tu vytvořil prostor pro prezentaci toho nejlepšího,
co satirická a humorná kresba nabízí. Týká se to hlavně
osobních „životních“ profilů nejvýznamnějších tureckých i
světových tvůrců. Čerstvým projektem je výstava Michajla
Zlatkovského (1944) z Ruska. Autora, jehož profil vyšel
před lety v GAGu (Kdo je kdo…) a s nímž loni pro GAG
hovořil P. Zavacký, vystavuje přes šedesát barevných
prací - k vidění v Eskisehiru od 26. 9. do 22. 10. t. r. (AZ)
Zlatkovskij and comp. kontra FECO
Povstání? Významní karikaturisté z někdejšího „SSSR“ Zlatkovskij, Bogorad z Ruska a Kazanevsky´z Ukrajiny navrhují
zahájit zásadní diskusi k vylepšení současného způsobu činnosti
a vedení FECO. Ve svém textu Přichází čas pro změnu FECO zmiňují malou autoritu dosavadní
organizace, která nezastupuje ani zdaleka kdekoho ve světě, některé „národní“ karikaturistické
organizace FECO jsou nereprezentativní (Iran, China, Canada, Ukraine, USA) a také další tvoří třeba
jen dva umělci z příslušného státu. K provolání se připojili jako prví Feldsteyn z USA a Despodov
z Bulharska.
Po věcné stránce lze se spoustou návrhů i s nastolením problémů souhlasit - vždyť v čase globalizace
jsou některé postupy a konání vedení FECO málo operativní, průhledné, jasné. V konkrétních bodech
pak nastolují možnosti, které FECO opomíjí, jako třeba: vlastní muzeum (Cartoon Museums' Union),
pořádání vlastních soutěží (Cartoon Contests' Union) seriózní rating soutěží a reference o jednotlivých cartoon contests (týká se kupř. zcela nekopetentních lidí v porotách), udílení Cen roku FECO
(sekce: Best political satire, Best caricature, Best cartoon, Best strip, etc.), zřízení pořádné informační
webové FECO stránky (zde se nabízejí Feldsteyn a Hajnos!), pořádání seminářů „Cartoon Art
Theory“, publikování alb nejlepších cartoonistů. Je tu i námět propojení FECO s UNESCO.
V závěru se text mění v provolání ke svržení současného vedení FECO a zvolení nového, v čele s novým prezidentem jménem Gerard Vandenbroucke. Podporu pro tohoto muže lze posílat na adresu:
new-feco@hotmail.com. K tomu se píše: Please mention your surname, country, the number of
awards, and the number of times when you were a jury member at international cartoon contests.
Zatím na toto provolání reagoval „otec zakladatel“ FECO Petrer Nieuwendijk a australský předseda
tamního FECO - a tak jsme zvědavi, jak to bude dál. Určitě se však bude hodně dít na příštím
zasedání celého FECO v r. 2008, pokud ovšem do té doby nebude svolána konference mimořádná
anebo ne-vznikne nové, lepší, prostě vzdoro-FECO.
ČUK bude tuto situaci sledovat, první závěry k tomu uděláme na základě vlastních zkušeností
s FECO už na blížící se poradě předsednictva ve středu.

Do vašich Arch(L)ívů / Znojemský hrozen; na MuHuKa ve věži zapomeňte…
Programová brožura ke Znojemskému gastrofestivalu zmiňuje ČUK
Díky Romanu Jurkasovi (budiž veleben!) jenž nelenil a jel do Znojma na cartoonistický ceremoniál,
měli jsme letos poprvé v GAGu včas výsledky. Navíc Roman dovezl i něco, co oko pozemšťanovo
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ještě nikdá nespatřilo - dvacetistránkovou brožuru Program 9. mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii. V něm si můžeme v rámci pětidenního dění najít i
úterní dernisáž GG a na mapce vypátrat, kde že leží ten Slepičí trh (je
v samém historickém centru mezi Horním a Masarykovým náměstím) kde se
vystavují VIII. GG vtipy. Navíc si tu lze do archívu uložit článek z rubriky
„Doprovodné akce“, kde mimo logo-typů ČUK, SÚK a FECO září i vtip
brněnského kolegy Vladimíra Kuby (viz vedle) a text praví mj.:
„Znalci dobrého jídla a pití, kteří se sejdou na festivalu, mají určitě
rozvinuté nejen chuťové buňky, ale jistě jim neschází ani smysl pro
humor. Určitě si vyberou obrázek, který je potěší a rozesměje, mezi 185
kresbami od 41 autorů z Čech, Moravy a Slovenska (…) Kreslený humor
je mezinárodní řečí. Ale ukazuje národní specifika, tak jako kuchyně
jednotlivých regiónů.“

