
Kreslíři mezi atlety 
 

Podobně jako v měsíci září, opřu i svůj listopadový příspěvek o článek, který jsem 
napsal pro časopis „Knižní značka“. Připomínám, že časopis vydávají sběratelé drobné 
grafiky. Připojený článek “Sport v české drobné grafice“ v něm má vyjít v prosinci 2009 a 
pojednává o dvou nedávných výstavách grafiky se sportovní tématikou. Shodou okolností se 
dotýká i dvou osobností z naší atletické a veteránské komunity. Jedná se o Mirka Alexu 
z Chrudimi a Emana Bosáka z Prahy, jinak to jičínského rodáka. Před vlastním článkem si 
dovolím ke každému z této dvojice sdělit pár slov. Oba jmenovaní jsou velmi aktivní lidé a já 
se pokusím upozornit jen na to, co je pro nás, atletické veterány, asi nejdůležitější: 
 
Miroslav Alexa (nar. 1947) je aktivní běžec, spjatý se seriálem běhů u slatiňanské restaurace 
Monako. Těchto závodů se zúčastňuje nejen jako běžec, ale i jako mnohostranný organizátor. 
Své široké grafické schopnosti uplatňuje při značení tratí, kreslení poutačů, psaní diplomů a 
vydávání zpravodaje „monackého“ běžeckého seriálu.  
 

     
 

M. Alexa: Karikatura Jirky Soukupa    M. Alexa: Restaurace Monako 
 
PhDr Emanuel Bosák (nar. 1924) začínal s atletikou v Jičíně, je jedním ze zakladatelů 
známého Mikulášského běhu na Bradech u Jičína (od r. 1946) a později byl dlouholetým 
funkcionářem IAAF. Jako amatérský kreslíř vytvořil velké množství lístků spjatých 
s jičínskou atletikou a také s osobami jemu nejbližšími. Připomínám, že jeho manželka, paní 
Dagmar Bosáková (1928-2002), byla čtyřnásobnou reprezentantkou ČSR v mezistátních 
utkáních v létech 1950-1953 v běhu na 80 m př. a jeho bratr MUDr. Vladislav Bosák (1928-
2000, sportovní pseudonym Hasan) byl trojnásobným reprezentantem ČSR v mezistátních 
utkáních v hodu diskem v létech 1947-1951. 
 

                            
 
  E. Bosák: 135 let atletiky v Jičíně                     E. Bosák: K 70. narozeninám V.H.Bosáka                      E. Bosák: Památka na D.Bosákovou 



Sport v české drobné grafice 
 

V nedávné době se konaly dvě grafické výstavy, v nichž dominoval sport (dvojvýstava 
„Pohyb je život!“ a „Malování o běhání Miroslava Alexy“, Galerie na Mostě v Hradci 
Králové od 4.7.2009 do 11.9.2009, kurátor ing. Jiří Soukup, a výstava „Eman Bosák z Jivína 
– Domácí úlohy z kreslení“, Muzeum v Jičíně, od 19.9.2009 do 24.10.2009). Vhodná to 
příležitost k zamyšlení nad výskytem sportovních motivů v naší drobné grafice. Zde jsou mé 
poznatky z obou výstav:  

 
Působivé zachycení sportovního pohybu 

je v naší grafice poměrně vzácné. Na lístcích vystavených v Hradci se to snad nejlépe 
podařilo Vojtěchu Cinybulkovi (souboj fotbalistů, kanoisté na divoké vodě, přespolní běžec, 
běžec na lyžích) a Emilu Kotrbovi (dostihy). Za zmínku stojí i „dynamické“ sportovní lístky 
dřevorytce Michaela Floriana (fotbalista, veslaři, rázující turista, novoročenky se sáňkováním 
a bruslením) a libereckého linorytce Antonína Pršaly (překážkář, slalomář, horolezci). 
Antonín Pršala vytváří již delší čas souvislou řadu sportovních novoročenek, což je zřejmě 
série v naší drobné grafice ojedinělá. 

 
Sportovní zátiší a krajinky se sportovci 

Takových lístků se již vyskytuje podstatně více. V Hradci to byly např. opuštěné tenisové 
kurty Tomáše Bíma, motivy s jízdními koly Kamila Lhotáka, turistické motivy a zimní 
krajinky s lyžaři Jiřího Boudy. 

 
Grafické pohlednice  

Na hradecké výstavě byly i grafické pohlednice. Na těch vánočních se vesele lyžuje, 
sáňkuje, bruslí a klouže v podání Zdeňka Balouna, Václava Boukala, J. Krejčího (nikde jsem 
o něm zmínku nenašel a jeho křestní jméno neznám), Marie Kvěchové, Josefa Lady a Aloise 
Moravce. A na jediné pohlednici jarní zase jedou cyklisté na výlet v podání Cyrila Boudy. 
Výborných kreslířů jsme měli požehnaně a jejich umění znal díky pohlednicím snad každý. 

 
Sportovní humor 

Součástí hradecké dvojvýstavy bylo i „Malování o běhání“ - humorné kresby z běžeckého 
prostředí od Miroslava Alexy z Chrudimi. Autor je aktivní přespolní běžec a jeho běžecký 
humor leckdy vychází z osobních zážitků. Kreslených vtipů nám v časopisech notně ubylo, 
Miroslav Alexa jich však vytvořil celou knížku. Vedle běhu a lehké atletiky vůbec se v nich 
poměrně často objevuje i kopaná.  

 
Užitá grafika sloužící propagaci sportu 

Jedinečnou ukázkou takové grafiky byla jičínská výstava uspořádaná k 85. narozeninám 
Emanuela Bosáka, o němž byl článek v KZ 3/09. K výstavě bylo symbolicky vybráno 85 
grafických lístků z celého období dosavadní tvorby, tj., z let 1973 až 2009. Značná část z nich 
se vztahuje ke sportu. Jsou to např. pozvánky na sportovní akce, jubilejní lístky sportovních 
osobností či sportovních klubů. Okouzlují nenuceným humorem, originální kompozicí, 
citlivým kolorováním a leckdy i překvapivou perspektivou. K výstavě byl vydán nový soupis 
prací autora ze zmíněného období. Obsahuje 666 položek.  

         Ladislav Dvořák  
 

 


