
Kreslení je pro mne
Jiří Riki Řeháček

radost i autoterapie



Jiří Riki Řeháček se kresleným společenským humorem a satirou vážněji zaobírá už od roku 1972. Sám přiznává, že měl vždy 
nemalé problémy s autoritami, ale přeci jenom si své dětské sny naplnil - jak osobní, tak pracovní, a tak je spokojeným seni-
orem..... a nyní má opět více času na své „čmárání“ ... a kdy vlastně začal? Už ve třech letech... maloval s taťkou (severočeský 
výtvarník, herec, loutkoherec, novinář, spisovatel.... a také tělem a duší skautský činovník), a tak něco málo z posledních let...

                                      

Kreslení je pro mne 
radost i autoterapie
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Karikaturista Jiří Riki Řeháček se narodil v Podolí a je na to hrdý. 
Armáda ho roku 1986 navála do Tábora, kde zapustil kořeny a už by 
neměnil. Kreslení je jeho radost i autoterapie.                            Josef Musil

Stojí mladý voják 
před lékařem a ra-
dostně říká: „Už ne-
mám, pane doktore, 
deprese. Nadřízený 
mi to zakázal.“ Dok-
tor, typický civilista, 
se musí opřít o roh 
desky stolu a nechá-

pavě kouká s otevřenou pusou.
Na tenhle obrázek, který nakreslil Jiří Riki 

Řeháček z Tábora, hned tak nezapomenu. Už 
před lety, když jsem vtip uviděl v místních no-
vinách, jsem se mu od srdce zasmál. A zároveň 
jsem užasl. Autore, jak jsi dokázal s takovou leh-
kostí vystihnout absurditu armádní mašinérie? 
Jen trocha slov a obrysových čar…

Pokud jsem ale ukázal vtip komukoli, kdo 
neprošel vojnou, dočkal jsem se jen pokrčení 
rameny: „No a co?“

Proto když jsem navštívil typografa a grafika 
na volné noze Jiřího Rikiho Řeháčka (1957), 
hned jsem chtěl vidět právě tenhle vtip. Zapů-
sobí na mě jako kdysi? Je to přece jen více než 
čtvrtstoletí, co se za mnou zavřela vrata kasá-
ren. Riki tedy zalistoval sešitem, „jo, někde by 
tam měl být,“ skoro to vypadalo, že tam nebu-
de, a najednou na nás vykoukl z téměř poslední 
strany. A já se znovu rozesmál. „Je to furt dobrý. 
A přesný,“ zhodnotil jsem.

Za jakých okolností vaše vojenské vtipy 
vznikaly?

Porady, porady a zase porady. Nevím, jak je to 
v armádě dnes, ale když jsem tam byl já v letech 
1976 až 1997, pořád jsme jezdili na porady. Ob-
zvlášť politická školení z dob minulého režimu 
stála za to. Vůbec mě to nebavilo, sedával jsem 

s kamarády v posledních lavicích a hráli jsme 
piškvorky, kryti zády uvědomělejších kolegů. 
Když jsme se neměli za koho schovat, snažili jsme 
se vzbudit dojem, že dáváme pozor a něco si za-
pisujeme, ale duchem jsme byli mimo. Jednoho 
dne roku 1980 zase v lavicích zívalo třicet otrá-
vených lidí, kteří se sjeli ze všech koutů, aby si po-
slechli samomluvu nějakého šášuly. Tu do učebny 
vstoupil tlusťoučký soudruh. Zaujal své místo za 
řečnickým pultíkem, ale místo aby za ním stál, 
lehl si na něj břichem. A pronesl: „Položme se na 
otázku…“ V tom okamžiku pro mě ta jeho otázka 
měla čtyřky prsa a on se na ní spokojeně rozvalo-
val. Vzal jsem tužku a už jsem kreslil.

Takhle přesně se to stalo? Není to mysti-
fikace?

Mluvím pravdu pravdoucí. První kresbička 
obtloustlého soudruha na macaté otázce začala 
kolovat po učebně. Bylo mi líto, že už ji nemám, 
proto jsem začal malovat další. A další. Můžu 
doporučit kamaráda, který to potvrdí. Po letech 
jsem ho potkal a on s rozzářenýma očima hlásil: 
„Mám jich tři sta!“ „Čeho?“ „Tvých kreseb. A do-
konce mám i tu první — Položme se na otázku.“ 
Hned jsem začal žadonit: „Půjč mi je, já si je 
okopíruju.“ „Ne, ty už bys mi je nevrátil.“ A tak je 
nemám, no. Aspoň vím, že jsou v dobrých rukou.