Co se děje pod lešením? Aneb zmínka o skonu MuHuKa
V regionální příloze MfDNES Praha ze 17. 9. 2007 se na str. B4 Robert Oppelt věnuje Šítkovské
věži, kterou už tři roky halí lešení a na něm reklamní plachta. Pod ní Novoměstskou vodárenskou věž
opravují studenti-restaurátoři (vede je Petr Siegl, vedoucí katedry restaurátorství AVU), kteří by měli
už příští rok své dílo dokončit. Článek končí:
A co bude dál? Spolek Mánes, kterému věž patří, zatím neplánuje využít její interiér. „Existovaly
plány využít ji jako muzeum karikatur, ale nejsou na něj peníze,“ poznamenává Siegl.
Na snímku vlevo není neapolský Don Čičino, jak by se mohlo
zdát, ale náš člen Otta Schubert s chotí. Toulavá kamera ho
zachytila během jeho pobytu na letním bytě v Sadské: A to
zrovna, když se vracel z místního oblastního muzea, kde naší
unii vyjednával výstavu. Zatímco kolegova iniciativa co do
stálé expozice humoru stále nenašla ukojení, jednání vedoucí
k výstavě prý vypadají nadějně. (RJ)

Časopisy / Yeni Akrep. č. 61
Už 61. číslo Nového štíra vydal H. Cakmak z Kypru a je k prohlížení
na adrese http://yeniakrep.org/. Tak jen stručně: 22 stran, na titulu
(viz!) je dílo Marie Colino ze Španělska. Stránky 4-6 jsou věnovány
oblíbeným Blížencům ve světě cartoons. Ana von Reuber píše o
latinskoamerickém autorovi jménem Fontanarrosa, který zemřel.
Titulek: A LIFE DEDICATED TO
MAKE PEOPLE LAUGH. Na další
dvoustraně je rozhovor s věhlasným
rumunským karikaturistou: INTERVIEW WITH JULIAN PENA PAI. Od
str. 13 je věnováno pět stran Kalendáři - výtahům z propozic světových
i tureckých národních soutěží. Dvoustrana je jako vždy věnována publikacím a
katalogům, které dorazily na redakční stůl. Jsou tu barevné obálky katalogů z 11.
a 12. Haify, 18. Gabrova a 13. ročníku (dětské) Ankary. Závěr patří případům,
na něž upozorňují stránky cartoonistrights/com/home, věnované právům karikaturistů (na vyjádření) - týkají se ukrajinské kreslířky a bulharského umělce. ®

Z pošty / “U nás v Kocourkově“ později
Libčice nad Vltavou, 17.9.2007. Milí tvůrci karikatur, členové České unie karikaturistů.
Dovoluji si Vás poprosit o změnu v plánu výstavy, kterou jsem domlouval za město Libčice
nad Vltavou. Měla být zahájena letos na sv. Václava. Ale nebude. Jednak se mi nepodařilo
shromáždit dostatek peněz na kvalitní produkci celé akce, jednak téma zaujalo kolegy,
s nimiž jsem záměr promýšlel, natolik, že doporučili posunout ji do příštího roku. Tehdy se
totiž budou konat krajské volby, které jsou jakýmsi mezistupněm mezi „malou“ a „velkou“
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politikou. Bylo by tedy užitečné sladit uvedení výstavy s vědomím nadcházející příležitosti
k občanské volbě a výstavou veřejnost upozornit, že má opět příležitost rozhodnout o tom,
jaká politika se bude dělat ve vymezeném volebním prostoru „mezi“. A aby to byla politika co
nejméně kocourkovská, ale inteligentní a neupachtěná, mohli by být voliči Vaší reflexí
v dobrém ovlivněni. Navrhuji Vám též, abyste s tímto vědomím pokračovali v přípravě kreseb
pro výstavu a rozšířili jejich zaměření o témata ze všech úrovní praktické politiky. Struktura
výstavy se tím obohatí a bude moci ukázat politiku jako celek, od politiky obecní po politiku
poslaneckou a vládní. Kocourkovské principy myšlení a jednání si také nevybírají podle
velikosti ovládaného území, nýbrž podle velikosti či malosti lidí majících politickou moc. Ať
sedí na radnicích, nebo v parlamentu. V tento okamžik odhaduji termín konání výstavy
v polovině roku 2008. Budu Vás informovat prostřednictvím pana Jaroslava Dostála. Děkuji
Vám za pochopení a nezlobte se, že jsem Vás pro tento rok zklamal.
Martin Sekera, městský radní, Libčice nad Vltavou
Poznámka: Bereme toto vysvětlení jako omluvu, avšak o tom, zda budeme po dvojnásobném kocourkovském zrušení dohodnutých smluv dál pokračovat ve spolupráci s Dr. Sekerou, rozhodne až předsednictvo na svém jednání počátkem října. ®

