
Jean-Jacques Sempé (* 1932) je francouzský humoristický kreslíř.
V Česku je slavný ilustracemi k sérii knih Reného Goscinnyho Mikulášovy patálie,  

je ale především autorem legendárních kreslených knih, příběhů a vtipů. 

Ve dvanácti letech nakreslil první vtipy a karikatury, o dva roky později opustil školu 
a vystřídal několik dočasných zaměstnání: byl prodavačem kol, podomním obchodní-
kem se zubní pastou v prášku, praktikantem na dětských táborech a dodavatelem vína. 
Na začátku padesátých let se před Sempém otevřela kariéra humoristického kreslíře. 
První kresby otiskuje v novinách Sud Ouest. Belgický rozhlasový týdeník Le Moustique 
použil několik jeho kreseb na titulní stranu a Sempé je záhy požádán, aby vytvořil 
vlastní postavičku. Nakreslí chlapečka na kole a dá mu jméno malý Mikuláš (podle 
reklamy na obchod s vínem Nicolas). Šéfredaktor ho propojil s Reném Goscinnym, 
aby společně udělali komiks. Vznikla série gagů, které byly v časopise uveřejňovány 
každý týden. O několik let později vyšla první kniha o malém Mikulášovi. Od roku 
1953 Sempé pravidelně publikuje v několika zásadních francouzských novinách  
a časopisech, v roce 1978 se poprvé stane autorem obálky časopisu New Yorker.  

Od roku 1962 vydává téměř každoročně album kreslených humorných příběhů.
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BRIAS nad VLČINOU

SE SVOU PEVNOSTÍ,

MĚSTSKÝMI HRADBAMI,

S TRŽIŠTĚM 
ZE 16. STOLETÍ

A BEZ JEDINÉHO 
FESTIVALU!



— Já tu povídám a povídám a domácnost mi zatím stojí...







— A jak se vyvíjí ten váš spor?





— Jestli si Louis vezme Marii, získáme jeho vojtěšku, řepu  
a kukuřici, ale protože předtím chodil s Bertou, starej Gustav 
nás nepustí přes svoje k našemu žitu. Řekl jsem Rogerovi, že mu 
přenechám hektar obilí výměnou za Mariinu řepu a Louis tudy 
bude moct jezdit traktorem, ale jestli se Berta vdá za Loubetova 
kluka, Gustav mu bude muset přenechat půlku zelí a obilí,  
a protože příští rok budou sázet řepu, Loubet mi už nebude  
chtít přepustit svůj oves. Ale stará Germaina na tom není  
dobře. A jestli dojde na nejhorší, starý Leon mi přenechá cestu  
k Oběšenci, když mu dám ječmen a dílec kukuřice, jenže Louis 
často chodí k Bernierovým a jejich nejstarší dcera samozřejmě 
dostane vojtěšku a žito, ale kdyby si nejmladší dcera vzala  
Henriho, všechno by se vyřešilo samo a nemuseli bychom  
Gustava o nic žádat...
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