Všech těch tři sta kreseb vzniklo jen na 
školeních?

Aby ne, když ta školení bývala až třídenní! Ale 
já už se nenudil. S tužkou v ruce jsem číhal, kdy 
se na přednášejícím projeví únava materiálu. 
Pokud jsem poslouchal pozorně, dočkal jsem se. 
Z politruka třeba najednou vypadlo: „Jak v USA 
sdělil soudruh Ronald Reagan.“ Větší výzvu si 
karikaturista nemohl přát. Šup a už jsem kres-
lil Reagana s rudou hvězdou a Řádem práce na 

prsou. Zároveň jsem tím osvěžoval své usínající 
kamarády, aby jim nepadala hlava a nezačali 
pochrupovat, což by byl na politickém školení 
průšvih.

Znamená to, že známá Donutilova věta 
z filmových Černých baronů: „Kolik zápa-
doněmeckých soudruhů se vejde do obrně-
ného transportéru,“ není nadsazená?

Podobné žblebty jsem v armádě slyšel na 
vlastní uši i já. V Černých baronech jsou nadsa-
zené jiné věci. Musím ale říct, že tenhle román už 
mě neoslovuje.

To mě u vás překvapuje…
V době, kdy jsem ho tajně četl na vojně, se mi 

ohromně líbil. A nejen mně. Znali jsme fungová-
ní tehdejších vztahů, a když je někdo karikoval 
tak vtipně jako Švandrlík, osvobozovalo nás to. 
Jakmile po 90. roce nastala jiná doba s jinými 
vztahy, někdejší vtip knihy přestal fungovat. Čer-
ní baroni totiž postrádají to, co má Haškův Švejk 
a čemu se odborně říká dějinné flegma. Hašek 
dokázal vyhmátnout úplnou podstatu absurdi-
ty doby, která je pochopitelná dodnes, i když už 
málokdo ví, jak to přesně fungovalo v rakouské 
armádě za Haškových časů. Zato na Černé baro-
ny musí čtenář nazírat jen objektivem tehdejší 
doby. Ale pak už to není čtení pro radost, která 
přináší poznání.

A co třeba Škvoreckého Tankový prapor?
Stihl ho stejný osud. Když jsem ho četl začát-

kem 80. let, bylo jasné mně a vůbec všem, kdo 
ho tehdy sehnali, že scéna, kdy záklaďáci utopí 
nenáviděného důstojníka v močůvce, je nadsaze-
ná a nikdy se nemohla stát. Zkrátka že je to tam 
proto, aby autor odventiloval přetlak, který teh-
dy v sobě měli zklamaní lidé. Jenomže když tuto 
scénu dnešní mládež vidí ve filmu, myslí si, že to 
tak v armádě doopravdy bývalo a vůbec jim to 
v kontextu tehdejší doby nedává smysl. Natož 
aby se tomu smáli.
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Stárnou podobným způsobem také vaše 
vtipy?

Stárnou a nedá se tomu zabránit. Po odchodu 
z armády, když jsem získal nové, civilní publikum, 
bylo potřeba starší vtipy hodně probrat. Veřej-
nosti prezentuji jen ty, které jsou pochopitelné 
i bez dobového kontextu a hlubší znalosti vojen-
ských reálií. Například ten, ve kterém se nemocný 
voják klepe v zimnici na radiátoru a další voják 
mu radí: „Chceš se opravdu uzdravit? Skoč si ke 
štábu pluku a zdrav, zdrav a zdrav každého, koho 
tam potkáš.“ Vojenská tematika už pro mě skon-
čila. Kreslím převážně politické vtipy a reaguji na 
dění v našem městě, okresu, kraji i ve státě.

Kdy vaše kreslení pro radost přerostlo 
v regulérní spolupráci s novinami?

Já jsem vždycky kreslil vtipy jen pro radost. 
Neměl jsem ambice, abych je někde zveřejňoval. 
Ale pravda je, že se postupem času i mezi vojen-
skými novináři rozšířila zvěst, že v armádě exi-
stuje kreslíř vtipů Riki. V roce 1983 se mi ozvali 
z příbramských vojenských novin a řekli bodře: 
„Hele, ty furt něco maluješ, pošli nám taky.“ Když 
jsem poslal, opět se bodře ozvali: „Nám se to líbí, 
je to jiný než od našich stálých kreslířů. Můžem to 
otisknout?“ „Jasně.“ A najednou mi přišel honorář. 
Bylo na svačinku a na cigárka. Tím mě to začalo 
bavit ještě víc a s chutí jsem zásoboval i Obranu 
lidu, Bojovou zástavu, Letectví, zkrátka v určitém 
období nebylo vojenských novin, kde bych nevy-
cházel.