KdyKdeCoKdoKomuProč (a) Jak?
Komu(a)Proč. Zatímco ve světě se události jen hrnou, výstava stíhá výstavu a soutěže se
navzájem přetahují o autory, na domácí frontě panuje klid. Jen
minimum zpráv členů ČUK o tom, co zrovna dělají, kam kreslí,
co vydávají či kde vystavují! Pokud máte dojem, že GAG o všem
píše, protože o všem ví, je to pocit dost omylný. To, co se v GAGu objeví není proto, že by snad edYtor neustále někam volal,
pátral, pročítal kulturní programy a rubriky v novinách. Pokud tu
najdete nějakou zprávu, je to proto, že ji někdo do GAGu poslal,
napsal anebo dal aspoň tip, kde se víc dozvědět. A nemusíte
psát zrovna o sobě - pokud někde objevíte zajímavou knížku či
rubriku týkající se výtvarného humoru - dejte také hned vědět.
Právě zde je místo na to, kde si všichni rádi přečteme, co se kde
šustne. A kedy (váš edY)!
Někdejší kolega karikaturista Miroslav Kemel se na stránkách
svého mateřského deníku MfDNES zapojil do ankety stovky významných Čechů k volbě prezidetna ČR. Otázky zněly:1. Volili
byste za prezidenta znovu V. Klause? Proč ano - proč ne? Nu a:
Kemel (viz boxík vlevo) by Klause volil. ®
Jinotaj: Tak co - žije nebo nežije?
Na adrese www.jinotajzije.cz byla vypsaná soutěž o nejlepší
jinotaj 2007. Z 83 prací zbyla v aukci jediná a to Michael
Jackson od Františka Kratochvíla. Ostatní, jak píše náš
kolega, vypadly po měsíci, jelikož jim nikdo nepřihodil ani
korunu. Jemu prý také ne. V rámci rozhoupání této aukce
teď netradičně požádal své kamarády a případné další
osoby o přihození jedné české koruny - aby věděl, co to
udělá. „Vím, ,je to skoro jako bych si sednul s kloboukem na
Karlův most,vzal si černé brýle (popř.hladového vlčáka) a
prosil o almužnu. Dobře.Tak si představte, že virtuálně
sedím na tom historickým mostě a místo těch různejch
uměleckejch suvenýrů nebo přímo s kloboukem žadoním o
příhoz. Nevím sice. kam ty prachy poputujou, ale slibuju, že
pokud by mně měly spadnout do klína, rozdám je na
charitativní akce, popř. přímo již dnes chudému Michaelu
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Jacksonovi,“ končí FrK. Zkuste tedy na výše uvedenou adresu zaskočit. Možná zjistíte, že
Kratochvílův „jinotaj žije“. Anebo, že už je po smrti?
Pijte eko-piva - a čtěte Bedrník
Tiše a pokojně (až plíživě) se povědomí o existenci ČUKu šíří několikrát ročně s každým novým
číslem „Bedrníku“ - časopisu pro ekogramotnost. Ale zároveň je to i malý kurz chápání moderního výtvarného humoru beze slov, jak se v dnešním světě nosí. V červencovém čísle 3 se
odběratelům periodika, které vychází jako podpora při začlenění enviromentální výchovy do
školních lavic, dostalo světla z žárovky karikaturisty Myung Lao Nama z Koreje. A za jménem
autora stojí i tentokrát psáno: Připraveno ve spolupráci s Českou unií karikaturistů (nutno
podotknout, že zásobování redakce světovými ekofóry je vedlejším produktem edYtorových
toulek po cartoonistických e-serverech světa.

Citát na tento týden: Ženatej holub
Jednou jsem na náměstí rozehnal hejno holubů.
V tu chvíli se mě zmocnila chuť nakreslit vtip, ve
kterém by měl holub hlavní roli. Ale ať jsem
přemýšlel, jak jsem přemýšlel - nic. prázdno (…)
Zdeptaný vlastní nemohoucností práskl jsem
sebou večer před televizi. Dávali jakýsi pořad o
práci ornitologů. Tupě jsem zíral na obrazovku a
téměř ani nevnímal, že jsem svědkem
kroužkování tažných ptáků.. Kroužky se leskly
jako snubní prsteny… najednou, bez
předchozího varování, ve mně něco i zařvalo:
Ženatej holub! A bylo to.
Jaroslav Kerles: Jak vtipy přicházejí na svět

Farkas na mejlu!
Jedním z řady mlčenlivých kolegů ČUKu byl doposud
Jan Farkas. Členské příspěvky
platí, do zahraničí soutěžní práce
posílá, domů do Budějic mu pak
ze světa chodí katalogy s otištěnými prácemi - viz tato z letošní
Marostiky. Ale my to nevěděli. A
proto ani dál nepověděli!. Dokud
jsme na obrázek náhodně nenarazili… Jako na tento tetovací na
webu italské soutěže s tématikou
KRÁSA. E-GAGy jsme mu
posílali nejprve do práce, pak na
různé adresy ke komusi… Až teď
přišla čerstvá zpráva - blesk
z čirého nebe: Posílám Vám
konečně svojí mailovou adresu: honza.farkas@seznam.cz . S pozdravem, Jan Farkas.
Tak tedy: blahopřejeme! A věříme, že nepůjde jen o jednosměrný provoz! (GAG)
Platí to pro všechny: pište, posílejte, upozorňujte - věřte, že kamarádi a kolegové
z vaší aktivity budou mít větší radost než vy sami…. (GAG)
Vostrý se předvádí!
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Nový kolega Mirek Vostrý oznamuje, že pokud máte zájem seznámit se z jeho tvorbou, má na netu
své stránky. Adresa je prostá: www.mirekvostry.cz.

