
Kresba Bedřicha Kopecného. Vpravo je plakát s ilustrací 
Jiřího Wintera k Výstavě veselých kreseb v čítárně městské 
lidové knihovny v Chotěboři, ofset, 400 × 315 mm, 1960.
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Prvních dvacet let „firmy“ na výrobu kresleného humoru

 Kresby se signaturou Neprakta se půl století objevovaly 
na stránkách novin, časopisů a knih. Ilustrovaly povídky a romány 
Miloslava Švandrlíka nebo rady manželským párům od doktora 
Plzáka. Originály bývaly poměrně často k vidění v galeriích a vý-
stavních síních, zatímco reprodukce visely nad ponky v továrních 
dílnách, na plechových dvířkách šatních skříněk i v kabinách 
nákladních aut. Zvláštní oblibě se těšily „prsaté nymfy“, které 
Bohumil Hrabal označil za originální československé pin-up girls.
 Nepraktovy obrázky se staly součástí populární kultury 
a jejich tvůrce Jiří Winter (1924–2011) byl díky četným vystoupe-
ním v televizi veřejně známou osobností 70. a 80. let. 
Už tehdy si ale jen málokdo pamatoval, že Neprakta byl původně 
pseudonym autorské dvojice. Společně s Winterem ji od roku 
1949 tvořil spisovatel a výtvarník Bedřich Kopecný (1913–1972), 
který také zvláštní jméno vymyslel.
 I když Jiří Winter později charakterizoval spolupráci 
s Kopecným jako „firmu“, šlo o čistě přátelskou dohodu. Bedřich 
Kopecný vymýšlel a načrtával náměty, které pak předával 
mladšímu příteli, trpělivému, pracovitému a nesmírně cílevědo-
mému kreslíři, aby je finalizoval pro tisk. Nabízí se otázka, proč 
vlastně Kopecný své nápady nepublikoval samostatně. Určité 
zkušenosti získal už na přelomu 30. a 40. let, kdy v novinách 
a časopisech uveřejňoval krátké povídky s vlastními ilustracemi. 
Z dochovaných kreseb je zřejmé, že karikaturní kresbu zvládal 
stejně dobře jako jeho kolega.
 Jedním z důvodů, proč tehdy nevystupoval pod vlastním 
jménem, bylo pravděpodobně předúnorové angažmá v národně 
socialistickém tisku. Od února 1947 psal fejetony do týdeníku 
Svobodný zítřek, v němž vycházely komentáře ministrů Drtiny 
a Ripky nebo ostré polemiky Bohuslava Brouka s komunistickou 
ideologií a politickou praxí.
 Kopecný uplatnil znalosti získané soukromým studiem 
orientálního umění a situoval své příspěvky do fiktivního Abdu-
listánu, maličké pouštní země, kde se „nemluví o ničem jiném než 
o politice“. V průhledných jinotajích se prostřednictvím výřeč-
ného Sajída Abdula vyjadřoval k dění na domácí politické scéně 
i k vývoji mezinárodní situace. Ironicky komentoval nepřetržitý 
řetězec sporů v „Národním šiku“, plánovité budování šťastných 
zítřků nebo propagandistickou činnost „Hodnostářství Opravdu 
Uklidňujících Pravdivých Informací“.
 Abdulovy postřehy byly vtipné, chytré a trefné. Nedělaly 
si iluze o nezištné dobročinnosti západních demokracií, o sku-
tečných záměrech nového východního spojence ani o povaze 
jeho Pravých Přívrženců, ochotných rozpoutat bratrovražedný 
boj, pokud by většina neustoupila jejich požadavkům. 
 Abdul občas vycestoval i za hranice své malé pouště, aby 
se účastnil konferencí se Zástupci Zmoudřelých Zemí. Zprávy 
o výsledcích jednání, které pak tlumočil v radě šejků, nebyly 
příliš optimistické: „Každý se o nás nezištně zajímá, ačkoliv chtěli 
obrátit naši poušť v písek. Ale urovnal jsem to na všech stranách. 
Něco si vezmou, něco jim dáme a o něco asi přijdeme, takže se 
ničeho dobrého nemusíme obávat.“

text: Pavel Ryška
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 Poté, co se československá vláda rozhodla na základě 
pokynů moskevského vedení odmítnout Marshallův plán, navrhl 
Abdul postavit kovovou „mušarabii“, která by oddělila strádající, 
ale hrdé přívržence východní nauky od politicky zaostalých 
blahobytníků na západě.
 Poslední zpráva z Abdulistánu vyšla den předtím, než 
ministři tří stran Národní fronty podali demisi, kterou prezident 
Beneš nakonec přijal a uvolněné pozice obsadil podle Gottwaldo-
vých pokynů. Komunistická strana definitivně ovládla státní aparát 
a vydávání Svobodného zítřka okamžitě zastavila.
 Brzy poté nabrala politika vítězné strany ostrý kurz, 
který měl nový režim zbavit všech odpůrců a nepohodlných 
osob. Tvrdý postup proti takzvané reakci umožnil nový zákon na 
ochranu lidově demokratické republiky, podstatným způsobem 
omezující ústavně zaručenou svobodu projevu. Zbytky třídních 
nepřátel, občané bez trvalého zaměstnání a především všichni 
„řemeslní pomlouvači a štváči“ měli být internováni v táborech 
nucených prací.
 Mezi desítkami tisíc lidí postižených novou justiční praxí 
byl i Bedřich Kopecný. Podle rozhodnutí státního soudu v Praze 
ohrozil bezpečnost státu tím, že neoznámil příslušným úřadům 
styky, které měl udržovat jeden z jeho známých s údajným 
„agentem cizích zahraničních kruhů“. Z případu, zinscenovaného 
pravděpodobně Státní bezpečností, vyvázl Kopecný s tříměsíč-
ním trestem žaláře. 
 Podzimní dny před nástupem do vězení trávil na chatě 
v Klínci, kam ho jezdíval navštěvovat přítel Jiří Winter. A právě 
tam se na konci října 1949 domluvili, že budou pracovat pod 
společným pseudonymem, který měl (podle Kopecného prohlá-
šení z poloviny 60. let) vyjádřit „nespekulativní“ přístup k tvorbě 
a především „chránit nevinné“.