Měl jste kvůli vtipům někdy průšvih?
Ale jo. Třeba na jednom politickém školení se 

kresbička dostala až do předních lavic. Nějaký 
trouba, který seděl vedle toho kecajícího, si všiml, 
že mezi posluchači jede papír a všichni se tlume-
ně řehtají. Okamžitě po něm sáhl a zařval: „Kdo 
to namaloval?“ Postavil jsem se. Trouba se na mě 
podíval: „Jó, Řeháček, dobře, ten nás reprezentuje 
v tisku.“

To přece není průšvih…
Taky jsem si to myslel. Jenomže sotva školení 

skončilo, trouba si na mě šel stěžovat k veliteli 
brigády. Přišel jsem o chystanou odměnu a dostal 
jsem vynadáno z nejvyšších míst. Tehdy to bylo 
bez honoráře.

Mně nejde do hlavy, jak to, že člověk s ta-
kovým náhledem na svět sloužil jako voják 
z povolání…

Když to vezmu kolem a kolem, já na tu vojnu 
vlastně šel právě kvůli malování.

A proč jste si nezvolil nějakou uměleckou 
školu?

Zvolil jsem si ji, ale byl jsem bez nároku. 
V kádrových materiálech jsem měl v kolonce soci-
álního původu jízlivě napsáno, že jsem syn herce, 
a tak jsem měl utrum. Tehdy totiž existovaly jen 
tři kvalitní sociální původy: dělnický, rolnický 
a pracující inteligence. Kdo měl v papírech něco 
jiného, znamenalo to, že je černá ovce. Místo vys-
něné výtvarné školy v Brně jsem se tedy vyučil ty-
pografem. Když potom na naši školu přišli vojáci 
z povolání dělat nábor a slíbili mi, že mi armáda 
umožní můj výtvarný talent rozvinout, neváhal 
jsem. Ono to pak sice dlouho bylo jinak, než jak 
mi zpívali, když ptáčka lapali, ale nakonec jsem 
se ke kultuře i malování přece jenom dostal.

Co byste poradil mladému humoristické-
mu kreslíři, který by chtěl svého koníčka dě-
lat profesionálně?

Vysvětlil bych mu, že dneska už se tím uživit 
nedá. Časopisy a noviny takové vtipy skoro neo-
tiskují. Specializované humoristické časopisy, po-
kud nějaké vůbec jsou, tíhnou k ubohé sprostotě. 
V nich pro skutečně vtipného autora není místo.

Takže byste mu kreslení rozmluvil?
Vůbec ne! Pochválil bych ho, že kreslí a dodal 

bych mu co nejvíc nadšení, aby v tom pokračoval. 
Vždyť kreslení vtipů je totéž co samoléčba. Když 
jsem na někoho naštvaný, nejdřív si takovou si-

tuaci nakreslím jako vtip. Najednou vidím mali-
chernost sporů a jsem rád, že jsem se s dotyčným 
nepohádal, protože bych v rozčilení určitě řekl 
věci, které by mě pak vůči němu mrzely.

Jak často se takhle léčíte?
Každý týden aspoň jednou.

Zdroj: archiv Táborského deníku

Dalším velmi plodným obdobím byl rok 2019, 
kdy vzniklo skoro 200 kreslených vtipů, ale větši-
na z nich byla reakcí na aktuální politické udá-
losti... některé jsou také tady...