Malý slovník katalogů / „S“ jako Sempé (Malý Nicolas)
Výstava „Le petit Nicolas“ (česky vydávané knížky se nazývají „Malý Mikuláš“) se konala
ve v Cannes. Z města na francouzské Riviéře si vozívají cosi filmaři (nejraději ceny). Není
proto divu, že si odtud mimo zážitků přivezl cosi i Jiří Koštýř, student FAMU (pro pokročilé).
Dá se to považovat za katalog k zmíněné výstavě. Ale také to je moc pěkný, byť útlounký
svazeček - 16 stránek a čtyři též hezky využité strany červené obálky. Autory notoricky
známých Mikulášových patálií (neplést s epigonskými Boříkovými lapáliemi od Vojtěcha
Steklače) jsou psavý Goscinny a kreslivý Sempé. O nich a trochu vůbec o všem se píše
v úvodu, kde jsou jmenovány dílem figurky z příběhů (jako Rufus), dílem osobnosti, jež si
díla (dílem literární a dílem kreslená) oblíbili - jako Prévert. Podepsáno pod tím je - město
Cannes! Hrdě - neb výstava věnovaná přímo tomuto fenoménu, se v zemi konala poprvé od 27. 7. do 2. 9. 2007.

Nás samozřejmě nejvíc zajímá, co se tu píše o Sempém. Tak především: na výstavě bylo ke
spatření celkem 84 Sempého originálních kreseb. Přivítali je v zápisu do návštěvní knihy i
takové osoby cartoonistického nebe jako za kultovní Hara-Kiri Wolinski, Cabu, Lauzier aj. Na
výstavě šlo i video - 52 minut dlouhý dokument o „Mikuláškovi“ - interview s jeho tatínky
G+S; pořad natočený v letech 1961-2 a také jsou tu zmíněny jeho filmové adaptace.
Ke spatření jsou tu i zažloutlé stránky, prvních exemplářů příběhů včetně titulní stránky časopisu Pilote z r. 1961 (La Coupe de France). Na výstavě i v katalogu (kde je tomu věnována
prostřední dvoustrana) jsou dokumentární snímky obou autorů. A stylově k výstavě i fotky z
jejich školních let. Připomeňme, že spisovatel a libretista René Goscinny (1926-1977) byl
starší než karikaturista Jean-Jacques Sempé (1932), slavný autor spousty alb a také renomovaný spolupracovník významných časopisů v čele s francoiuzským Paris-Matchem a
americkým New Yorkerem. V katalogu jsou ukázky z jeho prvých ilustračních kreseb Malého
Nicolase (celá dvoustrana) a stránka plná jen obálek k vydání příběhů v různých zemích
světa (včetně toho českého v Albatrosu) - včetně tituů, jejichž jazyk si dle písma ani neodvažujeme identifikovat. Svazeček končí kvízem za a) za b) až za c) - pochopitelně francouzským. Pro nás, čtenáře GAGu platí, že „za bé je správně“: katalog je to pěkný, vynalézavě
sestavený a hezky graficky pojatý. A doufáme, že se i malému školákovi ty výstavní prázdniny na Cote d’Azur líbily!
(I. H.)

