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Co říkáte na těch dvacet let Nezbedy?
I pro nás  je  to neuvěřitelná doba a  to, že 
stále  pokračujeme,  přičítáme  milosti  
Boží a pomoci našich příznivců. Myslíme 
tím pomoc příznivců duchovní i materiál-
ní.  Samozřejmě  se  snažíme  beze  zbytku 
naplňovat  to  známé  „Člověče,  přičiň  se 
a  Pán Bůh  ti  pomůže“.  Proto  se  činíme, 
seč můžeme.
Když jsme s Nezbedou začínali, měli jsme 
určité představy, ale ty se týkaly spíše kva-
lity a rozvoje časopisu než délky vydávání. 
Říkali jsme si, že až se naše finanční situ-
ace zlepší, tak přibereme další pracovníky 
do redakce, přidáme další stránky do ča-
sopisu, budeme vydávat  tématické přílo-
hy, začneme vydávat časopis pro předško-
láky, koupíme redakční dodávku atd. 
Ovšem téměř vždy opak je pravdou. Počet 
pracovníků  v  redakci  se  nikdy  nezvýšil 
a  redakční  dodávka,  kterou  jsme  zatím 
jednou  obměnili,  byla  pořizována  vždy 
z bazaru. Vše kolem časopisu stále ovliv-
ňují chybějící finance.  
Přesto  děláme  všechno  pro  to,  aby  tady 
byl Nezbeda dalších dvacet let. 

Během dvaceti let se mnoho věcí znač-
ně zdražilo, ovlivňovalo to vydávání ča-
sopisu?
Nejvíce  nám  zvedlo  náklady  zdražování 
poštovného.  To  se  z  1  koruny  za  zaslání 
jednoho  Nezbedy  zvedlo  na  současných 
7,50 Kč. A to raději nemluvíme o cenách 
za balíčkové zásilky. Rozdíl mezi poštov-
ným v roce 1992 a 2011 je měsíčně několik 
tisíc a každoročně se zvyšuje. Zdražování 
jiných  věcí  se  nijak  výrazně  do  rozpočtu 
nepromítlo.

časopis Nezbeda slaví dvacet let
Dětský křesťanský časopis Nezbeda putuje mezi své čtenáře už neuvěřitelných dva-
cet let. Za tu dobu vzniklo a také zaniklo mnoho jiných dětských periodik. Udržet 
časopis dvacet let je obdivuhodné a je za tím mnoho práce. Jak se na ta dvě dese-
tiletí ohlížejí ti, kteří časopis tvoří? Zeptali jsme se na to šéfredaktora Vítězslava 
Koutníka a redaktora Leoše Hrdličky.

Mimo Nezbedu jste začali také vydávat 
časopis pro předškoláky.
Na  křesťanském  trhu  doposud  chyběl 
časopis pro předškoláky. S myšlenkou vy-
dávat časopis pro předškolní děti a jejich 
rodiče přišly sestry salesiánky. Obsahově 
jej připravují manželé Lucie a Josef Civí-
novi z Benešova a  jejich spolupracovníci 
z okolí Prahy. Na nás  je grafická úprava, 
tisk a distribuce.
Časopis Cvrček  vychází  pouze  pro  před-
platitele  jako  příloha Nezbedy,  abychom 
se vyhnuli další administrativní práci spo-
jené se samostatným časopisem. V redak-
ci Nezbedy  jsme doposud  jen dva a další 
práce  navíc  je  vždy  zátěží.  I  tak musíme 
vést dvojí  záznamy o předplatném a dis-
tribuci.
Cvrček je tématicky připravován v soula-
du s dobou, kterou právě prožíváme. Jeho 
obsah je  dělán tak, aby rodiče spolupraco-
vali s dětmi a také s nimi dále hovořili na 
témata, která jednotlivá vydání přinášejí. 
Věříme, že v brzké budoucnosti se rozsah 
časopisu podaří rozšířit.

Vaše redakce vydala již tři sbírky humo-
ru. Chystáte něco dalšího?
Dobrého,  slušného  a  laskavého  humoru 
není mnoho a  lidmi je vždy   kladně přijí-
mán. V posledních  letech  jsme  vydali  již 
tři  stostránkové  knížečky Nezbedova hu-
moru.  V  následujícím  roce  vydáme  další 
– již čtvrtý – Nezbedův humor. 
V  současnosti  je  naší  redakční  novin-
kou  Komiksový sešit.  Čtenáři  v  něm  na-
leznou  šest  komiksů,  které  vycházely 
v minulosti  na  stránkách Nezbedy.  Příš-
tí  rok  bychom  chtěli  vydat  druhý  sešit  

www.casopisnezbeda.cz
e-mail: info@casopisnezbeda.cz

tel.: 739 344 031
adresa: Divadelní 6, 760 01 Zlín

Nezbeda – zábavný křesťanský měsíčník pro děti vychází pravi-
delně od roku 1992

Cvrček – křesťanský časopis 
pro předškolní děti vychází 
pravidelně od roku 2010

Komiksový sešit – komiksové 
příběhy, které vycházely na 
stránkách Nezbedy

a následovně každý rok další.
Před pěti roky jsme začali úzce spolupra-
covat  s  katechetickým  centrem  Arcibis-
kupství olomouckého. Podle jejich námě-
tů a připravených podkladů jsme vytvořili 
dětské katechetické sešitky se samolepka-
mi (Biblické  postavy Starého zákona, Bib-
lické postavy Nového zákona, Poznáváme 
české světce,  Ježíš a evropští světci,  Ježíš 
v nedělních evangeliích).
V  rámci  této  spolupráce  vznikly  i    dal-
ší  katechetické  pomůcky  –  hrací  karty.  
Podílíme se i na vydávání obrázkových se-
šitků v edici Poznáváme české světce (Svatý  
Václav, Svatý Vojtěch, Svatý Prokop).

Jaké přání máte do dalších let?
Aby se nám každý rok zvyšoval počet čte-
nářů. Souvisí to s tím, aby si čím dál více 
dětí  i  jejich  rodičů  uvědomovalo,  že  po-
čítače  a  televize  nemohou  nahradit  svět 
fantazie,  tajemna a   dobrodružství, které 
se skrývají v knihách a také časopisech.
Za  uplynulých  dvacet  let  je  naprosto 
zřejmé, že se křesťanský časopis pro děti 
v  naší  zemi  neobejde  bez  podpory  dob-
rodinců.  I na  tomto poli  jsme  rádi,  že  se 
takoví lidé stále nacházejí a drží Nezbedu 
i Cvrčka „nad vodou“.
Jsme také rádi, že po celou dobu vydávání 
se našla řada dobrovolných spolupracov-
níků, kteří pomáhají nejen s distribucí, ale 
jsou také autory mnoha článků a ilustrací. 
Věříme,  že  i na  tomto poli  se najde vždy 
někdo, kdo ochotně přiloží ruku k dílu. 
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