Foto Josef Musil
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DOBRÁ RADA NADE VŠECHNO
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ŠKOLA JE ZÁKLAD žiVOTA
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PROfiLOVÁNí MLÁDEžE
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U PSyCHiATRA
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VZTAHy
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A ZASE JE TO JiNAK
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NEZNALOST ZÁKONů...
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REALiTA
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RADA MATKy NEMUSí VžDy BýT TA NEJLEPŠí
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EROTiKA
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KAžDý CHViLKU, TAHÁ PiLKU
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SMUTNÁ REALiTA, RÁ(T) NERAD
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NEUSTÁLE PLATí...
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POTKALy SE NA ROHU
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OCHRANA OSOBNíCH DAT A PRAxE
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UČME SE Z HiSTORiE
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POLiTiCi JSOU TAKé LiDi, ALE VěTŠiNOU ULHANí...
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SMUTNÁ REALiTA
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SLOgANy...
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úKLiD DOMÁCNOSTi
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U NÁS JE VŠECHNO MOžNé, ALE i NEMOžNé
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KRÁLOVNA NEBO PREZiDENT?
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TAK TROCHU TECHNiCKý....
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úHEL POHLEDU
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AKTUÁLNí TéMA
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A NEPOUČiTELNí
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VŠiCHNi MiLUJEME DANě, TEDy JEžíŠKA
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MiLOSTNý TELEfON
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ZDRAVOTNí POJiŠťOVNy ŠETŘí...
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DOMÁCí iDyLKA...
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AUTOŠKOLA



 KRESLENÉ VTIPY 35

30 LET OD SAMETOVé REVOLUCE
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REALiTA žiVOTA A OPTiMiSMUS
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KUŘÁCi TO NEMAJí LEHKé, OD 1. 11. 2019 i RAKOUSKO....
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KAžDÁ RADA DOBRÁ
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K ZAMyŠLENí
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MATKA S DCEROU...
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TAKé BANKy MAJí SVé DNy
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POTKALi SE U SNěHULÁKA
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STÁLE STEJNí
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ZAREAgOVALA SPRÁVNě
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SEZNAMKA...
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A žE By TO ByLO STÁLE STEJNé?
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HLEDÁ SE gENERÁLNí ŘEDiTEL VěZEňSKé SLUžBy
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POUČENí JE NABíLEDNi
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DEMOKRACiE, NÁDHERNé SLOVO....
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OTEVŘENÁ A VSTŘíCNÁ ČíNA
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VČELKA OPiLÁ Z OŠETŘENé ŘEPKy
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ACH Ty žENy...
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ČESKé LUHy A HÁJE...
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ZE ŠKOLNíCH LAViC
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POUČME SE Z HiSTORiE
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O DOBRÁ MíSTA JE NOUZE
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NOVé POVěSTi ČESKé
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MOUDROSTi žiVOTA
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A JE TO VůBEC VTiP?
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KDO ZA TO MůžE?
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POLiTiKA
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NiKDO NÁM NEZBUDE NA KLASiCKOU ŘEMESLNOU PRÁCi
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KDO TO JSOU ČSSD?
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POLiTOLOgiE
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POUČENí PRO žiVOT
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BUDEME ABSTiNENTi
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NENí ŠAŠEK JAKO ŠAŠEK, TO Ví i VAŠEK
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MOUDROST A STÁŘí
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STÁŘí JE NEVyHNUTELNé 
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HLEDÁM DůM NA iNZERÁT
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SELSKý ROZUM NECHyBí
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JOgURT NEJSOU žÁDNé ČÁRy
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SOCiÁLNí DEMOKRATé JSOU STÁLE AKTiVNí



74 JIŘÍ RIKI ŘEHÁČEK

PŘED žENOU NiC NEUTAJíŠ
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REALiTA
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PŘEDPiS JE PŘEDPiS
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NAiVKA
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LéKAŘ A PACiENT
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VýBěR DRUžKy....
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REALiTy A NADěJE
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MATKA S DCEROU
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REALiTA žiVOTA
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žENA JE PLNÁ POEZiE
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RADOSTi A STRASTi
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BOJ O KONěVA
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DOMÁCí EROTiKA
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SEN žEN, ALE NA CHVíLi...
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STÁLE PLATí...
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DOPRAVA JE NEJLEPŠí
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STÁLE VOLíME A....
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VýBORNý PODNiKATELSKý ZÁMěR
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ČESKé VýROBKy PŘEDEVŠíM...
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TROCHU MORBiDNí
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TAK TO ZKUS...
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PODOBNOST NENí NÁHODNÁ
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ZEPTEJTE SE SVéHO ODBORNíKA
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A žE By TO ByLO JiNAK?



98 JIŘÍ RIKI ŘEHÁČEK

DRSNÁ REALiTA
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BEZPROBLéMOVé TELEfONOVÁNí
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STÁŘí A STARÁ PRAVDA
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TELEViZNí fANOUŠEK
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KALAMiTy V ČESKU
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A NyNí PORAď



ŘEŠENí SE NAŠLO....
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