KomiksNews #37
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K letošnímu ročníku Týdne knihoven připravila Knihovna města Plzně celorepublikovou amatérskou
soutěž s názvem Dokreslete Vhrstiho. Předmětem soutěže je krátký nedokončený komiks, jehož
poslední prázdné políčko čeká na vypointování jednoduchého příběhu. Nezáleží na míře výtvarného
talentu nebo technice, nejdůležitější je nápad a originalita. Komiks s tématem „Knihovnická bašta“ je
volně k dispozici na pobočkách Knihovny města Plzně, ale i na jejích internetových stránkách
http://www.kmp.plzen-city.cz. Ke stažení je dostupný i na webových stránkách autora www.vhrsti.cz
nebo http://vhrsti.blogspot.com. Soutěže se může zúčastnit každý bez jakéhokoliv omezení, a to
jedním i více příspěvky, které budou na adresu Knihovny města Plzně (B. Smetany 13, 305 94 Plzeň)
zaslány v ofrankované obálce (nejlépe nepřeložené ve formátu A5) nebo doručeny osobně
do kterékoli knihovny či provozu Knihovny města Plzně do 12. října 2007. Soutěžní příspěvek musí být
označen zpětným kontaktem na soutěžícího. Předlohy souboru může soutěžící využít v černobílém
provedení, popřípadě obrázky i vybarvit. Soutěž bude vyhodnocena porotou jmenovanou Knihovnou
města Plzně, jejímž předsedou je výtvarník Vhrsti. Výsledky soutěže budou zveřejněny též
na webových stránkách knihovny do 26. října 2007 i s vítěznými komiksy. Jejich autoři budou
kontaktováni a odměněni knižními a knihovnickými cenami.
Druhé vydání legendárního komiksu Vrána Jamese O'Barra připravilo Comics
Centrum. Vrána je emotivní příběh o mstiteli, který krvavě trestá smrt své jediné
lásky. Autor komiks vytvořil z vlastního zoufalství, když mu opilý řidič zabil
snoubenku. Na dvou stech čtyřiceti černobílých stranách pracoval autor deset let
a najdete na nich vedle sebe dojímavý příběh o lásce i brutální akt pomsty. Druhé
vydaní vychází v luxusnější vazbě, na lepším papíru, v upraveném překladu
a s dalšími bonusy.
Nakladatelství Divus vydává v rámci edice Dobrodružství
kolážový komiks Varlén No. 1. 2. 3. aneb Deníky všední
úzkosti. 76 stran formátu A4 napsal a nakreslil autor skrývající se za zkratkou
S.d.Ch. Jak už to u tohoto vydavatele bývá, jedná se o těžko zařaditelné dílko
balancující mezi komiksem, koláží a poezií, plné hříček, nonsensového humoru
a obsahové i formální originality.
Jako každý podzim, i letos se na pultech objevuje nová kniha
chronologicky řazených příběhů kultovní třeskoprské čtyřky. Ta letošní, v pořadí již
šestá, se jmenuje Veselé příběhy Čtyřlístku a obsahuje příběhy z let 1982 až
1984.
20. září slavnostně otevřel Klub Klamovka v režii pražských Domů dětí a mládeže
zbrusu nový Klub 4list. Kromě čtenářského koutku se staršími i aktuálními sešity
Čtyřlístku a dětským koutkem na hraní plánuje Klub 4list i výukové programy pro
školy a školky, výstavy a výtvarné, dramatické i sportovní aktivity.
Další významný průnik českého komiksu do světa zaznamenáváme díky Aloisi Nebelovi. Poznaňské
nakladatelství Zin zin press vydá na počátku října první díl trilogie pod názvem Biały Potok.
Po Neffově a Saudkově Arnalovi, který v Polsku vyšel na sklonku 80. let, se tak bude jednat teprve
o druhé české album vydané u našich severních sousedů. Biały Potok bude slavnostně pokřtěn
na Mezinárodním festivalu komiksu v Lodži, který se uskuteční 5.–7. října. Křest bude doprovázet
výstava Společenská realita v českém komiksu, která měla už na jaře premiéru v Poznani. Druhý
díl nebelovské trilogie (Dworzec główny), je naplánován na prosinec 2007, třetí (Złote góry) na březen
2008. Vydavatel má prý navíc zájem i o další české komiksy.
Vhrsti

Výsledky / Brazílie, Čína, Chorvatsko
Int. Festival of Humor & Comic Strip - FIHQ 2007 - Brazílie
Jen Kazanevsky z Evropanů získal jednu
z 5 prvých cen na brazilském festivalu
CARICATURE
I. místo: Carlus / Braz., diplomy: Alan
Souto / Braz. + Ruke / Braz.
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CARTOON
I. místo: Muhammad Ali Khalaji /
Iran,
diplomy: Askin Ayran Ayracioglu /
Turecko + Darko Drljevic / Černá
Hora + Masoud Ziaei / Iran +
Li Xiaoyang / Čína
GAG CARTOON - political satire
I. místo: Alves / Braz., Diplomy:
Serguey Sichenko / Izrael + Juniao
/ Braz.
COMICS
I. místo: Rodrigo Rosa / Braz.,
Diplomy: Marlon Tenorio / Braz. +
Andre Kitagawa / Braz.
EDITORIAL ILLUSTRATION
I. místo: Vladimir Kazanevsky /
Ukrajina (viz obrázek!!!¨), Diplomy: Chai Panich / Thajsko + Weberson Santiago / Braz.

Guangxi City College Int. Cartoon Contest - Čína
Hlavní ceny neopustily Asii a do Evropy (pomineme-li Turky) zamířilo jen pár diplomů: dva Polákům,
dva Bulharovi a jeden do Ruska (profil Ašmarina najdete v dnešním Gagu v rubrice Kdo je kdo).
1x Gold Prize: Askin Ayrancioglu - Turecko
2x Silver Prize: Muhittin Koroglu - Turecko; Mohammad Amin - Irán
4x Bronze Prize: Jinhui - Čina; Nizar Fadel Outhman - Sýrie; Li Run Tang - Čína; Makhmudjon
Eshonkulov - Uzbekistan
1x Online Common Sense Best Award - Musa Gumus - Turecko
20x Award of Merit: Sergey Sichenko - Izrael; Muhittin Koroglu - Turecko,Liou Hong - Čína; Musa
Gumus - Turecko; Muhittin Koroglu - Turecko; Jerzy Gluszek - Polsko; Mohammad Amin Aghaei Irán; Mohamad Ali Khalaji - Irán; Hamid - Irán; Zeng Zhi Dong - Čína; Rumen Dragostinov Bulharsko; Stanislav Ashmarin - Rusko; Hai Feng - Čína; Nizar Fadel Outhman - Sýrie; Jiet
Koestana - Indonézie; Young Sik - Korea; Rumen Dragostinov - Bulharsko; Jaber Asadi - Irán;
Mohammad Ali Khalaji - Irán; Marcin Bondarowicz - Polsko

3. Int. Cartoon Festival Solin 2007 - Chorvatsko
Známý „lovec cen“ Kosobukin se vrací na scénu, na níž ho loni vytlačoval Kuczyňski. A klobouk dolů i
před porotou posuzující díla zaslaná do známé chorvatské soutěže: z domácích autorů ocenila jediného - světoznámého veterána Rasingera (z Balkánu ještě Danilesca)
Grand Prix: Jurij Kosobukin (Ukrajina)
6x Special Prize:
Li Run Tang (Čína)
Raimundo Waldez da Duarte (Brazílie)

Rahim Baggal Asgari (Írán)
Oton Raisinger (Chorvatsko)
Mihael Danielescu (Rumunsko)
Javad Pasandeh (Írán)

Propozice / Čína, Indie, Argentina (a Japonsko pro děti)
6. FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival 2007 - Čína
Sekce/Téma:
1) Cartoon - tři sekce:
A) Olympic Humour (k LOH 2008 Beijing):
1. track and field events, 2. gymnastics, 3.
shooting, 4. weight lifting, 5. judo, 6.
equestrianism, 7. soccer/football, 8.
badminton, 9. tennis, 10. softball, 11. field
hockey/cricket, 12. rowing/boat, 13. swimming,
14. archery, 15. wrestling, 16. boxing, 17.
fencing, 18. basketball, 19. volleyball, 20. table
tennis, 21. baseball, 22. handball, 23. cycling,
24. paddling/skin boat, 25. sailing, 26. modern
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pen-tathlon, 27. Taekwondo, 28. Iron-man
triathlon, 29. Olympics) - vlastně všechny
sporty v olympijském programu.
B) City Life (k Expo 2010 Shanghai)
C) Free Theme
2) Caricature - čtyři sekce:
A) Famous President B) Sports Star C)
Entertainment Star D) Business Star
tj. slavní prezidenti, sportovní, umělecké a
podnikatelské hvězdy…

Deadline: 8. 11. 2007
Formát: min: A4 (210mm×297mm), max: A3
(297mm×420mm)
Počet: Neomezený
Posílat třeba jen originály vytvořené pro tento
festival! Technika libovolná, vše povoleno,
včetně digitální tvorby. Digital artworks
(CD&Disk) and good quality photocopies will
be accepted.
Prosíme: Připsat dozadu do levého horního
růžku cartoonu: name, address, tel & fax, email, title & theme, sections.
Účastníci musí přiložit k dílům i entry-form with
signature, a photograph or caricature.
Titulky a přihlíáška musí být pouze v angličtině
nebo čínštině.
After sending original drawings, all cartoonists
can participate in festival through your own Email by submitting your cartoon to:
freecartoons@126.com

e-Format: JPEG Size: max. 2000k per
cartoon - Resolution: 200dpi-300dpi
(Each e-mail must be accompanied by the
author's entry-form for the submitted cartoon.)
Ceny:
1) Cartoon: Grand Prize (1 awards), Gold
Prize (2 awards), Silver Prize, Bronze Prize:
Certificate + CD-Catalogue
2) Caricature: Grand Prize (1 awards), Gold
Prize (2 awards), Silver Prize, Bronze Prize:
Certificate + CD-Catalogue
Adresa:
Jiang Lidong
FCW2007 Cartoonet Festival
No. 01, Lane 68 YanQing Road,
Shanghai 200031, P. R. CHINA
Info: http://www.fcwfcw.com ,
http://www.fcw.cn
E-mail: freecartoons@126.com, (Only for
Festival)
Tel: 0086-13818006180

UMO - 3. International Cartoon Contest 2007, Hyderabad - Indie
UMO - International Cartoon Contest pořádá UsabilityMatters.Org ke Světovému dni použitelnosti
(World Usability Day). Všechny kvalifikované práce budou vystaveny 8. 11. v tento Den.
Téma: Health via Technology
K tomu: In today's world of touch-button technology,
we're gently reminded about the human frailty when we,
or someone amongst near and dear ones have to pay a
visit to the "Hospital". An activity inherently associated
with the physical well-being of the human body is now
surmounted by the platitude of the machines that
surround the process. The days of ''healing-touch", and
an emphatic year of a neighborhood physician are fast
being replaced by the regular hum of a machine taking
stock of your full body. Scans, Monitors, reports, tests, xrays, and more artifacts like these dominate the health
landscape today. But this is not all that bad as it has also
helped improve the quality of healthcare.
Now, this is the theme for the cartoon contest. The
participants have to highlight the chasm and the charm
created by the use of Technology to aid Health.
Ceny: Jury vybere nejlepších 6 prací, které
dostanou tyto ceny (celkem Rs. 60 000.-)
I. cena Rs. 25,000,- (Twenty five thousand 1x)
2 x II. cena Rs. 10,000,- (Ten thousand každá)
3x III. cena Rs. 5,000,- (Five thousand každá)
Bude uděleno i 5 Cen - Zvláštních uznání.
V jury budou vynikající profesionálové a sociálně aktivní
osobnosti. Pro jury budou důležitá tato kritéria: creativity,
humor, visual communication, presentation, persuasi-

veness, originality, cleverness, relevance of content and
execution to identify the winner.
Deadline: 26. 10. 2007
Počet: do 5 prací na osobu
Formát: A4 (210 X 297 mm ) or A3 (297X410)
Size (digital) : 300dpi and in dimensions that
are suitable for printing
Technika: volná. Entries in hard-copy/paper
will not be returned. Entries in digital format
may need to be reposted if the resolution is not
found good for printing.
Výstava a udílení cen:
On World Usability Day, 8. 11. 2007
Mail your cartoons keeping the competition
name in subject line to
usabilitymatters@gmail.com.
Adresa pro normální poštu je:
UMO- 3rd International Cartoon Contest
usabilitymatters.org, Plot no. 12, Penthouse,
ICRISAT colony, Road no.11, Jubilee Hills,
Hyderabad. India. 500 045
Info: ph: +91-040-23556155
Please mention a little background information about
yourself that may help identify you with your work and the
email id that will help us get back to you with any
communication.

Salon Int. Graphical Humor and Road Education Santa Fe - Argentina / jen e-mail!
Téma: "Road Education" (dopravní výchova) (intended to educate the community about traffic
regulations and raising awareness about the importance of obeying these regulations)
Dvě věkové kategorie:
A) Aimed at adults. (The adults are the target)

dospělí
B) Aimed at children and adolescents. (The
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children and adolescents are the target) děti a
puberťáci
Počet: maximálně 3 kusy, které nezískaly
žádné ocenění na jiných soutěžích.
Formát: A4 (210mm x 297mm) resp. v těchto
proporcích. The sheet of paper can be
horizontally or vertically used.
Práce lze poslat pouze e-mailem!
Adresa: salonhumorgraficovial@gmail.com
Parametry: 300 points of resolution in JPEG or
JPG format (maximum 5 Mb jedna práce)
Deadline 16. 11. 2007.
Spolu s pracemi nutno poslat: jméno a
příjmení, adresu, číslo telefonu a fotku.

Ceny: I. cena ekvivalent 1000 US dol., II.
cena ekv. US$ 600 a III. cena ekv. US$ 300
v kursu k argentinské měně v každé kategorii

If the authors of the winning prizes are minors,
the corresponding prizes will be given to the
adult legally in charge. After the evaluation of
the works, the jury might consider that there is
no winner for one or more than one category.
A notification saying who the winners are is
sent. If the winners do not reply this notification
within fifteen days (from the day when the notification is sent) this prize will be considered vacant. If the jury is willing to, it may choose a
new winner for that vacant prize.
Ocenění autoři budou informováni e-mailem
nebo telefonem.
Výstava: Prvých 250 vybraných kreseb v každé kategorii bude vystaveno v gallery in Santa
Fe city (Argentina) 1. - 9. 12. 2007. Vítězné
práce a další díla oceněná diplomy resp. vybraná jury budou vystaveny 1. - 2. 12. 2007 v
'Sala de Exposiciones DNV07 del 7th Distrito
Santa Fe de la Direccion Nacional de Vialidad'.
Pořadatel:
Santa Fe (Argentina)
Direccion Nacional de Vialidad
7th Distrito - Santa Fe (Argentina)
Avda. 27 de Febrero 2199 – CP 3000 – Santa
Fe – Tel: 0342 – 452-0031/34

Info: http://www.vialidad.gov.ar; prensadnvsfe@gigared.com.
http://www.vialidad.gov.ar/prueba_prov_nuevas/sta_fe/humor_grafico.htm;
salonhumorgraficovial@gmail.com - ENTRY FORM

8. KYOTO International Cartoon Exhibition - Výstava - Youth Division (děti)
Téma: "There is no time left!!"
Práce se musí týkat Kyotského
protokolu ke globálnímu oteplování.

Deadline: 10. 1. 2008
Věk soutěžících: 6 - 18 let.
Každý musí poslat 2 originální práce na
papíru 30x40 cm. Práce musí mít dva cm
volné plochy na okrajích. Titulky prací i
vyplněná přihláška do soutěže musí být
anglicky nebo japonsky a psána jen verzálkami - nikoliv minuskami! Bude uděleno 10 cen po 50 000
Yenů. Výstava bude v červnu až červenci 2008 v japonském Kyoto a v Manga museum při summitu
G8 na Hokkaidu. Více o soutěži, která se členů ČUKu přímo netýká, získáte na adrese:
Residence Iwakura 403, 42-1. Moroki-cho
Kamitakano, Sakyo-ku, Kyoto 606-0046 JAPAN
KYOTO INTERNATIONAL CARTOONIST CONGRESS (KICC)
Tel [81]-(75)-791-3340 Fax [81]-(75)-791-4760

Upozornění: Tuto soutěž nepovedeme dál v tabulce Kalendárium!
KALENDÁRIUM
Prodlouženo!
Hoří!
Dohořívá
Dohořívá
Dohořívá
říjen
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AKCE 2007
„Humor for the Amazon Forest - Brazílie - jen e-mailem
„Voda“, Ecocartoons - Lima, Peru - Nové!
Prize of Humour - Codogno, Itálie
Master Cup - Čína
Ranan Lurie Political - OSN (jen otištěné práce)
„Nové technologie“ - Barakaldo, Španělsko
„Intercultural Tolerance“ - Istanbul, Turecko
3. Humor Salon - Sao Paulo, Brazílie
14. Rendon - Antioquia, Kolumbie

DATUM
26. 9. 2007
30. 9. 2007
1. 10. 2007
1. 10. 2007
1. 10. 2007
8. 10. 2007
15. 10. 2007
15. 10. 2007
20. 10. 2007

GAG č.
07-28
07-38
07-23
07-24
07-37
07-18
07-22
07-29
07-29

listopad

prosinec
2008 !!!
Leden

„Peníze“ - Teherán, Írán
UMO - 3. Int. Cart.. Cont. - Hyderabad , Indie - Nové!
„Černá kočka“, WICC - Baku, Azerbajdžan - jen email - Nové!
„Stát a náboženství“ - Cartunion - e-mailem - NEW!
„Hasiči“ - Cheval Blanc, Francie
6. FCW - Beijing, Čína - NOVÉ!
"Road Education" - Santa Fe, Argentina / jen e-mail! New!
Zlatá přilba - Kruševac, Srbsko
3. Dietetic Science - Peking, Čína
Unlimited Comics - Prilep, Makedonie
„Anti-Violence“, Caretoon - Philadelphia, USA
China Olympic - Peking, Čína (ceny se udělují každý měsíc)
Woman (Žena) (nesoutěžní) - Sýrie (diplomy měsíčně)
Knokke-Heist, Belgie - new!!

22. 10. 2007
26. 10. 2007
30. 10. 2007
1. 11. 2007
1. 11. 2007
8. 11. 2007
16. 11. 2007
20. 11. 2007
30. 11. 2007
30. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
1. 1. 2008
19. 1. 2008

07-17
07-39
07-38
07-38
07-05
07-39
07-39
07-19
07-19
07-24
07-12
06-49
07-23
07-35

Propozice i výsledky soutěží zveřejňované v e-GAGu mají pouze informativní charakter. Jediným směrodatným a závazným zněním jsou originální pravidla soutěže vydaná organizátory! Ve výtazích z propozic obvykle nepřebíráme body, které jsou standardní: práva pořadatelů na otiskování zaslaných prací k propagačním
účelům, sdělení, že pořadatel nezodpovídá za poškození zásilky během přepravy na místo, resp. paragraf o
právech na výklad statusu, které má jen organizátor. (E-GAG neručí za chyby a překlepy v KALENDÁRIU)
podčaroupodčaroupodčaroupodčarou podčaroupodčaroupodčaroupodčarou podčaroupodčaroupodčaroupodčarou podčarou

Kobra zve na svůj Salon do Mánesu: „Slet divnejch ptáků“ začíná v úterý 2. 10. v 17. hodin na
tradičním místě

UVU hlásí / Koho podpořila Nadace ČFU
Výsledky výběrového řízení na udělení podpor z prostředků Nadace Český fond umění
jsou zveřejněny na stránkách nadace: http://www.nadacecfu.cz/cesky/sablona.php?obsah_stranky=nadace/prispevky_a_granty&oblast=nadace.

Aktualita:
Založen Výbor cartoonistů
Autoři kolem časopisu německých Turků Don
Quichotte zorganizovali multikulturální spolek s názvem "Cartoon Commitee" (výbor cartoonistů). Výbor dále vytvořil yahoo-skupinu
na dq-cartooncommittee@yahoo-groups. To
je uzavřená skupina, která je otevřená pouze
pro členy, kteří mohou volně komunikovat
mezi sebou.
V tyto dny diskutují námět ''Similarity imitation'' tj. „podobnost - imitace" a pozvali
edYtora e-GAGu, aby se určitě připojil do jejich výboru. Těší se, že jejich nabídku příjme.
To je to volné místečko vpravo dole na desce
portrétů členů výboru vedle Pawla Kuczyňského.
EdYtor zatím zdvořile, leč neutrálně odpověděl. (Je domluven, že nadále s nimi ve věci
povede korespondenci v jemu bližším německém jazyku). K tématu současné diskuse se
váží ukázky z rubriky „Blíženci“ resp. „Dvojníci“ v kdekterém e-GAGu. (GAG)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zpravodaj České unie karikaturistů ČUK (dříve GEK). Založen 2003. 5. ročník. Toto je 39.
(celkem 246.) číslo ( z 27. 9. 2007). Číslo 07-40 vyjde nejpozději do ?. 10. 2007.
Telefonujte na: (047) 233 243 668 * Pište na: ivan.hanousek@dreamworx.cz
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